
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018. április 02. 

BŐCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

BŐCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KULTURÁLIS PROGRAMKÍNÁLAT FEJLESZTÉSÉÉRT A 

KÖZNEVELÉSBEN 

 

 

2018. április 2-ával indul az Európai Uniós forrásból finanszírozott projekt, melyet Bőcs Község 

Önkormányzata nyert el (EFOP-3.3.2-16-2016-00159). A támogatás összege 24.999.078 Ft, a támogatás 

intenzitása 100 %.  

 

A konstrukció célja, hogy a helyi intézményekkel együttműködve olyan, a formális oktatást támogató és 

kiegészítő, kulturális nevelést célzó programokat biztosítson elsősorban a településen élő hátrányos helyzetű 

gyermekek és fiatalok számára, melyek nagyban szolgálják a kompetenciafejlesztést, tehetséggondozást, a 

tanulás, a fejlődés iránti motiváció és az innovatív szemléletmód kialakítását. A projektben megvalósuló 

programok így elősegítik a célcsoport tanulmányi és szociális kompetenciáinak javulását, a kulturális értékek 

iránti érdeklődésük felkeltését, kreativitásuk, önkifejezésük és problémamegoldó készségük növelését, 

továbbá a közösségépítést és az egymás kölcsönös fejlődését szolgáló kohézió megerősítését. Mindez 

hozzájárulhat a célcsoport hátránykompenzációjához, a szegénységgel küzdő, hátrányos, szociálisan 

elmaradott életkörülmények között felnövő gyermekek és fiatalok felkarolásához, és a területi szociokulturális 

különbségek enyhítéséhez is. A projekt így lényegi szerepet játszhat akár a célcsoport tagjainak későbbi 

hosszú távú sikerei elérésében a továbbtanulás, valamint a társadalmi és munkaerő-piaci integrálódás terén. 

 

A koncepcióban megfogalmazott tevékenységek a kulturális alapellátást, valamint a nevelési-oktatási 

tevékenységet ellátó helyi intézményekkel szorosan együttműködve kerülnek megvalósításra. A koncepció 

további célja ugyanis, hogy a tevékenységek illeszkedjenek ezen intézmények és a lakosság igényeihez 

egyaránt, elősegítsék az intézmények közötti fokozott együttműködést, valamint célirányosan bővítsék az 

intézmények által nyújtott szolgáltatások, azaz a kulturális nevelési-oktatási programkínálat tárházát. A projekt 

mindezt az intézmények már meglévő kulturális tevékenységeinek kibővítésével, ill. rendszeresítésével, 

valamint új, változatos és színvonalas kulturális programok létrehozásával és a mindehhez szükséges humán 

szakmai és infrastrukturális feltételek biztosításával kívánja elérni. A tevékenységek ennek megfelelően a 

projektben együttműködő intézmények, valamint a célcsoport igényfelmérése alapján kerültek kiválasztásra. 

Az igényfelmérés az együttműködő intézmények képviselőin, pedagógusain és nevelőin keresztül, személyes 

megkereséssel és többszöri konzultáció útján történt. A célcsoport bevonását, tájékoztatását és felügyeletét 

illetően a döntő szerep ugyancsak a pedagógusoké, a projekt során történő folyamatos együttműködéssel. 

Egyes tevékenységek (témahetek, témanapok,  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

versenyek, vetélkedők) során, a gyermekeken keresztül alkalom nyílik a szülők, családtagok elérésére és 

bevonására is.  

 

Együttműködő partnerek: 

 

- Bőcsi Általános Iskola, Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Általános Iskolai Intézményegysége 

 Minerva Alapfokú Művészeti Intézményegysége 

 Hermész Szakközépiskolai Intézményegysége 

- Hernád Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 

- Körömi IV. Béla Általános Iskola 

- Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Onga) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

2020. április 01. 

BŐCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA 

ÖSSZEG: 24.999.078 FT 

MEGVALÓSÍTÁS IDŐSZAKA: 2018.04.02-2020.04.01 

 

SAJTÓKÖZLEMÉNY 

BŐCS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA A KULTURÁLIS PROGRAMKÍNÁLAT FEJLESZTÉSÉÉRT A 

KÖZNEVELÉSBEN 

 

 

A pályázat 2018. április 1. - 2020. április 2-ig tartó időszakban valósult meg Európai Uniós forrásból 

finanszírozva, melyet Bőcs Község Önkormányzata nyert el (EFOP-3.3.2-16-2016-00159). A támogatás 

keretében számos program került lebonyolításra 2 éven keresztül, bruttó 24.999.078 Ft vissza nem 

térítendő támogatásból (támogatás intenzitása 100 %).  

 

A Projekt célkitűzése az volt, hogy a helyi intézményekkel együttműködve olyan, a formális oktatást támogató 

és kiegészítő, kulturális nevelést célzó programokat biztosítson elsősorban a településen élő hátrányos 

helyzetű gyermekek és fiatalok számára, melyek nagyban szolgálják a kompetenciafejlesztést, 

tehetséggondozást, a tanulás, a fejlődés iránti motiváció és az innovatív szemléletmód kialakítását. 

 

A projekt nagyban hozzájárult a résztvevő (javarészt hátrányos helyzetű), helyenként súlyos szociokulturális 

elmaradottsággal küzdő gyermekek és fiatalok személyiségfejlődéséhez, kompetenciafejlesztéséhez, 

valamint tudásgyarapításához. A formális és nem formális, kultúraközvetítést és kulturális nevelést célzó 

programok elősegítették továbbá a célcsoport tagjaiban rejlő képességek és tehetség kibontakozását, 

innovatív szemléletmódjuk formálását, kreativitásuk, önállóságuk és önbizalmuk fejlesztését. A közös munka 

és csoportos programok növelték közösségükben a kohéziót, mely által egymás fejlődésére, motiválására is 

pozitív hatással voltak. Ezáltal létrejött a különböző társadalmi háttérrel rendelkező gyermekek és fiatalok 

integrációja, és a szociálisan elmaradott egyének felkarolása.  

A programsorozat így hozzájárult a szociokulturális különbségek enyhüléséhez, a tanulmányi 

teljesítőképesség és az életminőség javulásához, ami hosszú távon is megkönnyítheti a célcsoport 

előrehaladását az életpálya-tervezés, a továbbtanulás, ill. a munkaerő-piaci integrálódás terén. 

A projekt közvetett módon hozzájárult a célcsoport környezetében élők (szülők, testvérek, rokonok) 

szemléletformálásához is. 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

A tanulmányi teljesítmény javulása mindemellett nagyban hozzájárul ahhoz, hogy az iskolák tantestülete, 

valamint az óvoda nevelői a mindennapokban minőségi, színvonalas és a folyamatos fejlődést és felzárkózást 

szolgáló oktatást, fejlesztést nyújtson. 

A pályázat keretében megvalósultak: 

- táborok, 

- versenyek: vetélkedők: sport, helyesírási, jelmez, környezetvédelmi, művészeti, 

- szakkörök: nyelvi, természettudományi, informatikai, kézműves, 

- foglalkozássorozatok: művészeti, pénzügyi, kézműves,  

- témahetek: környezetvédelmi 

- témanapok: Víz, Föld, Egészség témanap 

 

Együttműködő partnerek voltak: 

- Bőcsi Általános Iskola, Szakiskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

 Általános Iskolai Intézményegysége 

 Minerva Alapfokú Művészeti Intézményegysége 

 Hermész Szakközépiskolai Intézményegysége 

- Hernád Óvoda és Egységes Óvoda- Bölcsőde 

- Körömi IV. Béla Általános Iskola 

- Görgey Artúr Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Onga) 

 


