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Tárgy: 1.számú éves beszámoló a TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0151 azonosító számú,  

Testvériskolai    kapcsolatok kialakítása a tatai Kőkúti Általános Iskola és a somogyvári Szent 

László Király Általános Iskola között elnevezésű projektről 

 

 

Beszámolási időszak:2015.06.02.-2016.06.02. 

 

 

A Pályázati Útmutató C 10. pontja alapján a két intézmény kapcsolattartásáról az alábbiakban 

számolunk be: 

 A projekt zárása után a két iskola együttműködési megállapodást kötött egymással, melynek 

célja a "Testvériskolai kapcsolat fenntartása, megerősítése a két iskola tanulói és nevelőtestülete 

között". 

 

Az együttműködés tartalma: 

1. A honlap tartalmának folyamatos bővítése, mely kötelezően tartalmazza a közös programok, 

elsősorban tanulók által megfogalmazott és szerkesztett anyagát. 

2. Azoknak a szabadidős programoknak (Klubfoglalkozások, kirándulások, pályaorientációs 

tevékenység) beépítése, megjelenítése az iskolai és osztályfőnöki munkatervekben, melyekkel 

találkoztak a pályázat folyamán. 

3. A Kőkúti iskola továbbra is az informatika, a Szent László a német nyelv tanórán kívüli 

tantárgyi fejlesztésében törekszik a tanulók kiemelt fejlesztésének lehetőségét megteremteni. 

4. Évente legalább 2 alkalommal részt vesznek az iskolák egymás tanulmányi, művészeti vagy 

sport vetélkedőin. 

5. Egymás erőforrásait rendelkezésre bocsájtják az iskolák tanulmányi kirándulások, 

táborozások alkalmával. 

6. A tantestületek és szakmai munkacsoportok továbbra is törekszenek a tapasztalatcserére 

 

  

A két iskola tanulói a tanévben interneten keresztül folyamatosan tartották egymással a kapcsolatot, 

ezzel erősítve ismeretségüket, barátságukat, szociális kompetenciájukat. 

A projekt során megvalósított legsikeresebb programjainkat folytattuk: 

 Havi rendszerességgel szerveztünk klubfoglalkozásokat, ahol tanítványaink elmélyíthették 

lakóhelyünkkel, a testvértelepüléssel és a testvériskolával kapcsolatos ismereteiket, kézműves 

és sportfoglalkozásokon vehettek részt. Ezeknek a foglalkozásoknak az anyaga a pályázat 

folyamán megtartott foglalkozások alapján került megtartásra. A játékos foglalkozások nagyon 

jó hangulatban teltek, bővítve diákjain ismereteit és fejlesztve kompetenciáikat, elsősorban 

szociális, együttműködési kompetenciájukat. 
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 A foglalkozásokon kívül az osztályfőnöki órák anyagába is beépítettük a testvériskolával, 

testvértelepüléssel kapcsolatos ismereteket. Felső tagozaton az osztályfőnöki munkatervekben 

legalább két órában terveztünk ehhez kapcsolódó foglalkozásokat. 

 Pályaorientáció keretében új módszert alkalmazott a Szent László Király Általános Iskola, 

melyről fényképes beszámolót küldtek a Kőkútisoknak.  

o Dolmány Mária drámapedagógus, pedagógiai fejlesztő, a Magyar Drámapedagógiai 

társaság alelnöke a pályaválasztás lehetőségeit is prezentálva a szakmák széles 

spektrumát tárta fel a diákoknak. A drámatanítás eszközeinek segítségével a szakmák 

jellegzetességeire, stílusjegyeire, követelményeire hívta fel a figyelmet. 
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o Kiss László rendező a saját életútját bemutatta be. Többek között, milyen szegény 

körülmények között élt és mennyi munka és kitartás kellett ahhoz, hogy idáig 

eljusson. A diákok érdeklődéssel hallgatták, majd közösen állapították meg: "A 

lehetőség mindenki előtt ott van, csak kitartás és nagyon sok tanulás kell ahhoz, hogy 

a kitűzött célt elérjük." 

 

 

 

 

o Pankotay Péter és Ruzicska László a színházhoz kapcsolódó szakmákat ismertette meg 

diákokkal,  miközben a Légy jó mindhalálig musical egy részletét tanulták meg és 

adták elő közösen a gyerekekkel. 
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 Tanítványaink és pedagógusaink személyesen is találkoztak ebben az időszakban: 

Iskolánk által szervezett Szent László és Kora történelmi versenyen minden évben részt 

vesznek testvériskolánk tanítványai. A versenyen elért szép eredményeik bizonyítják iskolánk 

névadójával és a település helytörténetével kapcsolatos ismereteik színvonalát. A Kőkút héten 

pedig elsősorban a sporté volt a főszerep. 

A találkozások alkalmával pedagógusainknak és a kísérő nevelőknek lehetősége volt személyes 

beszélgetésre, tapasztalatcserére. 

 

 

 
     

 

 Nyáron részt vettek a két iskola tanulói közös táborozáson. 

 A Balatonszepezden szervezett ötnapos tábor célja a környezettudatosság elmélyítése a 

felnövő generáció számára. A tábor programja ennek megfelelően a környezet megismerését 

(Balatonfelvidéki Nemzeti Park délebbi részének bejárása, Balaton, Badacsony), a 

tömegközlekedés népszerűsítését (vonat használat, gyalogtúra, séta) és az újrahasznosítás 

népszerűsítését tűzte ki célul. 

A tábor megvalósult programjai: 



TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0151 
  TESTVÉRISKOLAI KAPCSOLAT KIALAKÍTÁSA A TATAI  

     KŐKÚTI ÁLTALÁNOS ISKOLA  ÉS  A SOMOGYVÁRI 

  SZENT LÁSZLÓ KIRÁLY ÁLTALÁNOS ISKOLA KÖZÖTT 
 

Kőkúti Általános Iskola        Szent László Király Általános Iskola 
2890. Tata, Kőkút köz 2.                     8698. Somogyvár, Kossuth L. u. 32. 

e-mail: kokutialtisk@freemail.hu        e-mail: iskola@somogyvar.hu 

+36 34 588190, +36 30 6910031      +36 85 340 093 

 

Erdei túra Sári Ferenc erdész vezetésével. A túra során megismerkedhettek diákjaink az erdő 

és az erdőben élő állatok életével, az erdőgazdálkodás fogalmával, az erdő és az erdei állatok 

védelmének fontosságával. 

Badacsonyi kirándulás alkalmával ellátogattunk a Rózsakőhöz, megismertettük a diákokat 

helytörténeti információkkal, mint a kő mondája.  

Pálkövén megtekintettük a Bajcsy-Zsilinszky Endre Emlékmúzeumot, szintén helytörténeti 

sajátosságot hangsúlyozva. 

Délutánonként, pihenésként strandoltunk, mely alkalmakkor a biztonságos fürdőzés és 

vízbiztonság nagy szerepet játszott. 

Esténként csapatépítő jelleggel sport és filmnézés volt a program. A közös élmények 

összekovácsolták a diákokat, erősítve az egymás iránti együttműködést.  

A kézműves foglalkozások alkalmával a diákok megismerkedhettek a műanyag hulladék 

újrahasznosításának módjaival; szélforgót és társasjátékot készítettek; csomagoló papírból 

pedig ajándéktáskát.  

A közös táborozás lehetőséget biztosított pedagógusainknak is a barátságok elmélyítésére, a 

közös élmények gyarapítására és a szakmai tapasztalatok megosztására. 
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A pályázatban kötelező elemként szereplő tantárgyi fejlesztés, melyben Somogyvár az idegen nyelv 

támogatását vállalta (német nyelvterületen lévő külföldi kapcsolattartás, valamint a Nemzeti 

Emlékhely idegenforgalmi elvárásainak segítése céljából), míg Tata az informatika tantárgy 

gazdagító programjait preferálta a pályázat keretében (ECDL vizsgára felkészítés megsegítése) ebben 

a tanévben is szerepelt az iskolák munkatervében és a folyamatos munkában. A szaktanárok 

konzultáltak a tapasztalatokról, a szakmai anyagokat egymáshoz eljuttatták. 

 

 

A 2015/16-os tanévben megvalósult  programok, a két iskola közötti kapcsolattartás, tartalmas és 

sikeres volt. A két iskola diákjai és pedagógusai között tovább mélyültek az ismeretségek, 

barátságok. A pályázat céljai szerint a kompetenciák (szociális, életviteli, kommunikációs stb.) 

folyamatosan fejlődtek. 

 

Kérjük a beszámoló elfogadását! 
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