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A nagyborosnyói Bartha Károly Gimnázium 2o21-ben Erasmus+ pályázatot 

nyert. Ezért a pályázatért 4 éven át küzdöttünk, mivel első próbálkozásunk volt 

ezen a téren , nem ment olyan egyszerűen. 2o18-ban próbálkoztunk először, majd 

végül 2o21-ben felkerültünk a sikeres pályázatok listájára. 

Hogy mi volt az indítékunk? 

Iskolánkat, ahol már én is 13 éve tanítok, szerettük volna egy lépcsőfokkal 

fennebb emelni és kiemelni a csend és közömbösség szintjéről. Úgy gondoltuk 

hogy ez által kapunk még több figyelmet és segítséget a szülői közösségtől és a 

falubeliektől is. Nagyon nehezen lehet meggyőzni a szülőket arról hogy jó ha a 

gyerek iskolába jár, jó ha közösen teszünk valamit a közösségért és jól esik 



nekünk, tanítóknak, tanároknak ha nyugodt lélekkel ránk bízzák gyerekeik 

oktatását és nevelését, megbíznak bennünk.  

A pályázatról 

A pályázatunk címe Innováció és interkulturalitás és nem véletlen. A 

megújulás, felújulás címszó alatt mi magunkat  pedagógusokat, az iskolánkat és a 

tanítási módszereinket értjük, egy olyan színes etnikai és vallási közösségben ahol 

az interkulturális kapcsolatok és tevékenységek nélkülözhetelenek.  

A pályázatunkban kitűzött célokat mindannyian fontosnak tartottuk, 

miszerint iskolai tevékenységeinket gyerekcentrikus és interaktív tanítási 

módszerek használatával szeretnénk vonzóbbá tenni, szeretnénk ha minnél többen 

továbbtanulnának a nyolcadik osztály elvégzése után, késztetést éreznének egy 

mesterség megtanulására, vagy akár egy érettségi diploma megszerzésére,  és 

részben felkészíteni a falun kívüli világra, amely olykor nehéz akadályokat tár 

elénk. Fontosnak tartjuk a pedagógus- szülő és ezáltal a közösség kapcsolatának a 

megerősítését is, mert a szülő nem az eredet, a szülő a cél, a példa, akivé a gyerek  

válni szeretne. A gyereknevelésben nem beszélni kell. Mondhatsz, amit akarsz, 

úgysem a szavaiddal - az életeddel mutatsz példát. 

A közösség csak akkor tud fejlődni ha egyetértés van. Az egyetértés csak 

akkor lehetséges ha ismerjük  és tiszteljük egymást, tiszteletben tartjuk egymás 

hagyományait, ünnepeit, nyelvét, vallási hovatartozását. Az egyetértés csak akkor 

következhet be ha gondolatainknak, ötleteinknek hangot adunk, és ezek közösek a 

gyerekek és a közösség elvárásaival.  

Ezek a gondolatok alapján választottunk 2 továbbképzőt, 2 országban.  

Az első továbbképzőre 2o22 február 21-25 között került sor, Athénban, itt 

Balázsi Éva várhegyi tanítónéni, Gecse Rozália angol tanárnő, és jómagam, Bálint 

Réka román szakos tanárnő vettünk részt. 

A továbbképzés címe: Innovatív tanítási módszerek volt. 13-an vettünk részt 

összesen, voltak Portugáliából, Prágából és Romániából is. Az 5 nap alatt 9 tanítási 

módszerről tanultunk, és nem mondom, hogy nem hallottunk egy párról közülük, 

mert évről -évre eljárunk itthon is továbbképzésekre, hanem az a különleges 

megközelítése a tanításnak ragadt meg bennünket, ahogy ők, görögök ezeket 

alkalmazták: higgadtan, megfontoltan, alaposan, céltudatosan és odaadással.   

A második továbbképzésre március 7-12 között került sor, Barcelonában, itt 

Márton Gabriella feldobolyi tanítónő, Tulit Andrea tornatanárnő és Székely Erika 

nagyborosnyói tanítónő vettek részt. 

A továbbképzés címe: Diverzitás. Az interkulturális osztály vezetése volt. Az 5 nap 

alatt egy olasz csoporttal közösen játékokat, csoportos feladatokat, megoldásokat 



ismertek meg, melyek hasznosak lehetnek egy multikulturális osztály vezetésében, 

az esetleges konfliktusok kezelésében. 

Terveink a továbbiakban. Hogyan és miben hozzuk az újítást a mi 

iskolánkban? 

Juhász Gyula szavaival élve “Lehet hogy gyenge még a hangunk,/Lehet 

hogy léptünk még bizonytalan,/De indulunk a szépet, jót akarjuk/Érezzük hogy 

hitünknek szárnya van.’’ 

Elsősorban mint tanítók és osztályfőnökök a gyerekek igényeit figyelembe 

véve, alakítsuk az órán használt módszereinket, hogy minnél érdekesebbé tegyük a 

tanórákat.  

Iskolán kívüli tevékenységeket vezetnénk be újra, és azért mondom hogy 

újra, mert az iskolánkban a világjárvány előtt is müködtek délutáni mühely-

tevékenységek, de ezeket sajnos a járványügyi szabályok bevezetésével felkellett 

függesszünk. Örömünkre a korlátozások felengedésével újra beindíthatjuk a heti 

rendszerességgel müködő néptánccsoportot, színjátszó csoportot és az olvasókört a 

gimnáziumba, az elemi osztályokban pedig a hagyományőrző kört, ahol népi 

gyerekjátékok, népdalok, népmesék, népi foglalkozások megismerésére, kézműves 

tevékenykedésekre kerülne sor. 

Mindezek mellett rengeteg lehetőséget fogunk kínálni a sportolni 

vágyóknak: gyalogtúrák, biciklitúrák, fotbal mérkőzések, modern tánc oktatás 

színesíti a palettát, valamint lehetőséget nyújtunk a bowling és ping-pong  

sportágak megismerésére is. 

A nyári vakációra nyári tábort szervezünk a gyerekeknek, és egy közös 

kirándulást Nagyborosnyó- Székelyudvarhely útvonalon.  

A szülőket is beszeretnénk bevonni az iskola életébe, ezért Szülőkkel együtt 

egy interkulturális iskolában programot ajáljuk nekük,  amelyen 2o-3o szülő vehet 

részt  havi rendszerességgel. A program változatos tevékenységekkel kedveskedik 

a szülőknek, mint például: egészségi nevelés, önismereti tevékenységek, a szeretet 

nyelvek, Mesterségünk címere, tegyél egy jó tettet, kullináris verseny,  kirándulás 

és még sok más. 

Miért tesszük ezt? 

Szükségét érezzük annak, hogy megerősítsük a gyerekekben, szülőkben azt a 

gondolatot, hogy iskolába járni jó, és egységben az erő. Szeretnénk ha a községből 

nem vinnék el a szülők a gyerekeiket szentgyörgyi, barátosi iskolákba tanulni, 

hanem minket bíznának meg a tanításukkal. Egy megújuló iskola várja a diákokat , 

minden osztályban interaktiv táblával, kivetítővel, szabadtéri sportpályával, 

felújítás alatt lévő tornateremmel, odaadó címzetes és betanító tanárokkal valamint 



változatos programokkal. Tudjuk hogy a közösségben óriási erő van és hisszük azt 

hogy együtt még jobbá és szebbé tehetjük az iskolában töltött időnket, úgy hogy 

játékosan továbbfejlesszük kompetenciáinkat. Reméljük hogy a programjainkat 

épp úgy fogadja a közösség, ahogy mi ajáljuk: szeretettel. 
 

 


