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A projekt a Botoló Nonprofit Közhasznú Kft. fenntartásában működő 
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskolában valósul meg. 

A megvalósítás dátuma: 2018. március 1 – 2019. augusztus 31. 

A támogatás összege 60 M forint, a támogatás mértéke 100%. 

  

Lezárult a pályázat második üteme is, amely ismételten igen sok élményt 
biztosított a gyermekek és elégedettséget a szülők számára. A 
Csodaszarvas portálon kifejlesztett tematikus szakmai alkalmak igen színes 
és izgalmas program létrehozását tették lehetővé. A tematikus, projektszerű 
programszervezés folyamatos alkotási lehetőséget biztosított a gyerekek 
számára, amelyben kreatív megoldások születtek, kinyílt a gyerekek a 
személyisége, és központi helyet foglalt el a játszva tanulás és a társas 
együttműködés élménye. Az Oktatási Hivatal filmes csapata forgatott két 
helyszínen is, előtte kikérte a szükséges adatvédelmi adatkezelési 
nyilatkozatokat. A Jókai Mór Református Általános Iskolában és a 
Vásárhelyi László Alapfokú Művészeti Iskola székhelyén tekintettek bele a 
közösségi alkalmak színes kavalkádjába. Augusztusra várható a kisfilm 
megjelenése, amelyről tájékoztatjuk az érintetteket. 

Mivel ez a pályázat szempontjából a befejező év, néhány 
adattal összefoglaljuk a program elért eredményeit. 



A 2017/2018-as tanévben 643 tanuló jelentkezett, és 608 tanuló vett részt a 
táborban. A közösségi napközi otthonos programok 24 csoportban és 11 
helyszínen valósultak meg, ezen 541 tanuló vett részt. Két helyszínen, 
Szamoskéren és Tiszabecsen 1-1 bentlakásos tábort valósítottunk meg, itt 
67 fő vehetett részt. 

A pedagógusok felkészítése az Élmény tanulni! című továbbképzés 
keretében valósult meg. 30 órás pedagógus képzésen részt vett 24 fő, 
animátor képzésen részt vett 4 fő. 

Munkánkat mindkét évben Birta Ferencné mentor segítette. 

A szakmai megvalósítást önkéntesek és közszolgálatot teljesítő 
középiskolás fiatalok is segítették. Önkéntesként 17 fő segítette a 
munkánkat, és 24 fő teljesített közszolgálatot. 

A kimozdulást helyszínen valósítottuk meg, a Nyíregyházi Múzeumfalu és 
Állatpark szolgáltatásait vettük igénybe és az igényekhez igazodva voltak 
csoportok, amelyek a fürdőt részesítették előnybe. 

A program szakmai megvalósítóinak száma 52 fő volt az első évben. 

A 2018/2019-es tanévben annyi jelentkezést fogadtunk be, ahány 
fennmaradó helyet tudtunk biztosítani. Így jelentkezett 596 tanuló és részt 
vett 595 tanuló. A közösségi napközi otthonos programok 20 csoportban és 
10 helyszínen valósultak meg, ezen 527 tanuló vett részt. Két helyszínen, 
Szamoskéren és Tiszabecsen 1-1 bentlakásos tábort valósítottunk meg, itt 
68 fő vehetett részt. 

A pedagógusok felkészítése tovább folytatódott az Élmény tanulni! című 
továbbképzés keretében. Ebben az évben már csak 10 órás képzésen 
vehettek részt a pedagógusok. A pedagógus képzésen további 8 fő vett 
részt, animátor képzésen pedig 1 fő. 

A szakmai megvalósítást önkéntesek és közszolgálatot teljesítő 
középiskolás fiatalok is segítették. Az önkéntesek felnőtt fiatalok vagy 
felnőttek voltak. A második évben 24 fő önkéntes segítette a munkánkat és 
25 fő teljesített közszolgálatot. 

A program szakmai megvalósítóinak száma a második évben 47 fő. 



Ebben az évben a résztvevő gyerekek ajándéktárgyakat is kaptak, amelyet 
a Csodaszarvas logó díszített. Külső szolgáltatásként színházi produceri 
foglalkozás valósult meg, ezen túl pedig a Nyíregyházi Állatpark 
programszolgáltatásait vettük igénybe. 

Összesített Indikátor adatok 

Helyszínek száma: 21 helyszínen valósult meg napközi otthonos közösségi 
alkalom, 2 helyszínen bentlakásos közösségi alkalom 

Jelentkező tanulók száma: 1239 

Résztvevők száma összesen 1203 fő 

Fiúk száma: 200 +194 =394 fő 

Lányok száma: 408+401=809 fő 

Ebből napközi otthonos közösségi alkalmakon részt vett tanulók száma: 
1068 fő 

Bentlakásos közösségi alkalmakon részt vett tanulók száma: 135 fő. 

Szakmai megvalósítók létszáma: 54+59 fő= 113 fő, ebből animátor 4 fő. 

Pedagógus képzést elvégzők száma összesen: 32 fő 

Animátor képzést elvégzők száma: 5 fő 

Önkéntesek száma: 17+24= 41 fő 

Közszolgálatot teljesítők száma:24+25 = 49 fő 
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