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 „Innovatív iskolák fejlesztése vidéken” 

 

A magyar köznevelési rendszer megújításának kiemelt célja a gyermekek és 

fiatalok nevelésének kiteljesítése a test, a lélek és az értelem arányos fejlesztésének, 

valamint az ismeretek, készségek, képességek, jártasságok és attitűdök és az erkölcsi 

rend összhangjának tiszteletben tartásával. A megújuló jogszabályi környezet kiemeli, 

hogy cél a nevelés-oktatás eszközeivel a társadalmi leszakadás megakadályozása és a 

tehetséggondozás.  

 

Ennek fontos része az oktatási intézmények pedagógiai-módszertani 

megújulása, a magasabb színvonalú oktatás érdekében a pedagógusok szakmai 

fejlődésének elősegítése szaktárgyi tanár továbbképzések megvalósításával. A diákok 

egészséges életmódra nevelése, egészségtudatos, szemléletformáló iskolai nevelés 

elterjesztése a tanulók testi-lelki-szellemi állapotának, egészségvédelmének és 

egészségfejlesztésének érdekében.  

 

A környezettudatos szemlélet kialakítását megcélzó iskolai szabadidős 

tevékenységek ösztönzése. A gazdasági kultúra, a vállalkozói készségek fejlesztése, a 

munkaerő-piaci helytállást, alkalmazkodást megalapozó programok alkalmazása az 

iskolában.  

A TÁMOP-3.1.4-12/2 számú „Innovatív iskolák fejlesztése vidéken” pályázati 

kiírás célja, hogy a magyar közoktatási intézményekben elkezdődhessen a megújulás.  

 

 



 
 

A projekt keretén belül több vidéki iskola pályázott sikeresen, többek között: 

 

● Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola: 

http://www.nemesvamosiskola.hu/tamop312/sajtokozl.pdf 

● Várkerti Általános Iskola, Szakiskola és Tagiskolai: 

http://www.varkerti.hu/varkerti/dokumentumok/sajtokozlemenyVarpalotaiHirek.pdf 

● A Zöldliget Magyar- Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola: 

http://velence.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=258:sajtokoezlemeny-

projekt-inditasarol&catid=1:friss-hirek 

● Tokaji Ferenc Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium: 

http://www.tfg.hu/sajtokozlemeny-2/ 

● Jászsági Iskolák: 

http://www.jaszdozsa.hu/e107_files/downloads/2013/tamop/sajtokozlemeny.pdf 

● Leonardo Média Akadémia Informatikai Szakközépiskola és Gimnázium: 

http://www.mediaakademia.hu/innovativ-iskolak-fejlesztese/?page_id=30 

● Hevesi Sándor Általános Iskola: 

http://www.hevesiiskola.hu/new/?page_id=2600 

● Tapolcai Bárdos Lajos Általános Iskola:  

http://www.tapolcaialtisk.hu/tamop_inno/nyito_sajto_logos.pdf 
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● Györgyi Dénes Általános Iskola:  

http://balatonalmadi.hu/kozelet/varosi-hirek/innovacio-balatonalmadi-gyorgyi-denes-

iskolaban/ 

 

Ugyancsak sikeresen pályázott a debreceni Huszár Gál Gimnázium, Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola is.  A pályázat indításáról illetve zárásáról szóló 

sajtóközlemény megjelent az intézmény honlapján illetve a Hajdú-Bihari Naplóban: 

 

http://huszargaliskola.hu/?p=390 

http://huszargaliskola.hu/?p=390 

http://huszargaliskola.hu/?attachment_id=3367#main 

http://huszargaliskola.hu/?attachment_id=3364#main 

 

A 2013.03.01-2015.02.28 között lezajló projekt keretén belül az intézmény 

diákjai sporttáborokban, ökotáborban, sportkirándulásokon, intenzív angol nyelvi 

táborokban, informatika szakkörökön, komplex közlekedési ismereteket oktató 

szakkörökön vehettek részt. Illetve családi-, egészség-, hagyományőrző napok 

segítségével tudatosíthatta az iskola tantestülete a diákokban az egészséges életmód 

jelentőségét. A pályázat részeként külsős szakértők által tartott programok többek 

között családi nevelést célzó előadássorozat, elsősegély nyújtási tanfolyam, 

konfliktuskezelési tréning is segítette a program sikerét.  

Emellett az egészségvédelem érdekében a projekt ideje alatt az oktatás részét 

képezte a mindennapos testnevelés, a kézilabda, asztalitenisz, atlétika és úszás oktatás 

keretén belül.  
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A pályázat által nyújtott eszköz beruházási lehetőségnek köszönhetően az 

intézmény a télmához kapcsolódó taneszközökkel, sportfelszerelésekkel, 

egészségfejlesztési programok lebonyolítását segítő kellékekkel, valamint informatikai 

eszközökkel bővíthette eszközparkját. 

A pedagógusok szakmai fejlődésük elősegítésére és támogatására szaktárgyi és 

módszertani továbbképzéseken vettek részt, melyeken a pályázat főbb témaköreinek 

elmélyítése volt a cél.  

A projekt kedvezményezettje a Huszár Gál Gimnázium, Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola. A TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0083 számú projekthez az 

Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás mértéke: 121.878.420 forint.  

Debrecen, 2015.02.28 

 


