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SAJTÓKÖZLEMÉNY  

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0047 
INNOVATÍV ISKOLÁK FEJLESZTÉSE 

 

2015 tavaszán iskolánk 11,97 millió forint összegű pályázatot nyert az Európai Unió 

támogatásával és az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával megvalósuló „Innovatív 

iskolafejlesztés a Kolping Katolikus Szakképző Iskolában Esztergomban ” című projekttel. 

Pályázatunk célja, olyan, az egész iskolára kiterjedő fejlesztések illetve programok 

megvalósítása, melyek által az iskolai infrastruktúra és a tanulói-oktatói szemlélet egyaránt 

meg tud újulni. 

A Kolping Katolikus Szakképző Iskola (2500 Esztergom, Petőfi Sándor utca 22.) sikeresen pályázott és 

nyert el 11 973 301 forintot programokra, a 2015.05.01- 2015.10.31-ig tartó időtartamra. A 

megvalósítás során iskolánk pedagógusainak és a gyerekeknek az alábbi programokon, 

elődadásokon, foglalkozásokon van lehetőségük részt venni: 

A programok között az alábbiak szerepeltek: 
 
Készségfejlesztést, a konfliktuskezelő-képességet, illetve az egyéni megküzdő-képesség fejlődését 
elősegítő program, 1 alkalommal, 50 főre 
A vállalkozói- életpálya-építés érdekében tanácsadás szolgáltatás bevezetése, nyújtása, 1 
alkalommal, 40 főre 
Egészségnap, 2 alkalommal, 2*160 főre 
Komplex közlekedési ismeretek oktatása (baleset-megelőzési ismeretek) 2 alkalommal, 100 főre 
Idegen nyelvek tanításának fejlesztése (nyelvi táborok) 1 alkalommal, 10 főre 
Informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való támogatása 
(informatikai szakkör) 10 alkalommal, 15 főre 
Mindennapos testnevelés részét képező mozgásprogramok 15 alkalommal, 40 főre 
Természet közeli sporttábor, 1 alkalommal, 20 főre 
Családi életre nevelést célzó programok, 1 alkalommal, 50 főre 
 
 
Pedagógus továbbképzések: 
 
Az IKT eredményes alkalmazása a tanórán képzés 1 alkalommal, 3 nap, 15 főre 
Személyközpontú pedagógiai módszerek a lelki egészség és a környezeti egészségre nevelés 
valamint a környezettudatos magatartás fejlesztése 1 alkalommal, 3 nap, 15 főre 
Tanulási és magatartási problémák kezelését segítő módszertani képzés 1 alkalommal, 3 nap, 15 főre 
Egészséges életmódra nevelés a kiegyensúlyozott és harmonikus életvezetés szemléletével, 1 
alkalommal, 3 nap, 13 főre 
A hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyereke, tanulók iskolai sikerességét 
elősegítő program 1 alkalommal, 3 nap, 15 főre   
 
Programjainkon, elődadásaink, foglalkozásaink alatt tanulóink átfogó kompetenciafejlesztésen illetve 

az egészséges életmóddal kapcsolatos ismeretek bővítésén esnek át, míg tanáraink módszertani 

ismereteiket bővíthetik. Az iskola eszköztárát is meg tudjuk újítani. 

 

Tovább információ kérhető: 

Gengné Valachi Margit 

Tel.: +36 30/3602470 

E-mail: gengnemargit@gmail.com 


