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EFOP-3.3.7-17-2017-00015
XXI. század – XXI. századi oktatás
Az oktatás minden társadalom legfontosabb megtartó és egyben megújító ereje. Hisszük és
valljuk, hogy az oktatás a gyermek személyiségének irányított tanulás útján történő céltudatos
formálása, képességeinek optimális fejlesztése. Projektünkkel fejleszteni kívánjuk tanulóink
idegen nyelvi, kommunikációs, kompetenciáit; a problémamegoldó gondolkodást, a kreatív
készségeket, a társadalmi felelősség-vállalást a környezettudatos magatartást, a lelki és fizikai
egészségét, konfliktuskezelést, közösségfejlesztést. Mindezeket a formális oktatás mellett
informális keretben kívánjuk megvalósítani. A Debreceni Tankerületi Központ három
intézménye- a Lilla Téri Általános Iskola, a Debreceni Benedek Elek Általános Iskola valamint
a Debreceni Bolyai János Általános Iskola és AMI szoros együttműködésével nem csak a három
iskola pedagógusait és tanulóit kívánjuk bevonni, hanem szakmai napok szervezésével más
intézményekkel is megismertetni az új módszertani fejlesztéseket, valamint a megyei,
regionális versenyek szervezésével más intézmények tanulóit is bevonni a programba.
Távlati célok:
Az egész életen át való tanulás megalapozása, a munkaerő piaci kompetenciák erősítése,
támogatása, problémamegoldó gondolkodás fejlesztése, harmonikus személyiség kialakítása.
Hosszú távú célok:
Informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és a képzéshez való
hozzáférés biztosítása és hatékonyságának növelése, a tanulók számára önmaguk, motivációk,
képességek mélyebb megismerését lehetővé tevő, átfogó kompetencia és képességfejlesztés.
Az átfogó kompetencia és készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz
illeszkedő tanórán kívüli programok fejlesztése, kiemelten a problémamegoldó gondolkodás,
az idegen nyelv területén.
Közvetlen célok:
A három intézmény együttműködésével, részleges szakmai integrációjával, a szervezet-, a
képzési rendszer, s a képzési tartalmak fejlesztésével az erőforrások hatékonyabb felhasználása.
- Az iskolák minden pedagógusa részt vesz legalább egy 30 órás továbbképzésen.
- Az intézmények tanulóinak 100%-a részt vesz a programokban, valamint a más
intézmények tanulóit is bevonjuk a megvalósításba.
- A három intézmény összesen 8 módszertani fejlesztést dolgoz ki, amiket még legalább
2 intézménnyel megoszt.
Tevékenységek
I.
Menedzsment tevékenység
II.
Szakmai megvalósítás
1. „Füves-kert” kialakítása és gondozása
2. 8 területen tematika kidolgozása és foglalkozások megvalósítása a három intézmény
pedagógusainak és diákjainak bevonásával.
- Családi életre nevelés téma
- Konfliktuskezelés, mentálhigiéné
- Drámapedagógia
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Problémamegoldó képesség fejlesztése játékosan
Környezettudatosság
Tehetséggondozás sport tehetségterületen
Tehetséggondozás művészetek tehetségterületen
Tehetséggondozás idegen nyelv tehetségterületen

3. Innovációs műhelyek kialakítása az együttműködő intézményekben
Lilla Téri Általános Iskola idegen nyelv oktatása élménypedagógiai módszerekkel,
Debreceni Benedek Elek Általános Iskola iskolarádió kialakítása,
Debreceni Bólyai János Általános Iskola és AMI drámapedagógiai műhely
működtetése.
4. Témahetek tematikájának kidolgozása és megvalósítása
- ÖKO hét
- Nyelvek hete
- Egészség-hét
- Művészetek hete
5. Közösségfejlesztő programok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése
- Nyári tábor idegen nyelven
- ÖKO verseny
- Idegen nyelvi verseny
- Geometria verseny
- Komplex verseny
A versenyeken a saját és más intézmények diákjait is várjuk a megye illetve a tágabb
régió területéről.
III.
Közösségi tér kialakítása és működtetése
Mind a három intézmény kialakít egy informális tanulás helyszínének megfelelő közösségi
teret, melyekhez eszközbeszerzés is kapcsolódik.
IV.
Továbbképzések
A projekt megvalósítását segítendő, mind a három intézmény minden pedagógusa részt vesz
akkreditált továbbképzésen a projekt céljaival összhangban.
V.
Tanulmányút szervezése és konferenciákon való részvétel
VI.
A tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése
VII. Szakmai napok szervezése 3 alkalommal
A szakmai napokra várjuk a Debreceni Tankerületi Központ intézményeit, a város
közoktatási intézményeit, szülőket, diákokat.
VIII. A megvalósításhoz kapcsolódó eszközbeszerzés
IX.
Egyéb eszközbeszerzés
X.
Tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása
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Pályázati honlap működtetése, térképtér feltöltése, a projekt kezdetekor C típusú
tábla kihelyezése, valamint 1 db fotódokumentáció készítését a projekt futamideje
alatt.
Hisszük és valljuk, hogy „Az a nemzet, amely nem képes fiainak fejlődését biztosítani és őket
a nekik megfelelő helyre állítani, a középszerűség kezén elsorvad.” /Klebelsberg Kúnó/
Bízunk abban, hogy projektünk a minőségi oktatást, így a fiatalok fejlődést szolgálja.

Az I.mérföldkőig tartó időszak- 2017.12.01-2018.05.31.- eseményei:
-

7.-8. osztályos tanulók a Magyar Nemzeti Galéria kiállítását, valamint a Nemzeti
Színház egy előadását tekintik meg a pályázati támogatásból
Tematikák kidolgozása
Témahetek rendezése
Füveskert kialakítása
Eszközbeszerzés – informális tanulási terek kialakítása és a működtetéshez
szükséges eszközök beszerzése
Versenyek szervezése, versenyeken való részvétel
Szakmai konferencia szervezése

