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SAJTÓKÖZLEMÉNY  
   
SZERVEZETÜNK A TÁMOP- 3.2.3.B
FT TÁMOGATÁST NYERT. 
 

A pályázat célja a többfunkciós közmű
hagyományőrző kézműves foglalkozások, szakkör, és digitális írástudást fejleszt
megszervezése, tanfolyam vagy klub keretében.

Rendezvényeink során többek között az alábbi programokkal találkozhattak az érdekl

Könyvtári tevékenységek - Gyere netezz Te is!

A program  2x6 alkalommal került megvalósításra, 2013. szeptember, illetve 2014. február
résztvevők megismerkedtek a számítógép használat alapjaival, az internet használatával, az információ és a 
főbb böngészők elérhetőségével, az e

Közművelődési alkalmak szervezése 
kifejlesztett program  

A programra 12 alkalommal került sor 2013. szeptember 
fejlesztő feladatokat oldottak meg, különböz

Közművelődési alkalmak szervezése 
hagyományos és modern technikák megismertetése program

A program 12 alkalommal került megvalósításra. A résztvev
anyagokból való elkészítésével, különböz
üvegfestés). A kézműves szakkör nyílt napjaira 4 
14-én, 2014. április 18-án, 2014. június 21

A TÁMOP -3.2.3.B-12/1/1-2013-0178 számú pályázatunk megvalósítása 2013. szeptembert
tartott. A projekt az Európai Unió támogatásával,
meg. 
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3.2.3.B-12/1 PÁLYÁZATI KIÍ RÁSÁN SIKERESEN PÁLY

A pályázat célja a többfunkciós közművelődési intézményekben az ( Integrált Közművelő
ves foglalkozások, szakkör, és digitális írástudást fejlesztő nem formális képzések 

megszervezése, tanfolyam vagy klub keretében. 

ényeink során többek között az alábbi programokkal találkozhattak az érdeklő

Gyere netezz Te is! - digitális írástudást fejlesztő program 

A program  2x6 alkalommal került megvalósításra, 2013. szeptember, illetve 2014. február
k megismerkedtek a számítógép használat alapjaival, az internet használatával, az információ és a 

ségével, az e-mail használatával, ill. hasznos oldalak keresésével.

dési alkalmak szervezése - Kreatív rajzszakkör- vizuális nevelés alsó tagozatos gyermekekre 

A programra 12 alkalommal került sor 2013. szeptember -2014. július időszakban. A gyerekek kreatív 
 feladatokat oldottak meg, különböző rajztechnikákkal ismerkedtek. 

dési alkalmak szervezése - népi kézm űves szakkör - néphagyományok továbbéltetése, 
hagyományos és modern technikák megismertetése program 

A program 12 alkalommal került megvalósításra. A résztvevők megismerkedtek a népi játékok természetes 
anyagokból való elkészítésével, különböző kézműves technikákkal ( bőrözés, textilfestés, ékszerkészítés, 

ves szakkör nyílt napjaira 4 alkalommal került sor 2013. október 5
án, 2014. június 21-én.  

0178 számú pályázatunk megvalósítása 2013. szeptembert
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult 

Gyöngyöstarján Község Önkormányzata 

RÁSÁN SIKERESEN PÁLY ÁZOTT 4.020.578,-

űvelődési Terekben) 
ő nem formális képzések 

ényeink során többek között az alábbi programokkal találkozhattak az érdeklődők: 

ő program  

A program  2x6 alkalommal került megvalósításra, 2013. szeptember, illetve 2014. február hónapoktól. A 
k megismerkedtek a számítógép használat alapjaival, az internet használatával, az információ és a 

mail használatával, ill. hasznos oldalak keresésével. 

vizuális nevelés alsó tagozatos gyermekekre 

szakban. A gyerekek kreatív 

néphagyományok továbbéltetése, 

k megismerkedtek a népi játékok természetes 
rözés, textilfestés, ékszerkészítés, 

alkalommal került sor 2013. október 5-én, 2013. december 

0178 számú pályázatunk megvalósítása 2013. szeptembertől 2014. júliusig 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult 


