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Beszámoló 
 

Pályázati azonosító TÁMOP 3.1.4-12/2-2012-0290 

Pályázat címe  Egy kis iskola nagy lehetőségei 

Rendezvény helyszíne Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános 
Iskola 

Rendezvény 
pályázatban szereplő 
megnevezése  

 
Hagyománnyá tehető iskolai esemény 

Rendezvény konkrét 
megnevezése/címe 

 
Petőfi-hét 

Résztvevő gyerekek 
száma  

130 

Résztvevő 
pedagógusok: 

Az iskola pedagógusai 

Felelős: Horváthné Sáry Zsuzsanna   

Program rövid 
felsorolása  

Ünnepélyes megnyitó, felolvasások, szépírási verseny, előadás 
reformkori viseletekről, táncház, nagyprogram, tanulói kiselőadások, 
közös versmondás, Petőfi-futás, települési ünnepély,  
Petőfi-polgár avatás, ünnepélyes zárás. 
 
 

 
A program célja:  
 
Emlékezzünk meg különböző formában, különböző tartalommal megtöltve az iskola névadójáról, az 
1848. március 15-ei eseményekről. 
Erősödjön a gyerekek tevékeny részvétele által az a közösség, melynek mindannyian tagjai. 
Az 1-8. osztályos tanulókból kialakított csapatokban a legkisebbek is megélhessék az együvé tartozás 
érzését. 
Hagyományainkat őrizzük meg a következő nemzedékek számára. 
Az egészséges életmódot szem előtt tartva éljük mindennapjainkat, annak elemeit beleszőve a 
programokba tudatosítsuk a szociális érintkezés szabályait. 
 
 
A program bemutatása:  
 
Petőfi-hét iskolagyűléssel kezdődött, amelyen az igazgató nő ünnepélyesen megnyitotta a 
rendezvénysorozatot. A megnyitó a közös dal eléneklésével és az összetartozásunkat jelképező kék 
virágok faliújságokon való elhelyezésével zárult. 
 A tanórák elején –   az iskolarádión keresztül, napi rendszerességgel - részleteket hallhattunk Petőfi 
életéből diákjaink előadásában.  
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A szépírási verseny hatalmas érdeklődés mellett zajlott. Tustintával, kifaragott náddal dolgoztak a 
gyerekek; a programsorozat tematikájához kapcsolódva egy közismert, Petőfiről szóló verset 
másoltak.  
A második napon két helyszínen zajlottak a programok. Táncházban vehettek részt a gyerekek, és 
megismerkedhettek a reformkori viseletekkel.  
Szerdán az egész iskolát megmozgató rendezvényre került sor. Átlépve az évfolyamok közötti 
határokat, vegyes csapatokban foglalkoztattuk növendékeinket. Kétszer négy helyszínen folyt a játék. 
Míg az egyik csapat tavaszi képet készített parafából, addig a másik német nyelvre fordított Petőfi-
versekhez kereste meg azok címét; a harmadik sorokra bontott Petőfi-verseket rendezett össze, s a 
negyedik reformkori ötödölőt játszott.  
Csütörtökön délután a hetedik osztályosok mutatták be kiselőadásaikat.  
Pénteken a hagyományos Petőfi-futáson - a Nemzeti dal közös elmondása után - egy jelképes 
távolság – 1848  méter - lefutásával tisztelegtünk eleink előtt.  A célba érkező gyerekeket szendvics, 
gyümölcssaláta és bio gyümölcslé várta.  
Szombaton a településsel közösen emlékeztünk meg az 1848. március 15-ei eseményekről. Ekkor 
történt meg új tanulóink Petőfi-polgárrá avatása is.  
Hétfőn ünnepélyes iskolagyűlés keretében értékeltük és zártuk a hetet. 
 
 
A program összegző értékelése:  
 
Intézményünkben több, mint tíz éve rendezzük meg a Petőfi-hetet. Évről évre az a tapasztalatunk, 
hogy a programok elérik a céljukat, s ez a felnövekvő évfolyamokban egyre jobban tetten érhető.  
A közös tevékenységek során a gyerekek egyre inkább megismerik egymást, egymás rejtett jó 
tulajdonságait, s ez elmélyíti a kapcsolatukat is. Az első osztályosok beilleszkedését is könnyebbé 
teszi az iskola közösségébe, hogy idősebb társaikkal közösen tevékenykedhetnek.  
A fentieken kívül e programsorozattal megvalósul még, amit oly fontosnak tartunk: megőrizni a jelen 
nemzedékének hagyományainkat és a múlt értékeit, hogy majd ők is továbbadhassák ezeket. 
 
 
 

 
 
 

Nemesvámos, 2014. március 17.  
 
 
 
 ………………………………………. …………………………………… 
 Felelős Projekt menedzser 


