Az EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM és egyik alapítványa, a REÁLTANODA
ALAPÍTVÁNY tehetséggondozó szakköröket indít a 2014-2015-ös tanévben 8. osztályos
általános iskolások részére. Iskolánk 2011 óta országos Tehetségpont, alapítványunk
legfontosabb feladata pedig a tehetséggondozás támogatása.
A meghirdetett szakkörök célja, hogy felkutassák a tehetséges diákokat, segítsék őket a
sikeres felvételire való felkészülésben a négy- és ötosztályos gimnáziumokba, és a
későbbiekben támogassák az eredményes középiskolai tanulmányokat.
Szakkörök indulnak magyar, matematika, történelem, földrajz, angol, német és
informatika tantárgyakból.
Az éves program 2x12 foglalkozásból áll. Díja 12 000 Ft/ félév, amelyet a szeptemberi és
majd a januári beiratkozásnál kell fizetni.
Hátrányos helyzetű diákok részére ingyenesek a foglakozások. (Az erről szóló
igazolásokat a beiratkozásnál kell leadni.)
A két félév anyaga egymáshoz kapcsolódik, de két teljes folyamatot is jelent, tehát
önmagában is zárt egységet alkot mindkettő. Mindkét egység elején és végén szintmérőket
tartunk.
A foglalkozások a hét különböző napjain 15 és 17 óra között lesznek a gimnázium
épületében, 45 perces időkeretben.
A pontos napok és időpontok:
magyar

hétfő vagy péntek 15 vagy 16 óra

matematika

hétfő vagy péntek 15 vagy 16 óra

történelem

szerda 15 óra

földrajz

szerda 15 óra

angol

szerda 15 óra

német

csütörtök 16 óra

informatika

csütörtök 16 óra

A szakkörök szeptemberben indulnak. A pontos dátumokról szintén a beiratkozásnál kapnak
információt.
Beiratkozás és befizetés szeptember 5. (péntek) reggel 7.30 – 12 és délután 15 –
18 óra között, valamint 9. (kedd) délelőtt 7.30 – 10 és délután 15 – 18 óra között
a gimnázium Baráti Egyesületének helyiségében.
1053 Budapest, Reáltanoda u. 7. (földszint, a Porta mellett)
Amennyiben egy-egy tárgyból az indítható csoportok és létszámok betelnek (csoportonként
17 fő), az iskola honlapján jelezzük ezt. Valamint azt is, ha valamely tárgyból nem jön össze
minimum 10 fő, amellyel indítani tudjuk az adott foglalkozást. Ebben az esetben a már
befizetett összeget természetesen visszatérítjük.
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