SAJTÓKÖZLEMÉNY
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0186 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ „ NÉPMŰVÉSZETI TEVÉKENYSÉGEKKEL, KREATÍV
FEJLESZTÉSSEL AZ ABAI KISTÉRSÉG GYERMEKEIÉRT” CÍMŰ PÁLYÁZAT

2012. november 30.
A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény által, 2011 szeptemberében elindított, TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0186
azonosító számú, népművészeti tevékenységekkel, kreatív fejlesztéssel az abai kistérség gyermekeiért projektje sikeresen
befejeződött. A pályázat az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg;
köszönet érte.
A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézményt 1994-ben alapította az abai önkormányzat.
Az elmúlt 17 évben mindig kiemelt fontosságú volt számunkra a magyar népművészet, néphagyomány tanítása, a falusi kultúra, a
hagyományok, a nemzeti kultúra és a nemzeti identitástudat őrzése, élővé tétele.
Az iskola fő pedagógiai célja, hogy értéket, értékes kultúrát közvetítsen minél több falusi gyerek számára. Küldetésünknek tartjuk
még a falusi gyerekek esélyegyenlőségének kiemelt képviseletét.
Ezek azok a gondolatok, amelyeket a pályázati programok megvalósításával szerettünk volna elérni.
A pályázat sikeres megvalósításának egyik legfontosabb tényezője a megfelelő szakemberek bevonása volt:
Az iskola az évtizedek alatt kialakított egy olyan „szakembergárdát”, akik nemcsak a saját területükön tudnak színvonalas munkát
folytatni, hanem egymással is képesek jól összekapcsolni a tevékenységeiket, ahogy a népművészet egyes ágai is szorosan
összetartoznak.
Szerencsés egybeesés, hogy az iskola új szárnya elkészült a Norvég pályázat keretében, így az abai programok legtöbbje már itt
került megvalósításra.
A Sárvíz Alapfokú Művészetoktatási Intézmény a pályázat keretében 5 oktatási-nevelési intézménnyel kötött együttműködési
megállapodást (abai óvoda, abai általános iskola, abai gimnázium, soponyai óvoda, soponyai általános iskola). Mindkét település a
hátrányos helyzetű Abai Kistérségben helyezkedik el, melynek hatásai nem kímélik a fiatalabb korosztályokat sem. Ennek
mérséklésére adtak alkalmat a tanórán kívüli foglalkozások, amelyekkel csökkenthetők a meglévő szociális hátrányok, és
elősegíthető a társadalmi beilleszkedés.
Az örömszerzés, a sikerélményhez juttatás eszközével elérhető, hogy a gyermekek szívesen vegyenek részt a tevékenységeken,
amelyek észrevétlenül hozzájárulnak a készségeik, képességeik kompetenciáik fejlesztéséhez.
A pályázat keretében megvalósult programok lehetőséget biztosítottak a gyermekek személyiségfejlődésére, művészeti
képességeik kibontakoztatására, hátrányaik kompenzálására. Felszínre került a gyermekekben rejlő kreativitás, nőtt az
önbizalmuk, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó, konfliktuskezelő képességük, hatékonyan fejlesztették a
kompetenciáikat. Mindezeket változatos tevékenységek keretében valósítottuk meg.
A projekt keretében az 5 együttműködő intézménnyel 36 féle különböző programot szerveztünk összesen 491 alkalommal, több
száz érdeklődő fiatal bevonásával.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 40 290 692 Ft.
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