
 

 

Pályázati siker – 20 milliós támogatás 
 

A Dombóvári József Attila Általános Iskola – a Tamási Tankerületi 

Központ által elkészített – „Együtt, testvérként Dombóvár – Szakály - Bad Mergentheim” 

EFOP-3.1.8-17-2017-00005 című, és azonosítószámú pályázatával 20 millió forintos 
támogatást nyert. 

A pályázati kiírás címe: EFOP-3.1.8-17 – Együtt, testvérként – iskolaközi szemléletformáló 
program 

A felhívás célja:  
A felhívás célja olyan projektek megvalósításának támogatása, amelyek az országhatáron belüli 
és nemzetközi (Európai Unión belüli) testvériskolai kapcsolatok kialakításával, közös 
programok megvalósításán keresztül hozzájárulnak a tanulók kompetenciájának (szociális, 
életviteli, kommunikáció, stb.) fejlesztéséhez, ismeretanyaguk bővítéséhez.  
A program erősíti a hazafiasságot és a nemzeti identitást.  
Jelen felhívás kifejezetten olyan iskolák kapcsolatfelvételét, programkínálatának bővítését 
támogatja, ahol rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő tanulókat oktatnak, 
nevelnek. Jelen program célzottan a különböző helyzetű iskolák közti kapcsolatok kialakítására 
irányuló kezdeményezést valósít meg. Jelen felhívás keretében lehetőség nyílik a kötelező 
óraszámon felüli nyelvtanulásra valamely választott idegen nyelven.  

A projekt szakmai megvalósítása  
1. A kötelező óraszámon felüli nyelvi órák szervezése és megtartása;  
2. A tanulók és a pedagógusok által közösen felépített programtevékenységek kidolgozása;  
3. Délutáni foglalkozások szervezése, megtartása a választott tématerületek feldolgozása 

érdekében;  
4. Tantárgyi fejlesztés támogatása a választott tématerületekhez kapcsolódóan;  
5. Tanórán kívüli vagy egész napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős 

programok szervezése, kulturális rendezvényeken való részvétel biztosítása;  
6. Az intézmények közti kapcsolatfelvétel, az együttműködés kereteinek kialakítása;  
7. Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása és megerősítése a választott 

együttműködési területen, ennek érdekében:  
o Közös, fogyatékkal élők számára akadálymentes internetes oldal létrehozása és 

üzemeltetése.  
o A két intézmény tanulói és pedagógusai közötti személyes találkozók lebonyolítása  
o Előadássorozat megtartása  
o A választott tématerületekhez kapcsolódóan nyári bentlakásos program 

megszervezése és lebonyolítása  

A projekt 2 tanévet ölel fel, és a három iskola tanulói, pedagógusai közötti együttműködésről 
szól. A megvalósítás 2017. november 1-jén indult, és várhatóan 2019. október 31-én zárul. 

Közös kirándulások, nyári táborok, nyelvgyakorlás Németországban, és egyéb foglalkozások 
során ismerik meg egymást az iskolák tanulói, pedagógusai. 

A projektben 50 dombóvári és 12 szakályi tanuló, illetve 14 dombóvári és 2 szakályi pedagógus 
vesz részt. 

A megvalósítók nagy lelkesedéssel kezdték a munkát bízva a pályázat teljes sikerében. 


