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Városi Művelődési Ház és Könyvtár az „Életen át tanuló közösségek Biharban” című pályázatában az
kulturális intézményben megvalósuló egész életen át tartó tanulást biztosító szolgáltatások,
tevékenységek, új tanulási tartalmak támogatását, új típusú tanulási formák kialakítását kívánja
megvalósítani 2018. január 01. – 2019. december 31-ig terjedő időszakban Biharkeresztesen.
A projekt célja, a közösségi művelődési intézmény keretén belül az egész életen át tartó tanulás
támogatása érdekében a kompetenciafejlesztést, oktatást és a területi ellátást elősegítő
infrastruktúra fejlesztése.
A célok elérése érdekében képzési és önképzési, valamint tudásátadási formák valósulnak meg az
egész életen át történő tanulás és az andragógia eszközeinek alkalmazásával, amely tanulási formák
nem járnak végzettséget biztosító dokumentum megszerzésével.
Megvalósuló tanulási formák:
1.
Tanfolyam
2.
Havi szakkör
3.
Ismeretterjesztő előadássorozat
4.
Műhelyfoglalkozás
5.
Kompetenciafejlesztő szak- vagy alkotótábor
Az elvégzett előzetes igényfelmérésből kiderült, hogy a településen élők számára fontos és jó hely a
művelődési ház és könyvtár, szeretnek oda járni, szeretik az ottani rendezvényeket, eseményeket,
szívesen vennének részt új tanulási, önképzési formákban. Az élethosszig tartó tanulás szakmai
tartalmának fejlesztése, a felmerült igényeknek megfelelően kialakított tematikák alapján
megvalósítandó szakkörök, tanfolyamok, táborok, műhelyfoglalkozások és ismeretterjesztő alkalmak
még több látogatót vonzanak majd az intézménybe.
A program célcsoportja Biharkeresztes lakossága, különös tekintettel a köznevelésben részt nem
vevők, valamint a hátrányos/halmozottan hátrányos helyzetűek körére.
Tevékenységek: Előkészítés, Kötelező nyilvánosság, projektmenedzsment (projektmenedzser,
pénzügyi vezető) foglalkoztatása; szakmai vezető foglalkoztatása; szakmai megvalósítók (3 fő)
foglalkoztatása; eszközbeszerzés.
Megvalósítandó szakmai tevékenységek: Történetek és receptek – Tanfolyam; Ügyes kezek - Havi
szakkör; Kreatív műhely - Havi szakkör; Borkultúra - Havi szakkör; Világjárók - Havi szakkör;
Barangolás az e-gyűjteményekben - Havi szakkör; Bihari esték - Ismeretterjesztő előadás;
Meseösvény – Műhelyfoglalkozás (2 db); Kulturális barangolás - Kompetenciafejlesztő tábor (3 db).
Az elképzelés hosszú távú megvalósítását elősegíti a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a
köznevelés eredményességének és hatékonyságának támogatása és a kulturális intézmény sokoldalú
szolgáltatásainak bővítését. Segíti a szegénységben élők helyzetének javulását, illetve a problémával
küzdők integrációját és a beilleszkedésüket a társadalomba.
A fenntartási időszakban a megújult tereket gazdag szakmai tartalommal kívánjuk megtölteni, ezzel is
minél több látogatót bevonzani az intézménybe.

