
A „TANULÁSI LEHETŐSÉGEK FEJLESZTÉSE A CISZTERCI NEVELÉSI KÖZPONTBAN” 

 EFOP -3.3.717-2017-00002 azonosítószámú pályázat 

 

Általános célja: A pécsi Ciszterci Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti 

Iskola és Kollégium általános iskolájában folyó oktatás minőségének növelése. 

Konkrét céljai: 

 Iskolán belüli informális és nem formális programok során megvalósuló pedagógiai 

munka módszertanának fejlesztése 

 Informális és nem formális programok megvalósítása 

 Pedagógusok képzése 

 Tanulási tér kialakítása 

 Eszközbeszerzés 

 Kialakított pedagógiai módszertanok tapasztalatainak megosztása 

 

A projekt várt hatásai között megjelenik az oktatás élményszerűségének növelése, a tanulók 

szakkörökön, foglalkozásokon való részvételi kedvének növelése. Elvárás a pedagógusok és a 

szülők közötti kapcsolat és kommunikáció hatékonyságának növelése, a családok 

bevonásával zajló programok számának gyarapítása. Ezen felül a projekt infrastruktúrát 

érintő hatása, hogy a tervezett beszerzésekkel javul az iskola oktatást segítő eszközökkel való 

ellátottsága, és nem utolsó sorban kialakításra kerül egy hosszútávon maradandó tanulási 

tér, mely a projekt megvalósítása mellett számos területen szolgálni tudja az oktatási 

tevékenységet. 

Megvalósulás: Elkészítettük Pedagógiai programunk módosítását, digitális eszközöket, 

sportszereket, társasjátékokat, egyéb alapanyagokat tudunk vásárolni, e pályázati forrás ad 

támogatást a 3 tématerülethez tartozó programjaink megvalósításához.  

Informális és nem formális programok: 

1. Kompetencia fejlesztés területén:  

 Újságszerkesztő szakkör 

 Digitális újságszerkesztő szakkör 

 Tanulásmódszertan szakkör SNI- és BTM-es gyerekeknek 

 Tanulásmódszertan szakkör 

 Kommunikáció és stresszkezelő tréning osztályórák keretében 

 Kommunikáció és konfliktuskezeléses tréning 

 Vitanap 

 Múzeumpedagógiai foglalkozások 

 Városismereti versenyek 

 Életvezetési osztályórák 

 Életvezetési szakkör 

 Bűnmegelőző előadások 

 

2. Problémamegoldás fejlesztése területén: 



 Táblás- és társasjáték szakkör 1-2 

 Táblás- és társasjáték szakkör 3-4 

 Táblás- és társasjáték szakkör 5-8 

 Családi táblás- és társasjáték projektnap 

 Táblás- és társasjáték tábor 

 Napközis sakk és táblajáték tábor 

 

3. lelki és testi egészségfejlesztés 

 Fiú-lány nap 6. évfolyam 

 Egészségnap 

 Túraszakkör 

 Családi nap 

 Családi zarándoklat 

 Hittantábor 

 Lelki napok 3. évfolyamon 

 Lelki napok 7. évfolyamon 

 Filmklub 

 Érzékenyítő órák 

 

Tanulási tér (iskolai pinceklub) kialakítása: 

 

              


