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BESZÁMOLÓ A SAJTÓKÖZLEMÉNYHEZ 

TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0680 

„Korszerű nevelési-oktatási szemlélet kialakítása a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános 

Iskolában” 

Iskolánk a TÁMOP-3.1.4. C-14-2015-0680 pályázat keretein belül „Korszerű nevelési-oktatási 

szemlélet kialakítása a Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskolában” címmel 12 000 000 Ft 

támogatást nyert. 

A pályázat megvalósítása 2015. május 1 - 2015.október 31. között történt. 

Az eltelt 6 hónap során közösségünk tagjai: diákok, pedagógusok és szülők különböző programokon 

vehettek részt. 

A Bükkszentkeresztre szervezett nyári Ökotáborban lehetőséget kaptunk arra, hogy diákjainkban az 

iskola falain túl alakítsuk ki a környezettudatos életmódra nevelés alapjait, az ökotudatos szemlélet 

módot. A nyáron megvalósított programok között szerepelt még a kisiskolásoknak szervezett angol 

napközis tábor, mellyel játékos keretek között sikerült a résztvevő gyerekekben felkelteni és 

fenntartani az angol nyelv tanulása iránti érdeklődést. Szeptemberben komplex közlekedési 

ismereteket oktattunk és ezzel kapcsolatos vetélkedőt szerveztünk. Családi életre nevelést támogató 

programként szülők, diákok és pedagógusok közösen hallgathatták Molnár Ferenc Caramel koncertjét. 

A 4. osztály tanulói öt napot töltöttek el a csodálatos környezetben lévő Jósvafőre szervezett erdei 

iskolában. Az angol nyelvi témahéten a mindennapi órák és tananyag adta korlátok szorításán engedve 

a diákok egy héten át a nyelvi órákon és a projektbe bekapcsolódó egyéb tantárgyak óráin 

ismerkedhettek meg a célország, az Egyesült Királyság kultúrájának egy-egy szeletével. Az 

Egészségnap programjaiba a tanulók és pedagógusok mellett a szülők is bekapcsolódtak. Az 

egészségfejlesztés változatos formában valósult meg: előadások, bemutatók, lelki fitnesz, zumba és 

kóstolás is szerepelt a lehetőségek között. A nap végén „A legegészségesebb osztály” cím is kiosztásra 

került. A „Konfliktus és iskolai agressziókezelési program” keretein belül több lépésben dolgoztuk ki 

kollégáimmal a megelőzésre és a felmerülő problémák kezelésére vonatkozó cselekvési tervünket. A 

felső tagozatos tanulók önismereti tréningen vehettek részt. 
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Pedagógus továbbképzések között szerepelt „Környezeti nevelés és fenntarthatóság”, 

„Személyiségfejlesztő (önismereti) tréning, valamint „Felkészítés az Erkölcstan oktatására” képzés. A 

pályázati költségvetés lehetővé tette irodaszerek, szakmai anyagok beszerzését, melyeket úgy 

válogattunk össze, hogy a programok megvalósítása mellett a jövőben is tudjuk majd nevelő-oktató 

munkánk során hasznosítani: kézműves foglalkozások lebonyolításához és a tanítási órák színesebbé, 

érdekesebbé tételéhez. 

Úgy vélem sikerült igényeinkhez és lehetőségeinkhez mérten megfelelően felhasználni a vissza nem 

térítendő uniós támogatást. A Harsányi Hunyadi Mátyás Általános Iskola pedagógusai és tanulói 

nevében szeretnék az Európai Uniós támogatásért köszönetet mondani, hiszen a pályázati forrás nélkül 

a programok, képzések és beszerzések nem valósulhattak volna meg! 

 

 

 

Takácsné Oczela Csilla 

intézményvezető, projektmenedzser 


