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EFOP-3.3.5-17-2017-00042 

Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai Közösségi Program kísérleti 

megvalósítása a Soproni Tankerületi Központ intézményeiben 

 

Kedvezményezett: Soproni Tankerületi Központ 

Projekt címe: Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő Iskolai 
Közösségi Program kísérleti megvalósítása a Soproni Tankerületi 
Központ intézményeiben 

Projekt azonosító száma: EFOP-3.3.5-17-2017-00042 

A támogatás összege: 228.027.999 Ft 

Támogatás intenzitása: 100 % 

Projekt megvalósítás ideje: 2018.02.01. – 2019.07.31. 

 

Projekt célja: 

A hazai tantermi és tantermen kívüli gyakorlati tapasztalatszerzésen alapuló foglalkozások száma 

alacsony az OECD országokban mértekhez képest, s ez hozzájárul az alapvető kompetenciák 

nemzetközi összehasonlításban alacsony alkalmazási szintjéhez. Ezt támasztják alá a PISA-

felméréseken elért hazai eredmények (kreatív problémamegoldás, világban való tájékozódás, 

együttműködés, életpálya és karrier- tervezés, egyéni és társas kompetenciák, szövegértés, 

matematikai, természettudományos tudásszint romlása, stb.), valamint a nemzetközi PIRLS, TIMSS 

kompetencia felmérések hazai mutatói (gyengülő szövegértési, matematikai, természettudományos 

teljesítmény, a matematika és természettudományokhoz fűződő negatív attitűd és átlag alatti 

motiváció) is. 

Az Európai Unió oktatással és képzéssel kapcsolatos célkitűzései közt kiemelt fontossággal jelenik 

meg az iskolai lemorzsolódás, a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentésének kérdése; ez a 

köznevelés számára jelenleg olyan valós probléma, ami egyben megoldandó feladatot is jelent. 

Számos család számára komoly nehézséget okoz gyermekeik elhelyezése és felügyelete a tanítási 

szünetekben (a tanév alatti szünetek száma összesen 15 hét), illetve számukra nem megoldott az 

aktív, fejlődést biztosító szabadidő eltöltése és a készségfejlesztő tevékenységek végzése. A 

köznevelési rendszer jelenleg nem tud megfelelő megoldási lehetőséget kínálni a tanítási 

szünetekben a tanulók szabadidő eltöltésére. 

További probléma, hogy a hátrányos, valamint a halmozottan hátrányos helyzetű tanulók számára 

szociális helyzetükből adódóan gyakorlatilag nem érhetők el a tanítási szünetekben megvalósuló 

személyiség- és készségfejlesztő tevékenységek, programok. 

A bentlakásos és napközi programok szempontjából sokféle tábor 

létezik jelenleg is, amelyek közül a szülők választhatnak, de a 

tematikus táborok (sport, nyelvi, művészeti informatika stb. ) a 

részvételi díjak miatt nem minden család számára elérhetőek. A 
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projekt keretében az ingyenesség biztosításával olyan diákok számára is megnyílik a lehetőség a 

tematikus programokon való részvételre, mely nem csak a kikapcsolódást, de az érdeklődésüknek 

megfelelő témákban való jártasságukat is növeli. 

A bentlakásos és napközi programok ugyanakkor nem csak a tanulók tudásának szélesítésére 

alkalmasak, hanem a szociális készségek fejlesztésére is: kilépve a megszokott iskolai keretek közül, 

mégis egy biztonságos környezetben lehetőségük nyílik a diákoknak egy új közösségbe való 

beilleszkedésre, új kapcsolatok kiépítésére, a csoportokban a különböző korosztályok közötti 

kapcsolatteremtés, együttműködés gyakorlására. 

A Soproni Tankerületi Központ projektjének átfogó célja tematikus nem formális és informális 

programok (kísérleti) pilot rendszerben történő megvalósítása révén a végzettség nélküli 

iskolaelhagyás csökkentése, a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, az 

egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése, illetve az alap- és kulcskompetenciák 

nem formális eszközökkel történő fejlesztése érdekében. 

A projekt konkrét céljai: 

- A fejlesztéssel érintett intézmények pedagógusai módszertani kultúrájának folyamatos 

fejlesztése, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezése; összhangban az új tantervi-tartalmi 

szabályozókban megjelenő követelményekkel 

- A tematikus nem formális és informális programok kísérleti rendszerben történő megvalósítása 

révén az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 konstrukcióban kifejlesztett tartalmak tesztelése. 

- Anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztését támogató programok, egészségnevelési, 

mozgásfejlesztő és a környezeti nevelési programsorozatok megvalósítása 

- A tanulók digitális kompetenciáinak fejlesztése a megvalósítandó informális és nem formális 

programok segítségével 

- A tanulói ismeretek, kompetenciák elsajátítását, a személyiség kiteljesedését elősegítő 

eszközrendszer továbbfejlesztésének támogatása 

- Az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának csökkentése, valamint az egész életen át 

tartó tanulás iskolai megalapozása 

- A non-formális és informális keretek között, nyitott nevelési-tanulási környezetben megvalósuló 

programok, módszertanok szélesebb körű elterjedésének támogatása a társadalmi 

együttműködés erősítése érdekében. 

A fejlesztés az Európai Szociális Alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban valósul 

meg.  

 

További információ: 
Soproni Tankerületi Központ 
Email: sopron@kk.gov.hu 


