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AGORA-ÓRA – KREATÍV SZABADIDŐ, IDŐTÁLLÓ TUDÁS CÍMŰ,
TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0083 JELŰ
PROJEKT

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ AGORA-ÓRA – Kreatív szabadidő, időtálló
tudás című, TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0083 jelű projektje keretében heti és havi szakkörök,
vetélkedők, illetve tematikus programok kínáltak lehetőséget a partnerintézmények óvodásai,
diákjai számára tanórai, tanórán kívüli és szabadidő tevékenységeik bővítéséhez.

Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ rendezvényhelyszínei nem ismeretlenek a
látogatók előtt, hisz a város ismert és kedvelt kulturális színtereit tölti meg változatos és
népszerű programokkal az intézmény.
Az agora szó eredeti, görög jelentése szerint közösségi tér, a polgárok találkozóhelye,
érintkezési pontja. E funkciónak kíván eleget tenni intézményünk, amikor minden korosztály
számára élményeket, igényes, tartalmas, minőségi programokat kínál játszóhelyeinken.

Intézményünk kezdettől fogva fontosnak tartja, hogy ne csak a fizetőképes fiatal felnőtt
korosztály, de a gyermekek, családok, középkorúak és idősebbek számára is élményteli,
szórakoztató és értékes programokat tegyen elérhetővé. Így született meg a gondolat, hogy
leendő közönségünk tudatának és ízlésének formálására, közművelődési tevékenységi körét
szélesítve az intézményhez kötődő kulturális és közösségi élményt, tudást teremtsen az
óvodás, iskolás korosztály számára. Ennek eszközéül az iskolán kívüli oktatást, a tanórán
kívüli nevelést választotta, melyhez forrást a TÁMOP-3.2.11/10-1 számú pályázatán nyert.

AGORA-ÓRA – KREATÍV SZABADIDŐ, IDŐTÁLLÓ TUDÁS
A program a TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0083 jelű projekt keretében az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Az AGORA Szombathelyi Kulturális Központ Új Magyarország Fejlesztési Terv Társadalmi
Megújulás Operatív Program „Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és
szabadidős tevékenységeinek támogatása” című pályázati felhívásának volt a nyertes
projektje.

AGORA-ÓRA – Kreatív szabadidő, időtálló tudás
Azonosító szám: TÁMOP-3.2.11-10/1-2010-0083
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt időtartama:

2010. október 01. – 2011. augusztus 31.

A projekt helyszínei:
−

AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

−

AGORA – Gyermekek Háza

−

AGORA – Művelődési és Sportház

−

AGORA – Savaria Filmszínház

−

Szent-Györgyi Albert Középiskola

A pályázaton elnyert támogatás:

35 280 000 Ft

Együttműködő nevelési-oktatási intézmények:
−

Szűrcsapó Óvoda

−

Dési Huber István Általános Iskola

−

Gothard Jenő Általános Iskola

−

Reményik Sándor Evangélikus Általános Iskola

−

Élelmiszer-ipari és Földmérési Szakképző Iskola és Kollégium

−

Kanizsai Dorottya Gimnázium

−

Művészeti Szakközépiskola

−

Kereskedelmi és Vendéglátói Szakképző Iskola és Kollégium

−

Szent-Györgyi Albert Középiskola

−

Dr. Nagy László Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
Általános Iskola (Kőszeg)

Beszédjavító

A tevékenységek 4 fő csoportja:
−

művészeti nevelés tanórán kívüli formái

−

a népi kultúránkban gyökerező kézműves mesterségek hagyományai, a városhoz
kötődő jeles ünnepek feldolgozása

−

az egészség- és környezettudatos életmód megalapozására történő nevelést elősegítő
foglalkozások

−

helytörténet honismereti szakkör keretében való feldolgozása

A pályázat céljai összecsengek az AGORA célkitűzéseivel: az intézmény a város és a térség
agorája kíván lenni, ahol a közművelődési, szórakozási, oktatási ismeretbővítési lehetőségek
mind egy helyen, magas színvonalon, mindenki számára elérhetők.
Közművelődési tereinkben új tanulási alkalmakat vezettünk be, melyek hozzájárulnak az
iskolabarát intézmény megvalósításához. Az iskolás korosztály közművelődési programjaink
jövőbeni potenciális közönsége, ezért is volt fontos a látogatók intézményünkbe „szoktatása”.

AGORA-ÓRA – Kreatív szabadidő, időtálló tudás
Azonosító szám: TÁMOP-3.2.11-10/1-2010-0083
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

A projekt keretében a támogatás elősegítette az óvodások és diákok számára a
programokhoz
történő
térítésmentes
hozzáférést
művészeti,
helyismereti,
egészségtudatosságot és egészséges életmód kialakítását fejlesztő, a nyelvi és közlekedési
kompetenciákat megerősítő tanórán kívüli tevékenységek esetén.
A tevékenységi formák mindegyike két, egymásra épülő modulból állt, biztosítva a
folyamatos érdeklődés és látogatottság fenntartását, a szakmai tematikák igényekhez
igazítható rugalmasságát.
A heti és havi rendszerességgel tartott szakkörök, illetve az alkalmi jelleggel, egy tematikára
épített foglalkozások sikere megkérdőjelezhetetlen, hiszen a foglalkozásokon részt vevő
gyermekek száma folyamatosan emelkedett.
Az együttműködő intézmények pedagógusai örömüket fejezték ki a tanórákat és tantárgyi
tematikákat támogató foglalkozások változatossága okán, hiszen ily módon számos óvodás
csoport, osztály és tanulócsoport ismeretanyagának bővítésére nyílt lehetőség alternatív
környezetben és módszerekkel. Partnerintézményeik igazgatói, vezetői remek lehetőségként
értékelték az AGORA-ÓRA projektben való részvételt, hiszen a foglalkozások egyrészről
segítették és kiegészítették a pedagógusok oktató-fejlesztő munkáját, másrészről aktív és
kreatív elfoglaltságot biztosítottak, értékes tudást adtak a kedvezményezett gyermekek
számára.
A tanórán kívüli, szabadidő és kompetenciafejlesztő programokon – 10 nevelési-oktatási
intézménnyel együttműködve – 817 gyermek (óvodás és diák) térítésmentesen vehetett
részt.

A projekt számszerűsíthető eredményei:
−

A megvalósulás időtartama:

11 hónap – 2 iskolai félév

−

Az együttműködő partnerek száma:

10 nevelési-oktatási intézmény

−

Havi egyszeri szakkörök száma:

20 féle alkalom

−

Heti egyszeri szakkörök száma:

10 féle alkalom

−

Versenyek, vetélkedők száma:

2 alkalom

−

Témanapok, témahetek száma:

2 alkalom

−

A projektben részt vevő gyermekek száma: 817 fő

−

A megvalósítás helyszíneinek száma:
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Szombathely, 2011. június 09.

Grünwald Stefánia igazgató, projektmenedzser
AGORA Szombathelyi Kulturális Központ

AGORA-ÓRA – Kreatív szabadidő, időtálló tudás
Azonosító szám: TÁMOP-3.2.11-10/1-2010-0083
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

