
 
Nagykanizsai Tankerületi Központ 

 
 Sajtóközlemény  
 
A Nagykanizsai Tankerületi Központ kiemelt célja a gyermekek intellektuális és fizikai képességeinek 
fejlesztése. A Tankerületi Központ dolgozói munkájuk során támogatták és támogatják a tanulók 
kvalitásainak és készségeinek kibontakoztatásához szükséges alternatív tanulási módszerek 
megteremtését. A felmérések eredményeképpen született meg a döntés, mely szerint a Nagykanizsai 
Tankerületi Központ is csatlakozik az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiírt EFOP-3.3.5-17 
azonosító számú, „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program 
kísérleti megvalósítása” című projekthez.  
 
A projekt keretein belül a Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények közül 47 iskola 
kétszer, egyenként öt napos turnusokban bonyolítja le az ifjúsági foglalkozásokat. A 2018 júniusának 
harmadik és negyedik hetében megvalósított, száz százalékban pályázati forrásból finanszírozott, a 
pályázatban előre meghatározott minőségi feltételeknek megfelelő helyszíneken és programokon - a 
jelentkezések alapján - 2180 tanuló vesz részt.  
 
A tematikus és átgondolt foglalkozások során lehetőség nyílik olyan tanulási módok és szervezési 
megoldások - a megszokott iskolai környezeten kívüli - alkalmazására és kipróbálására, amelyek 
előmozdítják a tanulás belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak fejlesztését.  
Az ifjúsági programok jellegüket tekintve napközis és bentlakásos formában valósulnak meg. A 
programban közlekedés, KRESZ, idegen nyelv, környezetvédelem, természetismeret, tudatos 
fogyasztói magatartás, nemzeti és kulturális identitás, sport és egészségre nevelés, digitális világ, 
tudatos médiahasználat elnevezésű témamodulok kerülnek meghirdetésre.  
 
Projekt időtartama – 2018. június 18-23. és 2018. június 25-30.  
 
A Nagykanizsai Tankerületi Központ a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazásáról szóló 
projektben 18 hónapig vesz részt, azaz a Tankerületi Központ fenntartásában működő intézmények 
tanulói számára a 2018-2019-es tanévben is lehetőség nyílik a foglalkozásokon való részvételre.  
A projekt megalkotásakor az irányító hatóság alapvető céljai közt szerepelt, hogy erősítse a 
foglalkozásokon résztvevők osztályközösségét, szociális érzékenységét, valamint az alternatív 
módszerek alkalmazásakor háttérbe szorítsa a tanulásban fellépő kényszer fogalmát. Az ifjúsági 
programok alatt alkalmazott technikák oktatási metódusokba történő sikeres beépítésével 
csökkenhet az iskolaelhagyók száma, megelőzhető a végzettség nélküli iskolaelhagyás, valamit a 
kevésbé eredményes tanulók kulcskompetenciái is fejleszthetők A Nagykanizsai Tankerületi Központ 
jövőbeni tervei közt szerepel, hogy az idei és a következő évben megrendezésre kerülő 
foglalkozásokhoz hasonlóan, - a család és gyermekközpontúságra tekintettel - a jövőben is 
térítésmentes programokban vegyen részt. 
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