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KICSENGETÉS 

- Játszva tanulunk, tanulva játszunk  
 

 

Heti szakkörök, nyári táborok, témanapok és téma-

hetek 

óvodásoknak, általános és középiskolásoknak 
 

 

 

 

 

 

 

 

A foglalkozásokon a részvétel INGYENES! 

 

Jelentkezz óvodádban, iskoládban! 

 

 



 

Kedves Fiatalok! 

 

Örömünkre szolgál, hogy ismét egy olyan nyertes pályázatot indíthatunk útjára, amely gyerekeknek 

és fiataloknak szóló programok megvalósítását teszi lehetővé. Az Európai Unió által támogatott 

TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0370 számú pályázatunk 18 723 873 Ft pályázati támogatásban 

részesült. 

 

A KICSENGETÉS az a pillanat, amit a legtöbb gyermek várva vár. Programunk ezt a vágyat 

tovább erősíti, hiszen tanórán kívüli, élményszerű foglalkozásokat kínálunk nekik. A projekt 

célcsoportja a gyermek és ifjúsági korosztály, s ezen keresztül célunk a hátrányos helyzetű 

csoportok bevonása.  

Programunk célkitűzése többek között, a gyermekek és fiatalok iskolán kívüli szabadidős tevékeny-

ségének támogatása, minőségi fejlesztése, jelentősen növelve ezáltal a formális oktatás hatékony-

ságát. 

 

A megvalósítás és a fenntarthatóság érdekében 8 oktatási-nevelési intézménnyel kötöttünk 

együttműködési megállapodást, melynek keretében különböző foglalkoztatási formák: heti szakkö-

rök, témanapok és témahetek szerepelnek a palettán. Minden program ingyenes a résztvevők 

számára. 

Pályázatunkban a népművészetünk, népdalkincsünk, népzenénk, néptáncunk, a kézműves 

hagyományaink, a diákszínjátszás és az állatbarát és természetvédelemi témakörökkel, az ezekhez 

kapcsolódó tevékenységekkel és sok-sok játékkal járulunk hozzá az Új Széchényi Terv alapcéljai-

nak megvalósításához, gazdagításához. 

 

A projektben résztvevő intézmények, tagintézmények: 

- Bicske Városi Óvoda József Attila utcai, Kakas és Szivárvány Tagóvoda 

- Budapest Főváros Önkormányzatának Kossuth Zsuzsa Gyermekotthona és Általános 

Iskolája 

- Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

- Fejér Megyei Prelúdium Alapfokú Művészetoktatási Intézmény 

- Fejér Megyei Vajda János Gimnázium és Szakközépiskola 

- VTKÖT József Nádor Általános Iskola Petőfi Sándor tagiskolája, Csabdi  

 

Célunk az értékközvetítés, a személyiségformálás, az értelmi, érzelmi, akarati, esztétikai képessé-

gek fejlesztése és a szükségletek alakítása, a tudásközvetítés. 

 

Forgassátok sok szeretettel kiadványunkat, sok szeretettel várunk Benneteket foglalkozása-

inkon. 

 

Projekt információk: 

Projekt teljes neve: KICSENGETÉS – Játszva tanulunk, tanulva játszunk! 

Társadalmi Megújulás Operatív Program „Kulturális intézmények részvétele a tanórán kívüli 

nevelési feladatok ellátásában”  

 

Kedvezményezett: Bicskei Egységes Művelődési Központ és Könyvtár 

Petőfi Művelődési Központja 



Projekt jele: TÁMOP-3.2.13-12/1-2012-0370 

A projekt időtartama: 2013. július 1. – 2014. augusztus 30. 

A projekt fenntartási időszaka: 2014. augusztus 31. - 2019. augusztus 30. 

Projektmenedzser, valamint a projekt szakmai vezetője: Nagyné Szita Erzsébet 

Projekt asszisztens: Pötördi Éva 

Pénzügyi munkatárs: Juhászné Fónyad Gabriella 

A 2013/2014-es tanévben induló tanórán kívüli foglalkozás-sorozatok: 

 
„FABRIKA” (kézműves heti szakkör) 

Őszi félév: 2013. szeptember – december 

Tavaszi félév: 2014. február – május 

Alkalmak száma: 16 alkalom x 2 óra 

Maximális létszám: 12 fő 

Csoportvezető: Németh Éva tanár 

 

„BIBICFÉSZEK” (állatbarát és természetvédő heti szakkör) 

Őszi félév: 2013. szeptember – december 

Tavaszi félév: 2014. február – május 

Alkalmak száma: 16 alkalom x 2 óra 

Maximális létszám: 12 fő 

Csoportvezető: Únyiné Nagy Éva tanár 

 

„BIBICFÉSZEK” (állatbarát és természetvédő tábor) 

Várható időpont: 2014. június/július 

Alkalmak száma: 5 nap / 5 x 3 óra 

Maximális létszám: 20 fő 

 

„KORONG MATYI” (fazekas heti szakkör) 

Őszi félév: 2013. szeptember – december 

Tavaszi félév: 2014. február – május 

Alkalmak száma: 16 alkalom x 2 óra 

Maximális létszám: 12 fő 

Csoportvezető: Kiss Irén keramikus 

 

„Ki nevet a végén?” (heti játékszakkör) 

Őszi félév: 2013. szeptember – december 

Tavaszi félév: 2014. február – május 

Alkalmak száma: 16 alkalom x 2 óra 

Maximális létszám: 15 fő 

Csoportvezető: Kiss Béláné tanár 

 

„Ki nevet a végén?” (játéktábor) 



Várható időpont: 2014. június/július 

Alkalmak száma: 5 nap / 5 x 3 óra 

Maximális létszám: 20 fő 

 

„SZÍN-JÁTÉK” (diákszínjátszó heti szakkör) 

Őszi félév: 2013. szeptember – december 

Tavaszi félév: 2014. február – május 

Alkalmak száma: 16 alkalom x 2 óra 

Maximális létszám: 12 fő 

Csoportvezető: Pap Istvánné tanár, drámapedagógus 

 

„SZÍN-JÁTÉK” (diákszínjátszó tábor) 

Várható időpont: 2014. június/július 

Alkalmak száma: 5 nap / 5 x 3 óra 

Maximális létszám: 20 fő 

 

„CSILINKA” (népzenei heti szakkör) 

Őszi félév: 2013. szeptember – december 

Tavaszi félév: 2014. február – május 

Alkalmak száma: 16 alkalom x 2 óra 

Maximális létszám: 12 fő 

Csoportvezető: Lukácsné Ádám Annamária tanár 

 

„MÁKSZEM” (néptáncsuli) 

Őszi félév: 2013. szeptember – december 

Tavaszi félév: 2014. február – május 

Alkalmak száma: 16 alkalom x 2 óra 

Maximális létszám: 12 fő 

Csoportvezető: Strack Orsolya néptánc pedagógus, koreográfus 

 

„MÁKSZEM” (néptánc tábor) 

Várható időpont: 2014. június/július 

Alkalmak száma: 5 nap / 5 x 3 óra 

Maximális létszám: 20 fő 

 

„ARANYALMA” (adventi témanap) és „VARÁZSKEZEK” (húsvéti témanap) 

Őszi félév: 2013. december 

Tavaszi félév: 2014. április 

Alkalmak száma: 3 nap x 3 óra 

Maximális létszám: 60 fő 

Helyszín: Bicske Városi Óvoda József Attila utcai, Kakas és Szivárvány 

tagóvodaVezeti: Kiss Irén népi kismesterségek oktatója 


