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Szakmai beszámoló 

 

Kötelező tevékenységek 

 

1. Konzorciumi/együttműködési kapcsolat kialakítása 
A kapcsolatfelvétel 2013-ban a két település országgyűlési képviselőjének javaslatára történt.  
A fenntartó képviseletében a Tatai Tankerület képviselői is támogatták, hogy külső pályázatírók 
segítségével, a két gyökeresen eltérő szociokulturális helyzetű iskola tanulói és nevelőtestülete 
pályázzon. A testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok megvalósításán keresztül 
szerettünk volna hozzájárulni a gyermekek szociális, életviteli, kommunikáció kompetenciájának 
fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez a programkínálat bővítésével. A Kőkúti iskola elsősorban 
az érzékenyítést, míg a Szent László iskola a látókör, a személyes tapasztalatok, élmények szélesítését 
célozta meg zömmel hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű tanulóinak a projekt megvalósítása 
folyamán. A pedagógusok számára pedagógiai, szakmai ismeretek bővítését határoztuk meg. 
Első egyeztetéseinken a két iskola vezetése, a fenntartó és a pályázatírók kialakították közös 
álláspontjukat a pályázat megírásával, a programtervekkel, a résztvevők körével kapcsolatban.  
A tantestületek tájékoztatása után közös megegyezéssel, a pályázat beadásra került, eredményes volt, 
Mindkét iskola munkatervében hangsúlyos helyet kapott a testvériskolai kapcsolat. A pályázat 
megvalósítói rendszeresen számot adtak az iskolavezetéseknek, egymásnak és a tankerületeknek a 
projekt előrehaladásáról. Szükségét láttuk és törekedtünk arra, hogy az együttműködés kölcsönös és 
valódi legyen.Mindkét intézmény saját erőforrásait is biztosította, hogy a pályázatban 
meghatározottak felül is működjön a célrendszer (pl. tantestületi, munkaközösségi találkozó, 
vetélkedőkön való részvétel, kidolgozott programok anyagának felhasználása más események, 
rendezvények kapcsán), melyek biztosítják a fenntartási időszak alatt is a tartalmas, előrevivő 
kapcsolattartást. 

 

2. A program kidolgozása 
Első egyeztetéseinken a két iskola vezetése, a fenntartó és a pályázatírók kialakították közös 
álláspontjukat a pályázat megírásáról. A tantestületek tájékoztatása és szakmai véleményének kikérése 
és a szabadon tervezhető programelemek kiválasztása után újabb egyeztetés történt a fenntartót 
képviselő Tatai Tankerület, a két iskola képviselői és a pályázatírók között, majd közös 
megegyezéssel, a pályázat beadásra került. A tervet 1 tanévre készítettük, de a pályázati eljárás 
csúszása miatt 1 félévet csúszott, de ez nem befolyásolta a sikeres megvalósítást. 

 

3. Szakmai programtervek összeállítása 

A szakmai programtervek összeállítását a Pályázati útmutató alapján végeztük el. Fontosnak éreztük, 

hogy csak azokban a részekben térjen el a két együttműködő iskola programterve, amiben feltétlen 

figyelembe kell venni a két iskola, a két település sajátosságait. Ezek: a pályaorientációs tevékenység 

és a kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztés támogatása.  

A szakmai tartalom meghatározásában a bevonni kívánt tanulók kiválasztásának szempontjait 

meghatároztuk. Mindkét iskolában arra törekedtünk, hogy a tanulók széles köre vegyen rész a 

projektben. Két olyan évfolyamnak ajánlottuk a programokat (5- 6.évfolyam), mely érzékeny a 

célokban megfogalmazottakra, az osztályfőnökök még jól tudják irányítani és/vagy nyitogatni 

érdeklődésüket, a pályázat fenntarthatóságában is szerepet kaphatnak még, átadva a stafétát a 

kisebbeknek. Mivel az osztályfőnökök jó partnernek bizonyultak, a foglalkozások mindig 

látogatottak voltak (jelenléti ívek). 2014. őszétől Somogyváron lehetőséget kaptak még az újonnan 

belépő 5. évfolyamosok is a csatlakozásra és szülői kérésre néhány 8. évfolyamos tanuló is 

csatlakozott a programhoz. Ez azért volt hasznos, mert így, az időközben megváltozott 

Gyermekvédelmi törvény szigorúbb besorolását figyelembe véve is tudtuk tartani a vállalt 

indikátorokat. 

 

 

 



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 

 

 

 

 

4. A bevont tanulók, a pedagógusok irányítása és részvétele mellett minimum heti 

rendszerességgel való találkozása, délutáni foglalkozások keretében a választott 

témakör feldolgozása érdekében 
A szakmai program megvalósításában a heti rendszerességű klubszerű foglalkozások csapatépítésre, 

saját és a testvérváros helytörténeti ismereteire, a káros szenvedélyek megelőzésére és a 

kapcsolattartás elektronikus formáira, a közösségi oldalak biztonságos használatára vonatkoztak. 40-

40 foglalkozást terveztünk és tartottunk iskolánként.  

A csapatépítő foglalkozások játékos feladatai elősegítették az együttműködő képességek fejlesztését. 

A helytörténeti foglalkozások kapcsán ki kell emelni, hogy mindkét település jelentős történelmi 

hagyománnyal, építészeti és természeti értékekkel rendelkezik, melyek mindig tudnak újat mutatni a 

tanulóknak, különösen ebben az életkorban, amikor az érdeklődés mellé már szaktárgyi ismeretek is 

társulnak. A testvériskolai településsel történő ismerkedés pedig várakozóvá és nyitottá tette a 

tanulókat a személyes találkozásokra. 

A közösségi oldalak biztonságos használatára nap, mint nap fel kell hívni a gyerekek figyelmét. Jó, 

hogy a projekt során, többféle formában is találkozhattak ezzel a kérdéskörrel.  

Komoly kutatómunkát jelentett nevelőknek a káros szenvedélyekkel kapcsolatos foglalkozásokra 

való felkészülés. Különösen hasznosnak éreztük azokat a műhelyeket ebben a témában, melyek arra 

hívták fel a figyelmet, hogy vannak olyan lehetőségek, melyek értelmetlenné teszik a káros 

szenvedélyek megjelenését az életükben. 

A megtartott foglalkozások egyértelműen sikeresek voltak, a tanulók tetszését elnyerték, szívesen 

vettek részt a munkában, örömmel dolgoztak feladataikon. A rendszeres együttlét egy kötetlenebb 

foglalkozáson, megerősítette a tanulókat a kapcsolataikban, mintát adott eltérő szerveződésű 

közösségi foglalkozások megszeretésére. 

 

 

5. Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása, megerősítése 
Az aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása egyértelműen a pályázat egyik kockázati 

tényezője volt, hiszen a két település közötti távolság (160 km) áthidalásának meg kellett találni a 

legműködőképesebb, leghatékonyabb és legolcsóbb formáit. Erre a pályázat útmutatást adott 

(személyes találkozó 2 alkalommal, közös nyári tábor, honlap). A kommunikációra az elektronikus 

kapcsolattartás(email, telefon, skype…)formáit határoztuk meg. 

 

 Közös internetes oldal létrehozása és folyamatos karbantartása 
A vállalt, közös internetes oldal létrehozása elsősorban a tatai tanulók informatikai tudását bizonyítja 

(http://www.kokuti-tata.sulinet.hu). Nehézséget jelentett, hogy egy alkalommal összeomlott a 

rendszer, de szerencsére a tantárgyi fejlesztés keretében olyan ismereteket is elsajátíthattak így a 

gyerekek, melynek segítségével újra tudták szerkeszteni a pályázati oldalt. A somogyváriak linkkel 

érhetik el az oldalt. Az oldal gyerekmunka. Folyamatosan működőképes és fejleszthető. 

 

 A két intézmény tanulói és pedagógusainak személyes találkozója a projekt megvalósítása 

során legalább két alkalommal 
Személyes találkozók alkalmával (2014.április: 3 nap Somogyváron, 2014.október:3 nap Tatán), 

kölcsönösen megismerhették sajátélményű tanulás keretében egymás települését, a szabadidős 

elfoglaltságok lehetőségeit, egymás életkörülményeit. A közös kirándulások(Széchenyi park, 

http://www.kokuti-tata.sulinet.hu/
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Szentesica forrás,Somogyvámos,Vityapuszta, Kupavár, Cseke tó, Öreg tó) foglalkozások(kézműves, 

sport, múzeumpedagógiai, csillagvizsgálói, labor edzőtábori), délutáni és esti beszélgetések 

elősegítették, hogy ismeretségek, több esetben barátságok szövődtek. Mindkét személyes találkozó 

kapcsolódott az iskola névadójának ünnepéhez (Szent László napok, Kőkút hét), mely 

foglalkozásaiba a vendégek is bekapcsolódtak.. A találkozók résztvevői visszatérve élmény-

beszámolót tartottak társaiknak, írásos dokumentumok is készültek. A szülők köszönetüket fejezték 

ki a tartalmas, gazdag élménybeszámolók után a vendéglátóknak és a kísérő nevelőknek egyaránt. 

 

 Közös nyári bentlakásos program szervezése 
A közös nyári bentlakásos program Balatonszepezden (7 nap 6 éjszaka) maradandó élményt nyújtott a 

résztvevőknek, mely a személyes kötődéseket erősítette. Az előzetes tervekkel ellentétben nem a 

projekt záróeseménye volt, hanem a projekt közepén, a nyári szünetben valósult meg. Ideális helyszínt 

biztosított a szepezdi tábor. Kerékpáros csillagtúrákat tettek a tanulók a Kőkúti bicikliflottáján, volt 

hajókirándulás és evezős túra, fürdés, kalandpark, foglalkozások a kötelező témák körében, 

sportversenyek, vetélkedők. 

Az egészséges életmódra mintát adó, sportot és szabadidős elfoglaltságot egyaránt biztosító tábor 

programjainak eredményeképpen a személyes kapcsolatok megerősödtek. 

 

 

6. Tanulmányi és kulturális programok szervezése 
A projekt időtartama alatt iskolánként 10-10 tanulmányi kirándulást terveztünk és valósítottunk meg. 

Tematikájukban kapcsolódtak a heti rendszerességű foglalkozásokhoz és előkészítették a személyes 

találkozók programját. Fontos eleme volt a kirándulásoknak a környezettudatosság és az önkéntesség 

is. Gazdagító programok voltak ezek, melyek, szintén a közös élmények biztosította 

kompetenciafejlesztést szolgálták. Legfőbb vonzerejük az volt, hogy az iskola falai közül kiléphettek 

és új megvilágításban, új szempontok alapján látogathatták meg a már ismert helyszíneket. Olyan 

játékokat készítettek pl., melyekkel délutánonként játszhattak a napköziben, vagy projektmódszert 

alkalmazva kirándultak az Angol parkba, ahol több művészeti ág képviselőjével is együtt lehettek. 

A tanulmányi kirándulásoknak volt azonos eleme(víztisztaság mérés), de ezen a területen nem erre, 

hanem a programkínálat szélesítésére helyeztük a hangsúlyt. 

 

7. 3 részből álló előadás sorozat  

A projekten végighúzódó 3 nagy témára építettük az előadásokat. Áprilisban a téma Somogyvár és a 

Szent László Király Általános Iskola bemutatása volt, mely a  testvériskolai 3 fős küldöttségének 

látogatása tett aktuálissá, megelőzve a személyes találkozót Somogyváron. Ugyanebben a hónapban a 

tatai gyereke látogattak Somogyvárra, és ez alkalomból Tata és a Kőkúti Általános Iskola bemutatása 

is megtörtént előadás keretében. 

A második előadásra információ védelemmel foglalkozó szakembert hívtunk meg mindkét helyszínre, 

aki a hálózaton történő barátkozás, kapcsolattartás lehetőségeit, szabályait, veszélyeit mutatta be. 

A harmadik előadásra októberben került sor, ahol az előadó igen sajátos szemszögből, a természeti 

jelenségeken keresztül, a társadalmi egyenlőség és az elfogadás kérdésével kapcsolatos interaktív 

foglalkozást tartott. 
 

8. A szakmai program értékelése 
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A pályázattal célunk az volt, hogy testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös programok 

megvalósításán keresztül hozzájáruljunk a gyermekek kompetenciájának (szociális, életviteli, 

kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. A két iskola eltérő szociokulturális 

helyzetéből adódóan a Kőkúti iskola elsősorban az érzékenyítést, míg a Szent László iskola a látókör, 

a személyes tapasztalatok, élmények szélesítését helyezte előtérbe zömmel hátrányos, halmozottan 

hátrányos helyzetű tanulóinak a projekt megvalósítása folyamán. A pedagógusok számára 

pedagógiai, szakmai ismeretek bővítését célozta meg a pályázat. 

A pályázati kiírás kötelező és szabadon választott elemei az együttműködést, a programkínálat 

bővítését, a szabadidő aktív eltöltését, a tanulók tantárgyi ismereteinek bővítését szolgálták. 

A projekt értékelése tantestületi értekezleteken is megtörtént. Egyöntetű vélemény szerint a gyerekek 

olyan tapasztalatokkal gazdagodhattak a projekt folyamán, ami a gyerekek társas kapcsolatait, a 

társadalmi elfogadás megerősítését szolgálta, a szociális kompetenciák azokon a területeken 

erősödtek, melyek megtapasztalás nélkül nem működhetnek. A programok színesítették a tanulók 

szabadidős tevékenységét. Több lehetőség adódott a projekt során arra, hogy szülők is tevékeny részt 

vállaljanak a célok megvalósításában. A nevelőtestület módszertani kultúrája fejlődött. Ki kell emelni 

a somogyvári tantestület érdeklődését a szabadidős és sport tevékenységek, valamint a 

tehetséggondozás iránt. A tataiak sokat tanultak a hátrányos helyzetben lévő tanulók támogatásával, 

felzárkóztatásával kapcsolatban. A további együttműködés során is erre törekszünk.  

A szakmai program befejezése után a projekt fenntarthatósága érdekében tettünk lépéseket, kötöttünk 

megállapodásokat. Ezek személyes találkozókat, iskolanapokon történő kölcsönös részvételt, közös 

pályázati lehetőségek felkutatását, közös nyári táborozásokat jelentenek. Az osztályfőnökök 

vállalták, hogy minden tanévben, munkatervükben szerepeltetik a kapcsolattartás élővé tételét.  

Elégedettségmérést végeztünk, ennek feldolgozása megtörtént. Ennek eredménye is azt támasztja alá, 

hogy a kapcsolat fenntartására fokozott figyelmet kell fordítani. 

 

 

9. Projektmenedzsment 

A projektmenedzsmentben 1-1 fő képviselte az iskolákat, 1 fő pedig a pályázatírók közül pénzügyi 

vezetői feladatot látott el. Együttműködésük megfelelő és hatékony volt. Elsősorban elektronikusan 

tartottak kapcsolatot, de találtak módot személyes megbeszélésre is. Vállalt feladatukat elvégezték. 

 

 Projektmenedzser 
A Kőkúti Általános Iskola munkatársa. Munkáját rendkívüli munkavégzés elrendelésével, célfeladat 

meghatározásával látta el, heti 4 órában. 

A projekt adminisztratív lebonyolítást, a tevékenység koordinációs feladatait végezte. A projekt 

irányításában, szervezésében vett részt. A két iskola vezetését rendszeresen tájékoztatta a projekt 

végrehajtásával kapcsolatos feladatról. A Fenntartónak szóban és írásban beszámolt a projekt 

előrehaladásáról. Adatszolgáltatásokat végzett. Munkájának színvonala megfelelő. 

 

 Szakmai vezető 
A szakmai vezető a Szent László Király Általános Iskola munkatársa. Munkáját megbízási szerződés 

alapján heti 4 órában látta el. A szakmai munkát irányította és szervezte, különös tekintettel a Szent 

László Király Általános Iskolában folyó munkára. Részt vett előrehaladási jelentések elkészítésében. 

Kapcsolatot tartott a Kőkúti Általános Iskolával. Munkáját megfelelő színvonalon látta el. 
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 Pénzügyi vezető 
A pénzügyi vezető az AGROCONSULT Gazdasági Tanácsadó Kft  képviseletében, megbízási 

szerződés alapján, heti 4 órában végezte munkáját. Előrehaladási jelentések elkészítésében 

közreműködött, kifizetési kérelmeket nyújtott be. Változás bejelentőket, nyilatkozatokat készített a 

projekttel kapcsolatban. Munkájával támogatta a szakmai munka sikeres elvégzését. Munkáját 

megfelelő színvonalon látta el. 

 

10. Egyéb támogatható tevékenység 

 

 Pályaorientáció 
A pályaorientációs foglalkozások szervezésében is érvényesült a két település eltérő sajátossága és 

lehetősége. Somogyváron üzemlátogatást tettek a ott működő Fonte Viva Kft-nél, ahol a az ivóvíz 

palackozásának módjával ismerkedtek meg diákok. A mezőgazdasági Zrt-nél tett látogatás 

alkalmával megtekinthettek különböző gépeket, megismerhettek különböző szakmákat illetve 

munkafolyamatokat. Betekintést nyertek az önkormányzat által szervezett közmunkaprogramba 

megismerve annak fontosságát. A foglalkozásokon szerzett tapasztalatok hasznosak voltak mivel az 

itt szerzett ismeretek elősegítik a gyerekek továbbtanulását. 

A tataiak ki tudták használni a Megyei Munkaügyi Központ, és egy budapesti  pályaválasztási 

kiállítás lehetőségét. Tata katonaváros, ezért a katonai pálya megismertetését is fontosnak éreztük. 

Érdeklődéssel vettek részt találkozón egy fejvadász cég képviselőjével. 

Felkeltettük a tanulók érdeklődését a település, régió hagyományos és új szakmái iránt. 

 

 Kötelező óraszámon felüli tantárgyi fejlesztés  
A tantárgyi fejlesztés támogatása programelem keretében 40-40 tanórán kívüli foglalkozást vállaltunk. 

A műveltségi területet, tantárgyat szabadon dönthették el az iskolák.  

Somogyvár az idegen nyelv támogatását vállalta. A kiválasztás indoka a német nyelvterületen lévő 

külföldi kapcsolattartás, valamint a Nemzeti Emlékhely idegenforgalmi elvárásainak segítése volt. A 

heti rendszerességgel megtartott német nyelvi fejlesztő foglalkozások elősegítették a nyelvi 

kompetenciák fejlesztését. A kötelező tanórán kívül a tanulóknak lehetősége volt ismereteik 

bővítésére, illetve a gyengébb tanulóknak hiányosságaik pótlására. 

Tata az informatika tantárgy gazdagító programjait preferálta a pályázat keretében. ECDL vizsgára 

felkészítés célozta meg az iskola. 22 fő vizsgája 1-1 modulból eredményes is lett. E foglalkozások 

keretében a tanulók a honlappal kapcsolatos feladatokat végeztek, tábort bemutató filmet állítottak 

össze, az elkészült képeket archiválták  

 

 


