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„KÉZ A KÉZBEN”
TÁMOP-3,3,14.A-12/1-2013-2015
PÁLYÁZAT LEZÁRÁSA

A testvériskolai kapcsolat a fenntartható, környezettudatos fejlődésért uniós pályázatban a
dombegyházi Balsaráti Vitus János Általános Iskola és tagintézményünk egy-egy osztálya vett
részt. A 2003-ban kezdődött tevékenység lezárására a Petőfi Művelődési Központban került sor
2014. január 19-én. A megítélt támogatás összege 13,2 millió Ft volt.
A projektzáráson a megvalósító iskolák képviselői mellett részt vett Szűts Gézáné a KLIK
Orosházi Tankerületének igazgatója valamint Bánki András, a Mezőkovácsházi Tankerület
megbízott igazgatója is. Az ünnepélyes rendezvényt az orosházi tankerület vezetője nyitotta meg.
Ezután tagintézményünk néptánc szakkörösei műsorral köszöntötték a vendégeket.
Fésűné Bálint Gizella projektmenedzser ismertette a pályázat alapvető célkitűzéseit, a
megvalósult feladatokat. A partnerintézményeknek átadta a programok képeiből készült
fotóalbumot.
Juhász Józsefné asszony, tagintézmény-vezetőnk volt a program szakmai vezetője, aki
bemutatta a szakmai programtervet, s annak megvalósulását. Majd a szakmai megvalósítást végző
pedagógusok beszámolói következtek. Színes kirándulások képeit láthattuk: múzeum-, színház- és
mozi- és könyvtárlátogatások, nagymágocsi kerékpártúra, a Szarvasi arborétumban tett látogatás, a
makói és a gyulai kalandpark, a dévaványai túzokrezervátum.
A három közös táborban egyre mélyültek a gyerekek közötti barátságok. A Tisza-tavi
Ökocentrum Poroszlón, a bugaci nyári környezet- és természetvédelmi tábor, a gyopárosfürdői
számháború, fürdőzés és környezettudatos öko-játszótér örök emlék marad az 50 kisdiák részére.
A 8.-os tanulók vidám élménybeszámolója és prezentációja bizonyította, hogy élménydús két
évben volt részük.

Czina Sámdor Tagintézmény
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TÁMOP-3.3.14A-12/1-2013-0016
"EGÉSZSÉGES TERMÉSZET, TERMÉSZETES
EGÉSZSÉG" CÍMŰ PÁLYÁZAT ZÁRÁSA

2014 januárjában 13,53 millió forintos támogatási összeg elnyerésével indult a testvériskolai
kapcsolatok kialakítására létrehozott projekt, melyben iskolánk az almáskamarási Károlyi Bernát
Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskolával közösen vett részt. Az egy évnyi közös
munka során a két iskola együttműködve dolgozta ki és valósította meg a tervezett programokat. A
kooperáció célja a testvériskolai kapcsolat kialakításán keresztül olyan közös programok
szervezése és lebonyolítása volt, melyek a természetvédelem, a környezettudatosság és az
egészséges életmódra nevelés témák feldolgozásával hozzájárulnak a gyermekek sokoldalú
kompetenciafejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez. A projektnek köszönhetően a kötelező
óraszámon felül tantárgyi fejlesztésekkel, pályaorientációs tevékenységgel és heti szakmai
találkozókkal gazdagodtak a mindennapok.
Rákóczitelepen a pályázat keretében falutakarításban vettek részt a tanulók, könyvtár-,
múzeum- és üzemlátogatást, illetve Gyopárosfürdőre gyalogtúrát, a Városi madarak és fák napjára,
Nagymágocsra a kastélyparkba, Kardoskútra a Fehér-tó napjára pedig autóbuszos kirándulást
szerveztek. A két iskola pedagógusai és tanulói személyesen is találkoztak: előadásokat tartottak,
tanulmányi kirándulásokat szerveztek. Közösen látogattak el Gyulára a Kalandparkba és Szegedre
a Vadasparkba. A pályázat hosszabb-rövidebb bentlakásos programokat is kínált. A rákóczitelepi
diákok kétnapos kirándulás keretében ellátogattak Almáskamarásra, ahol részt vettek a Márton
napi lampionos felvonuláson, és ellátogattak Mezőhegyesre a Ménesbirtokra. Mindkét iskola
résztvevői Gyula-Városerdőn öt napig táboroztak június végén az erdei iskolában.
A 2015. január 23-án Almáskamaráson tartott projektzáró rendezvény mindezen felsorolt
tevékenységek áttekintésére és az elért eredmények összefoglalására is módot adott.

Rákóczitelepi Tagintézmény
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RENDHAGYÓ IRODALOMÓRA

„A színház játék. A játékhoz sok munka kell, de ha ez a munka a játék örömét adja, nem is
érezzük többé munkának.” Ez a Peter Brook idézet volt mottója az idei rendhagyó irodalom
órának, amelyet 2015. január 30-án tartottak a Petőfi Művelődés Központ színháztermében a
Vörösmarty iskola második és negyedik évfolyamosai. Kilenc éves hagyomány már a Vörösmarty
iskolában, hogy rendhagyó irodalomórát tart két alsós évfolyam. A színpadi játékot rengeteg
munka előzi meg, hónapokig készülnek a gyerekek és a tanítók a nagy bemutatóra. Az
előadásokkal a tanítók célja az volt, hogy a színdarabra való felkészülés során a gyerekek kifejező
beszédét fejlesszék, az irodalmat jobban megszerettessék velük. Emellett a próbák során az
évfolyamok közösséggé formálódtak, a tanulók új oldalukról ismerhették meg egymást és
nevelőiket. A művelődési központ színháztermében január 30-án délelőtt a város óvodásai és az
iskolatársak láthatták a két előadást, délután pedig a szülők, hozzátartozók tekinthették meg a
produkciókat. A telt házas közönség sok nevetéssel, tapssal jutalmazta az előadókat.
A 2. évfolyam Szabó Szilvia darabját, Az elfeledett kincs című mesejátékot mutatta be. A
gyerekek keresték a titkot, ami megnyitja a kincses ládát és az életünk értelme. A titok a szeretet.
Ez az érzés hatotta át a gyermekek előadását is.

A mesejátékot Bartók Anikó rendezte. A

díszletek, jelmezek elkészítésében, a szerepek betanításában Csányi Judit, Csernainé Gabnai Sára,
Selmeczi Edit, Tóthné Németh Anikó, és Olajosné Farkas Ágnes segített. A

2. a osztály

furulyásait Makó Ildikó tanította.
A negyedik évfolyam Muszty Bea és Dobay András Kék csodatorta című zenés mesejátékát
adták elő. A mesejáték adaptálását, zenei szerkesztését, rendezését Farkas Attiláné végezte. Ezt a
munkát az évfolyam másik két tanítónője Budácsik Anita és Bartháné Hosszu Erika segítette. A
táncokat a 4.a osztály tanulói találták ki és tanították be társaiknak.
Mindkét előadás igazi csapat munka volt, amelyben a tanítók és tanulók mellett a szülők is
bőven kivették részüket.

Vörösmarty Székhelyintézmény
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