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SAJTÓKÖZLEMÉNY 

„EGYÜTT6ÓK” 
 

 
A hajdúdorogi Görög Demeter Művelődési Ház és az Emberi Erőforrás Operatív 
Program keretében benyújtott, EFOP-3.3.2-16-2016-00214 kódszámú, 
„EGYÜTT6ÓK” – Közös lépés a tudás felé a hajdúdorogi Görög Demeter 
Művelődési Ház kulturális szolgáltatásainak tükrében” című támogatási 
kérelme 24 998 758 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült. A projekt 
az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap és a Magyar Állam 
100%-os támogatási intenzitásával kerül finanszírozásra. A projektben 2018. 
április 1. és 2019. szeptember 30. között a művelődési ház 6 nevelési-oktatási 
intézmény tanulói és óvodásai részére nem formális és informális tanulási 
alkalmakat szervezett. 
 

A Görög Demeter Művelődési Ház az elnyert 24 998 758 Ft támogatásból a gyermek 
és ifjúsági korosztály tanórán kívüli nevelését valósította meg formális és informális 
tanulási alkalmak szervezésével. A projekt kiemelt célja volt, hogy a résztvevők 
részére (különös tekintettel a hátrányos és halmozottan hátrányos tanulókra), olyan 
programokat biztosítson, amely az alapkompetenciák mellett az ismeretet és tudást 
gyarapítson; fejlessze a résztvevők személyiségét; elősegítse a képességek 
kibontakoztatását, valamint a szociokulturális hátrányok leküzdését.  
 

A művelődési ház 6 nevelési-oktatási intézménnyel együttműködve az intézmények 
pedagógiai programját kiegészítő tanórán kívüli foglalkozási formákat valósított meg. 
Többek között a kulturális örökség, nemzeti kultúránk értékei; a kulturális és a társas 
kapcsolatok értékközvetítése; a testi és lelki egészség megerősítése, egészséges 
életmódra nevelés; a sport és a mozgás örömének felkeltése; a közösségi értékek 
hangsúlyozása; a csapat és versenyszellem megerősítése; az esztétikai-művészeti 
kifejezőképesség fejlesztése; a természeti és a társadalmi környezettel való harmo-
nikus kapcsolat megalapozása; aktív állampolgárságra és környezettudatosságra 
neveléshez kapcsolódó foglalkozási formák mindegyike a művelődési ház 
adottságaira épített. Tehát a közművelődési terület adottságait és lehetőségeit 
felhasználva kulturális neveléssel támogatta és egészítette ki a formális oktatást. 
 

A művelődési ház a projekt 18 hónapos futamideje alatt 3 féle kulturális órát, 10 féle 
témanapot, 12 féle heti szakkört, 1 féle havi szakkört, 1 féle versenyt és 3 féle 
témahetet szervezett, melyeken az együttműködő nevelési-oktatási intézményekből 
605 tanuló és óvodás vett részt. 
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A projekttel a művelődési ház és a nevelési-
oktatási intézmények hosszú távú együttmű-
ködése folytatódott, melyben a kulturális és 
közoktatási rendszer közötti partnerség a 
közművelődési intézmény kulturális szolgáltatási 
kínálatának gazdagodását és a közoktatásban 
résztvevő tanulók kompetenciáinak fejlesztését 
segítette elő. 
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