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Kis iskola nagy lépése – innovatív fejlesztés Pusztakovácsiban
A KLIK Marcali Tankerületének egyik kisiskolája, a Pusztakovácsi Általános Iskola hajtott végre
jelentős, 12 millió forintos innovatív fejlesztést az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával. A pályázati projekt a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek
felzárkóztatását és az újszerű pedagógiai módszerek bevezetését célozta meg. A pályázatban vállalt
szakmai programelemeket és a fotókat a pusztakovacsi.innovativiskola.hu címen tették elérhetővé.
A program számos gyakorlati jellegű tudást, tapasztalati ismeretet adott a diákoknak. Közlekedési
ismeretek oktatása folyamán a gyerekeknek a gyalogos, kerékpáros és kismotoros közlekedés
szabályait is meg kellett tanulni. A programhoz kerékpárokat is vásárolt az intézmény. A szakmai
programban helyet kapott egy elsősegély tanfolyam is, ahol a résztvevők megismerhették a baleseti
helyszín fogalmát, kipróbálták a kötözéseket, végtagrögzítéseket is.
Vállalkozói életpálya-építés címmel szakemberek érkeztek az iskolába, hogy egy többrészes
foglalkozássorozat révén segítsenek a munkaerő-piaci elhelyezkedésben, a vállalkozásmenedzsmenttel kapcsolatos kérdésekben eligazodni a diákoknak.
Pankotay Péter és Ruzicska László színművészek, valamint a Kávészünet verszenekar hatalmas
sikert aratott.
A kompetenciafejlesztés részeként nyelvi témahét keretében gyarapodhattak a tanulók ismeretei a
tanulandó vagy már tanult idegen nyelvvel, a német nyelvi országokkal (Németország, Ausztria, Svájc,
Liechtenstein) és kultúrájukkal kapcsolatban.
A nyelvek elsajátítása a vakáció alatt is folytatódott. 2015. július 23-tól 27-ig idegen nyelvi bentlakásos
nyári táborban vettek részt a bevont tanulók Gyenesdiáson, a Vadóc-tanyán. A táborban 15 fő tanuló
és 4 pedagógus kísérő volt, akik a projektpedagógia módszereit alapul véve 5 napon keresztül
törekedtek a hétköznapi tárgyak, jelenségek, a természeti és az épített környezet szavainak,
kifejezéseinek megtanulására, az alapvető kommunikációs elemek elsajátítására, a jelenségek önálló
megfogalmazására.
A tanórán kívüli szabadtéri mozgásos rendezvények keretében elsőként Pálos Attilával és Nagy
Dániellel, a Vitakid SE és Mens Mentis szakembereivel találkozhattak. A BootCamp edzés az amerikai
tengerészgyalogság erőnléti kiképzési módszereit tette a gyerekek számára elérhetővé. Később Katus
Attila és Szentgyörgyi Romeo hatszoros aerobic világbajnokok edzettek a gyerekekkel.
A pedagógusok egyfelől az infokommunikációs technológiák oktatásban történő alkalmazását segítő
tanfolyamon, másfelől két akkreditált képzésen vettek részt: az individuál-pszichológiai szemléletű
bátorító pedagógia elmélete és gyakorlata, valamint az individuál-pszichológiai szemléletű szupervízió
és a lelki egészség kialakítása voltak a továbbképzés témái.
A hét hónapos projekt során számos lehetőség nyílt az egymás közti tapasztalatcserére a meghívott
szakemberek, előadók, a pedagógusok, a szülők és a diákok között is.

