
SAJTÓKÖZLEMÉNY 
„Ma tégy a holnapért!- kompetencia alapú szemé-
lyiségfejlesztés és módszertani megújulás az egri 
KERI-ben”

Az Új Széchenyi Terv Társadalmi Megújulás Opera-
tív Programjának Innovatív Iskolák Fejlesztése 2. ütem 
felhívása keretében a TÁMOP 3.1.4.C-14-2015-0363 
azonosító számú „Ma tégy a holnapért!- kompe-
tencia alapú személyiségfejlesztés és módszertani 
megújulás az egri KERI-ben” című projekt esetében 
az Egri Kereskedelmi, Mezőgazdasági, Vendéglátóipari 
Szakközép- Szakiskola és Kollégium 12.000.000  Ft 
vissza nem térítendő támogatásban részesült. A pá-
lyázat az egri Klebersberg Intézményfenntartó Központ 
gondozásában került benyújtásra. 

A 2015. május 11. és 2015. október 31. között lezajlott 
8 tematikus programhét során megrendezésre került 
23 programban, összesen 1364 diák és 47 pedagógus 
vett részt.

A programsorozat egyes elemeiben az alábbi progra-
mok valósultak meg:

• a „Digitális élvezet” programban informatikai szakkör ke-
rült megrendezésre, ahol a résztvevők tanári segítséggel 
többek között elkészítették a projekt webes felületét,

• a „Nyelvi élvezet” programban az egy hét során fordí-
tási versenyen mérhették össze tudásukat a résztve-
vők. Ezen kívül a csokoládé jegyében idegen nyelvű 
filmvetítés, plakát, és képregény-készítés, csokolá-
détorta sütés, valamint egy Kopcsik Marcipán múze-
umban tett látogatás színesítette a hetet,

• a „Tiszta élvezet” programban a zöldségek, gyümöl-
csök felhasználására helyeződött a hangsúly. A tisz-
taságot az alkohol-, dohányzás-, és drogmegelőzési 
előadások tették teljessé,

• az „Élvezd a mozgást” sporthét keretében ügyességi 
vetélkedők, tájékozódási futóverseny és túralovaglás 
szerepelt a programok között. Azok sem szenvedtek 
hátrányt, akik a csapatsportokat részesítették előny-
ben. Számukra szervezték a strandröplabda-, és lab-
darúgó házibajnokságokat,

• a „Gyalogos és vízi túratáborok” keretében a szeren-
csések 3-3 napot tölthettek el Szilvásváradon, vala-
mint Tiszafüreden. A gyerekek és kísérőik az erdei-és 
vízitúrák során ismerkedhettek meg az őket körülve-
vő flóra és faunavilággal, 

• a Bogácson megrendezésre került „Ökosan-okosan” 
ökológiai táborban már a környezetvédelem, fenn-
tarthatóság kérdései kerültek a középpontba. A tábo-
rozók szelektíven gyűjtötték a hulladékot, illetve PET 
palackból újrahasznosított tárgyakat is készítettek,

• míg végül, de nem utolsó sorban a „KözlekedésVeszély-
nélkül” KRESZ tanfolyamon, illetve a „Segítünk Okosan 
Segíteni” Elsősegély-nyújtási tanfolyamon a hétköz-
napokban nélkülözhetetlenül fontos közlekedési és 
életmentési ismeretek megszerzésére nyílt lehetőség. 

A pedagógusok a pályázat keretében, pedagógiai, 
módszertani továbbképzéseken vettek részt, mellyel 4 
oktató élt.

További információk az intézményünk honlapján elér-
hetőek:

www.kerieger.hu 


