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SAJTÓKÖZLEMÉNY
MEGÚJULÁS, FEJLŐDÉS A GYERMEKEINKÉRT
A LÍRA ZENEISKOLA ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLÁBAN
A Líra Zeneiskola Alapfokú Művészeti Iskola azzal a céllal pályázott a ’TÁMOP-3.1.4.C-14 Innovatív
Iskolák fejlesztése 2. ütem című konstrukcióban, hogy az iskola, tanulói részére olyan az életkornak
megfelelő energiaegyensúlyt szolgáló testmozgás programokat valamint életmód programokat
valósítsanak meg amelyek hozzájárulnak a diákok egészséges testi és lelki fejlődéséhez. A pályázat
keretében iskolánk 11,2 millió forint támogatást nyert el. A projekt az Európai Unió finanszírozásával
jött létre.
A projekt elsődleges célja a diákok egészséges életmódra való nevelésének és környezettudatosságának
fejlesztése, valamint a pedagógusok szakmai fejlődésének elősegítése.
A projekt keretei között több tématerületet érintő programsorozatot valósítottunk meg, melyek a következők:
- ökotábort 52 diák és 6 pedagógus részvételével;
- természet közeli sporttábort 26 diák és 4 tanár részvételével;
- mozgásos szabadtéri tevékenység Harsányban 40 diák részvételével;
- mozgásos szabadtéri tevékenység Poroszlón 40 diák részvételével;
- komplex közlekedési ismeretek oktatását 48 diák részvételével;
- egészségnapot 40 diák részvételével;
- dohányzás megelőzési programot 41 diák részvételével valósítottunk meg.
A rendszeres sportolás, testmozgás elengedhetetlen a testi-lelki egészség megőrzése, fejlesztése
szempontjából, ezért tanulóink számára iskolán kívüli mozgásos tevékenységet is szerveztünk 2*40 diák
részvételével. Projektünk közvetlen célcsoportját az iskola diákjai és tanárai jelentik.
A programokat megtervezésében kiemelkedő szerepet kaptak azok az elemek, amelyek a gyermekek
környezeti nevelésére és az egészséges életforma megismerésére irányulnak.
A programok külső segítség bevonásával történtek, intézményünk sok esetben alkalmazott előadókat és
külsős oktatókat. A projekt kapcsán megvalósított programokat úgy állítottuk össze, hogy azok egymásra
épülve, szerves egységet alkossanak, és így a leghatékonyabban járuljanak hozzá a pályázati célok
eléréséhez. A projekt keretein belül több tárgyi eszközt is vásárolt iskolánk, melyek szükségesek voltak a
programok sikeres lebonyolításához. Ezek az eszközök a jövőben is segíteni tudják az iskolánk sikeres
működését és hozzájárultak az intézmény innovatív fejlődéséhez.
A program célja az egészséges életmódot támogató életmódtényezőket befolyásoló pozitív közösségi
minták terjesztése volt.
A 11,2 millió forint európai uniós támogatás iskolánk számára kiemelkedő jelentőségű volt, hiszen tanulóink
részére olyan programokat tudtunk biztosítani, amely hozzájárul az egészséges testi és lelki fejlődéséhez.
Pedagógusaink pedagógus-továbbképzésen való részvétele biztosítja a program hosszú távú fenntartását.
Az Európai Szociális Alap támogatásával valósult meg a projekt.
A projektről bővebb információt a www.duettlira.hu oldalon olvashatnak.
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