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 Pályázó: 
Biharnagybajom Községi Önkormányzat
 Fejlesztendő közművelődési intézmény:
Szűcs Sándor ÁMK
(Biharnagybajom Várkert u. 35.)
 Együttműködő  oktatási intézmény:
Szűcs Sándor ÁMK óvoda és iskola             



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

 az iskolarendszeren belül megszerzett 
képességeket, kreativitást továbbfejlesztő 
közösségi szolgáltatások fejlesztése,

 az intézmények alkalmassá tétele a kreatív iparral 
összefüggő tevékenységek, közösségek 
fenntartható működtetésére, az új tanulási formák 
alkalmazására, a környezeti nevelés elősegítésére a 
gyermek és ifjúsági korosztály számára,



 helyi kötődésű kreatív iparterületekhez kapcsolódó 
ismeretanyag feltárása, elterjesztése a helyi 
célcsoport körében, informális és non-formális 
tanulási alkalmak révén, 

 helyi értékeket hordozó kreatív ipar területeihez 
kapcsolódóan előállított, a kompetenciafejlesztés 
végeredményét képző produktumok/termékek 
létrehozása.



27 678 874 Ft 
mely 100%-ban támogatott



 A pályázat kiemelt célcsoportja a gyermek- és 
ifjúsági korosztály, alap és középfokú oktatási 
intézményben tanulók.



 Kézművesség
A kézművesség, játékkészítés helyi hagyományaival, 

jellemző jegyeivel, területeivel, funkciójával, fejlesztési 
lehetőségeivel kapcsolatos kompetencia-fejlesztő 
programok létrehozása.

 „Famívesség” szakkör
 szakkörvezető: Baloghné Kiss Katalin

 „Bőrművesség”  szakkör
 szakkörvezető: Fülöp Lászlóné



 Képzőművészet 
A képzőművészet szerepének bemutatása a helyi 

társadalom életében, a jellemző műfajaival kapcsolatos 
esztétikai ismeretek elsajátítása.

 

  „Paletta vizuális műhely” szakkör
 szakkörvezető: Láposiné Nagy Gabriella

 „Szobrász” szakkör
 szakkörvezető: Györfi Lajos



 Előadóművészet
A művészetek lehetőségeinek feltárása és használata a 

kreatív személyiségfejlesztésben, a nevelés 
folyamatában, a kidolgozott és megvalósított művészeti 
programok bemutatása.

 „Népzene határok nélkül” szakkör
 szakkörvezető: Györfi Gyula

 „Dráma” szakkör
 szakkörvezető: Mile Elekné



 Előkészítő szakasz kompetencia fejlesztés
Vállalkozói, kommunikációs, szociális kompetencia 

 1. szakasz ismeretszerző
közművelődési foglalkozások

 2. szakasz kreatív
kreatív műhelyfoglalkozások

 Az első két szakaszhoz kapcsolódóan összegző alkalmak
csoportmunka

 3. szakasz produktív-marketing



 "Hagyományőrző" tábor  
 "Betyár" tábor 
 "Pásztorok útján" tábor
 "Szűcs Sándor nyomában" honismereti tábor

 a témahetek 5 naposak, 25 fő részvételével



 Vetélkedők
 Kreatív projekt honlap fejlesztése
 „Helyi értéktár” kiadvány készítése
 Nyitó- és záró konferencia 
 Projektet bemutató PR film készítése
 "Szűcs Sándor Emléknap” megrendezése



 Szakmai megvalósítók, oktatók: 5 darab notebook, 2 darab 
LCD projektor, 2 darab diktafon, 2 darab vetítővászon, 2 
darab digitális fényképezőgép, 1 darab flipchart tábla, 1 
darab lamináló gép, 2 darab digitális kamera, 2 darab 
kameraállvány, 22 db szék.

 "Bőrműves" szakkör eszközei: csontkés,  varróár,  kerek 
lyukasztó,  szűcstű,  díszlyukasztó,  bőrvéső,  bőrkés,  
szíjhasító,  vékonyító, élszedő, kalapács, papírvágó olló, 
Fiskars olló-nagy, Fiskars olló-kicsi.

 "Famíves" szakkör eszközei:  kecskelábvéső, faragókés 
szorítóval, bunkó.

 „Népzene határok nélkül” szakkör eszközei: 2 darab citera.



 Informális és nonformális tanulási alkalmak száma
320 alkalom

 Informális és nonformális tanulási alkalmakon résztvevők 
száma

 292 fő

 Informális és nonformális tanulási alkalmakon való 
részvételek száma

 2420 alkalom

 Kompetenciafejlesztő és végeredményét képző 
produktumok/termékek száma

6 db



KÖZÖS-TÉR 
TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0300

Elnyert támogatás:25 000 000 Ft

Projekt megvalósításának kezdete 2013.02.01.
Projekt megvalósítás befejezése 2014.01.31.



 Szűcs Sándor ÁMK Óvodai Intézményegysége, 
 Szűcs Sándor Általános és Alapfokú Művészeti Iskola 
 Móricz Zsigmond Általános Iskola és Egységes Óvoda és Bölcsőde 

Bihartordai Tagintézménye Iskolai és Óvodai Intézményegység,
 Szerepi Általános Iskola Óvoda és Könyvtár óvodai tagintézménye, 

Szerepi Általános Iskola Óvoda és Könyvtár iskolai tagintézménye 
számára tanórai és tanórán kívüli szabadidős programok 

megvalósítása. 
A tevékenységek hozzájárulnak a gyermekek személyiségének 

fejlesztéséhez, segítik a tanulási folyamatot. 
Megvalósítandó tevékenységek: 

 témanapok, 
 témahetek, 

 versenyek, vetélkedők



A programokhoz jó munkát kívánok.
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