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A 16 hónapos projektünket nyári napközis tábor keretében valósítottuk meg.  A pályázatban meghatározott kreatív 

területek közül fafaragás, kerámia, film és elektronikus sajtó szakmai műhelyekben munkálkodtak a 10-14 éves 

korú gyerekek.  

A két időszakban 112 kabai iskolás gyermek töltötte nyári szabadidejét hasznosan és jókedvűen. Ez 2390 

részvételi és 184 tanulási alkalmat jelentett. 

A helyi kötődésű ismeretanyag feltárása és annak átadása mindkét évben 10 óra elméleti, 30 óra kiscsoportos 

gyakorlati foglalkozás és 20 óra produktív foglalkozás alapján történt. Ezen kívül pályaválasztási lehetőségek 

bemutatóin és szakmai kirándulásokon vettek részt a gyerekek. 

A projekt célja: 

 a kreatív iparhoz kapcsolódó elméleti ismeretek és gyakorlati tevékenységek körének bővítése, 

 helyi hagyományok kreatív felhasználása, 

 az intézmény alkalmassá tétele a kreatív iparral összefüggő tevékenységek, közösségek fenntartható 

működtetésére, az új tanulási formák alkalmazására, a környezeti nevelés elősegítése a gyermek és 

ifjúsági korosztály számára, 

 kreatív kompetenciafejlesztés, 

 produktumok, termékek létrehozása, 

 pályaorientáció. 

Ezen célok elérésében nagy részt vállaltak a jól felkészült és lelkes szakmai munkatársak, valamint az őket segítő 

pedagógusok. 

Bővebb információ: 

Kovácsné Vágó Emese projektmenedzser 

 

A projekt megvalósítása során elsődleges célunk volt megalapozni a gyermek és ifjú korosztály körében a 

kreativitást, az önkifejezés kibontakoztatását. Az életben való boldoguláshoz elengedhetetlen, hogy minden 

ember folyamatosan fejlessze, képezze magát. Szeretnénk, ha ezek a képesség-kibontakoztató foglalkozások 

már gyermekkorban elindítanának olyan folyamatokat, amelyekre építve gyermekeink könnyebben boldogulnak 

majd a munkájukban, az életükben. Ezen kívül a hagyományápoláshoz kapcsolódó, az esélykülönbségek 

mérséklését elősegítő kulturális alkalmak szervezésével szerettünk volna hozzájárulni a kulturális 

A kabai Mácsai Sándor Művelődési Ház 21.862.445 forint uniós támogatást nyert az „Építő 

közösségek” 3. ütem – A) közművelődési intézmények a kreatív iparral kapcsolatos 

alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási formák szolgálatában című pályázati 

kiíráson az Új Széchenyi Terv és az Európai Szociális Alap társfinanszírozása keretében. A 

„Nyári kreatív műhelyfoglalkozások pályaválasztás előtt álló gyerekeknek” elnevezésű, 

TÁMOP-3.2.3./A-11/1-2012-0003 azonosítószámú projektben négy kreatív területen valósultak 

meg kompetenciafejlesztő foglalkozások, 2 x 1 hónapon keresztül a projekt megvalósítási 

időszakában 2013. 07. 01-től 07.31-ig és és 2014. 07.01-től 07. 31-ig. 

 


