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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 

 

 

Második éves beszámoló a projekt fizikai befejezését követő második 

tanévről (2016/2017. 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 2016/2017. 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 2016/2017. tanévben. 

 

1. Közös verseny szervezése egy alkalommal 

 

    Iskolánkban minden évben megrendezésre kerül a Költészet Napja alkalmából, iskolánk 

névadójának tiszteletére, a József Attila - napi városi szavalóverseny és rajzpályázat. A 

2016/2017-es tanévben a benevező városi iskolák mellett a szolnoki testvériskolánk is részt 

vett a rajzversenyen. 

     A rajzpályázatra a kiírás szerint bármely költő versének vagy verses költeményének 

illusztrálásával lehetett nevezni. A rajzokat 5 korcsoportban értékeltük, óvodások, 1-2. 

osztály, 3-4. osztály, 5-6. osztály, 7-8. osztály. A rajzokat A3 vagy A4 méretben lehetett 

beküldeni. 
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     A rajzok értékelésénél a zsűri figyelembe vette az adott téma minél ötletesebb 

feldolgozását, a felület kitöltését, a formaábrázolást, színhasználatot, technikai 

megoldásokat. A beküldési határidő 2017. március 31-e volt. 

     A pályázatra minden évben sok rajz érkezik, az idén 198 rajz közül választhattuk ki a 

legszebbeket. Nehéz feladat volt a sok színvonalas rajzból választani, így a három kategória 

mellett különdíjak is születtek. 

Szolnoki testvériskolánk – a Szegő Gábor Általános Iskola - 8 pályamunkát küldött, 

különböző korcsoportokban. Csapatukból a 7-8. osztályos korcsoportban 2. helyezést ért el 

Jakab Tímea 8. b osztályos tanuló. 

    A városi szavalóverseny megnyitóján, 2017. április 12- én, került sor a díjak átadására, 

melyet intézményvezető asszony adott át a nyerteseknek, akik oklevelet vehettek át és 

tárgyi jutalomban részesültek. A vendégek az iskolánk aulájában kiállított paravánokon 

csodálhatták meg a sok ügyes, színvonalas gyerekmunkát. 
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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.  

2017.06.13-án került sor a közös kirándulásunkra, a két iskolából összesen negyvenkét 

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

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

a találkozáson. Az előzetes egyeztetést követően Egerre esett a választásunk, ahol az egri 

várban és környékén töltöttek el egy vidám, tartalmas napot a gyerekek. 

A Szegő Gábor Általános Iskola diákjai és a Debreceni József Attila Iskola tanulói  is busszal 

érkeztek a megyeszékhelyre. Úti célként először az egri várat jelöltük meg, itt találkozott a 

két csapat. 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. A  személyes beszélgetéseken  túl betekintést kaphattak egy másik kor 

életébe. 

A Panoptikumban megcsodálhatták Gárdonyi Géza híres regényének, az Egri csillagok 

szereplőinek élethű mását, vagy a könyvekből ismert hős Dobó István várkapitányét, vagy 

a híres, hírhedt Szulejmán császárt és udvartartását is. A kazamaták, a várbörtön, az ódon, 

erős várfalak között izgalmas órákat tölthettek el együtt a gyerekek.  Majd megcsodálták 

Eger méltán híres belvárosát, tiszteletüket tették a Bazilikában is, melynek hatalmas 

mérete  mindenkit lenyűgözött. 

Péter bácsi egész nap érdekes történelmi, művészet-történeti tudnivalókkal  ismertette meg 

a gyerekeket. 

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

Kissé elfáradva vettek búcsút egymástól. 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. július 4. 

        

 

 

 

 

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

