Miben tud Ön segíteni?

Alapítványaink:

•

alapítványaink támogatása

•

szívességbank (előadások tartása, pályaorientáció, üzemlátogatás)

"A tehetségért - a Zrínyiért" Alapítvány
adószáma: 18792650-1-15
számlaszáma: 11744003-20361077-00000000

•

tárgyjutalmak, szolgáltatások felajánlása,
mellyel a gyermekeket jutalmazzuk

•

jó ötlet, mellyel iskolánk nevelési céljait minél
hatékonyabban lehetne megvalósítani
Ötvös László Közhasznú Alapítvány
adószáma: 18799877-1-15
számlaszáma: 68700119-10812091

Zrínyi Ilona
Gimnázium és Kollégium

Partnereink:

"Az angol nyelv tanulásáért" Alapítvány
adószáma: 18806090-1-15
számlaszáma: 11744003-20927512-00000000

www.zrinyinyh.hu
M. Mazula Német Nyelvoktatási Alapítvány
adószáma: 18809110-1-15
számlaszáma:68200059-10500374

Tisztelt Partnerünk! Kedves Barátunk!
Kérni sosem könnyű, olykor mégis elkerülhetetlen;
gyermekek jó ügye érdekében pedig egyenesen kötelesség.

Ezért fordulunk most Önhöz, hogy - lehetőségei szerint
- segítse a Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium tehetséggondozó munkáját.
Iskolánk mindig is küldetésének tartotta a tehetségígéretek felkarolását. Kutatók, művészek, az üzleti szféra
vezetői, a közélet meghatározó szereplői kerültek ki tanítványaink közül. Odaadóan gyógyító orvosok, lelkes
tanárok, mérnökök pályája indult a Zrínyiből.
94 éves tehetségsegítő tapasztalatunk és elkötelezettségünk alapján kapcsolódtunk a 2008ban indult és 2028-ig ívelő Nemzeti
Tehetség Programhoz. A Magyar
Géniusz Integrált Tehetségsegítő
Projekt kereteket és lehetőségeket
adott álmainknak. A TÁMOP -3.4.4/
B/08/1 (Tehetségsegítő hálózat kialakítása a Zrínyi Ilona Gimnázium és
Kollégiumban) pályázat révén forrásokhoz is jutottunk.
A 2010/11-es tanévben szaktárgyi és művészeti szakkörökön foglalkoztunk legmotiváltabb tanulóinkkal, kreatív
versenyeket rendeztünk a megye diákjainak, elegáns gálaesteken tapsolhattunk művészjelöltjeinknek. Közben
nemcsak tanítottunk, hanem tanultunk is: tanulásmódszertani falujárásra indultunk, s az ország legneve-

sebb tehetségsegítő szakembereinek
workshopjain gazdagodtunk.
Nyelvi tehetségnapunkon az adott országok kultúrájával, táncaival ismerkedhettek gyermekeink. Kiállítások,
alkalmi koncertek, változatos programok színesítették mindennapjainkat.
A közös munka elismeréseként a Nemzeti Tehetségsegítő Tanács - a megye középiskolái közül elsőként 2011 februárjában Akkreditált Kiváló Tehetségpont
címet adományozott iskolánknak.
A rang kötelez is: tehetségsegítő programjainkat
nemcsak fenn kell tartanunk, hanem „önjáróvá”
is kell tennünk. Ezért szülőkből, öregdiákokból,
helyi vállalkozókból egy olyan tehetségbarát társadalmi
közeget szeretnénk kialakítani, melynek tagjai azonosulni tudnak azzal a céllal, hogy egyetlen tehetségígéretet sem hagyhatunk elveszni.
Kérni nehéz, adni öröm. Esélyt adni az örömök öröme.

A 2011/12-es tanév prioritásai:

•

•
•
•

tehetséggondozó körök
indítása (programozás,
környezetvédelem, kerámia stb.)
ingyenes nyelvvizsgafelkészítés (angol, német, francia, spanyol)
közösségteremtő nagyrendezvények szervezése
(művészeti est, nyelvi nap, egészséghét,sportnap)
a 95. jubileumi tanév előkészítése

Köszönjük!
A Zrínyi Ilona Gimnázium és Kollégium közössége
nevében:
Huszárné Kádár Ibolya
igazgató

A segítség konkrét módjáról visszajelezhet a
www.zrinyinyh.hu/szulok menüpont alatt elhelyezett
űrlapon, vagy a 42/500-567-es telefonszámon.

