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„Pedagógusképzés Szentbalázson”

Megkötésre került a TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0585 azonosítószámú, Pedagógusképzés
Szentbalázson című projekt támogatási szerződése a Körzeti Általános Iskola és Napközi
Otthonos Óvoda
és a Nemzeti
Fejlesztési Ügynökség,
mint támogató képviseletében eljáró
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
között. Utóbbi a 2010. november 27-én hatályba lépett 259/2010. (XI. 16.) Kormányrendelet
szerint Wekerle Sándor Alapkezelő néven folytatja működését, közreműködő szervezeti
feladatait pedig 2011. 01. 01. óta az ESZA Nonprofit KFT vette át. A projekt célja az új tanítási
és tanulási módszerekhez, a megváltozott pedagógus szerepekhez, informatikai
fejlesztésekhez való gyors és hatékony alkalmazkodáshoz biztosítsa a pedagógusok
módszertani és szakmai fejlesztését.
A projekt keretében 1 fő pedagógus vesz részt a felsőoktatás rendszerében tanári
mesterképzésen és részismereti képzésen.
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Kedvezményezett neve, címe: Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 7472
Szentbalázs, Fő u. 33.

Közreműködő szervezet neve, elérhetősége:
ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.,
1134 Budapest, Váci út 45. "C" épület
Levélcím: 1385 Budapest, Pf. 818.
Telefon: (061) 298-0500
www.esza.hu

A projekt műszaki adatai:

Kedvezményezett: Körzeti Általános Iskola és Napközi Otthonos Óvoda 7472 Szentbalázs, Fő
u. 33.
A projekt címe: "Pedagógusképzés Szentbalázson"
Azonosítószám: TÁMOP-3.1.5-09/A-2-2010-0585
A projekt időtartama: 2010.08.01 - 2012.07.31.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 5.000.000Ft.

A projekt összköltsége 5 000 000 Ft, a támogatás mértéke a projekt összköltségének 100 %-a.
Iskolánk tantestületének célja oktatásunk, nevelésünk hatékonyságának eredményességének
javítása, alkalmazkodás a változó világ új kihívásaihoz. Gyorsan változó világunkban az új
körülményekhez való alkalmazkodáshoz a pedagógusok kiterjedt és intenzív módszertani és
szakmai fejlesztésére van szükség. Ezért is örültünk a TÁMOP-3.1.5-09/A /2-es pályázati
kiírásnak. Földrajz szakos ellátottságunk nem volt biztosított, a feladatot óraadó látta el. A
pályázat teremtette meg a lehetőséget iskolánk egy pedagógusának a földrajz szak
elvégzésére és egyben új tanítási - tanulási módszerek, ismeretek megszerzésére. Megtaláltuk
azt a kollégát, aki megfelel a feltételeknek és kellően motivált volt új szak elvégzésére,
vállalkozott a kihívásra.
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