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Projekt tartalmának bemutatása
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ pályázatot nyújt be EFOP-3.3.5-19 „Csodaszarvas Iskolai
Közösségi Program” konstrukció keretében, amelybe a Szakmai tervben felsorolt 10 oktatási
intézményét kívánja bevonni. Jelen pályázat célcsoportja a köznevelési intézményeiben tanulói
jogviszonnyal rendelkező 1-8. évfolyamos tanulók.
Tartalmi értékelési szempontok: A felhívásban szereplő minden kötelező tevékenység betervezésre
került: Bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és megvalósítása.
Folyamatos
együttműködés
az
EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001
kiemelt
projekt
kedvezményezettjével. Szakmai terv elkészítése. Programcsomag (tisztasági csomag). Horizontális
szempontok érvényesítése. Tájékoztatás és nyilvánosság. Kizárólag támogatható tevékenységek
kerültek betervezésre.
A projektbe bevont 10 oktatási intézményben összesen 2698 fő tanul, közülük igényfelmérés alapján
1083 fő táboroztatását vállaljuk. 2021. év 25. héten 506 fő napközis táboroztatása, 50 fő bentlakásos
táboroztatása 2021. év 26. héten 463 fő napközis táboroztatása, 64 fő bentlakásos táboroztatása.
A táborok szakmai programja az EFOP3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt keretében
fejlesztett oktatási és képzési tartalmakra épül. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt projekt
kedvezményezettjével történő együttműködést vállaljuk. A bentlakásos és napközis programok a
Felhívásban meghatározottaknak megfelelően kerültek tervezésre. Az iskolai közösségi szolgálatot
teljesítő tanulók bevonását vállaljuk. Számszerűsített szakmai elvárások: Bentlakásos programok: 2
hét/év, Napközi programok: 2 hét/év, Bevont iskolai közösségi szolgálatot teljesítő tanulók: 11 fő.
A Mezőkövesdi Tankerületi Központ a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi
jogszabályokat betartja. A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és
viselkedésében a támogatást igénylő esélytudatosságot fejez ki. A támogatást igénylő esélyegyenlőségi
tervvel rendelkezik.
Előnyt jelentő szempontok: 1. A szakmai tervben bemutatásra került, hogy a beavatkozások
hozzájárulnak a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkenéséhez, az iskolai eredményesség
javulásához. 2. A bentlakásos és napközis táborokban résztvevő gyermekek esetében a hátrányos
helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók aránya nem éri el 25%-ot. 3. Az Informális és nem
formális képzésben résztvevő gyerekek és fiatalok (7-24 éves korúak) monitoring mutató esetében a
Támogatást igénylő által tett vállalás 1083 fő.
A projekt finanszírozása az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap
Társfinanszírozásával, az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretén belül valósul meg.

