
 
 
 
 
 
 
ZÁRÓ SAJTÓKÖZLEMÉNY 
 
TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-0301 
Gégény 2.0 - innovatív iskolai fejlesztés 
 
Sikerrel zárta Európai Uniós támogatással megvalósult projektjét a Gégényi Gárdonyi Géza Általános 
Iskola. A KLIK Kemecsei Tankerülete az iskola innovatív fejlesztésére az Európai Unió segítségével, az 
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával 12 millió forintos támogatást kapott. A program fotóit, 
segédanyagait és beszámolóit a  gegeny.innovativiskola.hu címen tették közzé a szakemberek. 
 
Közösségi rendezvények keretében tavasszal Lola és Patocska Olivér, a ByTheWay együttes korábbi 
frontembere, ősszel a Children Of Distance együttes és Szabyest, valamint Huzella Péter Kossuth-díjas 
előadóművész voltak a fellépők, akik hatalmas sikert arattak. Családi programsorozat jegyében 
kerékpártúrákat szerveztek a bevont diákoknak, szüleiknek és a kísérő pedagógusoknak, ehhez pedig 
bicikliket szereztek be, amiket a komplex közlekedési ismeretek oktatásánál is használni tudtak. Míg a 
családi programok célja a generációk közti dialógus elősegítése, addig a KRESZ oktatásé a gyalogos, 
kerékpáros és kismotoros közlekedés szabályainak megismerése volt. 
 
Tanórán kívüli szabadtéri mozgásos rendezvények keretében Pálos Attilával és Nagy Dániellel, a 
Vitakid SE és Mens Mentis szakembereivel találkozhattak a diákok. A BootCamp edzés az amerikai 
tengerészgyalogság erőnléti kiképzési módszereit tette a hétköznapi emberek számára elérhetővé. 
 
A helyes táplálkozás, a rendszeres mozgás és az egészséges életmódszemlélet köré szervezett 
egészségnapok részeként elsőként Katus Attila hatszoros aerobic világbajnok tartott csoportos 
mozgástréninget, majd  mentálhigiénés előadást. A világszerte ismert szakember az egészséges 
életmód, sport és táplálkozás felől közelítette meg a témát. Másodjára a Pécsi Sasok újabb 
világbajnoka, Szentgyörgyi Romeo látogatott el egy közös edzésre az iskolásokhoz. 
 
A fizikai erőnlét mellett a szellem és az affinitás is nagy szerepet kapott: a pályaorientációs 
foglalkozásokon az alap kiindulópont a társadalmilag eltérő státuszú, különböző képességekkel 
rendelkező diákok egyedi kompetenciáinak feltérképezése, feltárása és közösségi szintű megbeszélése 
volt, a Magyar Versmondók Egyesülete szakembereivel az élen. 
 
A projektidőszak egyik nagy programja június 21-től 25-ig a nyári bentlakásos ökotábor volt 
Márokpapiban. A projektbe bevont diákokkal és kísérőpedagógusokkal az ökológia megannyi 
szegmensébe beavattak bennünket a szakemberek: a természetes növényvilág megismerése mellett a 
kenyérsütéstől a csillagtúráig számos érdekes és izgalmas felfedezés várt kicsiket és nagyokat 
egyaránt. 
 
Idegen nyelvi témahetet is szerveztek a diákoknak, pedagógus kollégák közreműködésével. Ének, 
földrajz, német, irodalom, történelem, rajz és testnevelés tárgyakból, a projektpedagógia módszereivel 
felfűzve tartottak foglalkozássorozatot a tanárok.  
 
A diákok mellett a pedagógusok is részt vehettek képzéseken: a konfliktuskezelés és a lelki egészség 
kialakítása, harmóniában tartása tematikájában 30 órás akkreditált tanfolyamon szerezhettek 
ismereteket és jártasságokat. 
A programok nagymértékben hozzájárultak a résztvevő tanulók szociális érzékenységének és egyéni 
kompetenciájának fejlesztéséhez. 
 
 
További információ kérhető: 
Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
Kemecsei Tankerülete 
4501 Kemecse, Móricz Zs. utca 47. 
kemecseitk@klik.gov.hu 
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