Akkreditált Kiváló Tehetségpont
2017. december 12. óta
Tehetséggondozás területén jelentős hagyományokkal és eredményekkel rendelkezünk.
„Kezdetben” tehetséggondozásunk elsősorban a matematika és a biológia tagozatunkhoz
kapcsolódott. Az utóbbi években azonban egyre színesebb kínálattal rendelkezünk a különböző
területeken tehetséget mutató diákokkal való foglalkozás terén. A bejövő tanulók a tanév elején
mért tesztekkel végzett komplex tehetségszűrésen vesznek részt. A tehetségeseket gazdagító
programokra irányítjuk tovább (matematika, biológia, fizika, történelem területeken).
Fejlődésüket, elégedettségüket nyomon követjük. Igyekszünk tanulóinkat biztatni a
versenyeken való részvételre. Emellett magunk is rendezünk országos ill. regionális
versenyeket. Ebben a tanévben már 26. alkalommal rendezzük meg a Református Iskolák
Országos Matematikai Versenyét. Igény szerint rendezünk "Játékos Matematika" versenyt,
mely Rubik-kocka gyorsasági kirakóverseny, amőba, sakkverseny és sudoku-versenyekből áll.
A testnevelés, sport területén tehetséges diákok számára is indítottunk versenyeket. Minden
évben megrendezzük a Református Középiskolák Országos Torna-, Atlétika-, és
Röplabdabajnokságát. A zenei nevelés- és tehetséggondozás kiemelt területe a Kollégium híres
énekkara a Kántus, emellett zsoltár, valamint népdaléneklő versenyekre is készítjük diákjainkat.
Évek óta működik színjátszókörünk, ahol nem csak a színjátszáshoz kedvet és tehetséget érzők
kaphatnak szerepet, hanem a forgatókönyv írás iránt érdeklődők is. A fiatalok folyamatosan
igénybe vehetik az iskolapszichológusunk által nyújtott egyéni tehetség-tanácsadást is.
Az iskola nagy értékű gyűjteményei is bővítik a szakmai kapcsolatokat. Néhány éve újult meg
az országosan is védett Szőnyi Pál Ásványgyűjtemény, amely a Debreceni Egyetem Ásványés Kőzettani Tanszékével mélyítette el az azóta is tartó együttműködést. A gyűjteményt
igyekszünk rendezvényekkel ( pld. ásványbörze) népszerűsíteni, más iskolák diákjai számára
is hozzáférhetővé tenni. Az állatgyűjteményünket saját diákjaink mellett ingyenesen látogatják
általános iskolai és óvodai csoportok is.
A kollégiumi és iskolai nevelésben kiemelten kezeljük a karrierkép, az önmenedzselés és a
kreativitás fejlesztését, ezért 9. évfolyamon az osztályfőnöki órák keretében önismereti és
személyiségfejlesztő, énkép, hatékony önkifejezés foglalkozásokat tartunk. 10. évfolyamon a
személyiség szociális komponense, társas jártasságok; 11. évfolyamon a család-a kapcsolatok
dinamikájának megértése a személyiség akarati, érzelmi összetevőinek megismerése útján; 12.
évfolyamon társadalom- identitás, jövőkép, pályaválasztás a foglalkozások témái. Felelőse:
Hadháziné Péter Ágnes mentálhigiénés szakember, pszichológus. A DE Pszichológiai Tanszék
tesztekkel, folyóiratokkal, szakkönyvekkel segíti munkánkat, iskola könyvtárunkat több
szakkönyvvel is gazdagították. Segítjük diákjainkat a diákpályázatok elkészítésében, az elmúlt
években több diákunk is részt vett ennek eredményeként felsőoktatási intézmények nyári
táboraiban.
A tehetségpont tevékenysége főként az intézményen belüli tehetséges diákok kiválasztására,
tehetségük kibontakoztatására összpontosít. Emellett azonban a fent említett programok révén,

a református gimnáziumokra kiterjedően országos hatókörűnek is nevezhető. Versenyeinken,
rendezvényeinken igyekszünk a határainkon túli magyar nyelvű képzést folytató iskolák diákjai
számára kedvezményes részvételt biztosítani, a kollégákat is vendégül látni. Tevékenységünk
hatókörének változtatását nem tervezzük.
Szeretnénk fenntartani együttműködésünket a Református EGYMI Értéktermő központjával,
akik szakmai segítséget nyújtanak számunkra a tehetségazonosításban/kiválasztásban, a
tehetséggondozó programjaink hatékonyságának a mérésében. Az elmúlt tanévben az egyik
osztály számára tanulásmódszertani tréninget is szerveztünk a segítségükkel, amely tovább
színesítette tevékenységünket.
Együttműködésünket igyekszünk minél sokrétűbbé tenni. A Debreceni Egyetem közelsége
folytán jó szakmai hátteret biztosít a különböző területeken történő együttműködésre. Sok
Tanszékkel van valamilyen együttműködésünk. A Matematika Intézettel különösen jó
kapcsolatot ápolunk, hiszen az elmúlt 27 évben nagy segítségünkre voltak az országos
matematikaversenyünk feladatsorainak összeállításában, javításában, valamint a csapatverseny
feladatinak zsűrizésében is. Tehetséges diákjaink számára több alkalommal hívtunk meg
előadót az Intézetből. A Földrajzi Intézet segítségünkre volt az ásványgyűjteményünk
darabjainak meghatározásában, előadásokat tartanak oktatóik utazási élményekről,
természetföldrajzi témákról. Tervezzük a Fizika Intézet bevonásával a régi fizikai eszközökből
álló gyűjteményünk felújítását is. Biológia tagozatosaink rendszeresen részt vesznek
terepgyakorlatokon. Ennek szervezése során jó kapcsolat alakult ki a Hortobágyi Nemzeti
Parkkal is, aminek természetvédelmi programjai kirándulások kedvelt színhelyei. A korábban
említett ásványgyűjtemény lehetőséget ad arra is, hogy városi Szőnyi Pál Ásványbarát Kör
rendszeresen tartson az iskolánkban ásványbörzét, amely a diákok körében is nagy
érdeklődésnek örvend.
Az együttműködéseket tovább szeretnénk bővíteni. Tervezzük, hogy a városban működő
cégekkel szorosabb kapcsolatot alakítsunk ki.

