
Beszámoló a TÁMOP 3.1.4 pályázati projekt megvalósításáról a 
Csete Balázs Általános Iskolában

Intézményünkben,  a  TÁMOP  3.1.4./08/2.  sz.  fenntartói  pályázat  szakmai  része  egy 
projektindító nappal vette kezdetét, még az előző tanév végén. Ezen a rendezvényen Hajdú 
László polgármester, valamint Kiss Lajos iskolaigazgató tájékoztatta a jelenlevő vendégeket, 
dolgozókat,  érdeklődőket  a  pályázat  tartalmáról,  annak  szakaszairól,  tervezett 
tevékenységeiről.
Ezután kezdetét vette a szakmai megvalósítás. 
Már lezajlott az eszközbeszerzések előkészítése, megrendelésre kerültek az új taneszközök az 
oktatási programok megvalósításához, a nevelők felkészültek a továbbképzésekre.

A projekt megvalósításában résztvevő pedagógusok: 
o Szereminé Járvás Andrea
o Hajdú Lászlóné
o Cseh Gáborné
o Tajtiné Selmeczi Éva
o Miklósné Gulyás Katalin
o Bobákné Major Margit
o Kovácsné Pásztor Eszter
o Pincziné Balla Magdolna
o Kissné Pap Ibolya
o Ládi Klára

A  pedagógusok  az  egyes  kompetenciaterületekhez  kapcsolódó  oktatást  segítő 
programcsomagok  bevezetését  vállalták  tíz  tanulócsoportban,  ezen  belül  az  IKT  (info 
kommunikációs technológia) alkalmazását a tananyag 25%-nál.
Az  ősz  folyamán  megkezdődtek  a  továbbképzések,  melyek  közül  az  szövegértés-
szövegalkotás,  szociális  kompetenciák,  valamint  a matematika kompetenciaterület  képzései 
már lezajlottak.
A  szakmai  megvalósítás  egyik  első  lépéseként  projektértekezlet  keretében  ismertettük  az 
adminisztráció,  dokumentáció  ellátásának  formáit,  megismerkedtünk  az  új  elemekkel, 
jelölésekkel,  tartalmakkal,  melyek  a  végzett  munkánkat  végigkísérik  a  projekt  során. 
Segítséget mindehhez a folyamat-szaktanácsadónk nyújtott.

Már az augusztusi tanévnyitó értekezleten kiosztásra kerültek a helyi innováció részprojektjei, 
melyeknek  programját,  tematikáját  szeptember  hónapban  elkészítették  a  felelős  nevelők. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a kollégák szorgalmának köszönhetően már ebben a tanévben 
átdolgozott Pedagógiai Program áll rendelkezésre a munkánk során. 
Az  egész  tanéven  áthúzódó  részprojekt  a  Környezetvédelem című  program,  melynek 
keretében  minden  hónapban  megrendezésre  került  már  eddig  is  egy-egy  vetélkedő, 
ismeretterjesztő óra, s a program a tanév végéig tart, a résztvevők nem csupán az implementer 
osztályok, hanem az egész iskola tanulóközössége.
Egészséges  életmód-fogápolás  címmel  egy  modulhét  került  megszervezésre, mely 
november  23-27-e  között  zajlott  a  10  bevont  tanulócsoportban  számos  tanórai  és  tanórán 
kívüli  programmal,  melyekről  korábban  már  újságcikkben  is  beszámoltak  a  megvalósító 
pedagógusok, a program során készült képeket pedig folyamatosan megtekinthetik iskolánk 
hivatalos honlapján (www.csetebalazs-iskola.hu)

http://www.csetebalazs-iskola.hu/


Népek  karácsonya  címmel  egy  három hetes  projektre került  sor december  3.  és  22. 
között.  Ennek keretében  a  bevont  tanulócsoportokban  tanórai  keretben  is,  a  többi  osztály 
tekintetében  elsősorban  délutáni  programok  keretében  szinte  az  egész  világ  karácsonyi 
szokásait  ismerték  meg  a  gyerekek  változatos  keretek  között,  élményszerűen,  az  IKT 
eszközeit,  módszereit  alkalmazva.   A  rendezvénysorozatról  újságcikkben  számoltak  be  a 
főszervező kollégák, valamint a készült képeket az iskola honlapján szintén megtekinthetik az 
érdeklődők.  Harmadik  innovációs  eseményünk  a  Csete  Balázs  hét lesz,  mely  március 
hónapban aktualizálódik,  természetesen  arról is  beszámolunk majd az újság hasábjain.  Az 
eddig  megvalósult  részprojektek  során,  valamint  a  tanítási  folyamatban  is  a  nevelők 
igyekeznek  az  IKT  eszközöket  minél  szélesebb  körben  alkalmazni:  megismertetik  a 
tanulókkal, használatukat is elsajátíttatják velük a digitális tananyagok előtérbe helyezésével. 
Ebben nagy segítséget nyújtanak a HEFOP 3.1.3/B pályázat keretén belül beszerzésre került 
gyermeklaptopok,  valamint  Fekésházi  Tibor  IKT  mentor-szaktanácsadó  földrajz  bemutató 
órája is a 7.b. osztályban.
A mindennapos, kompetenciaalapú oktatás bevezetésén túl a nevelők folyamatosan dolgoznak 
az iskolai feladatbank felépítésén is. Ezen kívül bemutató órák szervezésével is igyekeznek 
munkájukat megismertetni a többi kollégával, szülőkkel. 

Jelen pillanatban - az első félév befejeztével elmondhatjuk-, hogy a pályázatban vállalt eddigi 
tevékenységeket  sikeresen  és  maradéktalanul,  a  tervezett  módon  és  időben  sikerrel 
megvalósítottuk, végrehajtottuk.
Az  eddig  megvalósult  tevékenységek  tükrében  a  pályázat  további  részét  is  remélhetőleg 
hasonlóan sikeresen tudjuk megvalósítani. 

Agócs Tiborné
szakmai vezető
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