Iskolabővítési projekt a Huszár Gál Iskolában
A XXI. Század iskolája, a zászlóshajó program elvárásainak megfelelően valósul
meg Debrecen egyik legújabb építésű többcélú közoktatási intézményének
harmadik épületszárnya.
A Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény építése 2003. óta
szakaszosan valósult meg. A még hiányzó, harmadik ütem építése 2009. szeptember 17-én vette kezdetét, a
meglévő épület befejezését jelentő középső blokkjának kivitelezési munkáival. Három szinten, összesen 3 db
tanterem, 1 db természettudományi szaktanterem, 2 db technika szaktanterem, 4 db csoportszoba, egy db
egyéni fejlesztő szoba, 6 db szertár készül el. Az új, az IKT komplex eszközrendszerének fogadására alkalmas,
az oktatás infrastrukturális-technikai hátterét biztosító helyiségekkel a szolgáltatás iránt egyre növekvő igény
kielégítéséhez teremtődik meg a plusz kapacitás.
A nagyságrendileg 1000 m2-ű új építkezés a folyó tanévvel együtt zajlott, az építési munkálatok 2010.
március 15-ig befejeződtek. Az építési terület rendezését követően az intézmény udvarai tanulást segítő térként
kapcsolódnak be az oktatás folyamatába, alkalmassá téve ezen tereket a szabadidős programok lebonyolítására
is. Az új szárnyban megvalósul a komplex akadálymentesítés, az új helyiségek új iskolabútorokkal lesznek
berendezve, a szemléltetést, az ismeret átadást támogató taneszközök beszerzésével segítjük a korszerű
pedagógiai módszerek alkalmazását.
A beruházással teljessé váló épületkomplexum, az infrastrukturális fejlesztéssel együtt lehetőséget ad
az oktatásügyi fejlesztésekre. Ehhez kapcsolódóan az intézmény fenntartója 2008-ban sikeresen pályázott az
alapfokú oktatás-nevelés tartalmi fejlesztésének megvalósítására is (TÁMOP 3.1.4.). Általános szakmai
célkitűzésként valósul meg a kompetencia alapú oktatás változatos, sokszínű módszertanának és eszközei
használatának bevezetése az intézményi tanulási-tanítási folyamatba.
Amint azt Donka Péter, az Intézmény igazgatója elmondta: „A versenyképes tudás elsajátításához a
modern tanulási környezet megteremtése, az infrastruktúra- és eszközfejlesztés, a feljövő újabb évfolyamokon
tanulók létszámbeli gyarapodásának esélyteremtése mellett minden tanulócsoportban a tehetséggondozásra, az
egyéni fejlesztésekre irányuló igényeket kívánjuk elsősorban és maximálisan kielégíteni.”
A projekt kedvezményezettje a Hit Gyülekezete. Az „Érték, kreativitás, esélyegyenlőség” – A Huszár
Gál Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény új épületrésszel való bővítése című,
ÉAOP-4.1.1/2/2F-2f-2009-0002 számú projektjéhez az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás
mértéke a projekt összköltségének 90 %-a, összege:183.844.651,-Ft.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul
meg.
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