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Projekt megnevezése: 

Térségi együttműködés a köznevelés eredményességéért Lentiben és környékén 

 

Projekt azonosító száma:  

EFOP-3.3.2-16-2016-00267 
 

Pályázati kiírás megnevezése:  

EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért 

 

 

 

A Városi Könyvtár Lenti az Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program keretében 

meghirdetett „Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért” című EFOP-3.3.2-16 

kódszámú pályázati felhívás keretében támogatást nyert a „Térségi együttműködés a 

köznevelés eredményességéért Lentiben és környékén elnevezésű, EFOP-3.3.2-16-2016-

00267 azonosító számú projekt megvalósításához.  

 

 

Támogatási kérelem benyújtásának dátuma: 2016.11.29. 

Támogatási döntés dátuma: 2018. 01. 08. 

Forrás: ESZA 

Támogatási összeg: 23 801 715 Ft 

Támogatás aránya: 100% 

Projektmegvalósítási időszak: 2018.07.01. - 2019.12.31., 18 hónap  

 

 

 

Együttműködő partnerek: 6 együttműködő partner szervezet (1 óvoda, 3 általános iskola, 1 

középiskola, 1 gyógypedagógiai intézmény). 

 Kerkai Jenő Általános Iskola, Csesztreg 

 Lámfalussy Sándor Szakképző Iskola, Lenti 

 Lenti Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, Lenti 

 Lenti Napközi Otthonos Óvoda, Lenti 

 Lenti Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Lenti 

 Móricz Zsigmond EGYMI, Lenti 
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Projekt összefoglalása: 

Lenti járás Zala megye nyugati részén közvetlenül a szlovén határ mellett található. A 

területre az aprófalvas térszerkezet jellemző, amelyen egy város, Lenti helyezkedik el. A 

járáshoz összesen 48 település tartozik. A Lenti járás a kedvezményezett területek közé 

tartozik a 290/2014. (XI. 26.) Kormányrendelet értelmében. Lenti városában egy bölcsőde, 

egy óvoda, két általános- és két középiskola, valamint egy egységes gyógypedagógiai 

intézmény található. A járásban óvodai ellátás van Csesztregen, Rédicsen, Zalabaksán, 

Nován, Csömödéren, Pákán és Lovásziban. A térségben általános iskola található még az 

alábbi településeken: Csesztreg, Páka (novai tagintézménnyel), Rédics, Lovászi. Középiskola 

a járásban Lenti város kivételével más településen nem működik. A városban van a Móricz 

Zsigmond Egységes Gyógypedagógiai és Módszertani Intézmény, amely megyei hatáskörrel 

fogad fogyatékos gyermekeket. Lenti a térség szolgáltatási és közigazgatási központja is, a 

környező települések gyermekeinek is egy része az itteni óvodába jár, illetve az általános és 

középiskola tanulói. A könyvtár járási szintű hatókörrel rendelkezik. Az intézmény 

kedvezményezettje volt a TÁMOP-3.2.11/10 felhívásnak, amelynek során a "nyitott 

könyvtár" programban iskolabarát szolgáltatásokat valósítottak meg.  

A nevelési és oktatási intézményekben kevés a lehetőség, részben humánerőforrás, részben 

anyagi nehézségek miatt a non-formális nevelési formák és tevékenységek megvalósítására. 

Mindezek tükrében a Városi Könyvtár Lenti és a vele együttműködő 6 intézmény jelen 

projektjének célja egyrészt a fenti igények kielégítése, a partneri kapcsolatok erősítése, 

valamint a térségi nevelési, oktatási intézmények számára a kulturális területhez kapcsolódó 

non-formális foglalkozási lehetőségek biztosítása, hozzájárulva a gyermekek, diákok 

személyiségfejlődéséhez, művészi és kreatív képességeik kibontakoztatásához. A program 

további célja, hogy megerősítse és tovább bővítse a könyvtár partneri és együttműködési 

kapcsolatait más szervezetekkel.  

A program eredményeként 569 (ebből 96 óvodás korú) gyermek kerül bevonásra különféle 

foglalkozási formákba, a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos helyzetű 

személyek közül 119 gyermeket érint a projekt, melyben 45 tevékenység kerül megvalósításra 

(kulturális órák, témanapok, témahét, klubfoglalkozások, foglalkoztatás sorozatok, táborok, 

szakkörök, felzárkóztató foglalkozás, vetélkedő).  
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Tervezett programok:  

9 db kulturális óra különböző korosztálynak;  

3 db informatikai felzárkóztató foglalkozás;  

4 db kézműves napközis tábor,  

2 db néptánc tábor;  

5 db témanap,  

1 db témahét középiskolások számára,  

3 db drámapedagógiai klubfoglalkozás,  

3 db film- és média szakkör 

3 db kézműves havi szakkör,  

3 db furulya művészeti csoport,  

3 db zenei foglalkozássorozat,  

3 db irodalmi (mese) foglalkozássorozat, 

1 db zenei foglalkozássorozat óvodásoknak,  

2 db tematikus vetélkedő. 

 

A projekt eredményeként mind a könyvtár, mind a partner nevelési és oktatási intézmények 

lehetőségei kibővülnek, további együttműködők bevonására nyílik lehetőség, akik számára 

már kipróbált és jól működő non-formális tanulási foglalkozásokat tudnak biztosítani. A 

könyvtár a nevelési és oktatási intézményekkel való szoros együttműködés révén hozzájárul a 

köznevelés eredményességéhez és hatékonyságához. A projekt eredményeként a könyvtár 

szolgáltatásai kiegészülnek, kínálata bővül. A Városi Könyvtár Lenti a projekt keretében 

kialakított tevékenységeivel új szolgáltatási rendszert épít ki az informális tanulás és a helyi 

kulturális értékek népszerűsítése érdekében. 
 

 


