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A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.2-16-2016-00219 

Kedvezményezett neve: Alsózsolca Város Önkormányzata  

Projekt címe: „Alsózsolcai Közösségi Ház és Könyvtár a köznevelés 

eredményességéért” 

Szerződött támogatás összege: 24,30 M Ft. 

Támogatás mértéke (%-ban): 100% 

A projekt megvalósítási időszaka: 2018. március 01. – 2019. augusztus 31. 

Projekt fő helyszíne: 3571 Alsózsolca, Görgey út 1. 

 

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 művészeti iskolai képzés közvetlenül kapcsolódik az általános iskolai oktatáshoz. 

Célja és feladata a fent említetteken kívül az alapműveltséghez kapcsolódóan a 

választott művészeti ágban való jártasság biztosítása, a képességek készséggé 

fejlesztése, tehetséggondozás, az esztétikai művészeti tudatosság és 

kifejezőképesség fejlesztése. Az elképzelések, élmények és érzések kreatív 

kifejezése mind a tradicionális, mind a modern művészetekben. 

 

A megvalósítani kívánt tevékenységek 

� Történelmi szakkör (Vay Család) 

� 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 projekt megvalósítása során 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. 

 

A tevékenységek megvalósításában nagy hangsúlyt fektettünk a kulcs kompetenciák 

fejlesztésére az esélyegyenlőség biztosítása érdekében. Az informális oktatás 

lehetőséget biztosít az új pedagógus magatartás megvalósulásának. A kiscsoportos 

foglalkozások elősegítik a gyerek, a fiatal aktivitását, egyéni fejlődési ütemét.  

 

Az alapkompetenciák közül elsősorban a kulturális kifejező képességet, az anyanyelvi 

kommunikációt (szövegértés-szövegalkotás), a szociális (interperszonális, 

interkulturális, szociokulturális ismeretek, reális énkép) kompetenciákat, valamint a 

digitális és matematikai kompetenciákat (következtetés, figyelem és memória 

fejlesztése, gondolkodás) kívánjuk fejleszteni.  

 

A foglalkozások elsődleges célja, hogy az életpálya-építés kompetenciáját segítse 

azáltal, hogy a tanuló reálisan lássa saját képességeit, ismerje lehetőségeit, legyen 

képes a kreatív együttműködésre. Mindezen kompetenciák birtokában alkalmassá 

válik a munkaerőpiac gyorsan változó igényeire reagálni és növeli későbbi esélyeit a 

munka világában. 
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