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A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázattal Szerencs Város
Önkormányzatának célja, hogy a közművelődési intézmény jobb hatásfokkal szolgálja
a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást.

A projekt célcsoportja a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem
vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű személyek.

A pályázati felhívás értelmében hátrányos helyzetűnek tekinthető
munkanélküli háztartásban élő résztvevők,
egyetlen felnőttből álló háztartásban élő, gyermekeket eltartó résztvevők,
intézményekben élők (pl. szociális bentlakás),
migránsok, kisebbségek,
fogyatékossággal élő résztvevők,
hajléktalan vagy lakhatási problémával küzdő, marginalizálódott személyek,
iskolai oktatásból lemorzsolódottak,

GYED-en vagy GYES-en lévők,
alacsony végzettségűek,
képesítés nélküliek (érettségizett, szakképzettséggel nem rendelkezők),
pályakezdő munkanélküliek (minden olyan 25. életévét be nem töltött személy,
aki még nem állt rendszeres, ﬁzetett alkalmazásban).

A NEET ﬁatalok nagyon heterogén csoportot alkotnak, mivel nemcsak a hátrányos
helyzetű vagy éppen munkanélküli ﬁatalok kerülnek ebbe a csoportba, hanem azok is,
akik magasabban kvaliﬁkáltak és pályájuk elején vannak, akik nem keresnek munkát
és ebben nem is korlátozza őket semmi.

A pályázat célja azon képességek fejlesztése, melyek az egész életen át tartó tanulás
érdekeit szolgálják. A projekt megvalósításával hozzájárul az önkormányzat
szolgáltatásaikkal és tevékenységeikkel az egész életen át tartó tanulás céljának
eléréséhez.

A fejlesztés célja, hogy a közművelődési intézmény jobb hatásfokkal szolgálja a
minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást.

Kiemelt cél a hozzáférés területi különbségeinek csökkentése, a halmozottan
hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatása.

A pályázat megvalósítása során elérni kívánt részcélok
alapkompetenciák fejlesztése a nem formális és informális képzési formák és
szolgáltatások (pl. távoktatás, e-learning) kiterjesztésével,
kulturális intézmények LLL tevékenységeinek felmérése és fejlesztése,
a formális oktatásba való visszatérés vagy belépés elősegítése az egész életen
át tartó tanulási tevékenységek által,
kultúra bázisán megszerzett készségek hasznosítása a munkaerőpiacra és a
társadalmi, ill. közéletbe való visszatérés érdekében,
új innovatív tanulási lehetőségek és formák fejlesztése és elterjesztése a
felnőttek és a képző szakemberek számára,

kulturális intézmények közötti együttműködések erősítése, hálózatépítés
regionális szinten,
tanulás tanulásának támogatása,
digitalizált, tanulást segítő kulturális tartalmak (e-gyűjtemény stb.) felhasználási
módjainak megismertetése az egész életen át tartó tanulás érdekében,
állampolgári kompetencia, kulturális kifejezőkészség és a tudományos
magyarázatok alkalmazására képessé tétel, anyanyelvi, nyelvi és digitális
kompetenciák fejlesztése,
funkcionális analfabetizmus visszaszorítása.

A képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák megvalósítása az egész életen
át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával történnek, amely nem
jár végzettséget biztosító dokumentum megszerzésével.

Szerencs Város Önkormányzata négy különböző tanulási formában (tanfolyam,
műhelyfoglalkozás,

e-learning

foglalkozások,

kompetenciafejlesztő

szak-

és

alkotótábor) 11 különböző tematikájú programot kíván megvalósítani.

Tanulási formák
tanfolyam: adott, általában szűk témakörben képzett vezető közvetlen
irányításával folytatott tanulási forma, melynek alapja az irányított gyakorlás,
lehetőség szerint a készségszint, a résztvevő önálló tevékenységre való
képességének eléréséig.

műhelyfoglalkozások: csoportos tanulási forma, melynek alapja a szakértő
vezetőtől

kapott

tájékoztatás

alapján

önálló,

illetve

kollektív

problémamegoldással végzett feladat-végrehajtás.

e-learning foglalkozások: sajátos információtechnológiai és kommunikációs
taneszközök, valamint ismeretátadási-tanulási módszerek használatára épülő
képzési mód, mely a (felnőtt) tanuló és az oktató interaktív kapcsolatán alapul.
kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótábor: több napos, összefüggő, azonos
résztvevői körrel zajló képzési folyamat, melyben a szakmai program és a
szabadidős program szerves egységet alkot. Egy tábori napon min. 4 órás
szakmai foglalkozás.

A programokhoz szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen
eszközök és immateriális javak beszerzése is megvalósul (laptopok, tabletek,
nyomtató, projektor, kamera).
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A Széchenyi 2020 program keretében megjelent Az egész életen át tartó tanuláshoz
hozzáférés című (EFOP-3.7.3-16 kódszámú) felhívás.
Szerencs Város Önkormányzata sikeresen pályázatot nyert EFOP-3.7.3-16-201700135 azonosító számon Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása
Szerencsen címmel.
A projekt eredményeként Szerencs Város Önkormányzata, 52,37 millió forint vissza
nem térítendő európai uniós támogatáshoz jutott.
A projekt megvalósítási időszaka: 2018. június 01. – 2019. május 31.
A Széchenyi 2020 program keretében megvalósuló pályázattal Szerencs Város
Önkormányzatának célja, hogy a közművelődési intézmény jobb hatásfokkal
szolgálja a minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást.
A projekt megvalósítási helyszíne: 3900 Szerencs, Huszárvár utca 11.
A projekt célcsoportja a lakosság, különös tekintettel a köznevelésben részt nem
vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetű személyek.
A fejlesztés célja, hogy a közművelődési intézmény jobb hatásfokkal szolgálja a
minőségi oktatást, a formális oktatáson kívüli képzést és tanulást.
Kiemelt cél a hozzáférés területi különbségeinek csökkentése, a halmozottan
hátrányos helyzetű személyek felzárkóztatása.
Szerencs Város Önkormányzata négy különböző tanulási formában (tanfolyam,
műhelyfoglalkozás, e-learning foglalkozások, kompetenciafejlesztő szak- és
alkotótábor) 11 különböző tematikájú programot kíván megvalósítani.
Az 52,37 millió forint európai uniós támogatásnak köszönhetően a programokhoz
szükséges, projekthez szorosan kapcsolódó és nélkülözhetetlen eszközök és
immateriális javak beszerzése is megvalósul.
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