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„Az esély a jövőért!” című projekt hozzájárul Borsfa és vonzáskörzete népességmegtartó képességének 

növeléséhez, az esélyegyenlőség és a hatékony integráció biztosításához, továbbá az alapfokú oktatásban 

résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez. Mindez a versenyképes tudás megszerzését segíti elő. 

 

2020. szeptember 16-án került sor a munkaterület átadására, majd ezt követően az alapkőletételre. A 

tervezett infrastrukturális beruházás 2022. február 28-ig teljeskörűen megvalósult, a műszaki átadás-átvételi 

eljárás lezárása megtörtént. Az energetikai felújítással, új épületszárny és tornaterem építésével, 

természettudományos, művészeti szaktantermek, valamint nyelvi labor kialakításával, az iskolaudvar 

megújításával és eszközfejlesztéssel modern, fenntartható oktatási környezet valósult meg, amely biztosítja 

a minőségi oktatást, továbbá a hatékony integrációs és képesség-kibontakoztató tevékenységek feltételeit. 

Az intézmény pedagógusai 120 órás továbbképzés keretében ismerkedtek meg a Komplex Alapprogrammal, 

amely minden tanuló számára biztosítja a tanulási esélyek növelését, a komplex pedagógiai módszerek 

rendszerszemléletű együttesét magában foglaló személyiségfejlesztő tevékenységeket. A program épít a 

tanulók sokszínűségére, az egyediségére, az egyedi képességek társas interakciókon keresztül történő 

kibontakozására. 

 

A beruházás eredményeképpen az iskolában tanuló gyermekek számára egészséges, méltó, 

esélyegyenlőséget biztosító nevelési-oktatási környezet alakult ki, mely hosszútávon nagymértékben 

elősegíti a szakmai munka innovációját, a nevelés-oktatás minőségének továbbfejlesztését. 

 

A megfelelő környezet kialakítása kiváló alapot nyújt a nevelőtestület szakmai fejlődéséhez, ezáltal 

megvalósulhat a minőségi oktatás: fejlődhet a kompetencia alapú oktatás, az integrációs tevékenység, és 

kialakul egy dinamikus szemlélet, mely képes a tanulók sokszínűségéből fakadó eltérő nevelési igényekre 

pozitívan reagálni. Az intézmény kapacitásának kihasználtsága javul, mert a korszerű épület és környezet a 

kötelező felvételt biztosító körzetben tanköteles korba lépők számára még vonzóbb választási lehetőséget 

kínál. 

 

A Nagykanizsai Tankerületi Központ összesen 1.541.621.898 forint vissza nem térítendő (melyből 1.051,303 

millió forint európai uniós, valamint többlettámogatás keretében 490,318 millió forint hazai forrás) 

támogatásban részesült a Széchenyi 2020 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program „Köznevelési 

intézmények infrastrukturális fejlesztése a hátránykompenzáció elősegítése és a minőségi oktatás 

megteremtése érdekében” című felhívás keretében. A támogatás összegét a Magyar Kormány és az Európai 

Unió biztosította. A projekt azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00103 

 

A projektről bővebb információt a www.kk.gov.hu/nagykanizsa oldalon olvashatnak. 

 

További információ kérhető: 

Nagykanizsai Tankerületi Központ (8800 Nagykanizsa, Vécsey utca 6.) 

tel.: +36 93 795-203 

e-mail: nagykanizsa@kk.gov.hu 

A Nagykanizsai Tankerületi Központ fenntartásában működő Borsfai Fekete István Általános 
Iskolában befejeződött az Európai Unió és a Magyar Kormány támogatásával megvalósuló projekt.  A 
projekt keretében új tornacsarnok került kialakításra, valamint az iskola új épületszárnnyal bővült 
összesen 1.541 millió forint támogatás felhasználásával.  
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósult meg. 

http://www.kk.gov.hu/nagykanizsa

