
 „Szülő-Suli

 

Csányi Szent György Általános Iskola

 

A Csányi Szent György Általános Iskola 2018. 02. 01. és 2020. 06. 30. közötti időszakban 

részt vett az EFOP-3.11.1-17

Tankerületi Központ Iskoláiban című pályázatban.

Nagy örömünkre szolgált, hiszen a pályázat célja a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett 

tanulók egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztés volt, melynek során az inté

8 tanulót sikerült bevonni. Az egyéni fejlesztés három fő területre terjedt ki: matematika, 

szövegértés és a szociáliskompetenciák. Ehhez 2 fő mentor nyújtott segítséget a 

diákjainknak, melynél alapvető fontosságú volt a mentor pedagógusok szak

megújítása, valamint az iskola és család szorosabb együttműködését segítő programok 

szervezése.  

Az intézmény és a család szorosabb együttműködését segítő tevékenységeink az alábbiak 

voltak: 

• Szent György nap 

• Látogatás a jászberényi állatkertben

• Anyák napja tartása 

• Egészségnap 

• Túrázás akadályokkal 

• Mentálhigiénés felkészítést szülők számára

• Motivációs felkészítést szülők és pedagógusok számára

Ennek köszönhetően erősödött a kötel

családok részéről, akiknek a gyermekeit mentoráltuk a projektben. Bátrabban fordultak 

hozzánk a problémáikkal, merészebben kértek segítséget szükség esetén, de ők is jobban 

tiszteletben tartották, elfogadták a pedagógusok véleményét.

 
Csány, 2020. 06. 30.  
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Csányi Szent György Általános Iskola 

Szakmai beszámoló 

A Csányi Szent György Általános Iskola 2018. 02. 01. és 2020. 06. 30. közötti időszakban 

17-2017-00003 as azonosító számú „Szülő

Tankerületi Központ Iskoláiban című pályázatban. 

Nagy örömünkre szolgált, hiszen a pályázat célja a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett 

tanulók egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztés volt, melynek során az inté

8 tanulót sikerült bevonni. Az egyéni fejlesztés három fő területre terjedt ki: matematika, 

kompetenciák. Ehhez 2 fő mentor nyújtott segítséget a 

iákjainknak, melynél alapvető fontosságú volt a mentor pedagógusok szak

megújítása, valamint az iskola és család szorosabb együttműködését segítő programok 

Az intézmény és a család szorosabb együttműködését segítő tevékenységeink az alábbiak 

Látogatás a jászberényi állatkertben 

 

Mentálhigiénés felkészítést szülők számára 

Motivációs felkészítést szülők és pedagógusok számára 

Ennek köszönhetően erősödött a kötelék az iskola és a család között. 

akiknek a gyermekeit mentoráltuk a projektben. Bátrabban fordultak 

hozzánk a problémáikkal, merészebben kértek segítséget szükség esetén, de ők is jobban 

tiszteletben tartották, elfogadták a pedagógusok véleményét. 

Szabó Margit 
         intézményvezető 

a Hatvani Tankerületi Központ iskoláiban”   

A Csányi Szent György Általános Iskola 2018. 02. 01. és 2020. 06. 30. közötti időszakban 

azonosító számú „Szülő-suli” a Hatvani 

Nagy örömünkre szolgált, hiszen a pályázat célja a korai iskolaelhagyással veszélyeztetett 

tanulók egyéni szükségleteihez igazodó fejlesztés volt, melynek során az intézményünkben 

8 tanulót sikerült bevonni. Az egyéni fejlesztés három fő területre terjedt ki: matematika, 

kompetenciák. Ehhez 2 fő mentor nyújtott segítséget a 

iákjainknak, melynél alapvető fontosságú volt a mentor pedagógusok szakmai 

megújítása, valamint az iskola és család szorosabb együttműködését segítő programok 

Az intézmény és a család szorosabb együttműködését segítő tevékenységeink az alábbiak 

ék az iskola és a család között. Főleg azon szülők, 

akiknek a gyermekeit mentoráltuk a projektben. Bátrabban fordultak 

hozzánk a problémáikkal, merészebben kértek segítséget szükség esetén, de ők is jobban 
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