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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ENCSI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A KULTURÁLIS PROGRAMKÍNÁLAT
FEJLESZTÉSÉÉRT A KÖZNEVELÉSBEN

2018. április 2-ával indul az Európai Uniós forrásból finanszírozott projekt, melyet az Encsi Városi
Művelődési Központ és Könyvtár nyert el (EFOP-3.3.2-16-2016-00140). A támogatás összege
24.993.113 Ft, a támogatás intenzitása 100 %.
A projekt átfogó céljaként került meghatározásra a nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok és
óvodások non formális és informális tanulási alkalmainak kulturális intézmények közreműködésével történő
kompetenciafejlesztése és ismeretanyagának bővítése. Ebből következően a projekt hozzájárul a területi
egyenlőtlenségek és szociális hátrányok csökkentéséhez is, továbbá a kulturális intézmény kínálati
spektrumának szélesítéséhez.
A projekt részcéljai között került megfogalmazásra az oktatási és kulturális intézmények közötti
együttműködések generálása, valamint hozzájárul az óvodás és tanuló korosztály készségfejlesztéséhez non
formális és informális tanulási eszközökkel.
A helyi közoktatási esélyegyenlőségi intézkedési tervben is megfogalmazott célokkal is több vonatkozásban
közös célokat fogalmaz meg a pályázat, amelyek jól demonstrálják a helyi köznevelési igényeket. Ez alapján
mind a helyi célokat, mind pedig a pályázat céljait is prezentálják az alábbi pontok:


szorosabb együttműködések az intézmények között,



hátrányos helyzetben lévők felzárkóztatása, valamint a tehetségesek gondozása, fejlesztése,



kulcskompetenciák fejlesztése.

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.
A célcsoport érdeklődésének és motivációjának fenntartása, valamint az együttműködő intézmények
igényeinek való megfelelés érdekében a tervezett programterületek komplex módon és egymásra épülve a
kultúraközvetítés széles spektrumát ölelik fel.

Együttműködő partnerek:

-

Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

-

Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fügödi Tagintézménye

-

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

-

Béres Ferenc Általános Iskola (Krasznokvajda)

-

Dayka Gábor Általános Iskola (Méra)

-

Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

