Sajtóközlemény

Együtt könnyebb

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0309
2013. decemberében befejeződött a Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében
kiírt Kulturális Intézmények részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában
pályázati felhívás (TÁMOP-3.2.13-12/1) keretében megvalósuló, az Együtt könnyebb
című projekt megvalósítása. A projektben a Szendrői Közművelődési Központ és
Könyvtár szervezett kompetencia, készség és képesség fejlesztő programokat a tanórán
kívüli nevelés keretében az Edelényi Kistérség területén élő halmozottan hátrányos
helyzetű gyermekei számára. A projekt keretében a pályázó 5 oktatási intézménnyel
(Apáczai Csere János Általános Iskola, Szendrői Alapfokú Művészetoktatási Intézmény,
Szendrői Hétszínvirág Óvoda, Szalonnai Általános Iskola, Martinkó András Általános
Iskola Szuhogy) kötött együttműködést a tervezett tevékenységek megvalósítására.
A projekt célja, hogy a pályázó Szendrői Közművelődési Központ és Könyvtár fejlessze az
oktatási intézmények tanórán kívüli tevékenységét. Ennek megfelelően a tanórán kívüli
kompetencia fejlesztő programokon keresztül a projektbe bevont 220 gyerek olyan
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intézmények szakembereinek folyamatos jelenléte mellett valósult meg. A projekt
megvalósítási ideje alatt a 3 db bentlakásos táborban (Drámapedagógiai tábor, Kortárs
önismereti képző tábor, Kézműves tábor), a 2 db tematikus téma héten (Óvodai
témahét- drámapedagógia, Kézműves Húsvét témahét), a 2 db heti szakkörön
(Tűzzománc és Gyöngyfűző szakkör) összesen 220 gyermek vett részt. A projektben
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körülmények között dolgozhattak, amelyekre a mindennapi képzésük során nem mindig

van lehetőségük. Továbbá a programok teljes ellátás mellett valósultak meg. A
közreműködő szakemberek a projektben vállalt feladataik kapcsán megbízási díjban
részesültek, amely ugyancsak a projekt költségvetés részét képezte.
A projekt megvalósítását követően, illetve már a megvalósítás során - a résztvevők,
illetve a szakemberek - részéről tapasztalt visszajelzések alapján kijelenthető, hogy a
projekt elérte a tervezett célját, és olyan új élményekkel, ismeretekkel, tapasztalatokkal
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érvényesülhetnek az élet bármely területén. Ezen eredmények mellett mindenképp
kiemelendő, hogy az együttműködések révén olyan új eljárások és „jó gyakorlatok „
kerültek kidolgozásra, illetve alkalmazásra, amelyek rendkívül hasznosak a további, az
iskola időn kívüli nevelés feladatainak ellátásában, annak fejlesztésében.

