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SÁROSPATAKI TANKERÜLETI KÖZPONT

TÁJÉKOZTATÓ - PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSRÓL
GYAKORLÓ ISKOLÁK SZOMSZÉDOLÁSA SÁROSPATAKON, EGERBEN ÉS ROZSNYÓN –
EFOP-3.1.8-17-2017-00012
A Sárospataki Tankerületi Központ a Széchenyi 2020 program keretében 19,99 millió forintos vissza
nem térítendő európai uniós támogatást nyert az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program
keretében meghirdetett „Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló program” című pályázati
kiíráson. A 2 éves projekt a Sárospataki Tankerületi Központ Sárospataki II. Rákóczi Ferenc
Általános Iskolájában, 195 tanuló és 20 pedagógus bevonásával valósult meg. A programban az
országhatáron belüli („A” programelem) és nemzetközi („B” programelem) testvériskolai
kapcsolatok kialakítására, közös programok megvalósítására került sor.
A program kezdési időpontja: 2017.11.01., befejezése: 2019.10.31. A projekt célja olyan programok
megvalósításának támogatása volt, amelyek az országhatáron belüli („A” programelem), valamint
nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok („B” programelem) kialakításával, közös
programok megvalósításán keresztül hozzájárultak a tanulók kompetenciájának (szociális, életviteli,
kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.
A hazai testvériskolánk: Eszterházy Károly Egyetem Gyakorló Általános, Közép-, Alapfokú Művészeti Iskola
és Pedagógiai Intézet, Eger
A
külföldi
testvériskolánk:
Rozsnyói
Református
Egyházközség
Alapiskolája,
Rozsnyó.
Érdekesség, hogy mindhárom iskola a pedagógusképzésben a pedagógusjelöltek felkészítését is végzi.
A projektben felvállalt témakörök: a partner iskolák bemutatása, a biztonságos internet használata, az
egészséges életmód fontossága, ennek érdekében az alábbi programokat valósítottuk meg:














Kötelező óraszámon felüli angol nyelvtanulás
„Egészség-óra”; „Digitális tanulószoba”
Háromrészes előadássorozat a választott három témából
Háromrészes előadássorozat EU témából
Tanórán kívüli vagy egész napos programok összesen 22 alkalommal.
Nemzetközi együttműködés vetélkedő formájában
Beszélgetőkör és fókuszcsoportos beszélgetés pszichológussal.
Közös honlap elkészítése: Az iskolák közötti kapcsolat kialakítása és megerősítése céljából közös,
fogyatékkal élők számára akadálymentesített honlap létrehozása és folyamatos működtetése.
Kétnapos személyes találkozók a hazai testvériskolával Egerben és Sárospatakon 6 alkalommal.
Háromnapos személyes találkozó a külföldi testvériskolával a Felvidéken
Négynapos közös nyári bentlakásos tábor a hazai testvériskolával Nyíregyháza-Sóstón
Ötnapos nyári bentlakásos tábor a Felvidéken

A programok eredményes megvalósítása érdekében jelentős eszközfejlesztést is megvalósítottunk. A
program a bevont résztvevők teljes elégedettségével zárult.
A projektről bővebb információt a https://egyutt-testverkent3.webnode.hu oldalon olvashatnak.
További információ kérhető: Szegediné Gonda Zsófia a projekt szakmai vezetője, elérhetősége: +36-47312-622, szgondazsofia@gmail.com

