
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

 

 
Projekt száma:  TÁMOP-3.3.8-12/2-2012-0059 
Projekt címe: „Esélyegyenlőségi alapú fejlesztések támogatása a Petrovay György Katolikus Általános  
 Iskola, Alapfokú Művészetoktatási Intézményben”  
Kedvezményezett: Petrovay György Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda 

 

 

BESZÁMOLÓ 

A Petrovay György Katolikus Általános Iskola sikeres két évet zárhat az Esélyegyenlőségi projekt  

TAMOP-3.3.8-12//2 2012-0059 megvalósításában.  

Célunk volt az esélyegyenlőség előmozdítása az intézmény számos tevékenysége során: 

 a gyerekek egyéni fejlesztésében 

 kompetenciák fejlesztésében 

 ismeretközvetítés gyakorlatában, értékelésben 

 szabadidő hasznos eltöltésében 

  pályaválasztásra való felkészítésben 

 humánerőforrás fejlesztésében 

 pedagógusok szakmai továbbképzésében 

 projektkészítésben 

 partnerépítésben és kapcsolattartásban a szülőkkel és a társadalmi környezettel 

 

Az intézményükben és a Kőtelki tagintézményünkben összesen 105 halmozottan hátrányos helyzetű tanulót 

vontunk be aktívan a különböző programokba és tevékenységekbe, mely tevékenységek a gyerekek számára 

lehetőséget adtak a fejlődésre, tehetségek kibontakoztatására, és felzárkóztatásra. Igyekeztünk rajtuk kívül a 

rendezvényekbe diákjaink minél szélesebb rétegét bevonni. 

 

A projekt keretében biztosítottuk az érintett tanulók számára a különböző tanórán kívüli foglalkozásokon 

való részvételt, heti két órában 2x30 héten keresztül.  Nagykörűben két tehetséggondozó foglalkozást 

indítottunk zene és néptánc, folklórismeretből, felzárkóztató foglalkozást magyar nyelv és irodalomból alsó 

tagozatban. Szent Gellért Általános Iskolában az első évben matematika a második évben angol 

tehetséggondozást végeztünk az alsó és felső tagozaton beindított felzárkóztató foglalkozások mellett. 

 

Mindkét intézményben megsegítettük a nyolcadik osztályos tanulók pályaválasztását a pályaorientációs 

programunk megvalósításával. Szülői értekezleteket tartottunk, teszteket töltettünk ki a gyerekekkel 

önmaguk és érdeklődési körük megismerése céljából. Megszerveztük az iskolák bemutatkozását, volt 

tanítványok beszámolóját a szülőknek, gyerekeknek. Szerveztünk pályaválasztási kirándulást is. Felvételi 

előkészítő foglalkozásokat tartottunk magyar nyelv és irodalomból, matematikából és angol nyelvből. 

 

Nagy hangsúlyt fektettünk a leendő első osztályosak iskolai beilleszkedésére. Az óvoda-iskola átmenet 

keretein belül hatékonyabbá vált az együttműködés. Az óvónők megismerkedhettek az iskolai élet 

sajátosságaival, mely segítette őket abban, hogy óvodásaikat a valós iskolai életre készítsék fel. A leendő 

első osztályos tanítók betekintést nyerhettek az óvoda életébe, napirendjébe, programjaikba és, ami a 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

legfontosabb megismerhették és láthatták a tanítványaikat játék, foglalkozás során és a rendszeres 

hospitálásoknak köszönhetően szoros kapcsolatot alakíthattak ki a gyerekekkel. Az óvodai-iskolai 

programokon való közös részvétel jó alkalom volt arra, hogy közös élményeket éljenek meg a gyerekek, 

pedagógusok és szülők egyaránt. Átmeneteket segítő programok: Sulikóstoló, nyílt nap az iskolában, 

Gergelyjárás, rajzpályázat, nyílt nap az óvodában, rendhagyó beiratkozás, közös ünnepségek, interaktív óra 

az elő osztályosokkal stb.. 

Számos tanórán kívüli szabadidős és kulturális programot bonyolítottunk le, melyek által biztosítottuk a 

tanulóinknak különösen a halmozottan hátrányos helyzetű tanulóknak a szabadidő hasznos és tartalmas 

eltöltését. ( Sportnap, egészségnap, népdaléneklő verseny, mesemondó verseny, megyei Zrínyi matematikai 

verseny, internetes versenyeken való részvétel, versmondó verseny, mesejátékok színi előadások 

megtekintése a Művelődési házban, illetve Szolnokon, Bartók kórus hangversenyének a meghallgatása, 

karácsonyi betlehemes játék megtekintése a templomban, iskola énekkarának karácsonyi koncertje, Mikulás 

délutánok az osztályokban, mozizás Szolnokon, farsang, tűzzománc és baba kiállítás megtekintése a 

Művelődési házban… stb.) 

 

Elkészültek a pszichológusok bemeneti mérése alapján az egyéni fejlesztési tervek, mely a 

személyiségfejlesztés egyéni gondozását, mutatóinak dokumentálását biztosították. A kimeneti mérések 

megtörténtek, melyek a következő évi egyéni fejlesztéseknek az alapját adják. 

 

Az esélyegyenlőségi projekt lehetőséget adott arra, hogy pedagógusaink különböző továbbképzéseken 

vegyenek részt, mely biztosította a módszertani megújulásukat, gazdagodásukat. A továbbképzések között 

szerepelt Delecato mozgásterápia, IKT képzés, tanulásmódszertan, konfliktuskezelés, Kedvesház pedagógia, 

tevékenységközpontú pedagógia, művészetterápia. 

 

A Hejőkeresztúron működő Táblajátékok modellprogramot átvettük. Nagy lehetőséget lát intézményünk a 

tanultak és kipróbáltak alapján a táblás játékok bevezetését illetően. Hospitáló pedagógusaink nagy 

lelkesedéssel fogtak hozzá a játékok kipróbálásába, bevezetésébe és ismereteik átadásába. A jövőt illetően 

szakkör és tehetséggondozó foglalkozás keretein belül vezetjük be a táblás játékokat az intézményeinkben. 

Ehhez vásároltunk és mi magunk is készítettünk különböző eszközöket. 

 

Az esélyegyenlőségi pályázatunknak köszönhetően számos sikeres projekt megvalósítására is lehetőségünk 

volt mindkét intézményünkben. (Nagykörű: Adventtől vízkeresztig. Téli ünnepkör. Közlekedés biztonsága. 

Tudatosan, biztonságosan, egészségesen. Együtt lenni jó. Tavasz. Nagyböjti időszak.  

Kőtelek: Karácsonyvárás vízkereszt. Téli ünnepek. Víz. Tavaszi ünnepek, jeles napok. Erdő növény és 

állatvilága. Közlekedés jelen, múltja. Föld. Éled a természet) A halmozottan hátrányos helyzetű tanulóink 

hasznosan tölthették el a tanórán kívüli időt, a foglalkozásokon való részvételük során. Sokoldalú 

személyiség és közösségfejlesztés valósult meg a tevékenykedtetésük során. A projektekben jelentős szerepe 

volt Zsigmond Marianna, Hudra Andrea, Fehér Beatrix, Nagypál Anikó és Vass Csilla pedagógusoknak.  

 

Lebonyolítottuk szakmai workshop rendezvényeinket. Az első évben Nagykörű volt a házigazda, a második 

évben Kőtelek adott helyet a szakmai megbeszélésünknek és tanácskozásainknak. Jeles személyiségek 

járultak hozzá pedagógusaink szakmai, módszertani kultúrájának a gazdagításához. Menyhárt József, Kissné 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Balogh Rita, Lázár Péter, Bordács Margó, Szabóné Balogh Etelka, Fatér Noémi és Mári Noémi vállaltak 

előadást a rendezvényeinken. 

 

A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek esetében fontos a szülői házzal való 

kapcsolattartás. A tanulók szüleinek számos programot szerveztünk. Az összejövetelekre a szülőket, az 

együttműködő partnereket meghívtuk, ezzel az volt a célunk, hogy meghívott vendégeink minél nagyobb 

bepillantást nyerjenek a mindennapi életünkbe, a pályázati tevékenységünkbe. A rendezvények szervezésével 

törekedtünk a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók szüleinek a bevonására, aktív részvételüknek az 

ösztönzésére. 

A két intézményünkben a projekt ideje alatt összesen 14 szülői fórumot valósítottunk meg. Igyekeztünk a 

szülők érdeklődési körét, igényeit figyelembe venni a szülői fórumok tervezése során. Törekedtünk arra, 

hogy ezek a délutánok tartalmasan, kellemes hangulatban teljenek el azoknak a vendégeinknek, akik 

megtiszteltek a jelenlétükkel.   

A szülői fórum témái közül néhányat kiemelnék:  

Kell-e korlát, szabály a gyermeknevelésben?  

A nevelés szerepe a gyerekek személyiségfejlesztésében  

Az internetezés veszélyei 

A kulcs a szülő kezében van 

Jól csináltam- Jól csináltam? 

Kedvesház pedagógiájának, módszertanának megismertetése 

Hogyan védhetem meg a gyermekem?  

Miért fontos iskolába járni? 

Meggyőzés, konfliktuskezelés az egészséges kapcsolatokért 

Szeretet és család ereje a nevelésben,  

Nyár-öröm-félelem-védelem 

 

A program megvalósításához kapcsolódó szakmai, módszertani szolgáltatások igénybevételére is 

lehetőségünk volt. Munkánkat, a projekt megvalósulását mentor segítette. 

 

A pályázat során megvalósult az eszközbeszerzés, melynek célja a tanulóbarát környezet kialakítása és a 

pedagógusok hatékony nevelő és oktató munkájának a biztosítása volt. A modern, digitális eszközök pl: 

laptopok az IKT kompetencia fejlesztésében jelentős szerepet kapnak, mind a tanulók, mind a pedagógusok 

esetében. A halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek iskolai sikerességét elősegítő, befogadó szemléletet 

közvetítő, tanulók szükségleteit figyelembe vevő differenciáló pedagógiai módszerek alkalmazási 

feltételeinek a megteremtését szolgálják az általunk vásárolt eszközök. Megvásárolt eszközeink a következők 

voltak: Manó matek, Micimackó írásfüzete, Manó olvasás, Anyanyelv gyakorló alsósoknak, Egyszer volt az 

ember…, MS Konzol Xbox360 E 500 Gb System, Oktatóprogramok, Digitális fizika kikérdező csomag, 

Digitális kémia kikérdező csomag,  Digitális tananyag - nyelvtan, Angol nyelvoktató program, 

Problémamegoldás feladatgyűjtemény, Geometriai szerkesztések, Geometriai transzformációk. 

Sikerült vásárolnunk 5 db Lenovo 13,3” Intel® Pentium®laptopot, (4GB, 500 GB, Intel HD Graphics,) 5 db 

Hyundai hordozható CD-s rádiót , amely MP3 lejátszásra is alkalmas és 5 csomag számolókártyát. 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

A projekt során nagy hangsúlyt vetettünk a külső kapcsolatok megerősítésére és ápolására. Ezt az 

együttműködést segítő programok szervezésével értük el. A külső kapcsolatok erősödtek és tartalmukat 

tekintve gazdagodtak a helyi plébániával, gyermekjóléti szolgálattal, kisebbségi önkormányzattal, 

művelődési házzal, családdal, helyi vállalkozókkal, termelőkkel (Marsi Istvánnéval és Túri Tiborral.) 

Együttműködés a plébániával: 

Célunk: Közös értékrend kialakítása a szülői ház, az egyház és az intézmény között. Erkölcsös életre való 

nevelés. Elvárások egyeztetése. Az egyház bevonása az iskolai programokba a hatékonyabb oktató – nevelő 

munka érdekében. Egyház - szülő – tanuló – család - iskola közösséggé szervezése, közösségfejlesztése. 

Plébánost partnernek, és segítőnek tekintjük a nevelési feladatok megoldásában. 

Az együttműködés formái: 

A tisztelendő úr meghívása az iskolai rendezvényekre 

Esetmegbeszélések, szakmai beszélgetések a tanulók erkölcsi, érzelmi nevelése céljából 

Egyházi ünnepek méltó megünneplése: iskolában és a templomban: vízkereszt, gyertyaszentelés, 

virágvasárnap, Balázsolás,  

Gyermek lelki napok megszervezése, lebonyolítása 

Gyerekeknek ministráns feladatok ellátása 

Szülő értekezletekre, szülői fórumokra való meghívás 

Közös ünnepélyek rendezése (Betlehemes műsor, anyák napja)  

Közös, nyílt foglalkozások szervezése.  

Istentiszteleten való részvétel. 

Együttműködés helyi vállalkozókkal, termelőkkel: 

Célunk: A helyi vállalkozók, termelők munkájának, helyi termékeknek a megismerése. A tanulók 

bevezetése a munka világába. 

Együttműködés formái: 

Iskolai programokra való meghívás. 

Megbeszélésen való részvétel. 

Iskolai környezet szebbé tétele, virágosítás. 

Helyi termékek megismerése az egészségnapon, termések biztosítása a program lebonyolításához 

Együttműködés gyermekjóléti szolgálattal: 

Célunk: Lemorzsolódás, hiányzás csökkentése. Együttműködés által biztosítani kívánjuk a minden tanulót 

megillető tanuláshoz szükséges feltételek kialakítását.  Családi konfliktusok által előidézett szociális 

hátrányok enyhítése. Rendszeres információcsere a gyerek fejlődése érdekében 

Együttműködés formái: 

Iskolai rendezvényekre való meghívás, aktív részvétel. 

Szakmai beszélgetések, beszámolók 

Családlátogatás együtt 

Jelzőlap működése 

 

Együttműködés a Művelődési házzal: 

Cél: 

A kulturális intézménnyel kialakult jó együttműködést továbbra is nagyon fontosnak tartjuk. 



 

                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Közösen lehetőséget adtunk arra, hogy tanulóink megismerjék és használják ezen intézmények 

szolgáltatásait. Ezeket a lehetőségeket az osztályfőnöki programokban, szabadidős rendezvényekben 

felhasználtuk. Tanulóinkat ösztönöztük, hogy szervezett vagy egyéni formában vegyenek részt a kulturális 

intézmények által szervezett rendezvényeken, kiállításokon, színházi előadásokon. 

Együttműködés formái: 

Könyvtárlátogatás, könyvtárhasználat megismerése az alsó tagozatos tanulóknak. 

Szakmai beszélgetések. 

Községi szintű nemzeti ünnepségek megszervezése, megünneplése közösen (56-os forradalom és 

szabadságharc, március 15-i ünnepség) 

Különböző versenyek lebonyolítása. (népmesemondó verseny, versmondó verseny) 

Szülői fórumok lebonyolítása a Művelődési házban. 

Kiállítások megtekintése (baba kiállítás, tűzzománc) 

Kiállítások megnyitása tanulóink fellépésével. (néptánc, énekkar) 

Kézműves foglalkozások. 

Színi előadások megtekintése. ( pl:Szegedi mini színház Mikulás váró előadása) 

Koncertek ( Pl: Bartók kamarakórus) 

 

Együttműködés a kisebbségi önkormányzattal: 

Cél: Közös értékrend kialakítása a cigány kisebbség és az intézmény között. 

Elvárások egyeztetése. Pályázatok írása. A halmozottan hátrányos helyzetből adódó problémák kezelése. A 

kisebbségi önkormányzat segítségével próbáljuk aktivizálni azokat a roma szülőket, akik eddig távol 

maradtak a rendezvényinktől. 

Együttműködés formái: 

Esetmegbeszélések. 

Szakmai beszélgetések családok- szülők-gyerekek megsegítése céljából. 

Intézmény által szervezett programokra való meghívás. 

Kisebbségi önkormányzat programjain való részvétel (pl: Ki mit tud? Romanap) 

Szülői értekezletekre való meghívás. 

Tevékeny részvétel családlátogatásnál. 

 

 

 Intézményünk nevelői aktívan kapcsolódtak be a pályázati tevékenységekbe, Szívesen vállaltak különböző 

feladatokat, foglalkozások vezetését. A projekt keretében elmondható, hogy egy tartalmas és programokban 

gazdag két évet tudhatunk magunk mögött, mely hivatásunk hatékony gyakorlását szolgálta. 

A pályázatban részt vevő gyerekek, szüleik és érintett pedagógusok elismeréssel beszélnek az elmúlt 

időszakról, így elmondható pályázatunk sikeres zárása. Az iskola tanulóinak minden napjait gazdagította, 

színesítette a pályázati tevékenységünk. 

 

Mári Noémi 

szakmai vezető 


