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Tematikus napok, hetek köré szerveződtek a szabadidős programok

Ötezer diák vett részt  
iskolai napköziben, táborban
A gyermekek számára a leg-
nagyobb öröm, amikor jú-
niusban bezárnak az isko-
lák kapui, és megkezdődik 
a várva várt nyári szünidő. 
Amekkora öröm ez a diákok-
nak, ugyanakkora fejtörést 
okozhat a szülőknek a gyer-
mekeik elhelyezése és fel-
ügyelete a tizenegy héten 
át tartó tanítási szünetben. 
A Békéscsabai Tankerületi 
Központ kedvező lehetősé-
get kínált idén is június utol-
só két hetében közösségi 
programok szervezésére.

BÉKÉS  MEGYE Bánki András 
tankerületi igazgató lapunk 
érdeklődésére beszámolt ar-
ról, hogy jelenleg 28 európai 
uniós forrásból támogatott 
projektet valósítanak meg. 
Az egyik legnépszerűbb pá-
lyázatuk költségmentes isko-
lai napközis foglalkozásokat 
és táborozást biztosított a diá-
koknak 2018 és 2019 júniusá-
nak harmadik és negyedik he-
tében, ez volt az EFOP-3.3.5-17 
– Korszerű pedagógiai mód-
szerek alkalmazását segítő Is-
kolai Közösségi Program kí-
sérleti megvalósítása.

A két tanévben 19 tanker-
ületi intézmény 4653 általá-
nos iskolai tanulója vett részt 
egyhetes nyári iskolai napkö-
zikben vagy táborokban 186 
pedagógus, 200 önkéntes se-
gítő és 40 közösségi szolgála-
tot teljesítő középiskolás köz-
reműködésével. Az iskolá-
ban napi négyszeri, a tábo-
rokban pedig napi ötszöri ét-
kezést biztosítottak a résztve-
vők számára. A sokszínű él-
ményprogramok, a gyakorla-
ti tapasztalatszerzésen alapu-
ló kreatív foglalkozások, tú-
rák és kirándulások a közös-
ségépítés és a játszva tanulás 
legkedvezőbb színterei. 

– Tavaly és az idén összesen 
170 napközis csoportban és 26 
bentlakásos egyhetes táborban 
úgynevezett tematikus napok, 
tematikus hetek köré szerve-
ződtek a szabadidős programok 
– mondta Sutyinszky Zoltán, a 

Csabacsűdi Trefort Ágoston Ál-
talános Iskola intézményveze-
tője, aki egyben a projekt me-
nedzsere is volt. 

– Az Oktatási Hivatal a pro-
jekt keretén belül 8 téma-
modult fejlesztett ki. Iskolá-
inkban a legnépszerűbbek a 
Sport és egészségre nevelés, 
a Művészeti nevelés, a Digi-

tális világ, az Idegen nyelv és 
a Nomád kaland című modu-
lok voltak. Mindegyikhez sok-
színű játékos tananyag, mód-
szertani kiadvány, program-
sablon kapcsolódott, amelyek 
egy Csodaszarvas nevű támo-
gató internetes portálról vol-
tak elérhetőek a pedagógusok 
részére. Ezek a tanórán kívül 

alkalmazható élménypedagó-
giai módszerek hozzájárulnak 
ahhoz, hogy a tanulás örömte-
li közösségi élménnyé váljon. 
Jól tudjuk, hogy a játékosan, 
együttműködve megszerzett 
tudás hamarabb beépül és 
maradandóvá válik – mutatta 
be a programokat Sutyinszky 
Zoltán. 

Művészeti nevelés a kondorosi nyári napköziben  Beküldött fotó

Barátkoztak 
a gyermekek
– Az iskolák által választott 
táborok jól felszereltek, sza-
badidős és sport tevékenysé-
gek szervezésére kiválóan al-
kalmasak – fogalmazott Lauri-
nyeczné Trnyík Judit, a Kondo-
rosi Petőfi István Általános és 
Alapfokú Művészeti Iskola, Kol-
légium intézményvezetője, a 
projekt szakmai vezetője.
– Szintén a Csodaszarvas on-
line portálról választhatták ki 
a táborokat a szakmai megva-
lósítók, amelyek minősítési el-
járásban részt vett szállás-és 
programhelyszínek, mint pél-
dául a Gyopárosfürdői Erdei Fa-
ház Kemping, a Szanazugi Ifjú-
sági Tábor, Békés Dánfoki Üdü-
lőközpont, Gyomaendrődi Ifjú-
sági-és Sporttábor, a mezőko-
vácsházi Babó Kastély Panzió 
és a gyulai Gellény-birtok. Több 
iskola is táborozott együtt egy 
időben, ezért kedvező lehető-
ségek voltak barátkozásra, is-
merkedésre diákoknak, peda-
gógusoknak egyaránt – érté-
kelt Laurinyeczné Trnyík Judit.

Nagy sikert aratott 
a Békéscsabai Tan-
kerületi Központ 
projektje.


