
 

  

 

 

PÁLYÁZATI ISMERTETŐ 

 

 

A TAKÁTS GYULA MEGYEI ÉS VÁROSI KÖNYVTÁR EFOP-3.2.2-16-2016-00208 projekt 

azonosító számmal, KALANDTÚRA A MESEERDŐBŐL A DIGITÁLIS RENGETEGBE címmel 

a formális oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelési projektek megvalósítására  

 

29 991 317 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. 

 

A Projekt megvalósítási időszakának kezdő időpontja: 2018.07.01.  

 

A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.12.31.  

 

A pályázat 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 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. 

 

Célcsoportja:  




az óvodai nevelésben résztvevő gyermekek,  

a köznevelésben résztvevő gyermekek, tanulók: alap- és középfokú oktatásban részt 

vevők.  

 

Az együttműködő intézmények száma: 17  



 középiskola: 6 
Kaposvári Táncsics Mihály Gimnázium  

Kaposvári Szakképzési Centrum Noszlopi Gáspár Közgazdasági Szakgimnáziuma  

KSZC Lamping József Műszaki Szakgimnázium és Szakközépiskola  

Kaposvári SZC Szigeti-Gyula János Egészségügyi Szakképző Iskolája  

Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium  

Nagyboldogasszony Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Alapfokú 

Művészeti Iskola  

 





 

  

 



 általános iskola: 9 

Bárczi Gusztáv Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény  

Somogy Megyei Duráczky József Óvoda, Általános Iskola, Egységes Gyógypedagógiai 

Módszertani Intézmény és Kollégium  

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola  

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Berzsenyi Dániel Tagiskola  

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Toponári Tagiskola  

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola Honvéd Utcai Tagiskola  

Kaposvári Kodály Zoltán Központi Általános Iskola II. Rákóczi Ferenc Tagiskola  

Hunyadi János Általános Iskola Kaposmérő  

Somogyjádi Illyés Gyula Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

 óvoda: 2 

Kaposvári Rét utcai Központi Óvoda Szigetvári utcai Tagintézménye  

Szentlászló – Almamellék – Somogyhárságy Óvodái és Konyhái  

 

A kiválasztott tématerületek és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek, programok  

Tanulási eredményességet, szövegértést elősegítő könyvtári foglalkozások - 

Kulturális óra foglalkoztatási forma alsó – és felső tagozatos általános iskolásoknak  

Sajátos nevelési igényű gyermekek fogyatékosságából eredő hátrányok 

kompenzálása -Fejlesztő, felzárkóztató kiscsoport  

Szociális kompetenciákat, empátiát, toleranciát fejlesztő témahét- „Láthatatlan 

valóság” c. program  

Helyismereti érdeklődésre építő „csapatépítő” játék- vetélkedő középiskolásoknak  

Hátránykompenzálás és tehetséggondozás a nyári szünetben- Szabadidős 

tevékenységforma: erdei iskolai tábor hátrányos helyzetű gyermekeknek  

Digitális információs kultúra és ismeretek terjesztése - Digitális írástudást 

fejlesztő, internethasználathoz, információkereséshez segítő foglalkozássorozat  

A személyiség komplex fejlesztése - Drámapedagógiai tehetséggondozó 

foglalkozások középiskolásoknak  

Olvasásnépszerűsítő játék, vetélkedő formában általános iskolásoknak  

Családi olvasóklub c. foglalkozássorozat szülőknek és gyermekeknek  

 

  



 

  

 

 

A programba bevont tanulók tervezett létszáma: 856 fő  

Projektmenedzsment:  

Dr.Nagyné Németh Ilona szakmai vezető  

Kulcsárné G. Ibolya projektmenedzser  

Palka Erzsébet pénzügyi vezető  

 

A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg. 

 


