
Projektdömping a gimnáziumban 

 

Iskolánkban hosszú évek óta zajlanak pályázati forrásokból megvalósuló nevelési-oktatási, szabadidős projektek. Ez  

a tanév a korábbiaknál is gazdagabb ezen a téren, több program országos szintű, néhány pedig éveket felölelő. 

Az első csoportba azokat sorolnám, amelyeket uniós vagy hazai forrásokból finanszíroz az Oktatási Hivatal (OH). Az 

egyik ilyen tevékenységünk elsősorban a pedagógusokat érinti. 2017. áprilisában vehettük át az Oktatási Hivatal 

Bázisintézménye címet (bejáránál látható a tábla). Ennek keretében október 11-én a POK szervezésével az Őszi 

Szakmai Napok rendezvénysorozat egyik állomása iskolánkban volt, ahol bemutató órák, előadások és 

műhelymunka segítette  tanárok szakmai továbbfejlődését. 

Szintén az OH vezeti az EFOP-3.1.5 sz. kiemelt projektet, amelynek megvalósításában való közreműködésre 

iskolánkat is felkérték. A hároméves programban felmértük iskolánk helyzetét a tanulói lemorzsolódás területén, 

majd kidolgozunk olyan fejlesztéseket, amelyekkel a lemorzsolódás csökkenthető és kipróbáljuk, továbbadjuk  

ezeket. 

Még csak elbírálás alatt van az EFOP-3.2.3 pályázat, amit három általános iskolával partnerségben nyújtottunk be. 

Ha sikeres lesz, intézményenként 10-10 millió Ft értékben lesz lehetőség fejlesztésre (nálunk pl. 4 digitális tábla, 

laptopok, drón, tabletek, stb). 

 

A második csoportba az iskola vagy az Esze Tamás Alapítvány által benyújtott és a tanulókat segítő, fejlesztő 

programok sorolhatóak. 29 hónap alatt valósul meg a 120 ezer euróval támogatott pályázatunk, amelyben négy 

külföldi partnerrel a környezetszennyezés egészségügyi hatásait, a megelőzés lehetőségeit vizsgáljuk és egy szakköri 

anyagot dolgozunk ki a diákokkal együtt.  A projekt keretében lehetőség nyílik külföldi utazásokra is. A támogatási 

összeget az iskolák közt szétosztják, de a koordinátor iskola az Esze Tamás Gimnázium és mi készítettük el a 

pályázatot teljes egészében. 

Az alapítvány kapott 1850 ezer Ft támogatást a hagyományosnak tekinthető természettudományos 

tehetséggondozó program megvalósítására. 60 órás szakkör, tanulmányi kirándulások és háromnapos tábor teljes 

ellátással szerepel a projektben, természetesen az előzőhöz hasonlóan a diákok számára ingyenesen. A projekt 

azonosító: NTP-MTTD-17-0146. 

 

A Menő menzák kiírásra benyújtott „Táplálkozzunk ESZE-sen” tervünket is több millió Ft-tal támogatta az Unió. 

Ennek nagy része eszközbeszerzés: főzőzsámolyok, pavilon, sörpad. edények, több ivókút. Megvalósul egy 

fűszerkert is. Dietetikus felméri a 9.-10. évfolyam táplálkozási szokásait és egy éven át nyomon követi a tanulók 

fejlődését. Lesz főzőverseny, bemutató diákoknak és szülőknek, híres személy előadása az egészséges életmódról. 

Idevárjuk javaslataitokat, kit szeretnétek látni, hallani a témáról? 

 

A harmadik csoportba a csak hazai forrásokból támogatott alapítványi pályázatok kerülhetnek. Itt a Nemzeti 

Együttműködési Alaptól kaptunk 400 ezer Ft-ot az alapítvány működtetésére (papír-irószer, banki költségek, stb).  

A másik sikeres projektünk a Szatmári Kistérségi Tehetségsegítő Tanács pedagógusok számára szervezett 

programjait támogatja, melynek eredményeképpen a tanárok szemlélete, módszertana megújul a területen, ill. 



találunk olyan külső támogatókat, akik anyagilag is segítik a tehetséges diákok fejlesztését. A  projekt szintén a 

Nemzeti tehetségprogramból valósul meg, azonosítója: NTP-HTTSZ-17-0011. 

 

A tanárok lelkesedése lankadatlan, még most is készültek új projekttervek. Elbírálás alatt 4 db 16 órás 

tehetségfejlesztő szakkör, amelyek januárban indulhatnak: matematika, természettudomány és német nyelvekből, 

valamint az általános iskolások számára egy a középiskolai átmenetet megkönnyítő foglalkozássorozat. 

 

Reméljük,  a diákok érdeklődését is sikerül felkelteni és kihasználják azokat a lehetőségeket, amelyeket a tanárok 

elkötelezett csapata kínál fel számukra. 


