
Projektek, pályázatok 

Intézményünk innovációs tevékenységében jelentős szereppel bírnak a pályázatok. Elsősorban 

kötelesek vagyunk a nyertes pályázatokat öt évig fenntartani, másrészt új pályázatokat 

készítünk, vagy a fenntartó által koordinált központi pályázatokat valósítjuk meg, továbbá más 

intézmények pályázataiban partnerintézményként veszünk részt. 

1. A pályázatok fenntartása 

A TÁMOP-6.1.2.A-14/1-2014-0001 számú Teljeskörű Iskolai Egészségfejlesztés pályázatot 

2019.11.30-ig szükséges fenntartanunk. Éves ciklusokra bontva beszámolóban kell számot adni 

a végzett tevékenységről.  Az NTP-R-16-0028 számú Öveges sportágválasztó fenntartása 

2021.06.30-ig terjed. Ennek érdekében sport- és egészségnapot szervezünk minden év tavaszán. 

2. Sikeres pályázatunk 

    2.1. Második alkalommal is sikerrel pályáztunk a HATÁRTALANUL! programra. 

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett "Tanulmányi kirándulás 

hetedikeseknek" című pályázatra benyújtott  Elek apó meséi - erdélyi legendák és mondák 

útján című pályázati projektünk 2 098 250 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesül.  

Az utazás időpontja: 2019. május 6-10. (5 nap, 4 éjszaka) 

Útvonal: Zalaegerszeg – Arad – Marosillye – Vajdahunyad – Déva – Nagyszeben – Fogaras– 

Brassó – Székelyudvarhely – Esztena látogatás – Gyilkos-tó – Békás-szoros – Farkaslaka – 

Tordai-hasadék – Tordai sóbánya – Kolozsvár – Körösfő – Bánffyhunyad – Zalaegerszeg. 

A program projektmenedzsere Salamon Edit intézményvezető-helyettes, kísérő tanárai: 

Domján István intézményvezető, Domján Anita, a 7.a osztály és Kernné Orbán Gabriella, 

a 7.b osztály osztályfőnökei. 

1.2. Új beadott HATÁRTALANUL! pályázat 

Tavasszal ismét pályázatot nyújtottunk a  leendő 7. osztállyal „Erdély legjava– tanulmányút 

Partium, Belső Erdély és Székelyföld tájain” címmel. 

Tervezett útvonal: Zalaegerszeg- Nagyvárad Kolozsváron -Tordai sóbánya -Gyilkos-tó -

Békás-szoros- Csíksomlyó- Székelyudvarhely- Farkaslaka-Parajdon-Szováta -Körösfő-  

Zalaegerszeg.  

 

3. Központi pályázatok 

3.1) EFOP-3.2.3-17  számú „Digitális környezet a köznevelésben” című pályázat: 

A pályázat célja:  

 a digitális pedagógiai módszertani csomagokra épülő programok megvalósítása az 

intézményben, amelyek elterjeszthetőek más iskolákban is, 



 a pedagógusok digitális felkészültségének, módszertani kultúrájának növelése a 

digitális kulcskompetenciák hatékonyabb fejlesztése érdekében. 

A legfontosabb pedagógiai célunk, hogy az informatika korszerű eszközeivel és módszereivel 

felkeltse az érdeklődést a tanulás iránt, és lehetővé tegye, hogy a tanuló a rendelkezésre álló 

informatikai eszközök segítségével hatékonyabbá tegye a tanulási folyamatot. 

Célunk továbbá az intézmény számára a tanulók természettudományos, valamint 

problémamegoldó és kreatív kompetenciáinak fejlesztése. 

A pályázatnak köszönhetően új digitális eszközökkel gazdagodtunk. Két tanterembe digitális 

táblát kaptunk, ezenkívül 34 db tabletet is kaptunk, amelyeket a diákok a tanórákon 

használhatnak. 

A pályázatba bevont pedagógusok: 1 fő iskolai koordinátor: Salamon Edit 

intézményvezető-helyettes, valamint 6 fő pályázati megvalósító: Domján Anita biológia, 

környezetvédelem szakos tanár, az öko-munkaközösség vezetője; Véberné Egyed Marianna 

tanító, az alsós humán munkaközösség vezetője; Császár Erika tanító; Bodnárné Németh 

Katalin matematika, számítástechnika szakos tanár; Jakabné Kiss Emese matematika, 

számítástechnika, fizika szakos tanár; valamint Tubolyné Hartmann Éva tanító. 

3.2) EFOP-3.2.4-16-2016-00001 számú „Digitális kompetencia fejlesztése” című projekt: 

A Klebelsberg Központ konzorciumvezetésével megvalósuló EFOP-3.2.4-16-2016-00001 

azonosítószámú, „Digitális kompetencia fejlesztése” című kiemelt EU-s projekt keretén belül 

lehetőség nyílik a nevelési-oktatási intézmények támogatására. A támogatás keretében 

alapvetően 3 feladat valósul meg:  

 Tanulás-tanítás pedagógiai módszertanának megújítása: a digitális pedagógia 

elterjesztése érdekében a pedagógusok módszertani tudásának célzott fejlesztése. 

 Korszerű informatikai infrastruktúra biztosítása a köznevelési intézmények számára.   

 A korszerű pedagógiai módszerek szerinti tanítási-tanulási folyamat támogatása a 

tankerületi központok által fenntartott valamennyi köznevelési intézmény Wi-Fi 

lefedettségének biztosításával. 

A projekt keretében a pedagógusok ingyenes tanári notebookot kaptak, ismereteik bővítésére 

pedig ingyenes pedagógus-továbbképzésen vesznek részt. 

Iskolai koordinátorok: Bodnárné Németh Katalin, informatika szaktanár és Bagarus András  

rendszergazda. 

4. Partnerintézményként történő együttműködés 



4.1) A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ, Hangverseny és Kiállítóterem által 

elnyert EFOP-3.3.2-16 számú „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” 

című pályázatban intézményünk, a Zalaegerszegi Öveges József Általános iskola 

partnerintézményként vesz részt. A projekt keretében iskolánk tanulói számára zenetörténeti, 

zeneelméleti és hangszerismertető foglalkozássorozatot tartanak a zeneiskola tanárai. 

Iskolai koordinátorok: Salamon Edit intézményvezető-helyettes és Molnár Andrásné tanító, 

a művészeti munkacsoport vezetője. 

 

4.2) A Zalaegerszegi Tankerületi Központ  EFOP-3.1.6-2017-00018 számú „Együtt 

egymásért” pályázatának célja a lemorzsolódással veszélyeztetett, beilleszkedési, tanulási, 

magatartási nehézséggel küzdő, vagy azzal veszélyeztetett, valamint a sajátos nevelésű igényű, 

hátrányos és halmozottan hátrányos tanulók előmenetelének támogatása. A projekt a Zala 

Megyei Pedagógiai Szakszolgálat Zalaegerszegi Tagintézménye megvalósításában zajlik. A 

szakszolgálat szakemberei által tartott órákon vehetnek részt az érintett tanulók. A pedagógusok 

számára szakmai műhelymunka foglalkozás-okatást tartanak ebben a témában.  

Iskolai koordinátor: Makovecz Tamásné intézményvezető-helyettes. 

 


