
 
 

A projekt címe: „„Együtt egymásért!” – Esélyteremtő, 
felzárkóztatást támogató, tehetségsegítő komplex 
rendszer” 
Projektazonosító: TÁMOP 3.1.4.C – 14-2015-0484 
 

Beszámoló 

2015. december 31-el sikeresen lezártuk a TÁMOP-3.1.4.C-14-2015.0484  „Együtt egymásért”- Esélyteremtő, 
felzárkóztatást támogató, tehetségsegítő komplex rendszer  című pályázatunkat. A program kidolgozására, 
végrehajtására iskolánk  

 11.989.720,- Ft  

összegű támogatást kapott, melynek felhasználásával olyan programokkal gyarapodtunk, melyek nem csak a 
tanórai, hanem a  tanórán kívüli tevékenységekre is koncentrálnak. Segítségükkel a figyelem a 
természettudományos nevelésre, a digitális írástudás elterjesztésére, az idegen nyelv tanulására, alkalmazására, a 
környezeti fenntarthatóságra, a gyakorlati életre nevelésre irányulnak.   

• A nyár folyamán 20 felső tagozatos tanulónk 5 napos sporttáborban Tőserdőben, 20 fő alsó tagozatos 
tanulónk 7 napos öko-napközis táborban vett részt, ahol élményekben, ismeretekben bőven volt részük.  

• A német nyelv aktív használatának segítése érdekében 3 fordulós nyelvi vetélkedőt szerveztünk. 
• Digitális tananyag segítségével oktathatjuk 7. osztályban a matematika, fizika, kémia, német, biológia 

tantárgyakat. 
• A Tools program adaptációja segítségével 1-2. osztályban a viselkedési kontroll növekedése érdekében 

tartott foglalkozások javítják a tanulók egymáshoz való viszonyát, önismeretét, társas kapcsolatát. A 
foglalkozások eltérő szervezéséhez, a barátságos környezet kialakításához szőnyegeket, ülőpárnákat, 
függönyöket vásároltunk. 

• Az inaktív életmód, helytelen táplálkozási szokások megváltoztatásához kidolgoztunk egy közlekedés 
projektet 1-8. osztály részére, mely a gyalogos közlekedés és kerékpáros közlekedés szabályrendszerét, 
rutinját alakítja ki. Ehhez a programhoz egy mobil közlekedési pályát készítettünk, melyet szabadidőben, 
rendezvényeken használhatnak a gyerekek.  

• A „Gyümölcs=Egészség” programsorozatunk segít mintát adni az egészséges táplálkozáshoz, 
életvitelhez. 

• A továbbtanulás támogatását segítő programsorozat - szülők bevonásával - hozzájárul a tantárgyakon 
átívelő készségek fejlesztéséhez, mint például kritikus gondolkodás, kezdeményezőkészség, 
problémamegoldás, tanulási készségek, közös munkavégzés, melyek segítenek egyensúlyt teremteni a 
tanulók lelki, szellemi és testi nevelésében. A közös programok erősítik az iskola és a szülők 
kapcsolatrendszerét is.  

• Az egész tantestület részére két továbbképzést szerveztünk: környezettudatos életmódra nevelés, 
valamint személyiségfejlesztés, konfliktuskezelés témakörökben. Mindezek mellett számos 
szakkönyvvel is gyarapodott a rendelkezésre álló szakmai könyvtárunk. 

• Az új programok, valamint oktatási rendszerek fenntarthatósága érdekében átdolgoztuk pedagógiai 
programunkat, melyet 2016. szeptember 1-től indítunk el. A program átdolgozása biztosítja a pályázat 
szakmai fenntarthatóságát, és pontosan körvonalazza elképzelésünket az esélyteremtő, felzárkóztatást 
támogató, tehetségsegítő komplex rendszerünk vonatkozásában. Mindez lehetővé teszi és segíti 
gyermekeink számára a továbbtanulást, majd későbbiekben a munkavállalást.  

• A pályázat végrehajtása során tantestületünk bizonyította fogékonyságát, kreativitását, 
kezdeményezőkészségét. Új módszerekkel, eljárásokkal ismerkedtek meg, melyek segítségével növelni 
tudjuk az alapkészségek nívóját, nyitott, rugalmas tanulásra ösztönözzük tanulóinkat, emeljük a tanulói 
attitűdök, ismeretek szintjét.  

• A programok végrehajtása során, iskolánk külső kapcsolatrendszere bővült. A külső szakemberek 
segítségével rendezvényeink értékesebbé váltak. Partnereink további együttműködésére biztonsággal 
számíthatunk.  
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