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A Tamási Tankerületi Központ mint projektgazda, infrastrukturális és szakmai fejlesztést valósított meg 

az Iregszemcsei Deák Ferenc Általános Iskolában, egy minden igényt kielégítő iskola építésével, 

amelyben többek között új tantermek, szaktantermek, aula, energia-hatékony fűtési rendszer, közösségi 

terek kerültek kialakításra, valamint korszerű nevelés-oktatási és pedagógiai-szakmai eszközök, 

tantermi bútorok kerültek beszerzésre.  

A fejlesztés eredményeként a meglévő tizenegy tanterem mellé hat új tanterem / szaktanterem és két 

csoportszoba került kialakításra. Egy új, kétszintes épületszárny épült, mely magában foglalja az aulát, 

portát, az új vizesblokkot, a kellően nagy alapterületű tanárit, igazgatási irodákat, teakonyhát, 

tantermeket, szaktanári öltözőt, orvosi szobát, lépcsőházat, akadálymentes használatot lehetővé tevő 

liftet és gépészeti helységet.  

Az új kültéri játszóelemek a szabadidő hasznos és biztonságos eltöltését segítik. 

A XXI. század követelményei szerint felszerelt tantermek, a korszerű pedagógiai eszközrendszer a 

minőségi nevelés-oktatás feltételeit teremtik meg, valamint a pedagógusok módszertani megújulását is 

támogatják, az infrastrukturális fejlesztések pedig fokozzák az intézmény működési, működtetési 

hatékonyságát.  

A módszertani megújulás támogatására, az EFOP-3.1.2-16-2016-00001 azonosítószámú, „A 

köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése céljából – 

Komplex Alapprogram bevezetése a köznevelési intézményekben” című kiemelt projekt 

kedvezményezettjeivel együttműködve, a Komplex Alapprogram pedagógiai rendszerének gyakorlati 

elsajátítására a pedagógusok akkreditált továbbképzési programon vettek részt. 



 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg, vissza nem térítendő támogatás 

formájában. Az 1345 millió forintos európai uniós fejlesztés eredményeként az iskola képessé válik a 

tanulók optimális fejlődésének biztosítására, ezáltal felkészítve a fiatalokat az egész életen át tartó 

tanulásban való sikeres részvételre, emellett jelentősen csökkenti az iskolai lemorzsolódással érintett 

tanulók számát.  

A megvalósuló fejlesztések egyaránt szolgálják a kiemelkedő tehetségek és a valamilyen szempontból 

hátrányt szenvedő diákok (SNI, HH) fejlődését. A tehetséggondozás számára biztosított tágabb 

lehetőségek a versenyeredményekben és a továbbtanulási mutatókban egyaránt javulást 

eredményezhetnek. Remélhetőleg az intézmény korszerű elméleti és gyakorlati képzést nyújthat 

tanulóinak, felkészítheti őket a 21. századi technológia folyamatos fejlődésére, valamint a minőségi 

oktatás lehetősége elérhető közelségbe kerül a családok, szülők, tanulók számára a hátrányos helyzetű 

Tamási Járásban. 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

 

 


