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Jászberényi Tankerületi Központ 

A pályázat időtartama: 2018. szeptember 01 – 2019. augusztus 31. 

Kedvezményezett: Jászberényi Tankerületi Központ 

Támogatás: 15 millió Ft (100 %- ban finanszírozott) 

 

A pályázatunk „Híd, ami összeköt – a Zagyvától a Fekete – Körösig” címet viseli, hiszen iskolánk a Zagyva 

partján, partneriskolánk az Erdélyben található Köröstárkány pedig a Fekete-Körös partján fekszik.  Közös 

projektünk a nemzettudat formálása jegyében kerül megtervezésre. Az országhatáron kívül, de az európai 

Unión belül valósul meg a teljes projekt. Jánoshida és Köröstárkány a két együttműködő partner. 

A projekt teljes időszaka alatt angol nyelvi szakkör valósul meg 4 csoportban, csoportonként 12-15 bevont 

tanulóval. A szakköröket heti rendszerességgel tartjuk, összesen 104 héten keresztül. 

1. Tématerület: Egészséges életmód fontossága, A testi-lelki egészség megőrzésének lehetőségei 

heti rendszerességgel 104 héten keresztül 2 csoportban tartják a nevelők 

2. Tématerület: A társadalmi egyenlőség kérdésének fontossága (heti rendszerességgel 104 héten 

keresztül 2 csoportban tartják a nevelők) 

3. Tématerület: Partneriskola bemutatása fontossága (heti rendszerességgel 104 héten keresztül 2 

csoportban tartják a nevelők)  

Két tématerülethez kapcsolódóan témánként előadássorozat valósul meg, mely 3 - 3 részből áll. Az 

előadásokat részben a megvalósító nevelők, részben meghívott témaspecifikus szakemberek tartják. 

Tantárgyi fejlesztések a művészetek témában folynak szintén 104 héten keresztül 2 csoportban. 

Aktív művészeti tevékenységeken keresztül komplex fejlesztés (zene, képzőművészet, dráma) 

Iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése évi 10, a projekt teljes ideje alatt 

20 alkalommal, melynek keretében színházlátogatás, városnézés, múzeumlátogatás zajlik. 

Közös honlap működtetése az iskolai rendszergazda feladata lesz. A projekt keretében közös, fogyatékkal 

élők számára akadálymentes internetes oldal kerül létrehozásra, folyamatos feltöltése, karbantartása havi 

rendszerességgel történik, működtetése a rendszergazda feladata lesz. 

Személyes találkozót 6 alkalommal tervezünk, 2 alkalommal 6 napos, 4 alkalommal 3 napos találkozót 

szeretnénk.  Találkozóink során a szociális kompetenciák fejlesztése, közösségfejlesztő, közösségépítő, 

előítéletek kezelését szolgáló programok, mentálhigiénés programok, egészségnap, tanórán kívüli 

tevékenységek., sport, nemzetiségi, népismereti programok művészeti programok valósulnak meg. 

A kapcsolattartás a két iskola diákjai és pedagógusai között e-mail, telefon, honlap, Facebook segítségével 

folyamatosan valósul meg. 

A projektről bővebb információt a http://petofi-jhida.sulinet.hu/ oldalon olvashatnak. 

http://petofi-jhida.sulinet.hu/

