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TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0482. – 
„Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem” című projekt 

 

  

 

A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola az Új Széchenyi 

Terv Társadalmi Megújulás Operatív Program támogatási rendszeréhez benyújtott 

„Esélyt a kisiskolának és a művészeteknek” című, TÁMOP 3.1.4.C-14-2015.0482. jelű 

pályázatát a Humán Erőforrás Programok Irányító Hatóság vezetője  

 

19 935 050 Ft  

összegű támogatásra érdemesnek ítélte.  

 

A támogatás folyósítására a KLEBELSBERG INTÉZMÉNYFENNTARTÓ KÖZPONT és az 

Emberi Erőforrások Minisztériuma EU Fejlesztések Végrehajtásáért Felelős Helyettes 

Államtitkárság közötti támogatási szerződés keretein belül került sor.  

 

A projekt 2015. május 15. nappal kezdődött és 2015. október 31. nappal záródott.  

 

A pályázat megvalósításában résztvevő iskolák: Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola 

és Alapfokú Művészeti Iskola és a Kadafalvi Általános Iskola. 

 

A pályázat megvalósítása során számos program lebonyolítására, továbbá kis- és nagy értékű 

eszközbeszerzésekre nyílt lehetőségünk.  

 

A projekt keretein belül beszerzésre került eszközök: kerékpárok, notebook-ok, memopad 

tabletek, digitális fényképezőgépek, hordozható cd-s rádiók, pendrive-ok, vezeték nélküli 

mikrofon, lamináló- és papírvágógép, sportszerek, 

irodaszerek, kellék anyagok.  

 

A projekt során készített fotók a galériában megtekinthetők.  
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A Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola által 

megvalósított programok az alábbiak:  

 

(A Kadafalvi Általános Iskola által szervezett programok a következő elérhetőségen 

megtekinthetőek:  http://kadafalvi-kmet.sulinet.hu/index.php/hirek/20-tamop-3-1-4-c)  

 

1.) A projekt nyitórendezvényére 2015. június 09. napon 17.30 órai kezdettel került 

 sor, melyet Bodnár Tibor, a program projektmenedzsere nyitott meg. Bodnár Tibor 

ismertette a pályázat során megvalósítani kívánt programokat és lehetőségeket.  

Garda László intézményvezető úr örömét fejezte ki a nagy volumenű szakmai 

program sorozat megvalósíthatóságához.   A rendezvényen a programot megvalósító 

iskolák diákjai színes műsorral kedveskedtek a megjelent vendégeknek, 

pedagógusoknak, szülőknek, diáktársaknak. 

 

Megtekinthető televíziós felvétel:  

http://kecskemetitv.hu/sa_hirek/i_kecskemet_2/i_kettos_unnep_a_vasarhelyi_pal_altalanos_iskolaban_105749/t_Kecskem%

C3%A9t%20-

%20Kett%C5%91s%20%C3%BCnnep%20a%20V%C3%A1s%C3%A1rhelyi%20P%C3%A1l%20%C3%81ltal%C3%A1no

s%20Iskol%C3%A1ban/index.html 

 

 

Királyréti Ökotábor 2015.08.10-2015.08.14.:  

A Királyréti Erdei Iskola és Látogatóközpont területén egy öt napos összművészeti 

ökotábor megszervezésére.  

A programban 41 fő tanuló és 4 kísérő pedagógus ingyenes utaztatására, étkeztetésére 

és szállásolására nyílt lehetőségünk.  

A tábor keretein belül a diákoknak lehetősége 

nyílt betekinteni és a gyakorlatban alkalmazni a 

környezettudatos életvitelt, melyet beépítettünk a 

művészeti munkafolyamatokba is. A tábor 

alapkoncepciója az volt, hogy a három művészeti 

ág tagjai (színjáték, képzőművészet, tánc) egy 

http://kadafalvi-kmet.sulinet.hu/index.php/hirek/20-tamop-3-1-4-c
http://kecskemetitv.hu/sa_hirek/i_kecskemet_2/i_kettos_unnep_a_vasarhelyi_pal_altalanos_iskolaban_105749/t_Kecskem%C3%A9t%20-%20Kett%C5%91s%20%C3%BCnnep%20a%20V%C3%A1s%C3%A1rhelyi%20P%C3%A1l%20%C3%81ltal%C3%A1nos%20Iskol%C3%A1ban/index.html
http://kecskemetitv.hu/sa_hirek/i_kecskemet_2/i_kettos_unnep_a_vasarhelyi_pal_altalanos_iskolaban_105749/t_Kecskem%C3%A9t%20-%20Kett%C5%91s%20%C3%BCnnep%20a%20V%C3%A1s%C3%A1rhelyi%20P%C3%A1l%20%C3%81ltal%C3%A1nos%20Iskol%C3%A1ban/index.html
http://kecskemetitv.hu/sa_hirek/i_kecskemet_2/i_kettos_unnep_a_vasarhelyi_pal_altalanos_iskolaban_105749/t_Kecskem%C3%A9t%20-%20Kett%C5%91s%20%C3%BCnnep%20a%20V%C3%A1s%C3%A1rhelyi%20P%C3%A1l%20%C3%81ltal%C3%A1nos%20Iskol%C3%A1ban/index.html
http://kecskemetitv.hu/sa_hirek/i_kecskemet_2/i_kettos_unnep_a_vasarhelyi_pal_altalanos_iskolaban_105749/t_Kecskem%C3%A9t%20-%20Kett%C5%91s%20%C3%BCnnep%20a%20V%C3%A1s%C3%A1rhelyi%20P%C3%A1l%20%C3%81ltal%C3%A1nos%20Iskol%C3%A1ban/index.html
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közös produkciót hozzanak létre, melyben központi szerepet kapott az egymás 

munkáját segítő és annak színvonalát emelő csoportmunka. Munkánk eredményeként 

megalapoztunk egy olyan előadást, melynek „ A Fehérlófia” című népmese az alapja. 

A történet szövegét idegen nyelven (angol) adják/adták elő a diákok. A választás ezen 

témára azért esett, mivel az élő környezet szolgál színteréül a mesében zajló 

különböző emberi jellemvonásoknak és ősi táncos-zenés motívumokat felsorakoztató 

eseményeknek. 

Az alkotómunkát nagymértékben inspirálta a bennünket körülvevő erdő, annak 

gazdag növény és állatvilága.  

 

 

2.)  2015. 08.25-27.: finanszírozott akkreditált oktatás pedagógusok részére a 

következő témákban:  

- A környezeti nevelés és a fenntarthatóságra nevelés gyakorlata – 16 fő pedagógus 

továbbképzése 

- Viselkedési és magatartási zavarok kezelése a hatékonyabb nevelés, tanítás 

érdekében – 16 fő pedagógus továbbképzése 

A képzés során étkezést biztosítottunk a résztveveőknek. 

 

 

3.)  2015. 09.04-10.16.: informatika szakkör :  

A szakkör során 8 fő tanuló péntek délutánonként ingyenes szakkör formájában a 

projekt során beszerzett táblagépek használatával kapcsolatos ismereteket tehettek 

szert, továbbá a szaktanár vezetésével a maguk elkészített fotók szerkesztésével, video 

felvétel készítésével, az internet által nyújtott lehetőségeket tanulhatták meg.  

 

 

4.) 2015.09.24. Színházlátogatás – Budapest, RaM Colosseum Élményszínház: 

A program során 40 fő tanuló ingyenes budapesti színházlátogatáson vehetett részt. 

Megtekintették az Experidance – a Király nevében című előadást.  

 

 

5.) 2015. 10.17.: Természetjárás Kalocsa, Érsekkert:  

Élménytúrán, természetjáráson vehettek részt a diákok Kalocsa nevezetességének 

megtekintésével. A program során lehetőségünk 

nyílt 42 fő gyermek és 3 fő kísérő pedagógus 

ingyenes utaztatására és étkeztetésére.  

A program során túravezető szakember 

vezetésével a diákok megismerkedhettek a 

természetben való viselkedés szabályaival, 

továbbá játékos feladatok elvégzésével 

tanulmányozhatták az idős kocsányos tölgyek 

természetes élőhelyét.  
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6.) 2015.10.19.: Színházlátogatás – Budapest, Duna Palota:  

40 fő gyermeknek lehetősége nyílt ingyenesen megtekinteni a Hamupipőke című 

színházi előadást.  

 

 

7.) 2015.10.19-2015.10.22. Angol nyelvi témahét:  

A négy napos témahét főtémája a Királyréti ökotábor során létrehozott Fehérlófia 

című angol nyelvű előadás feldolgozása volt.  

A négy napban vetélkedők során különböző feladatlapokat töltöttek ki a tanulók a 

meséhez kapcsolódóan. Drámajátékok segítségével gyakorolhatták az angol nyelv 

használatát. Szójátékok segítségével bővíthették szókincsüket. A vetélkedő sorozaton 

résztvevők oklevelet és legjobban teljesítők ajándékokat kaptak.  

 

 

8.) 2015.10.22.: Pályaorientációs látogatás Paksi Atomerőmű Látogatóközpont: 

A résztvevő gyermekek ingyenesen elutazhattak Paksra, ahol az Atomerőmű 

Látogatóközpontjának szervezett pályaorientációs programján vehettek részt. Kísérő 

szakember vezetésével megismerkedtek a Duna élővilágával, a Duna vizének 

szerepével az Atomerőmű működésének kapcsán, továbbá az energiatermelés 

folyamatával, a radioaktív hulladék kezelésének folyamatával. A Látogatóközponttól a 

gyermekek ismertető anyag ajándékokkal tértek haza.  

 

 

9.) 2015. 10.24.: Természetjárás Szelidi-tó:  

A kiránduláson, természetjáró programon túravezető szakember vezetése mellett a 

résztvevő 42 fő tanuló és kísérő pedagógusaik ingyenesen vehettek részt, ahol a 

természetben történő viselkedésformák elsajátítása mellett a területen jellemző 

különböző madárfajokat és a tó élővilágát tanulmányozhatták.  

 

 

10.) 2015.10.26.: Természetjárás Kiskunsági Nemzeti Park területe:  

A Kiskunsági Nemzeti Park területén szervezett természetjáró túra során 42 fő tanuló 

és kísérő pedagógus ingyenes program keretén belül ellátogathatott Bugacra és 

Fülöpházára.  

Bugacon a pusztán előforduló természeti jelenségekkel, az év emlősével, az ürge 

életével ismerkedhettek meg. Fontos téma volt a természetvédelmi oltalom 

fogalmának tisztázása.  

Fülöpházán a homok sajátos élővilágával, az özönnövény fajokkal és az idegenhonos 

fajokkal találkozhattak a gyermekek.  

 

 

11.) 2015.10.28-29.: Pályaorientációs látogatás – 

STI Petőfi Nyomda:  
A két napos program során 25-25 fő tanuló 

pályaorientációs látogatáson vehetett részt, 

melynek során a Kecskeméti STI Petőfi 

Nyomdában egy jól megszervezett 
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üzemlátogatáson a diákok a gyártáshoz szükséges végzettségekről, a szakmához 

kapcsolódó továbbtanulási lehetőségekről kaptak felvilágosítást. 

 

12.) 2015. október 20.: A projektzáró rendezvény:  

A projektzáró rendezvényre a Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és 

Alapfokú Művészeti Iskola aulájában került sor.  

Jelen voltak Kecskemét Alpolgármestere, Mák Kornél, a pályázat projektmenedzsere, 

Bodnár Tibor és a megvalósító iskolák tantestülete, diákjai.  

A rendezvényen fellépő diákok látványos műsorokkal mutatták be tehetségüket. A 

projektzáró rendezvény egyben a 10. éves Művészeti Iskola jubileumi ünnepsége is 

volt egyben. 

A több hónapos rendezvény tapasztalatait, eredményeit a szakemberek és a vendégek 

terített asztalok mellett vitatták meg. 

 

További részletek megtekinthetők: 
http://keol.hu/kecskemet/tiz-eves-a-vasarhelyi-pal-altalanos-iskola-alapfoku-muveszeti-iskolaja 

 

 

 

A pályázat megvalósítói nevében készült:  

 

Kecskemét, 2015. október 31.  

  

http://keol.hu/kecskemet/tiz-eves-a-vasarhelyi-pal-altalanos-iskola-alapfoku-muveszeti-iskolaja

