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Klebelsberg Intézményfenntartó Központ
Szakmai-tartalmi megújulás a Hetvehelyi Általános Iskolában
A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ az Új Széchenyi Terv keretében 12 millió forint Európai
Uniós támogatást nyert a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett „TÁMOP
3.1.4.C-14 Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” című pályázati kiíráson.
A TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0713 kódszámú nyertes pályázatból a Hetvehelyi Általános Iskola
beszerzései és programjai valósultak meg 2015. május 20. és 2015. október 31. között.
A projekt lehetővé tette, hogy az intézményben a tanítás-tanulás folyamatában a hagyományos
osztály- és tanórai keretekből kilépve a tanulók iskolán kívüli környezetben (úszástábor, sporttábor,
erdei iskola, kerékpártúrák) vagy iskolai, de nem hagyományos keretek között szervezett
foglalkozásokon (nyári német tábor, komplex közlekedési ismeretek elméleti és gyakorlati oktatása),
valamint új típusú tanulásszervezési eljárások alkalmazásával (német nyelvi témahét) tapasztalják
meg a cselekvés hasznosságát, a megszerzett ismeretek felhasználhatóságát. A megvalósított
drogprevenciós program is a pályázat fontos pillérét képezte, melynek célja az intézményben tanuló
gyermekek lelki és testi egészségének védelme, ilyen irányú tudatosságának fejlesztése volt.
A projekt eredményeként a tantestület pedagógiai felkészültsége és eszköztára is bővült, hiszen az
intézmény valamennyi pedagógusa részt vett módszertani képzéseken. A „Képesség- és
kompetenciafejlesztés és az egész életen át tartó tanulás megalapozása IKT eszközök használatával,
interaktív és digitális tananyagok alkalmazásával, offline és online módon” továbbképzés a szakmai
megújulás alappillére volt, a „Konfliktuskezelés a köznevelési intézményekben” és „A lelki egészség
fejlesztése önismereti technikák segítségével” című továbbképzések pedig az intézmény további
szakmai megújulását voltak hivatottak elősegíteni.
A projekt keretében megvalósított beszerzések (kerékpárok, közlekedési ismeretek komplex
eszközcsomag, szabadidős foglalkozásokhoz kapcsolódó eszközkészlet, multifunkciós nyomtató és
fénymásoló készülék, sportlétra, laminálógép, stb.) a pályázat megvalósulását támogatták és szakmai
megújulás fenntartását segítik.
A projekt eredményeként 40 tanuló jutott el úszástáborba, 40 tanuló a bükkösdi Ökopark erdei
iskolájába, összesen 112 fő vett részt kerékpártúrákon, 15 tanuló jutott el sporttáborba, 16
tanuló vett részt a nyári német táborban, 57 tanuló pedig a német nyelvi témahéten. A
komplex közlekedési ismeretek elsajátítására szervezett programba 40 diák kapcsolódott be, a
drogprevenciós előadássorozaton pedig 14 tanuló vett részt.
A projekt programjairól részletesebb információkat és képgalériákat
a Hetvehelyi Általános Iskola honlapján
(http://www.iskolahetvehely.sulinet.hu) olvashatnak.
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