AGORA-ÓRA 2. – KREATÍV SZABADIDŐ, IDŐTÁLLÓ TUDÁS CÍMŰ,
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0111 JELŰ
PROJEKT

A pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg. Az elnyert támogatás összege: 24 805 680 Ft. Kedvezményezett: az AGORA
Szombathelyi Kulturális Központ (9700 Szombathely, Fő tér 10.). A projekt időtartama:
2012. szeptember 01. – 2013. augusztus 31.
Az AGORA-ÓRA 2. – Kreatív szabadidő, időtálló tudás című projekt megvalósítása
2012 őszén indult és zajlott 4 telephelyen, kihelyezett helyszíneken, az iskolai tanév
kereteihez igazodva.
A fejlesztés és eredmények hozzájárultak a közoktatás hatékonyságának fejlesztéséhez, a
gyermek- és ifjúsági korosztály tanulási képességeinek javításához, a nem formális tanulási
alkalmak előnyeinek megismertetéséhez, a hátrányos helyzetű település tanulói
esélyegyenlőségének növeléséhez.
A projekt együttműködő partnerei, a partnerségi alapon működtetett együttműködési
megállapodások biztosították a fejlesztő programok zavartalan szervezését és
megvalósítását.
Partnerek voltak:
−

Donászy Magda Óvoda

−

Általános Iskola, Torony

−

Bercsényi Miklós Általános Iskola

−

Oladi KIKI Nyitra Utcai Általános Iskolája

−

Zrínyi Ilona Általános Iskola

−

Horváth Boldizsár Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola és Kollégium

−

Nagy Lajos Gimnázium

−

NYME Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium

A projekt fejlesztési területei a művészeti, helytörténeti és honismereti, filmművészeti,
zenepedagógiai, színházi életre nevelési és hagyományőrző kézműves tevékenységek
voltak.

Heti szakkör keretében a TÉKA I-II. HAGYOMÁNYŐRZŐ SZAKKÖR (8-11 éves diákok
megismertetése a népi kismesterségekkel), valamint a KORTÁRS ZENEPEDAGÓGIA
FIATALOKNAK I-II. SZAKKÖR (középiskolás fiatalok megismertetése a könnyűzenei
stílusokkal) működött.
Havi szakkör keretében az óvodások részére a hagyományőrző tevékenység sokszínűségét
megismertető szakkör, általános iskolások részére a színházi életre nevelés, az olvasási
kultúra fejlesztésére drámapedagógiai szakkör, illetve a népek sokszínűségének,
különbözőségének megismertetését bemutató szakkör zajlott. Középiskolás fiatalok
részvételével működtek a filmművészetet és történelmet összekapcsoló történelmi
szakkörök, a kortárs filmművészeti beavató szakkör, illetve a történelmi korok és irodalmi
alkotások összekapcsolását bemutató rendhagyó irodalom szakkör.
Témahét és témanapok tevékenységi forma keretében valósult meg ősszel a Múltidéző
Szent Márton című témahét, tavasszal a Múltidéző Szombathely című témanapok. A diákok
az ünnephez kapcsolódó hagyományokkal; Szombathely város ókori, középkori múltjával
ismerkedhettek meg.
Versenyek, vetélkedők keretében ősszel helytörténeti vetélkedő valósult meg általános
iskolás 5. és 6. osztályosok részvételével. Tavasszal az általános iskolásoknak szóló
Tündértánc című előadó-művészeti vetélkedő és a középiskolásoknak szóló helytörténeti
vetélkedő zajlott.
Tehetséggondozás keretében Kreatív ipar, fotóművészet-pedagógia címmel zajlott egy
tehetséggondozó szakkör.
A projekt a tanév befejezésével sikeresen és eredményesen lezárult. A programok
működtetése, pénzügyi előrehaladása, ütemterve, a résztvevők, a foglalkozási alkalmak
indikátorszámának teljesítése a tervezetteknek megfelelően valósult meg.
Eredmények számokban:
−

Az indikátorszámok teljesítése meghaladta a tervezettet, a 636 fő tervezett létszámhoz
képest a program végére a résztvevők létszáma 730 fő volt.

−

A programtevékenységek száma
programtevékenységre bővült.

−

A foglalkoztatási alkalmak száma a tervezett 252 alkalomról 262 alkalomra emelkedett.
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programtevékenységről
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Összefoglalóan elmondható, hogy a projekt megvalósítása eredményes volt, melyhez
sokban hozzájárult az együttműködő intézmények és a kedvezményezett célcsoportok
részéről az állandó érdeklődés és aktív igény, továbbá a szakmai megvalósítók, oktatók
hozzáértő szakmai munkája.
További feladataink a projekt fenntartása érdekében, hogy a következő öt évben évente
8 szakköri program valósuljon meg az együttműködő intézmények részvételével, mely a
következő években további 400 fő diáknak ad lehetőséget a fejlesztésre.

Szombathely, 2013. augusztus 28.

Parais István igazgató, projektmenedzser
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

