
 

 

Iskolánkban 2020. szeptember végén zárult az EFOP- 1.3.5-16-2016-00723. azonosító számú, 

Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Bocskai István Katolikus 

Gimnáziumban című pályázat. 

A pályázat adatai: 

Kedvezményezett: Bocskai István Katolikus Gimnázium és Technikum  

Projekt címe: Társadalmi szerepvállalás erősítése a közösségek fejlesztésével a Bocskai István 

Katolikus Gimnáziumban  

Támogatás összege: 25,00 millió forint Támogatás intenzitása: 100%  

A projekt fizikai zárása: 2020.09.30.  

Projekt azonosító száma: EFOP-1.3.5-16-2016-00723 

 

A pályázat során az alábbi programokat valósítottuk meg: 

Hagyományőrző nap: 3 alkalom 

Tevékenység: Vallási tartalmak, szabadidős programok által a társadalmi összetartozás és 

összefogás előmozdítása. Kiegészítő, városon kívüli tevékenység: kerékpártúra. 

 

Település szépítő közösségi nap: 3 alkalom 

Tevékenység: iskolánk környezetének megszépítése (kültéri padokat készítettünk, kültéri pingpong 

asztalt készítettünk, komposztáló ládákat készítettünk és helyeztünk el az iskola udvarán), illetve a 

város egyes területeinek megtisztítása a hulladéktól. 

 

Katolikus találkozó: 3 alkalom 

Tevékenység: Az iskola tanulói kiegészülve a pedagógusokkal és dolgozókkal egyházi témájú 

előadásokon vettek részt különböző helyszíneken (Monok, Tokaj, Tarcal). 

 

Ifjúsági tábor: 3 alkalom 

Tevékenység: Összesen 90 résztvevővel, a fiatalok szabadidejének hasznos eltöltésével valósult 

meg 2 alkalommal Sarudon, 1 alkalommal Egerben. A táborok programját közös étkezések, 

sportolás, kerékpártúra, kirándulások színesítették. 

 

3 generációs találkozó: 3 alkalom 

Tevékenység: A fiatalok és az idősebb korosztály találkozása, 

vidám, közösségépítő programokkal, amelyek minden 

alkalommal több helyszínen kerültek megrendezésre. 

Felkerestük városunk templomait, ahol érdekes 

feladatokat oldhattak meg a résztvevők. A program 

során az idősebb korosztályt képviselő nyugdíjas 



 

 

klub tagjai saját készítésű édességgel kedveskedtek a résztvevőknek. 

 

Közösségi fórum: 3 alkalom  

Tevékenység: A leginkább érdeklődésre számot tartó kérdések adták a fórumok témakörét. 

Továbbtanulás, pályaválasztás, szakmák, tevékenységek megismerése.  

 

Generációk közötti együttműtködés érzékenyítő program: 6 alkalom 

Tevékenység: különböző életkorú emberek közötti hatékony kommunikáció kialakítása volt a fő 

cél az irodalom és a zene közvetítő szerepe által. Koncertek, előadások, rendhagyó irodalomóra 

keretében történt meg a generációk találkozása. 

 

Ifjúsági klub: 75 alkalom 

Tevékenység: A ifjúsági csoportok rendszeres találkozása volt a cél. A diákok érdeklődésének 

megfelelően alakítottuk a klubfoglalkozások programját (egyházi tartalmak, irodalom, életvitel, 

önkéntesség, iskolai programok előkészítése stb.). 

 

Sportklub: 180 alkalom 

Tevékenység: Egészséges életmódra nevelés, rendszeres testmozgás, csapatsportok gyakorlása. 

 

Családi életre nevelés klub: 25 alkalom 

Tevékenység: Családmodellek bemutatása, egy férfi és egy nő szeretetkapcsolata, ami a 

gyermekekre irányul. Családi örömökről és nehézségekről, családi ünnepi alkalmakról történő 

beszélgetések. 

 

Idős-Töltés! Klub: 25 alkalom 

Tevékenység: Idősekkel való kapcsolattartás, amelyben nagy segítségünkre volt a Városi 

Nyugdíjas Klub. 

 

Szívesség csere: 3 alkalom 

Tevékenység: Évente egy alkalommal került megrendezésre a Karácsonyi időszakban. Fő célja az 

önkéntességre nevelés és a másoknak történő segítségnyújtás (Szeretet reggeli, adománygyűjtések 

stb.). 

 

Önkéntes tevékenység gyakorlása, Szívességbank készítése és fenntartása: folyamatos 

 

Pedagógus továbbképzések: 5 pedagógus vett részt továbbképzésen 

 

Eszközbeszerzés: a támogatási összeg 10%-a 

 

A programok megvalósításához köszönjük az Európai Unió és 

az Emberi Erőforrások Minisztériumának segítségét. 

 

Jakab Tamás 

igazgató 


