Sajtóközlemény
Megtörtént az alapkőletétel, folyamatban a kivitelezés
2020/szeptember/15
A 1 428 495 658 forint támogatás felhasználásával a Nagykanizsai Tankerületi Központ
fenntartásában működő Kárpáti János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola új tantermekkel
bővül, szaktantermekkel, valamint az iskola közvetlen szomszédságában új tornacsarnok
kivitelezése kezdődik meg. A projekt az Európai Unió támogatásával, a Széchenyi 2020 program
keretében valósul meg.
A „Test és lélek" - Egészség- és művészetfejlesztés a gyenesdiási Kárpáti János Általános és Alapfokú
Művészeti Iskolában című projekt hozzájárul Gyenesdiás és vonzáskörzete népességmegtartó
képességének növeléséhez, az esélyegyenlőség és a hatékony integráció biztosításához, továbbá az
alapfokú oktatásban résztvevők kompetenciáinak fejlesztéséhez. Mindez a versenyképes tudás
megszerzését segítik elő.
Cél továbbá az infrastrukturális felújítással, szekcionálható tornaterem valamint ehhez kapcsolódóan
egy táncterem építésével, szak-és művészetoktatás helyszínéül szolgáló tantermek kialakításával, az
iskolaudvar megújításával és eszközfejlesztéssel modern, fenntartható oktatási környezet kialakítása,
amely biztosítja a minőségi oktatást, továbbá a hatékony integrációs és képesség-kibontakoztató
tevékenységek hátterét.
Az infrastrukturális fejlesztés eredményeképp a kitűzött nevelési-oktatási célokhoz megfelelő
infrastrukturális környezet jön létre. Ezzel a tanulók számára egy egészséges, modern, méltányos
nevelési-oktatási környezet alakul ki, mely hosszútávon nagymértékben elősegíti az oktatás-nevelés
minőségének továbbfejlesztését, a szakmai munka innovációját.
A megfelelő környezet kialakítása megteremti a nevelőtestület szakmai fejlődésének alapját, ezáltal
megvalósul 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 iskolás korba lépők számára még vonzóbb
választási lehetőséget kínál.
Az új iskolai környezet teljes mértékben elősegíti, így megkönnyíti a korszerű ismeretek átadását, segíti
az egészségre nevelést, a hátrányok enyhítését. Mindezen feltételek hosszútávon pozitívan
befolyásolják a térség versenyképességének javulását és az esélyegyenlőség érvényesülését is.
2020.09.15-én megtörtént a sportcsarnok alapkőletétele, mely a projekt megvalósulása során egy
jelentős lépés. Az alapozási munkálatok megkezdődtek, az építési munkálatok folyamatban vannak. A
Vállalkozóval történt egyeztetés alapján a 2020/2021. tanévben az intézményben biztosított a
zavartalan nevelő-oktató munka a jelenleg ott tanuló több mint 400 diák számára.
A Nagykanizsai Tankerületi Központ összesen 1 428 505 658 forint vissza nem térítendő (melyből 1 364
557 537 Ft európai uniós, valamint többlettámogatás keretében, központi költségvetés terhére 120
636 938 Ft 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 projekt
azonosítószáma: EFOP-4.1.2-17-2017-00105

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
mail: nagykanizsa@kk.gov.hu

