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Projekt záró beszámoló 

 
     A projektünket 2013. március 25 – 2015. március 24. között valósítottuk meg két telephelyen: 

- Petrovay György Katolikus Általános Iskola /5065 Nagykörű, Rákóczi út 22-24./  
- Szent Gellért Katolikus Általános Iskola Tagintézmény / 5062 Kőtelek, Zrínyi út 3./  

    
    A projektmenedzseri feladatokat Nagyné Baráth Ágnes látta el heti 20 órában. Munkáját 2 fő projektasszisztens segítette, Munkácsiné 
Berényi Edit és Szilágyi Zsuzsanna, mindketten heti 15 órában látták el feladataikat. A projekt pénzügyeit Barta Gábor pénzügyi vezető heti 
10 órában koordinálta. A szakmai megvalósításáért 2013.március 25 - 2014.augusztus 31. Lipták Péterné,  
2014. szeptember 1- 2015. március 24. Kertész Jánosné volt a felelős, heti 40 órában. Az iskolai IKT technológiájáért, az informatikai 
eszközök megfelelő működéséért Volosinovszki Tamás felelt mindkét megvalósítási helyszínen. Feladatait heti 40 órában látta el. 
 
Sporttábor 
 
   Mindkét telephelyen 2-2 alkalommal rendeztünk sporttábort. Helyszín: Bagolyírtás 
 Minden alkalommal 2 - 2 oktatótanár és 2 – 2 kísérőtanár gondoskodott a 4x15 fős diákcsoport élményekben gazdag táboroztatásáról. A 
táborozás alkalmával sokat kirándultak, túráztak a gyerekek, ismerkedtek a környék természetes környezetével.  Ügyességi – 
sportversenyeket rendeztek, melyeken nagyon jól érezték magukat. 
A táboroztatással összesen 60 tanuló számára tudtunk élményekben gazdag 7 napot biztosítani. 
 
Nyelvi tábor 
 
   A két intézmény számára 2-2 alkalommal nyelvi tábor szervezésére is lehetőségünk volt, melyet intézményenként 1-1 pedagógus gondos 
előkészítése tette lehetővé. 
A nyelvi táborok 20-20 fő számára nyújtott lehetőséget, hogy mélyíthessék, bővíthessék angol nyelvi tudásukat.  2 – 2 oktatótanár és 2 -2 
kísérőtanár biztosította a gyermekek gondtalan táborozását. Összesen 80 diák vehetett részt ebben a programban. 
  
Nyelvi vetélkedők 
 
   Mindkét telephelyen 4-4 alkalommal rendeztünk nyelvi vetélkedőt. Minden alaklommal 20-20 fő tanuló vett részt . A tanulók minden 
esetben nem csak jól érezték magukat, hanem ismereteik is gazdagodott. A felkészítő oktatók igyekeztek változatos feladatokkal 
megtűzdelni a foglalkozások anyagát. Volt szövegfordítás, (szótárhasználat gyakorlása) szöveg kiegészítése, rejtvény…  
A részvevő gyerekek élvezték a játékos formában megszerzett tudás örömét. 
 
Informatika szakkör 
 
    Négy féléven keresztül 20-20 diák ismerkedett meg az informatika rejtelmeivel mind a két tagintézményben.  A tanórákon szerzett tudást 
a szakkör keretein belül volt lehetőség alaposabb, mélyebb, szerteágazóbb tudásra szert tenniük a gyerekeknek. Napjainkban már 
elengedhetetlen ezeknek az ismereteknek használata. 
A foglalkozásokat még színesebbé, változatosabbá tette az informatikai szakértő vendég.  
 
Biztonságos közlekedés tanfolyam 
 
Pedagógiai munkánk során fontosnak tartjuk a komplex közlekedési ismeretek oktatását. A tanórák kevés lehetőséget adnak az ilyen jellegű 
tudás megszerzésére, gyakorlására, ezért is tartottuk fontosnak a tanfolyamot. A tanfolyam mindkét tagintézményben zajlott. 
Négy féléven keresztül heti 2 órában 20-20 gyermek végezte el a tanfolyamot. Megismerkedtek a közlekedési szabályokkal, közlekedési 
táblákkal. Ismereteiket minden alkalommal gyakorlati feladatok megoldásával mélyítették.  
A szakköri oktatók munkáját meghívott előadók, szakértők segítették. 
 
Közlekedési ismeretek – egészségfejlesztés tanfolyam 
 
A közlekedési ismeretek mellett nagyon fontos az egészségfejlesztés is. Tanulóink félévenként 7-7 foglalkozáson vettek részt 
tagintézményenként 20-20 fővel. 
Megismerkedtek az egészséges életmóddal. Tudást szereztek a baleset megelőzésről, mi a teendő, ha mégis megtörténik a baleset. Érdekes 
feladatokat, teszteket oldottak meg. 
Ismereteik bővítését a tanfolyamot oktató nevelőkön kívül meghívott előadók, szakértők segítették, színesítették. 



Mindennapos testnevelés részét képező foglalkozások: 
 
Harcművészet foglalkozások 
 
A harcművészet fajtáival, technikájával négy féléven keresztül heti 2 alkalommal 20- 20 tanuló ismerkedett meg. Ez a foglalkozás a Petrovay 
tagintézményben zajlott. A foglalkozáson részvevő tanulók a harcművészettel való ismerkedés folyamán javult a kitartásuk, önfegyelmük, 
mozgáskoordinációik is. 
 
Szertorna 
 
Ezen a foglalkozáson lányok vettek részt, 4 féléven keresztül, heti 2 alkalommal, 20- 20 fő. 
Ezeken a foglalkozásokon lehetőséget kaptak a tanulók arra, hogy mind azt megtanulják, gyakorolják amire a tanórákon nincs lehetőség. 
 
Tollaslabda, foci, mozgáskotta foglalkozások 
 
Kőtelek – Szent Gellért tagintézményünkben tollaslabda, foci és mozgáskotta foglalkozásokat választhattak a tanulók.  
A tollaslabda és  foci foglalkozásokon  4 féléven keresztül, heti 2 alkalommal 15-15 fő vehetett részt. 
A gyerekek mindkét foglalkozásra lelkesen,  szívesen jártak. Sokat javult a gyerekek labdakezelési technikája, szabályok követése. 
 
A mozgáskotta foglalkozások 4 féléven keresztül heti 1 alkalommal  15-15 fővel zajlottak. 
A gyerekek mozgáskoordinációjuk, ritmusérzékük fejlesztését segítették elő ezek a foglalkozások.  
Ötletességből, kreativitásból sem volt hiány, hiszen az elemeket igyekeztek minél változatosabban összeállítani. 
 
Úszás 
 
Örömünkre szolgált, hogy a pályázat keretében úszásoktatásban is részesülhettek a gyerekek.   
A nagykörűi diákok  35 fővel 20 alkalommal, a kőtelki diákok pedig  15 fővel 20 alkalommal ismerkedhettek az úszás fortélyaival. 
Örömünkre szolgált, hogy a gyerekek többségének sikerült kellő vízbiztonságot szereznie, az úszás alapjait elsajátítania. 
 
Egészségnapok 
 
Mind a két intézménynél 4+ 1 alkalommal tartottunk egészségnapot, a tanulók és pedagógusok is teljes létszámmal vettek részt. 
Vendégelőadók színesítették a programot. A gyerekek a négy alkalom során sok új információval gazdagodtak az egészséges életmóddal 
kapcsolatban, egészséges táplálkozás fontosságával. Készítettek tablókat, gyümölcs- és zöldségfigurákat.  
 
Agressziókezelés 
 
Az agressziókezelés foglalkozások célja az iskolán belüli bántalmazások és zaklatások megelőzése. A diákok egymás közötti konfliktusainak 
jártasság szintű kezelése, egymással szembeni türelem erősítése. 
Négy féléven keresztül vettek rész a tanulók agressziókezelés foglalkozáson. Az első és második félévben az alsós gyerekek, a harmadik és 
negyedik félévben pedig a felsősök 14 fős csoportban heti 2x1 órában dolgoztak.  Mind a két tagintézményben pszichológusok és 
vendégelőadók is segítették a gyerekeket. 
 
Konfliktuskezelés 
 
A konfliktuskezelő foglalkozások heti 1 órában zajlottak 14 fő részvételével. Legfőbb célja a gyerekek kommunikációs készségének,  társas 
kapcsolataik fejlesztése.  A foglalkozásokat változatossá tette, hogy különböző konfliktus helyzeteket játszottak el a gyerekek, amelyeket 
kielemeztek, értékeltek.  Ebben a programban résztvevő gyerekek munkáját is segítették vendégelőadók. 
 
Konfliktuskezelés – Drogprevenció 
 
Négy féléven keresztül, heti 1 órában zajlottak a foglalkozások, 14-14 fő részvételével.  Célja a tanulók önbizalmának erősítése, 
önismeretének  fejlesztése  azzal a céllal, hogy NEM-et tudjanak mondani a szenvedélybetegségek kihívásaira. 
 
Helytörténeti alkalmak 
 
A foglalkozások legfőbb célja, hogy a gyerekek minél több oldalról megismerkedjenek szülőföldjükkel. Új ismereteket szerezzenek, illetve az 
ismereteik mélyüljenek. Megismerkedtek a hagyományokkal, szokásokkal, hagyományos ételeket, mesterségeket is nemcsak 
megismerhettek, ők is részesei lehettek ( pl. sajtot készítettek). A négy félévben heti 2 órában 50-50 fő részesülhetett a változatos 
tevékenységekben. Az itt résztvevő gyerekek munkáját is színesítették vendég előadók. 
 
Sportnap, Sportgála 
 
A projekt megvalósítása során 3-3 alkalommal rendeztünk nagyszabású sportnapot. 
A kőtelki tagintézményben  a Sportgála alkalmával a gyerekek ügyességüket mutathatták meg a szülőknek, vendégeknek . A programban 
szerepelt a  szekrényugrástól a táncon keresztül a kerékpáros ügyességi bemutatóig szinte minden sporttal kapcsolatos terület. 
A nagykörűi diákok sportversenyeken mutatták meg ügyességüket. 
Mindkét iskolában a gyerekek teljes létszámmal szerepeltek.  
 
 
 



 
 
 
 
 
   


