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„Görbeország kincsei” – palócok a kreatív iparban 
(Sajtóközlemény) 

 

 

A COGITO Általános Művelődési Központban a végéhez ért egy egy éven át tartó 

pályázati program. A Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében a közművelődési 

intézmények a kreatív iparral kapcsolatos alapkompetenciák fejlesztését elősegítő új tanulási 

formákat alkalmaztunk. 

Hat Salgótarján környéki településen (Cereden, Litkén, Lucfalván, Mátraszelén, 

Somoskőújfaluban és Sóshartyánban) 28 kompetenciafejlesztő foglalkozássorozatot 

szerveztünk egyenként 76 órában a kézművesség, a képzőművészet és az 

előadóművészetek (zene, bábjáték, színjátszás) kreatív területeken. A programba 12 

kolléga és 196 általános illetve középiskolás gyermek kapcsolódott be. A kidolgozott 

pályázati tematikák szorosan kapcsolódtak a településen működő oktatási intézmények 

pedagógiai programjaihoz. 

A művészetek világára, azon belül is a művészi önkifejezés és befogadás erősítésére 

helyeztük a hangsúlyt programunk során. A tevékenységekhez olyan tárgyi és személyi 

feltételrendszert tudtunk biztosítani, amely megfelel a tanügyi elvárásoknak, sőt meg is 

haladja azokat. Az alkotó munka valamennyi külső feltételét térítésmentesen, az egyenlő 

esélyek érvényesülésének figyelembevételével kívántuk nyújtani. 

Szerettük volna felkelteni a tudatos és tartalmas munkavégzés igényét, az alkotni 

vágyást, az önkifejezés vágyát olyan gyermekekben, akik számára a művészetekkel való élő 

találkozás nehézségekbe ütközik.  

Pályázatunkban olyan tevékenységek megvalósítását tűztük ki célul, amelyek 

hiánypótlóak a nevelési-oktatási intézmények mindennapi tanítási gyakorlatában. Ezek a 

projektek egyaránt tartalmazzák a hátránykompenzálás és tehetséggondozás elemeit, 

művészeti és szociális kompetenciákat fejlesztenek, és pozitívan hatnak a gyermekek 

személyiségfejlődésére.  

A művészeti tevékenység egyik alapeleme a megmutatkozás, ahol az alkotóknak 

alkalmuk nyílik találkozni a közönséggel. Ez hatalmas inspiráló erőt ad a gyerekek számára. 

Az ebben rejlő lehetőségeket mi is szerettük volna kihasználni, ezért a projektek zárásaként 

kiállításokat, művészeti bemutatókat rendezünk több helyszínen (Somoskőújfaluban, 

Sóshartyánban, Lucfalván, Litkén). 

Azokat a kompetenciákat, amelyeket otthon nem kaphatnak meg, az iskolai nevelés 

kell, hogy pótolja. Ezt erősítette a közművelődési intézményegységünk és tevékenységünk a 

kötetlenebb lehetőségeivel, rugalmasságával. A célcsoport jó része hátrányos helyzetű 

gyermek, illetve fiatal.  

A kompetenciafejlesztő tevékenység során a fiatalok megélhették a szabadon alkotás 

örömét, megismerhették a különféle anyagok tulajdonságait, a legváltozatosabb önkifejezési 

formákat. A drámapedagógiai eszközök alkalmazása pedig növelte önbizalmukat, 

aktivitásukat, kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő 

képességüket. Megtanulhatták a legszűkebb környezet (a község) valamint a tájegység 

meghatározta népcsoport (a palócság) kultúráját egységben látni és láttatni. A hagyományos 

értékteremtő közösségek mintájára ők is értékeket hoztak létre, mindezt úgy, hogy az jól 

illeszkedjék a jelen kor elvárásaihoz és a XXI. század kultúrájához.  

A program végén a kompetencia alapú tanítással, neveléssel, elő- és felkészítjük a 

gyermekeket (a siker- és pályaorientáltság jegyében) a társadalomba való sikeres 

beilleszkedésre.  


