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TÁJÉKOZTATÓ - PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSRÓL   

„TISZAKARÁD ÉS MAKLÁR – EGYÜTT TESTVÉRKÉNT” – EFOP-3.1.8-17-2017-00158 

 

A Sárospataki Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 program keretében 14,81 millió forintos vissza 
nem térítendő európai uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program 
keretében meghirdetett „Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program” című pályázati 
kiíráson. A 2 éves projekt a Sárospataki Tankerületi Központ tiszakarádi Sánta Erzsébet Általános 
Iskolájában, 114 tanuló és 13 pedagógus bevonásával valósul meg. A programban az országhatáron 
belüli („A” programelem) testvériskolai kapcsolatok kialakítására, közös programok 
megvalósítására kerül sor. 

 

A program kezdési időpontja: 2017.11.01., befejezése: 2019.10.31. A projekt célja olyan programok 

megvalósításának támogatása volt, amelyek az országhatáron belüli („A” programelem) közös programok 

megvalósításán keresztül hozzájárultak  a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli, kommunikáció, 

stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. 

 

A program 24 hónapon keresztül tartott, 2017.11.01. és 2019.10.31. között. 

A programok sikeres megvalósítását jelentős eszközfejlesztéssel támogattuk. 

 

A kiválasztott hazai testvériskola iskolánkhoz képest eltérő helyzetű, mivel iskolánk Tiszakarádon a 

Sárospataki Járásban, kedvezményezett területen, a hazai partneriskolánk Makláron az Egri Járásban, nem 

kedvezményezett területen működik, ami egyértelműen elősegítette a pályázati cél megvalósulását, az eltérő 

kultúrák találkozását is. Tartós diák és pedagógus kapcsolatok alakultak ki, amikre a későbbiekben is 

építhetünk. 

 

A projektben felvállalt témakörök: a partner iskolák bemutatása, a biztonságos internet használata, az 

egészséges életmód fontossága, ennek érdekében az alábbi programokat valósítottuk meg: 

1. Kötelező óraszámon felüli angol nyelvtanulás 

2.  „Kölyökatlétika-óra”  
3. „Digitális tanulószoba”  
4. Háromrészes előadássorozat a választott három témából 
5. Tanórán kívüli vagy egész napos programok összesen 22 alkalommal. 
6. Közös honlap elkészítése: Az iskolák közötti kapcsolat kialakítása és megerősítése céljából közös, 

fogyatékkal élők számára akadálymentesített honlap létrehozása és folyamatos működtetése. 
7. Kétnapos személyes találkozók a hazai testvériskolával Makláron és Tiszakarádon 6 alkalommal.  

8. Ötnapos közös nyári bentlakásos tábor a hazai testvériskolával Boldogkőváralján  

A program mindkét iskola teljes elégedettségével zárult. 

 
A projektről bővebb információt a https://seiskolatk.webnode.hu/ oldalon olvashatnak. 

További információ kérhető: Szegediné Gonda Zsófia a projekt szakmai vezetője, elérhetősége: +36-47-
312-622, szgondazsofia@gmail.com    

https://seiskolatk.webnode.hu/

