
 

„Központban az iskola Berekfürdőn” 
 

Kedvezményezett neve: Karcagi Tankerületi Központ 

A projekt azonosító száma: EFOP-1.3.9-17-2017-00017 

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.06.15. 

Szerződött támogatás összege: 70.000.000 Ft 

Támogatás mértéke (%-ban): 100% 

Konzorciumi tag neve: Bereki Irodalmi Társaság 

 

A pályázat célja, hogy 2021. június 15-ig az iskola pedagógiai programjához 
kapcsolódó tanórán kívüli tevékenységek valósuljanak meg a köznevelési intézmény 
tanulóin kívüli célcsoportok aktív bevonásával. A kedvezményezett a pályázat 
keretében a következő önállóan támogatható tevékenységeket valósítja meg a 
Bereki Irodalmi Társasággal közösen, aki konzorciumi partnerként vesz részt a 
pályázatban: művészeti ágakhoz köthető foglalkozások megtartása, csoportok 
működtetése, sporttevékenységek előkészítése és megvalósítása, hagyományőrző 
tevékenységek előkészítése és megvalósítása, egészséges életmódra neveléshez 
köthető tevékenységek előkészítése és megvalósítása. A tevékenységek főbb 
színtere az iskola, ahol az ifjúság idejének nagy részét tölti, továbbá ahol 
rendelkezésre áll a humán fejlesztéshez szükséges humán erőforrás és megfelelő 
infrastruktúra. Pályázatunkkal el kívánjuk érni, hogy az iskola valódi közösségi tér 
legyen, a szereplőkkel való együttműködéséből fakadóan hatékonyabban járuljon 
hozzá a fiatalok munkaerő-piaci kompetenciáinak fejlődéséhez, valamint a 
kooperációkból születő tevékenységek által erősítse a település és a térség megtartó 
erejét. 

A projekt tartalma: 

 

A támogatást a Karcagi Tankerületi Központ kapta a Berekfürdői Veress Zoltán 
Általános Iskola vezetésével megvalósítandó projekt megvalósítására. 

 

Konzorciumi partnerünk a Bereki Irodalmi Társaság. 

Az Egyesület tevékenységi köréhez és szakmai tapasztalatához igazodva a 
következő választott tevékenységi körök programjainak megvalósításában vesz 
részt: 

- hagyományőrző tevékenységek, 
- művészeti tevékenységek, szervezése, lebonyolítása. 

 

 

 

 



 

A projektcélok megvalósítását szolgáló tevékenységek bemutatása 

 

A pályázati felhívásban előírtak szerint az önállóan támogatható tevékenységek 
közül az alábbi tevékenységi körök kerültek kiválasztásra: 

- az iskolában folyó művészeti nevelés, 
- különféle sporttevékenységek, 
- egészséges életmódra nevelés, 
- a hagyományőrzést és a természetismerethez, környezeti felelősségvállalás
 elmélyítéséhez köthető tevékenységek fejlesztése, támogatása sokszínűbbé 
tétele 

A tevékenységek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy illeszkedjen a 
megvalósító iskola pedagógiai programjában szereplő célokhoz, és ezzel egyidejűleg 
a helyi igényeknek is megfeleljen. Olyan igényes, tartalmas programokat kínáljon, 
amelyek a felhívás céljaival összhangban vannak. 

A tevékenységek, és a tevékenységek keretében megvalósuló programok külön-
külön és együttesen is hozzájárulnak a projektcélok megvalósításához. 

Közvetlen, rövid távú célok: 

• közösségi kompetenciák fejlesztése 
• az iskola mint közösségformáló tér szerepének megerősítése 
• jövőkép kialakítása, formálása, támpont adása szakmák felé 
• tanulási motiváció felkeltése 
• önmagunk megismerése, saját határok felismerése, felelősségvállalás 
• konfliktusmegoldás, együttműködési készség javítása 
• egymás kölcsönös elfogadása, alkotó képzelet mozgósítása 
• közösséghez való tartozás érzésének kielégítése 
• fiatalság lelki, mentális egészségének megőrzéséhez, fejlesztéséhez 
hozzájárulás 
• tolerancia fejlesztése 
• deviáns viselkedésminták kialakulásának megelőzése 
• a hátrányos helyzetű gyermekek/fiatalok szocializációjának elősegítése 
 
Közvetett és hosszútávú céljaink: 
• a település lakosság megtartó erejének növelése 
• értékalapon működő csoportok létrejöttének generálása 
• a településen élők - különösen a fiatalok és a fiatal felnőttek - társadalmi 
aktivitásának növelése 
• kapcsolatépítés 
• önkéntesek toborzása és bevonása a pályázó és együttműködő partnereink 
életébe 
• társadalmi részvétel körének szélesítése 
• szabadidős programlehetőségek bővítése hosszútávon 
• más társadalmi rétegekkel történő integráció 
• közösség alakítása és a közös együttműködés fejlesztése 
• családi kohézió erősítése, tanulók és a szülők részére közös, kapcsolatépítő 
programok szervezési lehetőségének megteremtése hosszútávon 



 

A célcsoport 

I. célcsoport: az iskola tanulói 

A kiválasztás egyrészt az osztályfőnökök ajánlása, másrészt az osztályban 
történő tanító tanárok javaslata alapján történik, valamint az iskola információs 
felületein közzétett hirdetéseken keresztül. Olyan tanulókat választunk, akinek 
megfelelő motivációt fog jelenteni a részvétel lehetősége, és teljesíteni tudja a 
program elvárását, a programokon való rendszeres jelenlétet 

II. célcsoport (tanulókon kívüli célcsoportok): szülők, családtagok, ill. -
 Berekfürdő lakói, 

A tanulókon kívüli célcsoportok: 

 szülők, családtagok: velük az iskola pedagógusai rendszeres, napi  
kapcsolatban állnak. 

település és környékének lakói: a nagyobb rendezvények résztvevői, akiket a 
helyi újságban hirdetés megjelentetésével, szóró és információs anyagok 
kihelyezésével kívánunk elérni. 

 

Rendszeres programok: 

Hagyományőrző tevékenység: 

Rendezvények évente 

1. Kézműves sokadalom  

2. Falunap és Nagykun Tengeri-hántás  

3. Néptánc fesztivál  

4. Tavaszköszöntő Berekfürdőn  

5. Farsangi hagyományok  

6. Karácsonyi hagyományok  

 

Néptáncfoglalkozás, kézműveshagyományok klub 

 

Sporttevékenységek 

Rendezvények évente 

1. Magyar sport napja  

2. Berekfürdői sportválasztó 

3. Sport és egészség  

4. Kihívás napja 

5. Pattog a labda  

6. Atlétika nap  



 

Sportfoglalkozások 

 Kölyökatlétika, kézilabda  

 

Művészeti ágakhoz köthető foglalkozások 
 

Filmklub, színjátszó klub, fényképészfoglalkozás. 

 

Kirándulások: 

Művészeti galériák megtekintése, mozi és színházlátogatások. 

 

Egészséges életmódra nevelés 

- Egészséges életmódra nevelés képzés megvalósítása pedagógusoknak  
- Főzőklub 
- Egészséges életmódra nevelés foglalkozás 
- Elsősegély nyújtás alapjai célcsoportképzés  
- Újrahasznosítás és környezettudatosság az egészségünk védelmében 

 

EFOP-1.3.9-17-2017-00017 „Központban az iskola Berekfürdőn” 

Iskolaközpontú helyi együttműködések támogatása c. felhívására benyújtott, 
EFOP-1.3.9-17-2017-00017 azonosítószámmal nyilvántartott támogatási 
kérelmünket az Emberi Erőforrások Minisztériuma vezetője  70.000.000 Ft 
összeggel támogatta.  


