
A Szombathelyi Élelmiszeripari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium a TÁMOP 

3.1.4.C-14 Innovatív Iskolák 2. ütem című pályázat keretén belül 11 998 592 forint vissza 

nem térítendő támogatásban részesült. 

A pályázat mind az iskola tanulói, mind pedig a pedagógusok számára tartalmazott 

programokat. A képzéseken keresztül megvalósuló projekt célja pedagógusok szakmai 

fejlődésének segítése, ismereteik és látókörük bővítése, diákok motivációjának növelése, 

képességeik, készségeik fejlesztése volt. 

Pedagógusok számára a két továbbképzés tanulási és magatartási, konfliktus- és iskolai 

agressziókezelés, valamint dohányzás, alkohol- és kábítószer- fogyasztási problémák 

témakörében zajlott. Mindkettő egy-egy 30 órás tanfolyam keretében valósult meg augusztus 

24-26. között az iskolában. A tanfolyamokon 10-10 pedagógus vett részt, akik a sikeres 

vizsgát követően tanúsítványt kaptak. Az órák interaktívak, gyakorlatorientáltak voltak, 

melynek köszönhetően a képzésen részt vevő kollégák számos gyakorlatban jól alkalmazható 

ötlettel gazdagodtak. 

 

A pedagógusok mellett az iskola szakmunkás tanulói is érdekes és tartalmas programokon 

vehettek részt. Nyelvi vetélkedő, erdei iskola, informatika szakkörök, elsősegélynyújtó, 

valamint konfliktus-, és agressziókezelési tanfolyamok vártak a diákokra. 

A 4 alkalmas elsősegélynyújtáson résztvevők a mentős tiszt segítségével megtanulták a 

mentési testhelyzet helyes kialakítását, az újraélesztés technikáját. Megismerték a különböző 

sérülések, sebesülések megfelelő ellátását, kötözési módszereit, sürgősségi ellátást igénylő 

betegségek, mint például a stroke, epilepszia és infarktus, tüneteit és elsősegély-nyújtási 

módjait. Az ismétlődő gyakorlásoknak köszönhetően a tanulók könnyen és gyorsan 

sajátították el az anyagot. 

Informatika szakkörökön a diákok röviden áttekintették az önéletrajzírás módszerét, a 

szövegszerkesztő program adta formázási lehetőségeket,online használatos prezentációkészítő 

szoftverrel ismerkedtek, bővítették az internetes keresési tudásukat. 

Konfliktus-, és agressziókezelési tanfolyamon a pszichológus segítségével megtanulták, hogy, 

mennyire fontos, hogy odafigyeljenek a másikra és meghallgassák egymást, hogy a 

csoportmunkában az együttműködésre helyezzék a hangsúlyt és mindenki egyaránt vegye ki a 

részét a feladatokból, hogy az én-üzenetek használata kapcsolataikra pozitív hatással vannak. 

A 3 napos erdei iskola szeptember 24-26 között Balatonakalin volt, melyen a 9. A osztályos 

diákok vettek részt. A kirándulók ellátogattak a közeli dörgicsei templom romjaihoz, éjszakai 



sétát tettek a Balaton parton, városnéző kirándulást szerveztek Tapolcára, csapatépítő 

vetélkedőket rendeztek – lekvárevő verseny, activity, csocsó, társasjátékok. Az élményekben 

gazdag kirándulás során egy igazán jó kis osztályközösség kovácsolódott össze. 

A pályázat lezárásaként angol és német nyelvi vetélkedő került megrendezésre az iskola 

dísztermében. A rendhagyó idegen nyelvi órára október 15-én került sor. Csapatokat alkotva 

különböző játékos idegen nyelvi feladatokat kellett megoldaniuk a tanulóknak. A vetélkedő 

végén minden csapat oklevelet, majd minden résztvevő jutalmul egy-egy szelet tortát kapott. 

 

Továbbá a pályázat keretén belül 1 275 027 Forint értékben elektronikai eszközöket is – 

számítógépek, monitorok, laptopok, nyomtatók – vásárolt az iskola. 


