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Szakmai tematika
Tábor

"Művészetek - régiségek" - Tanórán kívüli ismeretközvetítés és kompetenciafejlesztés a Rómer Flóris 
Múzeumban című projekt

EFOP-3.3.2-16-2016-00273 
______________________________________________

1. A tevékenység neve
Tábor – Művészeti és helytörténeti temaikájú tábor fogyatékkal élő diákoknak
A tábor során a résztvevők városunk és a győri vár történetével, jellegzetes építményeivel, 
valamint természeti környezetével és a népi emlékekkel ismerkednek. Felhívjuk 
figyelmüket környezetünk megóvásának fontosságára. A megszerzett ismereteiket 
alkotótevékenységek során mélyítjük el. 

2. A tevékenység céljának megnevezése, fejlesztési területek leírása:
A művészeti, helytörténeti tábor célrendszere:
A múzeumi környezet, a gyűjtemények, valamint a környező valóság esztétikai 
szépségének megismertetetése alapozzon meg egy stabil és megújulásra képes érzelmi 
kapcsolatot.
Célunk, hogy az élményszerű foglalkozásokkal, segítsük a fogyatékkal élőket az emberi 
és a természeti világ jelenségeinek jobb megismerésében. A csoportjátékok során érezzék 
meg egymás segítését, a szolidaritás érzését. A táborban résztvevő nevelők, segítők 
jelenléte, még jobban elmélyíti a személyes kapcsolatot, amely segíti az év közbeni 
múzeumi foglalkozásokon való részvételt.

 
Fejleszteni kívánt készségek:

- együttműködési készség fejlesztése
- önfejlesztő képesség fejlesztése
- kreativításra, játékra való készség fejlesztése
- kooperatív készségek fejlesztése
- szem-kéz koordináció, finommozgások fejlesztése

Fejleszteni kívánt kompetenciák:
- attitűd-alkalmazkodó képesség fejlesztése
- szociális és kommunikációs kompetenciák fejlesztése
- feladatvállalás képességének és a kezdeményezőkészség fejlesztése

3. A célcsoport leírása 
Fogyatékkal élő, enyhe fokban értelmi fogyatékos, közép-
súlyos értelmi fogyatékos, általános iskolás korú tanulók. A 
tábor lehetővé teszi a szülők bevonását a foglalkozásokba. 
A táborban résztvevők száma: 20 fő
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4. Tervezett alkalmak száma, a tevékenység időtartama:
A tábor heti 4 napon át zajlik, a napi foglalkozások időtartama: 4 óra. 

5. A tevékenység munkaerőigénye 
A tábori foglalkozásokat minden esetben szakirányú végzettséggel és gyakorlattal 
rendelkező múzeumi szakemberek (múzeumpedagógusok és mentálhigiénes végzettséggel 
rendelkező munkatárs) tartják.

6. A tevékenység módszertanának leírása
A tábor napi rendjében visszatérő alkalmak a ráhangolódó, egymást megismerő 
közösségi, ügyességi játékok ill. a csapatjátékok.
A napi élmények feldolgozásakor, változatos ábrázolási technikákat és eszközöket (festés, 
fémdomborítás, képalkotás a természet anyagaival, agyagozás) használunk, bízva abban, 
hogy az alkotás öröme segíti a személyiségük fejlődését. 
A heterogén összetételű fogyatékos csoport foglalkoztatása a kiállításban és az ügyességi 
játékoknál, több érzékszerv valamint mediális eszközök bevonásával történik. 
A foglalkozások legfontosabb eleme a napi témához kapcsolódó mondókák, szituációs 
játékok és az együtt alkotás.

7. A tevékenység eszközigényének leírása
A  foglalkozások a Borsos Múzeum és a Fruhnmann-ház kiállítótermeiben ill. a 
múzeumépületek udvarán zajlanak. Szakmai anyagok beszerzése szükséges. A bútorok 
(asztalok, székek) és a csoportjátékokhoz szükséges mediális tárgyak rendelkezésre 
állnak. A tábor során étkeztetést biztosítunk a résztvevőknek.

 
8. A tervezett tevékenység időbeni bontása 

Téma Tartalom Alkotó tevékenység Időbeli bontás
1.nap „Állatok 

farsangja” 
8.30 Ismerkedés a 
múzeumi környezettel
10.00-11.00 
Állatábrázolások, 
állatutánzó játékok, 
képes állatos memória 
kártya a kiállításban.
11.30-12.30 
Alkotótevékenység

Síkbáb készítése 
papírból színezéssel

2 óra 
ismeretszerzés
2 óra 
alkotótevékenység
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2.nap Győr, a vizek 
városa

8.30 Ismerkedés a 
város természeti 
környezetével, séta a 
Duna-parton.
10.00-11.00 Ügyességi 
csapatjátékok.
11.30-12.30 
Alkotótevékenység

Kavicsfestés, színes 
homokkép készítése

2 óra 
ismeretszerzés
2 óra 
alkotótevékenység

3.nap A reneszánsz kori 
győri vár

8.30 Belvárosi séta a 
várfalnál 
10.00 
Múzeumpedagógiai 
foglalkozás a győri vár 
Sforza-félbástyájában
11.30-12.30 
Alkotótevékenység

Vaskakas ábrázolás 
készítése alumínium 
lemezből

2 óra 
ismeretszerzés

2 óra 
alkotótevékenység

4.nap A kályhás 
mesterség

8.30 Az otthon melege 
múzeumpedagógiai 
foglalkozás.
10.00-11-00 Népi 
énekes körjátékok
11.3012-30 
Alkotótevékenység

Agyagozó 
tevékenység-
kályhacsempe 
készítése gipszminta 
alapján

 2 óra 
ismeretszerzés
2 óra 
alkotótevékenység

9. A tevékenység kimenete 
A program megvalósulásához ugyanazon fogyatékkal élő, különböző korosztályú tanulók, 
heti négy napi részvétele szükséges, naponta összesen 20 fő.

10. A tevékenység sikeres megvalósításával elérni kívánt eredmények leírása:
● Kizökkennek a mindennapok rutinjából. Lehetőséget kapnak egy új környezet 
megismerésére és a benne való szocializálódásra.
● A változatos manuális tevékenységekkel – rajzolás, festés, lemezdomborítás mintázás – 
lehetőséget adunk a környezet jelenségeiről szerzett tapasztalataik és a napi élmények 
feldolgozására, ezáltal valósulnak meg a fejlesztési feladataink (pl. a vizuális önkifejezés, 
a képi-plasztikai képesség fejlesztése).
● Törekszünk arra, hogy a napi találkozások, foglalkozások örömforrást jelentsenek 
nemcsak a fogyatékkal élőknek, hanem a foglalkozásvezetőknek is. 
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