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Sajtóközlemény 
 

UNIÓS TÁMOGATÁSBÓL A MŰVÉSZETI KÉPZÉS TÁMOGATÁSA VALÓSULT MEG A HARMÓNIA 

ALAPFOKÚ MŰVÉSZETI ISKOLA KISKÖREI ÉS HEVESI TELEPHELYÉN. 

 

A Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 10 019 794 Ft, azaz tízmillió-tizenkilencezer-

hétszázkilencvennégy forint uniós támogatást nyert a Innovatív iskolák fejlesztése 2. ütem 

tárgyú pályázati kiíráson az Új Széchenyi Terv keretében. Az elnyert támogatásból a tanulók 

művészeti kompetenciáinak fejlesztésén túl, hangsúlyossá vált a környezettudatosság, az 

egészséges életmód. Ezt a célt szolgálta a pedagógusok e témában történő továbbképzése is. 

 

 

A kiskörei székhelyű Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola 2004-től látja el a térségben az alapfokú 

művészeti nevelést. Négy megyében, 14 telephelyen 33 tanulócsoportban vesznek részt a gyerekek 

képzőművészeti, színművészeti és táncművészeti képzésben. 

„A művészeti képzés megújulása a Hevesi Járásban az alkotóerők fejlesztésével” című projekt 

indokoltságát igazolja, hogy a mai, gyorsan változó világban egyre nagyobb hangsúlyt kap a 

változásokhoz való gyors alkalmazkodás. Az alkalmazkodásra való felkészítésben kulcsszerepet 

kapnak a köznevelési intézmények, melyek alapvető szerepet játszanak az ehhez szükséges 

kompetenciák fejlesztésében. Intézményünk nagy hangsúlyt fektet a gyermekek és fiatalok 

nevelésének kiteljesítésére, a társadalmi leszakadás megakadályozására, valamint a 

tehetséggondozásra a művészeti nevelés-oktatás eszközeivel. 

 

A projekt révén – a gyermekek kompetenciáinak fejlesztésén túl – az iskola alapvető célkitűzését is 

segítik a projektben megvalósítani kívánt környezeti szemléletű programok, az életvitelhez, 

egészséges életmódhoz kapcsolódó képzések és rendezvények. A képzésekkel, foglalkozásokkal, 

közösségi rendezvényekkel, a diákok tanulmányi teljesítőképességének fokozását, pályaorientációs 

tréningsorozattal és tanulmányi kirándulásokkal pályaválasztását segítettük. 

 

Projektünk elsődleges célja, hogy olyan programokat valósíthassunk meg művészeti iskolánk tanulói 

számára, melyek a környezeti nevelést, a környezettudatos magatartás fejlesztését, a fizikai 

aktivitásban gazdag közlekedési formákkal kapcsolatos oktatást, valamint az egészséges életmódra 

és helyes táplálkozásra való ösztönzést szolgálják. 

 

„A művészeti képzés megújulása a Hevesi Járásban az alkotóerők fejlesztésével” projekt az Európai 

Unió támogatásával az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával, a  TÁMOP-3.1.4.C-14-2015-

0070 program keretében valósult meg. A támogatási időszak: 2015. május 1. - 2015. október 31. A 

megvalósításra elnyert összeg 10 019 794 Ft. 

 

 

Kapcsolat: 

Név/cím:Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola,  3384 Kisköre, Széchenyi út 42.. 

Telefon/fax: 30/5864469; +3662655880 

Email: harmonia3384@gmail.com 

 


