Az egész életen át tartó tanuláshoz hozzáférés biztosítása
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A projekt címe: Új tanulási tartalmak és szolgáltatások Bordányban az egész életen át tartó tanulás jegyében
Projekt részletes szakmai tartalma:
Az egész életen át tartó tanulásnak fontos eleme, hogy önmagunk képzése nem csak az iskolapadokban és nem csak
különböző bizonyítványok megszerzésével lehetséges. Hasonlóan fontos a kevésbé szervezett és szabályozott keretek
között (nem formális formában) megszerzett tudás, illetve a mindennapi élet, a munka és a társadalmi interakciók
során (informális formában) megkapott ismeretek is. Ennek fényében körvonalazódott az oktatást támogató nem
formális és informális tanulási programcsomagunk. A pályázati projektben három tanulási, képzési, tudásátadási
forma keretében kilenc különböző tematikájú tanulást támogató programot dolgoztunk ki, melyeken több mint 100
fő vesz majd részt a projekt 36 hónapos időtartama alatt. Havi szakkör keretében 12 havonta más-más tanulási
programot valósítunk meg az olvasásra nevelés, az ismeretterjesztés és a digitális médiaismeretek témakörében.
Művészeti csoport keretében szintén 12 havonta különböző tanulási programban vehetnek részt a projektbe
bekapcsolódók. Itt önismereti és improvizációs, drámajáték és színjátszás, valamint néptánc kurzuson tanulhatnak a
célcsoport tagjai. Végzettséget nem nyújtó tanfolyamok keretében szintén évente változó tematika került
kidolgozásra: digitális írástudást fejlesztő, nyelvi valamint hagyományőrző mesterségek és modern technikák
tanfolyam szerepel a tervezett tevékenységek között. A célcsoport tagjaival a projekt teljes ideje alatt összesen 20
szakember, szakmai megvalósító és mentor foglalkozik majd, továbbá 18 meghívott szakmai előadó segíti az egész
életen át tartó tanulásba való bekapcsolódást. Mindhárom tanulási forma mind a kilenc tanulási programja keretében
olyan, a helyi igényekre és sajátosságokra épülő, sikerélményt okozó tevékenységek megvalósítását terveztük meg,
melyek hosszú távon garantálják a célcsoport aktivitását és a projekt sikerességét. A megálmodott programok célja az
egész életen át tartó tanulás támogatása, a tudás, az egyéni kompetenciák, készségek és képességek fejlesztése
Bordányban és a Mórahalmi kedvezményezett járásban. A projektben megfogalmazott tevékenységek hozzájárulnak
az alapkompetenciák fejlesztéséhez, elősegítik a formális oktatásba, a munkaerőpiacra valamint a társadalmi illetve
közéletbe való visszatérést illetve hozzájárulnak az egész életen át tartó tanulás céljának eléréshez. A projekt
célcsoportja a lakosság, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek körére. A megvalósított
tevékenységek során a tanulási programokba bevont személyek közül a hátrányos helyzetű személyek aránya 60%
felett várható, továbbá minimum 10 munkanélkülit és 21 inaktív polgárt kívánunk a projektbe vonni. Az előzőekben
vázolt programokat a helyi sajátosságok és igények mentén alakítottuk ki, a szakmai koncepció kialakításánál
alapoztunk a helyi esélyegyenlőségi programban megfogalmazott helyzetelemzésre. A projekt során végig
hangsúlyosan kezeljük a környezetvédelmi és esélyegyenlőségi szempontok érvényesülését, valamint biztosítjuk
esélyegyenlőségi munkatárs alkalmazását. Pályázatunk szervesen illeszkedik az EFOP-4.1.7-16 A közösségi
művelődési intézmény- és szervezetrendszer tanulást segítő infrastrukturális fejlesztései című konstrukcióhoz, épít a
pályázat keretében megvalósuló infrastruktúra-fejlesztésre. A megvalósuló programok hozzájárulnak a tanulási
kompetenciák, az anyanyelven folytatott kommunikációs kompetenciák, a szociális és állampolgári kompetenciák, a
digitális kompetenciák valamint a kulturális tudatosság és kifejezőkészség fejlesztéshez, szolgálják az attitűdformálást,
a tanuláshoz és a munkaerő-piaci részvételhez szükséges készségek elsajátítását. Projektünk megvalósításával
intézményünk egész életen át tartó tanulást támogató szerepe erősödik és hatékonyan tudunk bekapcsolódni a
képesség- és kompetenciafejlesztésbe. Mindez a kulturális közszolgáltatások bővülését, a kihasználtság emelkedését, a
bevonzott polgárok számának emelkedését vonja maga után.
Igényelt támogatás: 39.999.015,- Ft
Támogatási intenzitás: 100 %
A projekt kezdete: 2017.11.01.
A projekt vége: 2020.10.31.
A projekt időtartama: 36 hónap

