
 
 

 

EFOP-3.3.7-17-2017-00027 – „Kreatív közösségi iskolák létrehozása 

élménypedagógiai és projektmódszerekkel” 

 

Tisztelt Szülők! 

 

A Szolnoki Tankerületi Központ három intézmény, a Szandaszőlősi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola, Kassai Úti Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 

és a cibakházi Damjanich János Általános Iskola bevonásával sikeresen pályázott. 

A nyertes projekt címe: EFOP-3.3.7-17-2017-00027 – „Kreatív közösségi iskolák 

létrehozása élménypedagógiai és projektmódszerekkel” 

A projekt célkitűzései: 

A projektet benyújtó tankerület vállalja, hogy a projekt hozzájárul: 

 az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentéséhez, valamint az 

egész életen át tartó tanulás iskolai megalapozásához;  

 a minőségi oktatáshoz való hozzáférés elősegítéséhez;  

 a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődéséhez;  

 új szakmai tartalmak, módszertanok kidolgozásához és fejlesztéséhez;  

 az élményalapú tanulási módszerek szélesebb körű alkalmazásához;  

 a tanulói kompetenciák – elsősorban a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói 

és a kreatív készségek fejlesztéséhez;  

 az iskolai közösség fejlesztéséhez, a tanulók közötti együttműködések kialakításához;  

 az informális tanuláshoz szükséges terek iskolán belüli kialakításához.  

A projektben kiemelt szerepe van a szülők, nagyszülők bevonásának, minden iskola tervezett 

családi délutánokat, a szülőkkel közösen megvalósítható otthoni játékokat.  

 

A projekt részcéljai: 

 Az informális, nonformális tanulási programok terjesztésének keretében az óvoda – 

iskola átmenet, az alsó – felső tagozat, valamint a 6 – 7. osztályos átmenet 

módszertani támogatása.  

 A közösségi iskola fogalmának kifejlesztése Magyarországon, a közösségi terek 

segítségével új tanulási lehetőségek elterjesztése. 

 A fejlesztésekben a NAT-hoz igazodóan, IKT eszközökkel, IKT feladatokkal is 

támogatott tananyagcsomagok létrehozása, melyek mobil alkalmazásokon, interaktív 

táblán, valamint számítógépen egyaránt jól használhatóak, elterjesztik az 

intézményekben a mobilalkalmazások használatát; 

 A nonformális tanulásban a szülők szerepének 

növelése, a szülők bevonása a programokba, 

játékokkal, közös programokkal 

 

FEJLESZTENDŐ KOMPETENCIÁK: 



 
 

 

EFOP-3.3.7-17-2017-00027 – „Kreatív közösségi iskolák létrehozása 

élménypedagógiai és projektmódszerekkel” 

- együttműködési készség 

- tolerancia 

- szociális készségek 

- problémamegoldó gondolkodás 

- kreativitás 

- logikus gondolkodás 

- monotónia-tűrés 

- IKT kompetenciák 

A program bevezetésének várható pozitív hatásai: 

 motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, játékok segítségével  

 a tanulók képesek lesznek a hatékony, önálló tanulásra 

 a tanulók tanulmányi eredménye nem romlik jelentősen a felsőbb évfolyamokban 

 csökken a peremhelyzetben lévő tanulók száma 

 havi egy közösségi program megvalósul osztályonként 

 Az országos kompetenciamérés 6., 8. évfolyamban mért összesített eredményei 

magasabb értéket mutatnak, mint a hasonló adottságú iskolák eredményei. 

 

Az intézmény pedagógia programja több pontban tartalmazza azokat a fejlesztési célokat, 

elvárt eredményeket, amelyek illeszkednek a vállalt programhoz.  

A pályázaton elnyert összeg 75.000.000 Ft, melyből a Szandaszőlősi Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola 25.594.298 Ft-ot fordíthat tananyagfejlesztésre, szakmai 

megvalósításra, eszközbeszerzésre. Bővül az intézmény informatikai eszközparkja, a 

foglalkozásokhoz játékok, kézműves eszközök vásárlása kezdődött el. Kialakításra kerül egy 

közösségi tér.  

A programokban az intézmény minden tanulója részt vesz.  

A programok sikeres megvalósításához kérjük és köszönjük együttműködésüket! 

 

Czeglédi Karolina      Hegyiné Mladoniczki Éva 

projektmenedzser      intézményvezető 

 


