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"...s nem vész magja a nemes gabonának..."   
Hagyományos értékekre alapuló tudás-és közösségfejlesztés az Élő Forrásból 
 

Kedvezményezett: Élő Forrás Hagyományőrző Egyesület 

A projekt támogatás összege: 24 996 970 Ft 

A támogatás mértéke: 100% 

A projektmegvalósítás időszaka: 2018.02.01-2019.07.31. 

 

A projektünk célja a nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az óvodás gyermekek óvodai 
foglalkozáson kívüli kompetenciafejlesztése, ismeret- és tudásgyarapítása, az olyan nem formális és 
informális tanulási alkalmakkal, melyeket tartunk számukra. Az egyesület által megvalósított, a formális 
oktatást támogató és kiegészítő kulturális nevelés jelentős szerepet játszik a gyermekek 
személyiségfejlődésében és képességeik kibontakoztatásában, innovatív gondolkodásmódjuk 
kialakításában: felszínre hozzák a gyermekekben rejlő kreativitást, növelik önbizalmukat, 
kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és 
erősítik motiváltságukat. Emellett hozzá kívánunk járulni a területi egyenlőtlenségek és a szociokulturális 
hátrányok csökkentéséhez, valamint további átfogó célunk a szervezet által nyújtott kínálat bővítése, az 
alapellátás fejlesztése a nevelési oktatási intézmények igényei szerint.  
 
Részcélok:  
- a nevelési-oktatási intézmények és szervezetünk közötti partnerség (együttműködés) erősítése a 
nevelési-oktatási intézmények igényeinek megfelelően, a köznevelésben résztvevő tanulók és az óvodai 
nevelésben résztvevő gyermekek, tudásának és készségeinek fejlesztése nem formális és informális 
tanulási eszközökkel  
A projekt célja az egyesület jelenlegi szerepvállalásának mennyiségi és minőségi növelése az informális 
tanulási formák elterjesztésében, működtetésében, ennek keretei között olyan programok működtetése, 
melyek az egész életen át tartó tanuláshoz, valamint a sikeres életvezetéshez elengedhetetlen 
kulcskompetenciák fejlesztésében segítik a közoktatási intézmények munkáját.  
Célunk szabadidős tevékenységek formájában tanórán kívüli tevékenységeket nyújtani oktatási és 
nevelési intézményekben a célcsoport igényeinek megfelelően. 
A projektben 5 db általános iskolával és 1 db óvodával működünk együtt. Mindegyik együttműködő 

nevelés-oktatási intézmény kevésbé fejlett régióban található és a támogatást igénylő székhelyétől 

(Kiscsősz) eltérő településen működik. 

 

Együttműködő partnerintézmények és a megvalósítandó foglalkoztatási formák  

 

1. Ugodi Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola és AMI  Telephelye Pápakovácsi  

Művészeti csoport   45 alkalom   

Értékőr tábor     2 alkalom   

2. Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és AMI  

Értékőr tábor     2 alkalom  

Témahét     3 alkalom  

Versenyek     6 alkalom   

3. Vackor Óvoda, Egységes Óvoda- Bölcsőde (Devecser)  

Havi szakkör: Ritmus hangja 15 alkalom   

Témanap      9 alkalom   

4. Devecseri Gárdonyi Géza Általános Iskola és AMI  

Somvirág művészeti csoport  45 alkalom   

Értékőr tábor      2 alkalom  

5. Csöglei Általános Iskola  

Versenyek      6 alkalom   

Témahét      3 alkalom   

6. Gógánfai Fekete István Általános Iskola  

Értékőr tábor      2 alkalom   

Témahét      3 alkalom   

Versenyek      6 alkalom 


