
 
 

 

 

EFOP-1.3.9-17-2017-00023 
„Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása” 

című felhíváshoz 
„Központban az iskola Györén” 
Támogatási összeg: 69 857 000 Ft 

 
Kedvezményezett: Tamási Tankerületi Központ főkedvezményezett  
Templom Iskola Gyermekeiért Alapítvány konzorciumi partner 
 
Együttműködő partnerek: 
1. Györe Község Önkormányzata 
2. Györei Egészségőrző Egyesület 
3. Szászvári Mocorgók Szabadidő Egyesület 
4. Györei Polgárőr Egyesület 
 
Megvalósítás helyszíne: Györe 
 
Projekt kezdete: 2017.11.01. 
Projekt szakmai zárása: 2020.10.31. 
 
I. célcsoport:  

- iskola tanulói 
II. célcsoport (tanulókon kívüli célcsoportok): 

- szülők, családtagok 
- Györe lakói, ezen belül a települések fiataljai.  

 
A projekt tartalma 
1. hagyományőrző tevékenységek előkészítése és megvalósítása  

 Néptánc foglalkozások 
 Kézműves foglalkozás 
 Magyarország hagyományi foglalkozás 
 Hagyományőrző rendezvények 

o Szüreti hagyományok rendezvény 
o Karácsonyi hagyományok rendezvény 
o Farsangi hagyományok rendezvény 
o Magyarországi hagyományok rendezvény 
o Tavaszváró fesztivál 
o Néptánc fesztivál 

2. családi életre neveléshez köthető tevékenységek 
 Generációk együttélése unokától a nagyszülőkig klub 
 Gyermeknevelés, konfliktuskezelés a családban  

3. természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető tevékenységek 
előkészítése és megvalósítása  

 Természetjáró klub  
 Túra, kirándulás 
 Újrahasznosítás és környezettudatosság az egészségünk 

védelmében célcsoportképzés 
 Közösségi kert kialakítása 



 
 

 

4. Egészséges életmódra nevelés 
- Egészséges életmódra nevelés továbbképzés 
- Elsősegély nyújtás alapjai képzés 
- Elsősegély nyújtás alapjai foglalkozás 
- Főzőklub 
- Érzékenyítő klub 

5. Tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek 
 Informatika foglalkozás 
 Informatika képzés 

6. Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások 
 Színjátszó foglalkozás 
 Társastánc foglalkozás 
 Kirándulás –színház, mozi, koncert, művészeti kiállítás, galéria 

7. Közösségi aktivitás erősítése –a helyi kezdeményezések megvalósításának gyakorlati 
alapjai 
 
A projekt szakmai tartalmát, a választott tevékenységekhez tartozó egyes programok 
megvalósításának humán erőforrását az iskola tantestülete és a konzorciumi partner Templom 
Iskola Gyermekeiért Alapítvány tagjai biztosította. 
Tevékenységek infrastrukturális feltételeinek biztosítása: 
- a tevékenységek legnagyobb része a fejlesztéssel érintett iskolában valósult meg.  
Az iskolán kívüli programok megvalósításának helyszínét az együttműködő partnerrel történt 
megállapodások értelmében az együttműködő partner biztosította.  
- nagyrendezvények helyszíne: Györe község főtere. 
A projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartottuk, a 
projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőriztük.  
 
Jelen projekt keretében 6 tevékenységi kör került kiválasztásra: 

1. művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, 
2. hagyományőrző tevékenységek előkészítése és megvalósítása 
3. egészséges életmódra neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása 
4. természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető 

tevékenységek előkészítése és megvalósítása 
5. családi életre neveléshez köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása 
6. tanórán kívüli kompetenciafejlesztő tevékenységek  

Sokszínűbbé tettük iskolánk sport-és kulturális életét. 
A tevékenységek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy illeszkedjen a megvalósító 
iskola pedagógiai programjában szereplő célokhoz, és ezzel egyidejűleg a helyi igényeknek is 
megfeleljen. Olyan igényes, tartalmas programokat kínáljon, amelyek a felhívás céljaival 
összhangban vannak, és a helyi közösségépítést szolgálják. 
A tevékenységek, és a tevékenységek keretében megvalósuló programok külön-külön és 
együttesen is hozzájárulnak a projektcélok megvalósításához. 
 
Jelen pályázat keretében a következő (fő) helyi igényeket vettük figyelembe: 

- A természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető 
képességfejlesztés helyi lehetőségeinek sokszínűbbé tétele: az iskola tanulói részére 
változatos tartalmú programok szervezése, közösségi kert 
mint közösségformáló erő kialakítása 

- Ismeretek bővítése és a tartalmas szabadidős szokások 
kialakítása: túrák, kirándulások, kulturális rendezvények 



 
 

 

- Hagyományápolás 
- Fogyatékkal élők tanulási hátrányainak csökkentése 
- Önkéntes társadalmi aktivitás növelése 
- A projekt keretében elérni kívánt, felhívásban is rögzített célok, mint: 

o helyi együttműködő-képesség számának növelése, 
o az informális és nem formális tanulási lehetőségek számának növelése, 
o elérhető közösségi programok számának növelése 
o természetismerethez, környezeti felelősségvállalás elmélyítéséhez köthető 

tevékenységek megvalósítása 
o kiemelt célkitűzés, hogy a tevékenységek legfőbb színtere az iskola legyen 
o önkéntesség kultúrájának megerősítése egymással összhangban vannak. 

 


