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Összesen 580, csökmői és hajdúszoboszlói óvodás, valamint általános- és
középiskolás tanuló kapcsolódik be abba a programba, amelyet áprilisban
indított a KultúrÁsz Közhasznú Egyesület. Az „Egyetemes nevelés” projektben
hat intézményben: óvodákban és iskolákban szerveznek foglalkozásokat a
gyerekeknek. Ezek célja a személyiségfejlődésük segítése, a képességeik
kibontakoztatása, valamint a pályaválasztás segítése. A programok során
szakköröket, témaheteket, témanapokat, valamint táborokat is szerveznek a
fiataloknak a következő egy év során.
A projekt célja, hogy a résztvevők játékos és kötetlen formában mélyíthessék el az óvodában és az
általános iskolában szerzett ismereteiket. Ennek érdekében az érdeklődésüknek megfelelő, a
személyiségfejlődésükhöz leginkább szükséges foglalkozási formákon vehetnek részt. Ezek között
szakkörök, versenyek, témanapok és témahetek szerepelnek, amelyeken a megszokottól eltérő
nevelési eszközöket alkalmaznak a fiatalok tudásának elmélyítésére és gyarapítására. A
programban nagy hangsúlyt helyeznek a hátrányos helyzetű térségben élő fiatalok részvételére.
A projekt közoktatási partnerei: a hajdúszoboszlói Egyesített Óvodai Intézmény Aranykapu, Lurkó,
Manókert és Mesevár óvodái, a szintén hajdúszoboszlói Közgazdasági Szakközépiskola, és a
csökmői Hidas Frigyes Alapfokú Művészeti Iskola. Ez utóbbi intézmény tanulóinak 70 százaléka
hátrányos helyzetű. A projekt során 18 foglalkozássorozatot szerveznek, amelyeken 524
foglalkozási órában 580 gyerek vesz részt.
„Az óvodásoknak szóló szakkörök heti és havi rendszerességgel indulnak kézművesség, néptánc és
népi játékok, valamint zenei nevelés területén. A témahetek és témanapok a művészeti neveléssel,
népszokásokkal és népi hagyományokkal foglalkoznak. A közgazdasági középiskola tanulói számára
életvezetési és pályaorientációs, valamint drámapedagógiai témanapokat, tábort, valamint
önismereti és pályaorientációs témahetet szerveznek. A projekt keretében grafikai és
szavalóversenyeket is rendeznek, az általános iskolások számára pedig zenei tábor is lesz” –
mondta Dr. Juhász Erika a projekt nevelési-szakmai tanácsadója.
„A programok célja a személyiségfejlődés segítése és a fiatalok képességeinek kibontakoztatása.
Szintén fontos segíteni a gyerekeket önmaguk megismerésében, olyan ismeretek, tudások,
képességek megszerzésében, amelyek birtokában egységbe tudják rendezni mindazon kulturális
értékeket, amelyeket különféle forrásokból megszereztek. Ezáltal iránytani tudják életüket,
megtalálják a helyüket a világban. A foglalkozások hozzájárulnak az egész életen át tartó tanulás
során nélkülözhetetlen kulcskompetenciák megszerzéséhez és fejlesztéséhez.” – ismertette Dr.
Szabó Irma projektmenedzser.
Az „Egyetemes nevelés” projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával, a TÁMOP-3.2.13/12/1-2012-0334 program keretében valósul meg. A
támogatási időszak: 2013. április 01 - 2014. március 31. A megvalósításra elnyert összeg
24.994.630 Ft.
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