Szivárvány
c. projekt tervezete
EFOP-3.3.2-16

Heti szakkörök, nyári táborok,
témanapok és témahetek
óvodásoknak, általános és középiskolásoknak

Kedves Leendő Partnerünk!
Intézményünk pályázatot kíván benyújtani a Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért című
felhívásra.
A projekt célja, hogy támogassa a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai
foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztését, ismeret- és tudásgyarapítását, az olyan nem formális és
informális tanulási alkalmakkal, melyeket kulturális intézmények valósítanak meg számukra. A kulturális
intézmények által megvalósított, a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet
játszik a gyermekek személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk
kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, kapcsolatteremtő,
önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítik motiváltságukat.
Emellett a konstrukció hozzá kíván járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó cél a kulturális intézmények által nyújtott kínálat bővítése, az alapellátás
fejlesztése a nevelési-oktatási intézmények igényei szerint.
A konstrukcióval 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.
Célcsoport:
 az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek,
 a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt vevők
Különösen a szociokulturális hátrányokkal érintettek, életkorukhoz képest alulteljesítők.
A projekt szakmai megvalósítása
A nevelési-oktatási intézmények pedagógiai programjának megvalósítását támogató, a kínálatot gazdagító
tanórán és óvodai foglalkozáson kívüli kulturális (és az ehhez szorosan kapcsolódó, indokolt) tevékenységek
kidolgozása és megvalósítása támogatható.
A támogatható nem formális, informális foglalkoztatási formák a következők lehetnek:
• szakkör, foglalkozássorozat,
• kulturális óra (pl. múzeumi óra, könyvtári óra),
• tehetséggondozó-, fejlesztő-, felzárkóztató kiscsoport,
• tábor,
• versenyek, vetélkedők,
• műhely- és klubfoglalkozás,
• témanap, témahét,
• művészeti csoport.
Témajavaslatok (példálózó felsorolás): amatőr- és népművészeti foglalkozások, klubok, szakkörök,

könnyű- és népzenei érdeklődésre építő, azt felkeltő közösségi zenélés, zenei tanulókörök, az
anyanyelven folytatott kommunikációt, a digitális kompetenciákat, a tanulás tanulását, a
kezdeményezőkészséget és a vállalkozói kompetenciákat, továbbá a kulturális tudatosságot és
kifejezőkészséget fejlesztő folyamatok, múzeumi rendhagyó óra, könyvtári rendhagyó óra, kreatív
területekhez kapcsolódó kompetenciafejlesztő foglalkozás-sorozat digitális írástudáshoz, internet
használathoz, információkereséshez, tanulási eredményességet elősegítő könyvtári foglalkozások,
szövegértést fejlesztő foglalkozások, tudás- és személyiségfejlesztő kulturális foglalkozások, egyéni és
közösségi (csoportos) tanuláshoz stb. kapcsolódó foglalkozások, témanapok, színház- és
drámapedagógiai foglalkozások, művészetpedagógiai foglalkozások stb. A pályázat keretében csak új, innovatív
tevékenységeket támogatnak, amelyek nem szerepelnek az intézmény tevékenységi körében. Jelenleg két
pályázatunk fenntartási időszaka zajlik. Ezekkel a tevékenységekkel nem ütközhetünk!
Együttműködési megállapodás
Kötelező legalább 5 db – várhatóan 8-9 db - együttműködési megállapodás megkötése nevelési-oktatási
intézménnyel, legalább a fenntartási időszak végéig tartó időtartamra, amelyben a kulturális intézmény bemutatja
az együttműködési megállapodással érintett nevelési-oktatási intézmény(ek) óvodai nevelési vagy iskolai nevelésioktatási programjának megvalósítását, kínálatának gazdagítását támogató tevékenységek körét és azokat a
szolgáltatásait, amelyekkel ezeket a tevékenységeket támogatni tudja.
Az együttműködési megállapodásban a nevelési-oktatási intézmény nyilatkozik arról, hogy ezen szolgáltatásokat,
tevékenységeket hány csoporttal és milyen gyakorisággal veszi igénybe a megvalósítási időszak alatt, illetve a
fenntartási időszakban. Továbbá az együttműködési megállapodásban felsorolt támogatandó programnál
szükséges megjeleníteni, hogy a nevelési-oktatási intézmény óvodai nevelési vagy iskolai nevelési-oktatási
programjának mely eleméhez kapcsolódik a nyújtani kívánt szolgáltatás, tevékenység.
A projektben várhatóan résztvevő intézmények, tagintézmények:
- Bicske Városi Óvoda
- Kossuth Zsuzsa Gyermekotthon és Általános Iskola
- Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola
- Szent László Általános Iskola
- Fejér Megyei Prelúdium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola
- József Attila Általános Iskola
- Petőfi Sándor Általános Iskola, Csabdi
- Endresz György Általános Iskola, Felcsút
Projekt információk:
Projekt teljes neve: Szivárvány
Emberi Erőforrások Fejlesztési Operatív Program (EFOP) Széchenyi 2020
Projekt jele: EFOP-3.3.2-16
Projektgazda:
Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár Petőfi Művelődési Központja
Projekt előkészítő szakasza: 2017. október 1-30.
A projekt időtartama: 2017. február 1. – 2018. július 31.
A projekt fenntartási időszaka várhatóan: 2018. szeptember – 2023. szeptember

Együttműködő partnereinknek vállalniuk kell, hogy a fenntartási időszakban legalább egyszer, önköltséges alapon
megvalósítják az adott tevékenységet.

Megvalósítási időszak szakaszai:
1. szakasz: 2017. február – május
Szakmai tartalom: ☼
2. szakasz: 2017. július – augusztus
Szakmai tartalom: Tematikus nyári táborok (25 fős csoportok) Zánkán, a Bicskei Üdülőtáborban
(7 nap/6 éj – napi 4 órás kötelező foglalkozás)
3. szakasz: 2017. október – 2018. január
Szakmai tartalom: ☼
4. szakasz: 2018. február – május
Szakmai tartalom: ☼
5. szakasz: 2018. június – július
Szakmai tartalom: Tematikus nyári táborok (25 fős csoportok) Zánkán, a Bicskei Üdülőtáborban
(7 nap/6 éj – napi 4 órás kötelező foglalkozás)

☼ Szakmai tartalom, elvárások, indikátorok a megvalósítás során:
Havi szakkör: Legalább 6 fő, min. 5 alkalommal. Alkalmanként min. 2 x 45 perc foglalkozás.
Heti szakkör: Legalább 6 fő, min. 16 alkalom, alkalmanként min. 1 órás foglalkozás.
Foglalkozássorozat:Legalább 6 fő, egy foglalkozássorozat legalább 5 alkalom x 2 óra/alkalom.
Tehetséggondozó, fejlesztő, felzárkóztató, kiscsoport: Legfeljebb 8 fő, min. 10 alkalom, alkalmanként min.
45 perces foglalkozás.
Versenyek, vetélkedők: min. 20 fő, minimum 2 alkalom.
Műhely- és klubfoglalkozás: Legalább 8, legfeljebb 15 fő, legalább 10 alkalom.
Témanap: Iskoláknál min. 20 fő, óvodánál min. 15 fő; legalább 3 témanap, Egy témanapon min. 3 órás foglalkozás,
Témahét: Iskoláknál min. 20 fő, óvodánál min. 15 fő; egy témahét min. 4 egymást követő témanapból áll.
Művészeti csoport: Legalább 10 fő heti 1 alkalommal min. 2 x 45 perc. Összesen legalább 15 alkalom.
Kulturális óra: Legalább 20 fő, óvodánál min. 15 fő. Legalább 5 alkalom, egy-egy kulturális óra iskoláknál 2x45
perc, óvodáknál 1x30 perc.

Eddigi ötletek: foglalkozások hiperaktív óvodásoknak, városi gyermekkórus, szövő szakkör, népi játékok
klubfoglalkozások, csillagászati szakkör, helytörténeti órák, honismereti klub, tematikus táborok + tábori
olimpia (vetélkedők), töprengő, kutyabarát szakkör, népi kézművesség, kosárfonás, főzőcske, szövő szakkör,
báb- és játékkészítés, aprók tánca, kisállattenyésztők klubja, nyelv klubok, könyvtári foglalkozások, citera
csoport, míves tanoda, vizuális szakkör … stb.
Táborok: kreatív, gyöngyfűző, kerékpáros, kaland, mese, öko, nyelvi, színjátszó, felfedező, mosolytábor … stb.

Projektmenedzser és szakmai vezető: Nagyné Szita Erzsébet
Szakmai munkatárs:
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