
 

 

 

 

 

Közeleg a tanév vége és iskolánkban számot vetettünk az elmúlt tanév eseményeiről. Örömmel 
állapítottuk meg, hogy intézményünkben sikeresen megvalósítottuk aTÁMOP-3.3.8-12/2 2012-
0059 számú esélyegyenlőség alapú fejlesztések támogatása projektünket. 
 
Sikereink: 
Az intézményünkben és a kőtelki tagintézményünkben összesen 105 halmozottan hátrányos 
helyzetű tanulót vontunk be aktívan a különböző programokba, melyek a gyerekek számára 
lehetőséget adtak a fejlődésre, tehetségek kibontakoztatására és a felzárkóztatásra. 
 
Milyen tevékenységek szolgálták ezeket a sikereket? 
A projekt keretében biztosítottuk a különböző tanórán kívüli foglalkozásokon való részvételt, heti 
két órában 2x30 héten keresztül.  Nagykörűben két tehetséggondozó foglalkozást indítottunk zene 
és néptánc, folklórismeretből, felzárkóztató foglalkozást alsó tagozaton magyar nyelv és 
irodalomból. A Szent Gellért Általános Iskolában az első évben matematika, a második évben 
angol tehetséggondozást végeztünk az alsó és felső tagozaton beindított felzárkóztató 
foglalkozások mellett. 
 
Fontosnak tartottuk mindkét intézményben a nyolcadik osztályos tanulók pályaválasztásának a 
megsegítését, melyet a pályaorientációs programunk kidolgozásával és megvalósításával értünk el. 
 
Nagy hangsúlyt fektettünk a leendő első osztályos gyerekek iskolai beilleszkedésére is.  
Sikeres munkánkat különböző szakemberek is segítették. Pl: mentor, pszichológus. Ennek 
köszönhetően elkészítettük a pszichológusok bemeneti mérése alapján az egyéni fejlesztési 
terveket, haladási naplókat. 
Nagy örömünkre az esélyegyenlőségi projekt lehetőséget adott arra is, hogy mi pedagógusok, 
különböző továbbképzéseken vegyünk részt.  
A jövőt illetően szeretnénk fenntartani és továbbfejleszteni a Hejőkeresztúron látott„Táblajátékok” 
modellprogramot. 
A gyerekek nagy örömmel és aktívan vettek részt a több hetet meghaladó projektek 
megvalósításában.  
Szakmai szempontból nagyon hasznosnak találtuk és jól éreztük magukat szakmai workshop 
elnevezésű rendezvényeinken.  
A pályázat során megvalósult az eszközbeszerzés. 
 
A projekt során nagy hangsúlyt fektettünk a külső kapcsolatok ápolására. A külső kapcsolatok 
fejlődtek, és tartalmukat tekintve gazdagodtak a helyi plébániával, gyermekjóléti szolgálattal, 
kisebbségi önkormányzattal, művelődési házzal, helyi vállalkozókkal, termelőkkel.Erősítettük az 
együttműködést a szülői házzal is. A két intézményünkben a projekt ideje alatt összesen 14 szülői 
fórumot valósítottunk meg. 
Sikereinkhez nélkülözhetetlen volt, hogy intézményünk nevelői aktívan bekapcsolódtak a 
pályázati tevékenységekbe. 



 

 

 

 

 
 
A pályázatban részt vevő gyerekek, megkérdezett szülők és az érintett pedagógusok elismeréssel 
beszéltek az elmúlt időszakról.Egy tartalmas és programokban gazdag két évet tudhatunk magunk 
mögött. 
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