
 
 
 
 
 

EFOP-3.1.8-17-2017-00171 

Iskolaközi szemléletformáló programok  

a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

és a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola között 

 

Kedvezményezett neve: Mezőkövesdi Tankerületi Központ 

Projekt címe: Iskolaközi szemléletformáló programok a Sajószögedi Kölcsey Ferenc Körzeti Általános 

Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola és a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola között 

Szerződött támogatás összege: 14.987.136.- Ft 

Támogatás mértéke: 100 % 

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.10.31. 

Projekt azonosító száma: EFOP-3.1.8-17-2017-00171 

 

 

Projekt tartalmának bemutatása 

 

A projekt megvalósítója a Mezőkövesdi Tankerületi Központ. A fejlesztéssel érintett főpályázó 

intézmény a Mezőkeresztesi Kossuth Lajos Általános Iskola. 

A projekt célcsoportja: a főpályázó intézménybe járó 5-8.évfolyamos általános iskolai tanulók közül 50 

fő, közülük minimum 40% (20 fő) rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő. Célcsoport 

a programokba bevont pedagógusok, a tanulók családjai, illetve a testvériskolai kapcsolatot kialakító 

oktatási intézmények pedagógusai és tanulói. Testvériskolai kapcsolatot alakítunk ki a Sajószögedi 

Kölcsey Ferenc Körzeti Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskolával. 

A projekt a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a nehéz szociális körülmények között élő 

tanulók végzettségi szintjének növelését, valamint a minőségi oktatáshoz, neveléshez és képzéshez 

való hozzáférés biztosítását tűzte ki célul. A megvalósításra kerülő iskolaközi szemléletformáló, 

testvériskolai programok során a nehéz szociális körülmények között élő, jellemzően roma gyermekek 

számára lehetőség nyílik eltérő szociális körülmények között élő tanulókkal baráti kapcsolatok 

kialakítására, ezáltal csökkenthetők az előítéletek, erősíthető az egymás iránti elfogadás, hozzájárul a 

továbbtanulást segítő, iskolai lemorzsolódást csökkentő magatartáshoz, a társadalmi 

felelősségvállalás kialakításához. 

Cél a nehéz szociális körülmények között élő tanulók és a problémában nem érintett tanulók, valamint 

az őket oktató pedagógusok között köznevelési intézmények nevelési, oktatási programkínálatának 

bővítése, aktív szabadidő eltöltésének támogatása, tanulók tantárgyi ismereteinek valamint nyelvi 

készségeinek fejlesztése. 

A projekt szakmai tartalma, időtartama. 2017.11.01-2019.10.31 (24 hónap). 

A projekt során az alábbi tevékenységek valósulnak meg: A kötelező óraszámon felüli nyelvi órák, 

délutáni program keretében, min. heti egy alkalommal, tanórányi időkeretben. Partneriskolák 

megismertetése bemutatása együttműködési területhez kapcsolódó, programtevékenységek 

kidolgozása, Délutáni foglalkozások szervezése, megtartása a választott tématerületek feldolgozása 

érdekében heti rendszerességgel. Cél a tanulók ismeretanyagának bővítése. A kötelező óraszámon 

felüli tantárgyi fejlesztés támogatása tématerületekhez kapcsolódóan. Tanórán kívüli vagy egész 

napos iskolán kívüli tanulmányi, kulturális és szabadidős programok szervezése, kulturális 



 
 
 
 
 
rendezvényeken való részvétel biztosítása. Aktív és folyamatos intézményközi kapcsolat kialakítása 

és megerősítése a választott együttműködési területen, ennek érdekében: Közös, fogyatékkal élők 

számára akadálymentes internetes oldal létrehozása, üzemeltetése. A két intézmény tanulói és 

pedagógusai közötti személyes találkozók lebonyolítása. Továbbá eszközbeszerzés valósul meg. 

A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

Társfinanszírozásával, Emberi Erőforrás Operatív Program keretén belül valósul meg. 

 

 


