
 
 

    

 

BESZÁMOLÓ  

„(Sz)ép testben, (sz)ép lélek a Kalász Iskolában” 

CÍMŰ PÁLYÁZAT 

TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0075 

 

 

 

 

Elnyert összeg: 20.000.000 Ft 

A pályázat résztvevője az iskola valamennyi tanulója és pedagógusa: 

 Kalász László Általános Iskola 

 Kalász László Általános Iskola Izsó Miklós Tagiskolája 

 

A pályázat időtartama: 2015. április 01. – 2015. október 31. 

 

A PROJEKT SIKERESEN LEZÁRULT 

 

A projekt célja:  

1. Pedagógiai-módszertani megújulás.  

2. Az idegen nyelvek, az informatika, valamint a közlekedési ismeretek oktatásának fejlesztése, a 

vállalkozói ismeretek bővítése, egészséges életmódra, környezettudatos szemlélet kialakítására 

nevelés. 

3. A hátrányos helyzetű gyermekek felzárkózásának elősegítése. 

4. A digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése.  

 

Megvalósult tevékenységek: 

 

1. Előkészítési tevékenység 

2. Projektvezetés munkája 

3. Általános költségek – irodaszer beszerzése 

4. Sajtónyilvánosság biztosítása 

5. Tájékoztató tábla készítése 

6. Eszközbeszerzés 

7. Megvalósított pedagógiai tevékenységek 

8. Továbbképzések 

 

 

Pedagógiai tevékenységek: 

 

A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása az alábbi területeken: 

1. A környezeti nevelést, környezettudatos magatartást szolgáló alábbi tanórán kívüli 

tevékenységek megvalósítása 

 erdei iskola 

 tanórán kívüli – szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenység 

 természet-közeli sporttábor 



 
 

2. Idegen nyelvek tanításának fejlesztése a köznevelési intézményben az alábbi tevékenységek 

megvalósítása 

 nyelvi tábor 

3. Informatika tantárgy tanításának fejlesztése, illetve más tárgyak oktatásának IKT-val való 

támogatása a közoktatási intézményekben 

 digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata 

4. Komplex közlekedési ismeretek oktatása 

 

 

B. Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolában 

1. Tanulmányi eredmény javítását célzó mentorálás  

 

C. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének 

védelme, valamint az egészséges életmód viselkedésbe épülése érdekében 

1. Egészségnap szervezése egészséges táplálkozással összefüggésben; 

2. Konfliktus- és iskolai agressziókezelési program  

3. A dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást, alkohol- és kábítószer fogyasztási 

problémák korai intervencióját célzó program megvalósítása 

 

D. A vállalkozói- és életpálya-építés érdekében tanácsadási szolgáltatás bevezetése, nyújtása. 

 

 

 

Továbbképzések 

B. Hátrányos helyzetű gyermekek esélykülönbségeinek kiegyenlítése az iskolában 

1. Pedagógusok továbbképzése, felkészítése hátrányos helyzetű gyermekekkel való 

foglalkozásra, mentorálásra. 

 

E. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása: 

1. Informatikai továbbképzések. 

2. Az infokommunikációs technológiák (IKT) szaktantárgyak oktatásban történő alkalmazását 

segítő képzés. 

 

F. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása: 

1. Környezeti nevelés, környezettudatos magatartás tárgyú továbbképzés; 

2. Egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem) tárgyú továbbképzés, 

3. Tanulási és magatartási, valamint konfliktus- és iskolai agressziókezelési problémák 

felismerését és fejlesztését segítő módszertani továbbképzések, valamint a megfelelő 

szolgálatokkal való együttműködés javítását célzó képzések; 

4. Lelki egészség fejlődését szolgáló, személyközpontú pedagógiai módszert átadó, illetve a 

pedagógiai műhelymunkát segítő továbbképzések; 

5. Egészségtan és életviteli témájú (dohányzás megelőzése, leszokás; alkohol- és kábítószer 

fogyasztási problémák, illegális szerek kockázata) továbbképzések. 

 

 

 

Múcsony, 2015. október 31.        

  

 


