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TÁMOP-3.1.4-12/2-2012-0038 

„Az innovatív Avastetői Általános Iskola” 

 

 

Tájékoztató nyertes projektről 
 

 

 

 

 

Iskolánk, – az Avastetői Általános, Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola és Alapfokú 

Művészetoktatási Intézmény – az EU által nyújtott, Innovatív iskolák számára kiírt pályázaton „Az 

innovatív Avastetői Általános Iskola” című, TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0038 számú projektje 

199.300.000 Ft nyereményben részesült.  

 

A projektben részt vesz az iskola valamennyi tanulója, illetve pedagógusa. 

A projekt időszaka: 2013. március 01. – 2015. február 28. 

 

A projektünk elemei a következők:  

A. Köznevelési intézmények nevelési-oktatási tevékenységeinek támogatása. 

o erdei iskola,   

o alkalomszerű - szabadtéri jellegű – mozgásos tevékenységek, 

o természet közeli sporttáborok,  

o nyelvi táborok, 

o nyelvi témahetek, 

o oktatást támogató anyanyelvi nyelvtanárok alkalmazása 

o informatikai szakkör, 

o digitális tartalmak, taneszközök oktatási gyakorlatban való használata, 

o komplex közlekedési ismeretek oktatása: baleset-megelőzési, egészségfejlesztési ismeretek  

o a média felelős és tudatos használatát elősegítő intézményi innovációk 

o a gazdasági és pénzügyi ismeretek bővítése, a tudatos fogyasztói magatartás kialakulását 

elősegítő intézményi innovációk  

o a nemzeti hagyományok, helytörténeti ismeretek feldolgozásához és megismeréséhez 

kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek  

o új tanulási formák adaptálása, nonformális tanulási lehetőségek kialakítása, új típusú 

intézményi együttműködések  

 

B. Egészségfejlesztő – szemléletformáló – iskolai programok megvalósítása a tanulók egészségének 

védelme, valamint az egészséges életmód és a testmozgás iránti igény viselkedésbe épülése érdekében. 

o a mindennapos testnevelés részét képező délutáni sport- és mozgásprogramok 

o egészségnap szervezése  

o együttműködő kapcsolati hálók kialakítása, megújítása és működtetése,  

o konfliktus- és iskolai agressziókezelési program az iskolapszichológus bevonásával, 

o dohányzás megelőzést és dohányzásról leszokást, 

o legalább tanévenként egy hagyománnyá tehető iskolai egészségnap megrendezése 

o esetmegbeszélő csoportban részvétel, iskolapszichológus bevonásával, 

o elsősegély-nyújtási tanfolyamok. 
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C. A pedagógiai kultúra folyamatos fejlesztését elősegítő tanártovábbképzés megvalósítása előtérbe 

helyezve a pedagógiai-módszertani megújulást, az önfejlesztést. 

o korszerű testnevelés-mindennapos testnevelés, 

o tehetséggondozás, 

o a szolgáltatókkal való együttműködést javító képzés 

o családpedagógiai  

o a lelki egészség fejlődését szolgáló 

o egészségtan ill. életvitel 

o a rekreációs és élethosszig tartó testmozgások tárgyú 

o az egészséges életmódra nevelés (egészségvédelem), a környezettudatos magatartás,  

o a biomechanikailag helyes testtartást kialakító, speciális mozgás- és tartásjavító tornát oktató 

továbbképzések  

o a művészetek egészség- és személyiségfejlesztő hatású alkalmazását oktató továbbképzések  

o a társas kapcsolati készségek gyakorlását szolgáló  

o elsősegélynyújtás, baleset-megelőzés  

o az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazása 

o menedzsmentképzés 

o pedagógiai módszertani megújulást támogató  

o a tanórán kívüli tevékenységekhez kapcsolódó  

o népismereti  

o honismereti képzések. 

 

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

új tartalmak bevezetése a tanmenetbe. 

o részvétel szaktárgyi továbbképzéseken; 

o a megújuló tartalmi szabályozókhoz kapcsolódó tanártovábbképzések igénybevétele,  

o Az infokommunikációs technológiák (IKT) oktatásban történő alkalmazását segítő képzés 

o jó gyakorlatok átvétele 

o idegen nyelv képzés pedagógusok számára 

o egészségfejlesztés, mentálhigiéné, sport, 

o olvasáspedagógia 

o mediáció. 

o Az eltérő oktatási igényű és a SNI tanulók nevelésével és oktatásával kapcsolatos képzések: 

esélyegyenlőség, társadalmi integráció, valamint tehetségfejlesztés. 

 

E. Együttműködési kötelezettségek. 

o A nevelési-oktatási munkát segítő és támogató egészségügyi, szociális gyermekvédelmi- 

gyermekjóléti, sport- vagy sportcélú, kulturális, egyéb szakmai, vállalkozói vagy civil 

szervezetekkel és intézményekkel (szolgáltatókkal) és szakemberekkel való együttműködések 

kialakítása.  

o A TÁMOP-3.1.1 „XXI. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció” c. kiemelt projekt 

kedvezményezettje általi megkeresés esetén együttműködés kialakítása. 

o Az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. által üzemeltetett Fejlesztési 

Nyomonkövető Felület (FNF) számára, a projekt lezárását követően meghatározott 

elektronikus adatszolgáltatást nyújtása 

 

F. A tanórai, illetőleg az egész napos iskolai oktatás, valamint egészségfejlesztés megvalósítását 

elősegítő szemléltető tan- és segédeszközök, a mindennapos testnevelés bevezetését segítő 

sporteszközök beszerzése, akkreditált digitális tananyag beszerzése, valamint azon eszközök 

beszerzése. 


