
Az iskolánkban futó pályázatok

• TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0507 - Innovatív iskolák
fejlesztése c. pályázat

• TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0059 - Esélyegyenlőségi alapú 
fejlesztések támogatása a Petrovay György Katolikus 
Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben

• TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0026 - Testvériskolai kapcsolat 
kialakítása a nagykörűi Petrovay György Katolikus Általános 
Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény és az egri 
Szent Imre Katolikus Általános Iskola között

• TÁMOP-3.3.14.B-12/1-2013-0034 - Nemzetközi 
testvériskolai kapcsolat kialakítása a Petrovay György 
Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 
és a Szkoła Podstawowa nr. 7 im. Gen. Józefa Bema között



Esélyegyenlőségi alapú fejlesztések
2013.07.25.-2015.04.30.

A konstrukció alapvető célja, hogy a közoktatási intézmények alkalmassá váljanak a

halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek/diákok, tanulók köztük roma gyermekek

eredményes nevelésére-oktatására, támogassák iskolai sikerességüket a hátrányos

helyzetű és leghátrányosabb helyzetű kistérségekben. A konstrukció hozzájárul

továbbá ahhoz, hogy a többségében halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat nevelő

oktatási-nevelési intézmények az egész napos iskola keretében olyan tevékenységeket

végezzenek, amelyek elősegítik a tanulók iskolai sikerességének javulását. A

konstrukció keretében lehetőség nyílik egyrészről a halmozottan hátrányos helyzetű

tanulók iskolai sikerességét növelő, mintaértékű programok továbbfejlesztésére, azok

más intézményben történő adaptációra való alkalmassá tételére, másrészről bevált

programok adaptálására, illetve az adaptáció feltételeinek megteremtésére.

Támogatás mértéke: 26 190 665 Ft
Támogató: NFÜ az ESZA közreműködésével



1. Pedagógiai módszerekben való 
megújulás

• Átmenetek kezelése

• Felzárkóztatás

• Modellprogram

• Óvoda-iskola átmenet

• Pályaorientáció

• PP átdolgozása

• Projektoktatás

• Tehetséggondozás



Átmenetek kezelése
A projekt keretében megvalósult programok, amelyek segítik a 
gyermekek, tanulók óvodai, iskolai átmenettel kapcsolatban 
felmerülő problémák, nehézségek kezelését.

1. évben: 10 óra Nagykörűben, 2. évben 10 óra Kőtelken

Óvónők látogatása Elsősök az óvodában



Felzárkóztatás
A halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek, tanulók sikeres 
felzárkóztatása,hátránykompenzáció.

3 fejlesztő csoport működtetése heti 2 órában 60 héten 
keresztül mindkét tagintézményben

Magyar fejlesztőcsoport  2-3. 
osztályban



Modellprogram továbbfejlesztése
A hátránykompenzálását támogató modell értékű programok 
adaptációja, intézményre való testreszabása.

Hejőkeresztúr

Pedagógiai Program átdolgozása
PP módosítása a pályázat keretében vállalt tevékenységek, 
adaptációk beépítése érdekében, illetve a nevelési és pedagógiai 
programok átdolgozása oly módon, hogy az megfeleljen a 
heterogén oktatás-szervezés elveinek



Óvoda-iskola átmenet
A projekt keretében megvalósult programok, amelyek segítik a 
tanulók óvodai-iskolai átmenettel kapcsolatban felmerülő 
problémák, nehézségek kezelését.

24 hónapon keresztül havi 10 órában



Pályaorientáció
Az iskolák által megvalósított továbbtanulást támogató, továbbá olyan 
komplex pályaorientációs programok száma, mely segíti a 7-8. évfolyamosokat 
és szüleiket a sikeres pályaválasztás előkészítésében.

Évi 2-2 alkalommal

Középiskolai látogatás Jászapátin



Projektoktatás
A gyermekek, tanulók szükségleteit figyelembe vevő, differenciáló 
pedagógiai módszerek alkalmazásai pl. projektoktatás.

Félévente intézményenként 2 projekt

Adventi projekt



Tehetséggondozás
Intézményünkben zene és néptánc területen.

Heti 2 órában 60 héten keresztül



Pedagógus továbbképzések

• Művészetterápia

• Tanulásmódszertan

• Delecato

• Projektpedagógia

• IKT

• Kedvesház

• Tevékenységközpontú pedagógia

• Agresszió és konfliktuskezelés



Rendezvények
• 2 workshop

• 14 szülői rendezvény (különösen a HHHs
gyermekek szüleinek bevonásával)

Mérések

• Pszichológusok segítségével bemeneti és 
kimeneti mérések

• Egyéni fejlesztési tervek készítése



Egyéb
• Irodaszerek és kis értékű iskolai eszközök pl.: 

toll, ceruza

• Laptopok, magnók

• Feladatkártyák

• Oktatóprogramok, digitális tananyagok



Belföldi Testvériskolai pályázat

Iskolánk az egri Szent Imre Katolikus Általános 
Iskola és Jó Pásztor Óvoda között létrehozott 
testvériskolai pályázat során a következő 
programokat kínálta tanulóinknak!

• Először találkoznak a két iskola tanulói Egerben! 
Betekintést nyerhettünk az ottani iskolai életbe, 
megismerkedhettek tanulóink az ott tanuló 
diákokkal. Tanórán vehettünk részt, illetve egy jó 
hangulatú focimeccsen összemérhettünk 
erőinket!





• Az egriek is meglátogattak minket a nyári 
sportnapunkon, ahol megmutattuk nekik Nagykörű 
nevezetességeit, a Tisza mellet pedig egy egy jót 
mozogtunk együtt a napsütésben.

• Nyáron egy egész hetes táborban vehettek részt 
tanulóink az egri iskolával együtt Tiszafüreden, ahol 
számos programon keresztül új élményekkel 
gazdagodtak tanulóink! A bátrak megtanultak 
kenuzni, ellátogattak kalandparkba, szervezett 
sporteseményeken vettek részt, hajóval közelebbről 
megismerkedtek az élő Tisza csodás élővilágával, 
megtapasztalhatták az igazi tábor élményét, és 
persze naponta látogatták a strandot. 





• Az idei tanévben Kőtelken folytatódott tovább 
a találkozás sorozat. Mi nagykörűiek biciklivel 
látogattuk meg testvériskolánkat, ahol 
csatlakoztak az egriek is. Egész nap olyan 
foglalkozásokon vettek részt tanulóink, ahol a 
kőtelki iskola történelmével, a kőtelki emberek 
régi életmódjával ismerkedtek meg. Végül egy 
csikósbemutatót is megtekintettek. 
Természetesen a napunkat ekkor is imával 
kezdtük a kőtelki templomban.





• Következő találkozásunk alkalmával ismételten 
Egerbe utaztunk. Az akkori nap folyamán olyan 
kérdőívet kellett kitölteniük tanulóinknak, 
amelyet csak is a város alapos ismeretével 
lehetett! Így csapatokra osztva nyakunkba 
vettük a várost, és közelebbről is 
megismerhettük Eger látványosságait.





Ismételten Kőtelek adott otthont a találkozásnak. Ekkor az 
egészség jegyében telt a napunk! Az egészséges életmódról 
bővítették ismereteiket tanulóink játékos, mozgásos 
feladatokon keresztül.



A találkozások folyamán két szakmai előadáson vehettek 
részt tanulóink! Az egyiken az Európai Unióról, a 
másikon a Társadalmi egyenlőtlenségekről hallhattak új 
és hasznos információkat.



A pályázat lehetőséget biztosít két nagyobb 
foglalkozássorozat megtartására is! Az egyik az 
Egészséges életmód címmel folyik, a másik Játékszakkör 
címmel mozgatja meg hétről hétre a tanulókat!


