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Szerződött támogatás összege: 24,33 M Ft.
Támogatás mértéke (%-ban): 100%
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2019. augusztus 31.
Megvalósítási helyszín: 3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.

Szerencs

Város

Önkormányzata

az

alábbi

intézményekkel

kötött

együttműködési megállapodást a pályázat megvalósítása érdekében
Szerencsi Rákóczi Zsigmond Református Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola
és Alapfokú Művészeti Iskola
Bolyai János Katolikus Általános Iskola
Bocskai István Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium
Szerencsi Óvoda és Bölcsőde
Tiszalúci Arany János Általános Iskola

A pályázat megvalósítása során elérni kívánt részcélok
A nevelési-oktatási és a kulturális intézmények, szervezetek közötti partnerség
(együttműködés) erősítése a nevelési-oktatási intézmények igényeinek
megfelelően,
A köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai nevelésben résztvevő
gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális
tanulási eszközökkel.

A nevelési-oktatási intézmények pedagógia programjainak alapelvei között
szerepel
Életkori és egyéni sajátosságok ﬁgyelembevétele a tanulók képességeinek
kibontakoztatásával,

tehetséggondozással,

a

hátrányok

csökkentésével

megközelítően egyenlő esélyt biztosítása a gyermekeknek az általános
műveltség alapjainak elsajátításához.

A kulcskompetenciák fejlesztése, melyeknek birtoklása alkalmassá teszi a
tanulót a gyors és hatékony alkalmazkodásra állandóan változó világban.

Nyújtson a tanulóknak biztos, szilárd alapismeretet, amelyek a ﬁatalok számára
a további ismeretek bővítéséhez, az önképzéshez szolgálhatnak alapul.

Az

iskolai

tevékenységek

minden

eleme

a

harmonikus,

sokoldalú

személyiségfejlesztést szolgálja.

A projekt megvalósítása során Szerencs Város Önkormányzatának célja 150 fő 7-24
éves gyerek és ﬁatal bevonása a programokba, cél, hogy ezen célcsoport minimum
30%-a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű legyen. Tehát minimum 45 fő
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű (7-24 éves) gyermek és ﬁatal bevonása
a programokba.

Megvalósításra kerülő tevékenységek leírása
Történelmi szakkör (Rákócziak Szerencsen)
Filmismereti szakkör
Helyem a világban: önismereti, pályaorientációs és egészséges életmódra
nevelő programsorozat
Rajz és mesemondó verseny
Könyvtári

napok

vetélkedő:

könyvtárhasználati,

könyvismereti

játékos

vetélkedő
Kézműves foglalkozások
Muzsika hangja! A zene világával való interaktív megismerkedés az általános
iskolás korosztály számára.
Könyvmolyok: könyv- és könyvtárhasználati ismeretek feldolgozása
Lovagi kultúra
Könyv- és könyvtárhasználati ismeretek feldolgozása
Zenélő erdő
Mesetábor
Megamatek (Kistudósok klubja)
Tanuljunk Okosan! Az értő olvasást segítő csoport

A beavatkozások illeszkednek a Nemzeti Alaptanterv alapján készülő nevelési oktatási
programhoz és az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiájához.

A projekt célcsoportját alkotó gyermekek és ﬁatalok körében az iskolai kudarcok
központi forrását – főként felső tagozattól kezdve – az önálló tanuláshoz szükséges
képességek fejletlensége jelenti, így a legszélesebb csoport esetében az iskolai
sikeresség elősegítése elsősorban e képességek fejlesztése által érhető el.

A tevékenységekkel hozzá kívánunk járulni a tanulási nehézségek feltárásához,
valamint a hatékony fejlesztés segítségével, mely kerüli a tanulók minősítését
elősegítjük az iskolai teljesítmény javulását, eredményességét.

A tevékenységek (klubok, csoportfoglalkozások, vetélkedők stb) célja, hogy az iskolai
lemorzsolódást csökkentve az iskolai teljesítmény javuljon, olyan reális, elérhető
jövőképet adjunk diákjaink számára, mely elősegíti integrációjukat a társadalomba,
hogy sikeres, felelősségteljes, boldog felnőtté váljanak. Az informális oktatás (tanulási
technikák elsajátításával leküzdhetők az iskolai kudarcok) lehetőséget biztosít az
élethosszig tartó tanulás megvalósulására.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
"Szerencsi Általános
Művelődési Központ a köznevelés
eredményességéért”
2018/03/01
A Széchenyi 2020 program keretében megjelent a „Kulturális intézmények a
köznevelés eredményességéért” című (EFOP-3.3.2-16 kódszámú) felhívás.
Szerencs Város Önkormányzata sikeresen pályázatot nyert EFOP-3.3.2-16-201600256 azonosító számon "Szerencsi Általános Művelődési Központ a köznevelés
eredményességéért" címmel.
A projekt eredményeként Szerencs Város Önkormányzata, 24,33 millió forint vissza
nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2019. augusztus 31.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázattal Szerencs Város
Önkormányzatának fő célja, hogy kulturális intézményen keresztül. támogassa a
nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai
foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, nem
formális és informális tanulási alkalmakkal.
A 24,33 millió forintos fejlesztés a 3900 Szerencs, Huszárvár utca 11. sz. alatti
helyszínen valósul meg.
A pályázat hozzájárul a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok
csökkentéséhez.
Az alapkompetenciák közül elsősorban a kulturális kifejező képességet, az
anyanyelvi kommunikációt, a szociális kompetenciákat, valamint a digitális és
matematikai kompetenciákat kívánja fejleszteni Szerencs Város Önkormányzata.
A támogatásnak köszönhetően a megvalósítási időszakban tizenhárom féle
tevékenység valósul meg: havi szakkör, heti szakkör, foglalkozás sorozat,
tehetséggondozó kiscsoport, felzárkóztató kiscsoport, versenyek, vetélkedők, műhely
- és klubfoglalkozás, témanap, téma hét, művészeti csoport, tábor és kulturális óra,
ahol a foglalkozások elsődleges célja, hogy az életpálya-építés kompetenciáját
segítse.
A 24,33 millió forint európai uniós támogatás felhasználásával fejlesztés növeli a
helyi óvodai nevelésben résztvevő gyermekek és a köznevelésben résztvevő
gyermekek, különösen, akik szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz
képest alulteljesítők, a művészetek egy szegmensében kimagasló tehetséggel bírók,
fogyatékos tanulók, gyermekek tanuláshoz történő hozzáférését.
További információ kérhető:
Szerencs Város Önkormányzata
3900 Szerencs, Rákóczi utca 89.
E-mail: polgarmester@szerencs.hu
Honlap: www.szerencs.hu

