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TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0100 „Hátrányból előny” testvériskolai kapcsolat kialakítása a 

Debreceni József Attila Általános Iskola és a Szolnoki Belvárosi Általános Iskola között 

 

 
Népek karácsonya 

 
 

 
A Debreceni József Attila Általános Iskola „Népek karácsonya” címmel szervezett a 

téli ünnepkör alkalmából kultúrtörténeti - informatikai versenyt debreceni iskolák és 
a szolnoki testvériskola részvételével. 
A pályázatra a következő témában kellett bemutató anyagot készíteni: A 

karácsony várása és megünneplése három különböző országban.  
Az értékelési szempontok, melyek alapján a beadott pályaműveket értékelte a 

zsűri: 
Tartalmi feltételek, melyek mentén a pályaművek készülhettek: A prezentációban 
kerüljenek bemutatásra, hogy az Egyesült Királyságban, Kínában és 

Magyarországon mikor, hogyan ünneplik a karácsonyt, hogyan történik az 
ajándékozás, valamint milyen hagyományos ételeket fogyasztanak? 

A prezentáció elkészítésére vonatkozó követelmények: a prezentáció a Microsoft 
Office PowerPoint 2003 vagy 2007-es verzióban készüljön.  

A versenyfelhívás tartalmazta az értékelés szempontjait is. 
A jelentkezési határidő: 2015. november 6. péntek volt. 
A jelentkezéseket és a pályamunkákat a megadott e-mail címre kellett elküldeni. 

 
2015. december 16-án került sor a Népek karácsonya címmel meghirdetett városi 

informatika - kultúrtörténeti verseny eredményhirdetésére. A város számos 
iskolájából érkeztek pályaművek, melyek igen színvonalasak voltak. Külön öröm 
volt számunkra, hogy a testvériskolából is részt vettek a versenyünkön. 

Munkájukkal nem értek el helyezést.  
A verseny résztvevői nagy kedvvel készítették el a ppt-t. A téma közel állt a 

gyerekekhez, s felkészülés közben rengeteg ismeretanyaggal gazdagodhattak. Az 
összegyűjtött anyagot rendszerezniük kellett, hogy a versenykiírásnak legjobban 
megfeleljen. Informatikai tudásukra nagy szükség volt, hogy minél változatosabb 

technikákat alkalmazzanak. 
A díjkiosztáskor a helyezettek szóban mutathatták be munkájukat, de a prezentáció 

már nem számított az értékeléshez. A díjazottak tárgyjutalomban részesültek. 

 

 
Debrecen, 2015. december 21. 
       

Vizler Pálné és Berdóné Deli Zita 
         szervezők 
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A projektek az Európai Unió 

támogatásával valósulnak meg. 

Debreceni József Attila Általános Iskola 

4030 Debrecen, Monostorpályi út 63. 

E-mail: djozsef_attila@freemail.hu 

jozsefattila@iskola.debrecen.hu 

www.djozsefattila.fw.hu 
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TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0100 „Hátrányból előny” testvériskolai kapcsolat kialakítása a Debreceni József 

Attila Általános Iskola és a Szolnoki Belvárosi Általános Iskola között 

 

A „Hátrányból előny” testvériskolai pályázat fenntartási időszakában közös kirándulást 

szerveztünk a szolnoki Szegő Gábor Általános Iskolával. 

A nyíregyházi Vadasparkban tett látogatáskor a tanulóink újabb élményekkel gazdagodtak, 

olyan állatokat láthattak, melyek hazánkban nem honosak. 

A kirándulás során a gyerekeknek lehetőségük nyílt beszámolni az elmúlt tanév sikereiről, 

élményeiről. 

A jó hangulatú kirándulás után mindenki folytatta útját hazafelé. 

    
 

    
 

Debrecen, 2016.06.10. 

Kísérő tanárok:  

 

Vizler Pálné és Berdóné Deli Zita 
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TÁMOP-3.3.14.A-12/1-2013-0100 „Hátrányból előny” testvériskolai kapcsolat kialakítása a 
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Első éves beszámoló a projekt fizikai befejezését követő tanévről 

(2015/2016. tanév) 
 

 

 

A program megvalósítói: 

 

Debreceni József Attila Általános Iskola   Szegő Gábor Általános Iskola 

OM 031079       OM  035878 

4030 Debrecen, Monostorpályi út 63.   5000 Szolnok, Templom út 6. 

 

 

A Debreceni József Attila Általános Iskola és a Szegő Gábor Általános Iskola szakmai 

programterve egyaránt az alábbi elemeket tartalmazza a projekt fizikai befejezését követő 

két tanévre vonatkozóan a kapcsolat tartás vonatkozásában a két intézmény között: 

 

 A projektben résztvevő intézmények honlapjának tartalmi bővítése a további 

testvériskolai kapcsolat tekintetében. A honlapon megjelenítünk minden olyan 

eseményt, mely a testvériskolai kapcsolatban érintett.  

 Közös tanulmányi verseny, rajzpályázat szervezése évente egy alkalommal a 

közösen kiválasztott témában. 

 Közös szabadidős program szervezése tanévenként legalább egyszer. Ez évente 

legalább egynapos, legfeljebb 7 napos időtartamú és legalább 15 tanulót érintő 

program.  Lehet közös kirándulás, közös tábor, egymás intézményében tett 

látogatás. 

 

 

A Debreceni József Attila Általános Iskola a 2015/2016. tanévi munkatervében 

megjelenítettük a projekt fenntartási feladatait. A feladatok végrehajtásáért a projekt 

menedzsere, szakmai vezetője, szakmai megvalósítói voltak a felelősök. 

 

A kapcsolattartás konkrét formáit az alábbiak szerint terveztük a 2015/2016. tanévben. 

 

1. Közös verseny szervezése egy alkalommal 

 

A Debreceni József Attila Általános Iskola „Népek karácsonya” címmel szervezett a téli 

ünnepkör alkalmából kultúrtörténeti - informatikai versenyt debreceni iskolák és a szolnoki 

testvériskola részvételével. 

A pályázatra a következő témában kellett bemutató anyagot készíteni: A karácsony várása 

és megünneplése három különböző országban.  

Az értékelési szempontok, melyek alapján a beadott pályaműveket értékelte a zsűri: 

Tartalmi feltételek, melyek mentén a pályaművek készülhettek: A prezentációban 

kerüljenek bemutatásra, hogy az Egyesült Királyságban, Kínában és Magyarországon 

mikor, hogyan ünneplik a karácsonyt, hogyan történik az ajándékozás, valamint milyen 

hagyományos ételeket fogyasztanak? 
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A prezentáció elkészítésére vonatkozó követelmények: a prezentáció a Microsoft Office 

PowerPoint 2003 vagy 2007-es verzióban készüljön.  

A versenyfelhívás tartalmazta az értékelés szempontjait is. 

A jelentkezési határidő: 2015. november 6. péntek volt. 

A jelentkezéseket és a pályamunkákat a megadott e-mail címre kellett elküldeni. 

 

2015. december 16-án került sor a Népek karácsonya címmel meghirdetett informatika - 

kultúrtörténeti verseny eredményhirdetésére. A város számos iskolájából és a szolnoki 

Szegő Gábor Általános Iskolából, mint testvériskolából érkeztek pályaművek, melyek igen 

színvonalasak voltak. Testvériskolánk pályaműve nem ért el helyezést.  

A verseny résztvevői nagy kedvvel készítették el a bemutatót. A téma közel állt a 

gyerekekhez, s felkészülés közben rengeteg ismeretanyaggal gazdagodhattak. Az 

összegyűjtött anyagot rendszerezniük kellett, hogy a versenykiírásnak legjobban 

megfeleljen. Informatikai tudásukra nagy szükség volt, hogy minél változatosabb 

technikákat alkalmazzanak. 

A díjkiosztáskor a helyezettek szóban mutathatták be munkájukat, de a prezentáció már 

nem számított az értékeléshez. A díjazottak oklevelet kaptak és tárgyjutalomban 

részesültek. 

 

   
 

 

 

2. Közös szabadidős program szervezése 

 

 

A kapcsolattartás másik formája, melyet vállaltunk, közös szabadidős program szervezése 

tanévenként legalább egyszer. Ez ebben a tanévben egynapos, iskolánként legalább 15 

tanulót érintő program, ami közös kirándulás formájában valósult meg. A kirándulás 

helyszínéül olyan helyet kellett választanunk, mely alkalmas a közös időtöltésre, a gyerekek 

szívesen vesznek részt a kiránduláson, alkalom és tér van a kötetlen beszélgetésekre.  

2016.06.10-én került sor a közös kirándulásunkra, a két iskolából összesen harminckilenc 

gyermek részvételével. A Debreceni József Attila Általános Iskolából tizenöt gyerek és két fő 

kísérő, míg a Szegő Gábor Általános Iskolából huszonhat gyermek és két fő kísérő vett részt 

a találkozáson. Az előzetes egyeztetést követően Nyíregyházára esett a választásunk, ahol a 

Nyíregyházi Állatparkban töltöttek el egy vidám, tartalmas napot a gyerekek. 



 

 

 

 

 

   

 

 

 
Debreceni József Attila Általános Iskola 

4030 Debrecen, Monostorpályi út 63. 
Telefon: +36 (52) 535-225, +36 (30) 462-3286 
E-mail: jozsefattila@iskola.debrecen.hu 
Honlap: www.djozsefattila.fw.hu 
 

A Szegő Gábor Általános Iskola diákjai Szolnokról busszal, míg a Debreceni József Attila 

Iskola tanulói vonattal érkeztek a megyeszékhelyre. Úti célként a Vadasparkot jelöltük meg. 

A Vadaspark meglátogatása előtt röviden beszámoltunk az elmúlt tanév jelentős 

eseményeiről, sikereiről, nehézségeiről. A tanulók a kezdeti ismerkedés után felszabadultan 

beszélgettek egymással, ismerősként üdvözölhették egymást, felelevenítették a közösen 

eltöltött napok emlékeit is. 

Ezután került sor a várva várt látogatásra, melynek során a tanulóink újabb élményekkel 

gazdagodhattak, olyan állatokat láthattak, melyek hazánkban nem honosak.  

A sokszínű állatvilág több mint 500 faja, és több mint 5000 egyede él itt, melyek között 

különleges állatokkal is találkozhattak a gyerekek, bepillantást nyerhettek a „Zöld 

piramisban”, „Ócenáriumban”, őserdei és tengeri élőlények világába, Ausztrália és az 

Északi-sark és a világ szinte minden táját felvonultató állatvilágába. 

Bár a tanulók közül sokan jártak már itt, örömmel fedezték fel az újdonságokat. A látogatás 

után egy rövid időre a közeli játszótéren vettük birtokba a játékokat. 

Kissé elfáradva vettünk búcsút egymástól. Igaz, tudtuk, hogy a következő tanévben újból 

találkozunk egy másik helyén az országunknak. Mindkét csoport jó hangulatban indult saját 

hazafelé vezető útján. 
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3. A projektben résztvevő intézmények honlapjának tartalmi bővítése a további 

testvériskolai kapcsolat tekintetében 

 

Mindkét iskola saját honlapján megjeleníti a projekt fenntartás időszakában a közös 

tevékenységet. 

Az iskolák honlapjai: 

Debreceni József Attila Általános Iskola – djozsefattila.fw.hu 

Szegő Gábor Általános Iskola - http://members.chello.hu/belvarosi.iskola 

 

 

Debrecen, 2017. február 24. 

        

 

 

 

Barabásné Vályi Valéria Katalin    Szecskő-Szetei Ágnes 

intézményvezető      projektmenedzser 

Debreceni József Attila Általános Iskola 

 

 

 

 

 

 

Pappné Gyulai Katalin 

tankerületi igazgató 

Debreceni Tankerületi Központ 

http://members.chello.hu/belvarosi.iskola

