
EFOP-4.1.3.-17-2017-00122 

Komplex fejlesztés a jövőért a Noszlopi Német Nemzetiségi Iskolában 

EFOP-4.1.3.-17-2017-00122 

Komplex fejlesztés a jövőért a Noszlopi Német Nemzetiségi Iskolában 

  

A projekt azonosító száma:  EFOP-4.1.3-17-2017-00122 

A kedvezményezett neve:  Pápai Tankerületi Központ 

Elnyert támogatási összeg:  87 006 121 Ft 

Támogatás mértéke (%-ban):  100% 

A projekt fizikai befejezés időpontja: 2018. október 31. 

  

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap és Magyarország 

költségvetése társfinanszírozásával valósul meg. 

  

A projekt tartalmának bemutatása: 

A projekt megvalósítási időszaka 2017.09.01.-től 2018.10.31.-ig tartott.   

A fejlesztés fő célja fokozni az adott intézmény eredményességét, az inkluzív oktatást (nyitottságra 

ösztönző nevelést) és emelni az általa nyújtott szolgáltatások minőségének színvonalát, ezzel biztosítva a 

minőségi oktatáshoz, neveléshez való hozzáférést. 

A projekt elősegítette a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a helyi szükségletek kielégítésére 

irányuló, racionális és hatékony működést biztosító, korszerű nevelési, oktatási környezet kialakítását. A 

minőségi oktatási környezet kialakításához szervesen kapcsolódó eszközbeszerzés is megvalósult a projekt 

keretein belül. 

 

A projekt indokoltsága 

 

Német nemzetiségi nyelvoktató iskolaként minden évfolyamon emelt óraszámban folyik itt az oktatás. Az 

iskola tervei között szerepelt, hogy az alsó tagozatban is bevezeti az informatika oktatását. A 

fejlesztésekkel elérhető, megvalósítható cél került kitűzésre, a magas szintű digitális tudáshoz jutás esélye, 

a nyelvi gyakorlottság képességének kialakítása, újszerű interaktív és nagyfokú differenciálásra épülő 

pedagógia, szakmai módszerek alkalmazása. A korszerű nyelvoktatásnak elengedhetetlen feltétele egy 

olyan nyelvi terem, ahol korszerű eszközök, nyelvi szoftverek segítségével, támogatásával valósítható meg 

a diákok tanulása. A fejlesztést megelőzően az intézmény nem rendelkezett ilyen korszerű, nyelvoktatást 

segítő eszközökkel. 

A külső sportpálya mérete nem volt szabványos, felülete töredezett, egyenetlen – balesetveszélyes volt. 

Megvilágítással nem rendelkezett, a labdafogó háló részleges kiépítésű, cserére érett. Szükségessé vált 

olyan felújítást végezni a sportpályán, amely alkalmassá tette a mindennapos testnevelés megvalósításához, 

ahol a tanulók balesetmentesen tudnak sportolni tanórákon és tanórán kívül is. 

 

A megvalósult projekt összegzése 
 

Megvalósítási helyszín: Noszlopi Német Nemzetiségű Nyelvoktató Általános Iskola (8456 Noszlop, Sport 

tér 1.) 



Az intézmény nevéből is adódóan fő hangsúlyt kapott a mai kor igényeinek megfelelő nyelvoktatás. A 

projekt keretében új tanterem került kialakításra, mely egyben biztosítja a számítástechnikai és nyelvoktatás 

feltételeit. A kialakított szaktanteremben 20 fő egyidejű nyelvoktatása, illetve 20 fő informatikai oktatása 

valósul meg. Az esélyegyenlőség biztosítása érdekében mozgáskorlátozott személyek számára új bejárat 

került kialakításra. 

 

Az iskola elektromos hálózata felújításra került, így az intézmény biztonságosan működtethető. 

 

A mindennapos testnevelés követelményeinek való megfelelés céljaival összhangban új, öntött gumi 

borítású sportpálya létesült, biztosítva a szabadtéri sportolás lehetőségét. Az eredeti aszfaltos sportpálya 

elhasználódott, töredezett felületével balesetveszélyes volt. A mindennapos testnevelés feltételei a 

faluházban és az új, kültéri sportpályán valósulnak meg.  

A külső sportpálya felújítása során olyan több sportág számára hasznosítható pálya kialakítása megvalósult, 

ami a délutáni és egyéb iskolai sportprogramok méltó és balesetveszélytől mentes helyszíneként 

nagymértékben javítja az iskola mindennapi oktatási tevékenységét. Az iskolai sportpálya kialakításához 

szükséges volt a meglévő 20x40m játékterű (22x42m) aszfaltburkolatú pálya bontása alépítménnyel; drén 

szivárgók, gyűjtőcső és folyóka helyének földkiemelése; kavicsfeltöltés készítése 30x50 cm-es szelvényben 

geotextília védelemmel; dréncső, gyűjtőcső fektetése; tükörkészítés tömörítéssel; geotextília fektetése teljes 

felületen; burkolatszegély készítése; ágyazati szűrőréteg készítése; műanyag folyóka beépítése 

vízelvezetéshez; kavicsos gumiréteg készítése 30 mm vastagságban. A burkolati réteg készítése 10mm 

vastagságban történt. A sportpályához kapcsolódóan beszerzésre kerültek kézilabdakapuk, háló hüvelyes 

elhelyezéssel; 2 db mobil kosárlabdaállvány palánkkal, gyűrűvel hálóval; tenisz, röplabda, 

tollaslabdaállvány hálóval. Kiváló lehetőség biztosított a kispályás futball, kézilabda, röplabda, kosárlabda, 

tollaslabda sportágak versenyszerű lebonyolítására. 

 


