Az EÖTVÖS JÓZSEF GIMNÁZIUM és egyik alapítványa, a REÁLTANODA
ALAPÍTVÁNY tehetséggondozó szakköröket indít a 2022/2023-es tanévben 6. 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 hatosztályos gimnáziumokba, és a későbbiekben támogassák
az eredményes középiskolai tanulmányokat.
Szakkörök indulnak magyar, matematika és – amennyiben érdeklődés van iránta –
történelem, angol tantárgyakból.
Az anyagok egy részét online osztjuk meg, és ha a tanév során online, digitális oktatásra kerülne sor a
közoktatásban, a szakköröket is abban a térben tartjuk. Ehhez classroom-csoportokat alakítanak majd a
szakkörök, szervezésüket már a tanév elején elvégezzük.
Az éves program első része 17 foglalkozásból áll. A szakkörök a tanulói kompetenciák
fejlesztésével foglalkoznak a felvételire való felkészítést fókuszba állítva.
A tehetséggondozó szakkörök díja 30 000 Ft/szakkör, amelyet a beiratkozásnál kell befizetni.
A továbbiakban is érdeklődő diákoknak a szakkörök a 2023-as szóbeli felvételi után is
folytatódhatnak a gimnáziumi tanuláshoz szükséges módszertanok további gyakorlásával.
Erről a lehetőségről január folyamán egyeztetünk önökkel.

Hátrányos helyzetű vagy más okok miatt rászoruló diákok részére ingyenesek a
foglakozások.
A foglalkozások a hét különböző napjain 15.30 és 17.30 óra között lesznek a gimnázium
épületében, nagyjából 45-45 perces időkeretben.
A pontos napok és időpontok:
magyar
hétfő vagy csütörtök 15.30 vagy 16.30 óra
matematika

hétfő vagy csütörtök 15.30 vagy 16.30 óra

történelem

kedd 15.30 óra

angol

kedd 15.30 óra

A szakkörök szeptemberben indulnak. A pontos dátumokról szintén a beiratkozásnál kapnak
információt, illetve az iskola honlapján is tájékozódhatnak.
Beiratkozás és befizetés 2022. augusztus 29-én 8 és 11 valamint 15 és 18 óra, szeptember 1jén 15 és 18 óra, 2-án 15 és 18 óra között lehetséges a gimnázium Baráti Egyesületének
helyiségében. 1053 Budapest, Reáltanoda u. 7. (földszint, a porta mellett)
Amennyiben egy-egy tárgyból az indítható összes csoport és létszám betelik (csoportonként
maximum 15-17 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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