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Egy megújuló iskola nagy lehetősége- Ercsi modell kialakítása az integráció és az egész 

napos iskola szellemében 

TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0354 

129 543 448  millió forintot nyert iskolánk az Új Széchenyi Terv keretében a TÁMOP-3.1.4-

12/2 Innovatív iskolák fejlesztése című pályázati kiíráson, mely  az Európai Unió 

támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.  

A program keretében támogatott  célcsoport az ercsi Eötvös József Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola  diákjai, pedagógusai.  

A pályázat célja: 

- 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  

-  az aktív állampolgárság készségeinek fejlesztése, a nevelés-oktatás hozzájárulása a 

nemzeti és európai identitás kialakulásához 

-  a helyi társadalmi szervezetekkel való együttműködés, partnerség, kapcsolat 

kialakítása nevelési-oktatási feladatok megvalósításában, 

-  digitális, sport- és egyéb taneszközök intézményi szintű fejlesztése, elősegítve az 

iskoláskorú gyerekek készség- és képességfejlesztését, kreativitásuk fejlesztését 

valamint a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülését. 

-  a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program keretében megvalósuló infrastrukturális 

projektekhez a szükséges szakmai (tartalmi, módszertani) fejlesztések biztosítása, 

annak érdekében, hogy azok egymás hatásait erősítve, komplex módon járuljanak 

hozzá az oktatás minőségének javulásához. 
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Pályázatunkban az alábbi  6 tématerület kerül megvalósításra:  

 

A. Iskolánk  nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása 

B. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók 

egészségének védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény 

viselkedésbe épülése érdekében. 

C. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása 

előtérbe helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést 

D. Szaktárgyi továbbképzések megvalósítása, valamint korszerű oktatási módszerek, jó 

gyakorlatok, új tartalmak bevezetése a tanmenetbe 

E. Együttműködési kötelezettségek 

F. A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás megvalósítását elősegítő szemléltető tan- 

és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő sporteszközök beszerzése 

 

A projekt 2013.03.01.-2015.04.30-ig tart, három tagú menedzsment segíti a megvalósítást. 

A 2013. januári fenntartó váltással iskolánk a martonvásári  tankerülethez tartozik, s az itt 

dolgozó szakemberek is azon munkálkodnak, hogy ebből a pályázati támogatásból 

intézményünk minél nagyobb lehetőségeket tudjon a maga javára fordítani, melyeknek 

segítségével fejlődni és fejleszteni tud, s ezáltal a jövőben is megőrzi versenyképességét.  

 

Ercsi, 2013.03.31. 

Orth László  

igazgató 

 


