EFOP-3.3.2-16 - Kulturális intézmények a köznevelés eredményességéért

A tervezett fejlesztés 2018. február 1. – 2020. január 31. között valósul meg, és a szakmai
programok a követő öt év során teljesednek ki (2025. február.1-ig.)
Az EFOP-3.3.2-16-2016-00273 kódszámú "Művészetek - régiségek" - Tanórán kívüli
ismeretközvetítés és kompetenciafejlesztés a Rómer Flóris Múzeumban című projekt a múzeum
több kiállítására (Patkó-gyűjtemény, Cserépkályha-történeti Kiállítás, Radnai-gyűjtemény, Borsos
Miklós és Kovács Margit Állandó Kiállítás, Várkazamata- Kőtár, Vasilescu-gyűjtemény, Csikóca
Művészeti Műhely és Kiállítótér) építve 9 féle tanórán kívüli múzeumpedagógiai programot biztosít
12 együttműködő intézmény (3 óvoda, 7 általános iskola és gyógypedagógiai intézmény, 2
középiskola) számára.
A NAT, az együttműködő intézmények pedagógiai programjai és az előzetesen elvégzett
igényfelmérés alapján kidolgozott szakmai programok biztosítják, hogy a résztvevők képző-, és
iparművészeti, helytörténeti, néprajzi ismereteket szerezzenek, és lehetővé teszik az iskolán kívüli
helyszínen történő komplex kompetenciafejlesztést.
A program céljai illeszkednek küldetésünk és jelen felhívás céljához: lehetőséget teremteni a
hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű tanulók, továbbá a fogyatékkal élő tanulók
felzárkóztatására, tudásgyarapítás és az élethosszig tartó tanulás elősegítése a résztvevő gyermekek
egyéni képességeihez megfelelően a tehetség kibontakoztatása és a komplex személyiség- és
kompetenciafejlesztés. erősíteni az együttműködést a partner intézményekkel, lehetőséget teremteni a
távolabbi kisebb települések tanulóinak a múzeumi foglalkozásokon való részvételre.
A projekt során a következő tanórán kívüli foglalkozásokat valósítjuk meg (összesen 324
alkalom) a két iskolai tanév alatt:
 havi szakkör (35 db)
 speciális havi szakkör fogyatékkal élőknek (40 db)
 témanap (48 db)
 témahét (1 db)
 Média-Animáció művészeti csoport (60 db)
 néprajzi foglalkozássorozat (20 db)
 drámapedagógiai foglalkozások (30 db)
 MOZAIK-klub foglalkozás (20 db)
 versenyek, vetélkedők (38 db)
 tehetséggondozás (30 db)
 tábor (2 db)
Tartalmi fejlesztések a fent nevezett programok kapcsán:
Új kezdeményezés intézményünkben a néprajzi témájú drámapedagógiai foglalkozás, melyet
óvodások számára valósítunk meg. A legkisebbek a drámajáték, a drámapedagógiai módszerek
segítségével ismerhetik meg és élhetik át, tapasztalhatják meg az egyes népi szokásokat. Innovatív
programot biztosítunk a középiskolásoknak a témahét keretében.
A fogyatékkal élő tanulók számára speciális havi szakköröket tervezünk, melynek keretében
fejlettségi szintjüknek megfelelően játékosan, ritmushangszerekkel, zenével, az érzékszervek
bevonásával fejlesztjük őket.

Új kezdeményezés gyakorlatunkban a fogyatékkal élők számára szervezett nyári tábor is, melynek
keretében helytörténeti, művészeti ismereteket szereznek élményszerű módon.
Témájában újszerű a helytörténeti-városismereti táborunk, melyet általános iskolások számára
valósítunk meg, és mely városunk múltjával, fellelhető emlékeivel ismerteti meg a gyerekeket.
Újonnan kerül bevezetésre a MOZAIK-klub, melynek elsődleges célja – az ismeretközvetítésen túl
– a személyiség- és csoportfejlesztés, és amely a hagyományos múzeumpedagógiai módszerek helyett
kooperatív technikák alkalmazásával, tevékenységre építve fejleszt.
Digitális kompetencia fejlesztését biztosítja a Média-Animáció művészeti csoport, ahol a
középiskolások a média-alapú technikákat sajátítják el, képi (film, animáció, fotó) anyagok
szerkesztését, vágását, stb. Versenyek, vetélkedők keretében a kisebbeknek és speciális csoportoknak
rajzversenyeket és játékos vetélkedőket nyújtunk, a középiskolásoknak a kiállításban zajló vetélkedők
mellett online vetélkedőt készítünk. A résztevők jutalmazásban részesülnek.
Témanapjaink keretében néprajzi/művészeti ismereteket szerezhetnek a diákok. A középiskolások
képzőművészek vezetésével a grafikai műhelyben sajátítják el az egyedi és sokszorosító grafikai
eljárásokat.
A támogatás keretében valósul meg a Patkó-gyűjteményt feldolgozó, 10-14 éveseknek szóló színes
foglalkoztató füzet, és egy tanulást segítő foglalkoztató kártyacsomag, melyeket a foglalkozások
során tudunk hasznosítani a gyerekekkel. A fogyatékkal élő tanulók számára a speciális szakkörök
ismeretanyagát képes Prezi-előadás formájában is elkészítjük, és online hozzáférhetővé tesszük.
Lehetővé tesszük a szülők részvételét a foglalkozásokon, két alkalommal (témanap, tábor) aktív
bevonódásukat biztosítjuk. A más településről érkező és helyi gyógypedagógiai intézmények számára
személyszállítást biztosítunk, elősegítve a hátrányos helyzetű gyermekek eljutását a múzeumba. A
témanapok és a két tábor alatt étkeztetést biztosítunk a résztvevőknek.
Az 5 éves fenntartási időszakban mind a 12 együttműködő intézmény számára évente 1 sorozat
Versenyek, vetélkedő (2db) programot biztosítunk díjmentesen.

