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SAJTÓKÖZLEMÉNY
ENCSI VÁROSI MŰVELŐDÉSI KÖZPONT ÉS KÖNYVTÁR A KULTURÁLIS PROGRAMKÍNÁLAT
FEJLESZTÉSÉÉRT A KÖZNEVELÉSBEN

A pályázat 2018. április 1. - 2020. április 2-ig tartó időszakban valósult meg Európai Uniós forrásból
finanszírozva, melyet Encsi Városi Művelődési Központ és Könyvtár nyert el (EFOP-3.3.2-16-201600140). A támogatás keretében számos program került lebonyolításra 2 éven keresztül, bruttó
24.993.113 Ft vissza nem térítendő támogatásból (támogatás intenzitása 100 %).
A projekt átfogó céljaként került meghatározásra a nevelési-oktatási intézményekben tanuló diákok és
óvodások non formális és informális tanulási alkalmainak kulturális intézmények közreműködésével történő
kompetenciafejlesztése és ismeretanyagának bővítése. Ebből következően a projekt hozzájárult a területi
egyenlőtlenségek és szociális hátrányok csökkentéséhez is, továbbá a kulturális intézmény kínálati
spektrumának szélesítéséhez.
A projekt részcéljai között került megfogalmazásra az oktatási és kulturális intézmények közötti
együttműködések generálása, valamint hozzájárul az óvodás és tanuló korosztály készségfejlesztéséhez non
formális és informális tanulási eszközökkel.
A résztvevők mindegyikének bővült a személyes és szakmai kompetenciakészlete, produktív irányba változott
a tanulási attitűdjük, valamint megismerkedhettek a kulturális intézmények lehetőségeivel. A projekt jótékony
hatással

volt

a

gyerekek

személyiségfejlődésére,

valamint

hozzájárult

kreativitásuk,

tehetségük

kibontakoztatásához, önbecsülésük és önbizalmuk erősítéséhez.
Közvetve

hozzájárult

a

projekt

a

résztvevők

közvetlen

környezetében

élők

(család,

rokonok)

szemléletformálásához, valamint a lokális társadalom szociokulturális hátrányainak csökkentéséhez, területi
egyenlőtlenségek javításához.

A pályázat keretében megvalósultak:
-

táborok,

-

versenyek, vetélkedők: sport, környezetvédelmi,

-

szakkörök: életmód és háztartásvezetés, művészeti, honismereti, komplex életvitel,

-

tehetséggondozó-, fejlesztő kiscsoport

-

foglalkozássorozatok: művészeti

-

témahetek: környezetvédelmi, művészeti, ünnepekhez kapcsolódó, egészséges életmód

-

témanapok: önismereti,

-

kulturális órák

Együttműködő partnerek voltak:

-

Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola

-

Encsi Zrínyi Ilona Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fügödi Tagintézménye

-

Encsi Csoda-Vár Óvoda és Bölcsőde

-

Béres Ferenc Általános Iskola (Krasznokvajda)

-

Dayka Gábor Általános Iskola (Méra)

-

Encsi Váci Mihály Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

