“AZ ÉLMÉNY ESZTÉTIKUMA”
A Szombathelyi Képtár
múzeumpedagógiai terve
2010. szeptember 1. –
2011. augusztus 31.

SZOMBATHELYI KÉPTÁR

TERVEZETT PROGRAMOK
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FOGLALKOZTATÁSI FORMA

ALKALOM

TÉMA

OKTATÓ

SZÜNIDEI
GYERMEKFOGLALKOZTATÓ
NAPOK

4x1 hetes alkalom /15 fő
Napi 8 óra
2011. nyarán
július

„HÁZTŰZNÉZŐ”*

Bakodi Szilvia

MÚZEUMI SZAKKÖR

20 alkalom/tanév
havi 2 alkalom 60 perc
szept.-jún.

FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ**
7. 8. osztályosoknak

StekovicsGáspár
Rónaszéki Linda

MÚZEUMI ÓRA

12 alkalom/tanév
min. 15fő/alk./45 perc
(szeptember, október,
november, december)

„AZ EMBERISÉG
KÉPESKÖNYVE” ***
Művészettörténeti
előadások felsősöknek

Dr. Fábián Mária
Tóth Csaba
Dr. Kiss Gábor
Dr. Sosztarits Ottó

MÚZEUMI NAP

2 alkalom/tanév
4x45 perc/alk.
január

„IN MEMORIAM
DERKOVITS GYULA” ****
Derkovits Gyula
életművének bemutatása

Dr.Zsámbéky Monika
Bakodi Szilvia
Cebula Anna

TEMATIKUS FOGLALKOZÁS

40 alkalom/tanév
(60 perc/alkalom)
szept.-június

MÚZEUM-PEDAGÓGIA*****
Aktuális kiállításainkhoz
kapcsolódó tárlatvezetések,
foglalkozások és játék

Bakodi Szilvia

SPECIÁLIS FOGLALKOZÁS

20 alkalom/tanév
(45 perc/alk.)
azaz 5X4 óra/2011-es tanév
okt. nov. dec.

MŰVÉSZET-TERÁPIA******

Németh Katalin

A témakibontás a hivatkozásokat követően található.
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A. A szünidő élményszerű, ugyanakkor hasznos eltöltése az informális tanulás jegyében vagy az erdei iskola mintájára indított nonformális
tanulási rendszer a múzeumi gyűjteményi anyaghoz kapcsolódó kulturális örökség tanulmányozására iskolán kívüli helyszínen.
A program részletes leírását táblázatban mellékeltük.
B. Alap- és középfokú iskolák délutáni elfoglaltsága.
Havi rendszerességű, tematikus felépítésű műhelymunka szakköri keretben, a pályaorientáció jegyében, ahol a tanulók a “kockológia”,
a csendélet– és portrérajzolás törvényszerűségeivel ismerkedhetnek meg.
C. Tananyaghoz kapcsolódó vagy a nevelési terv részét képező iskolán kívüli tanóra. Elméleti feldolgozás + ismereteket rögzítő, elmélyítő módszerek.
A rajz és vizuális kultúra tantárgy tananyagához kapcsolódó „plusz” művészettörténet/művelődéstörténet órák, ahol érdekességeket,
kiegészítő ismereteket szerezhetnek a gyerekek, élményszerűen.
Témák: Viselettörténet/Táplálkozástörténet/ Múltfeltárás- Régészet és restaurálás
D. A múzeumi nap, a múzeumi óra tömbösített változataként szervezendő foglalkoztatási forma. Minimum 4x45 perces időtartam, intézményünk tartalmi feltételeire támaszkodva egy-egy nagyobb lélegzetvételű tananyag (rész) feldolgozását szolgálhatná, több oldalról
való megközelítésben, több előadó részvételével.
Derkovits Gyula életművének feldolgozása játékosan, ezen foglalkozatási forma keretében.
E. Aktuális kiállításhoz kapcsolódóan, az előzetes tudást, ismereteket, életkori sajátosságokat, s a program oktatási és nevelési célját
figyelembe véve egy vagy több témakör interaktív feldolgozása, interpretáció.
Az aktuális kiállításainkhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai programok, alsós és felsős iskolai csoportoknak, délelőtti rendszerben,
45 perces időtartammal. A képtár múzeumpedagógiájának alapprogramja, amely évek óta sikeresen működik az iskolákkal együttműködve.
Az aktuális programokról rendszeres értesítést kapnak az iskolák, elektronikus hírlevél formájában („Képtári Programtár”), illetve honlapunkon is követhetik azokat.
F. Fogyatékkal élők felzárkóztatását, integrálását segítő képességfejlesztő múzeumi foglalkozás.

* „HÁZTŰZNÉZŐ”
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Program

HÉTFŐ

KEDD

SZERDA

CSÜT.

PÉNTEK

8.00-8.15

ÉRKEZÉS

*

*

*

*

*

8.15-9.00

BEVEZETŐ
JÁTÉK

ISMERKEDÉS
kuckófoglaló
„SZUPERPORTRÉ”
játék

„MŰVÉSZET”
játék

„VAKRAJZ”
játék

„REJTÉLYES „
KÉPEK”
játék

KÁPOSZTAFEJRAJZ”
játék

9.00-94
.5

„FEJTÁGÍTÓ”

„HÁZTŰZNÉZŐ”
(Ariadné fonala játék)„
raktár

TÁRLATVEZETÉS
“Detektívjáték”
KÖNYVTÁRLÁTOGATÁS

LÁTOGATÁS
A RESTAURÁTOR
MŰHELYBEN

LÁTOGATÁS
A TEXTILRAKTÁRBAN

“KINCSKERESŐ”
(Ügyességi játék
alaprajz segítségével,
memóriakirakó)

94
. 5-10.15

TÍZÓRAI

*

*

*

*

*

10.15-11.30

Rajz–festés–
mintázás

NAPLÓKÉSZÍTÉS
(könyvkötés)

POINTILISTA
ÁTIRAT
KÉSZÍTÉSE

FESTMÉNYKIEGÉSZÍTÉS
(Derkovits Gyula:
Önarckép)

„TALÁNYOS
FOLTOK”

A KIÁLLÍTÁS
ELŐKÉSZÍTÉSE
(feliratok, címek)

11.30-12.30

EBÉD

*

*

*

*

12.30-14.30

MŰHELY

ÁRNYKÉP KÉSZÍTÉS

MŰTÁRGYMÁSOLAT
(plakett)

FESTMÉNYMÁSOLÁS
(egyéni)

FESTMÉNYMÁSOLÁS
(csoportos)

KIÁLLÍTÁSUNK
FELRAKÁSA

14.30-15.00

UZSONNA

*

*

*

*

*

15.00-15.30

MŰHELYZÁRÓ

ÁRNYKÉP KERET
KÉSZÍTÉSE

FROTTÁZS
KÉSZÍTÉS
(plexi karc)

FESTMÉNYMÁSOLÁS
(egyéni)

FESTMÉNYMÁSOLÁS
(csoportos

SZABADFOGLALKOZÁS
VETÍTÉS

15.30-16.00

NAPLÓÍRÁS

naplóírás

naplóírás

naplóírás

naplóírás

naplóírás

*
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**FELVÉTELI ELŐKÉSZÍTŐ
A felvételi előkészítő foglalkozások célja a pályaorientáció segítése az érintett iskolák 7. 8. osztályos
tanulói számára, akik képzőművészeti irányban szeretnének továbbtanulni. A foglalkozások tematikája az alábbi ismeretek elsajátítását célozza:

TEMATIKA

ALKALOM/ÓRA/

A rajzolás és festészet technikái
Kockológia és egy iránypontos perspektíva
Csendéletrajzolás
A portrérajzolás törvényszerűségei

5 alkalom - 5 óra
5 alkalom - 5 óra
5 alkalom - 5 óra
5 alkalom - 5 óra

*** „AZ EMBERISÉG KÉPESKÖNYVE”
Művészettörténeti előadások felsősöknek
AZ ELŐADÁS TERVEZETT TÉMÁJA

ELŐADÓ

IDŐTARTAM

Táplálkozáskultúra – művészet
Az Iseum
A veleméri templom rejtélye
20. századi vasi művészet és a karácsony

Dr. Fábián Mária
Dr. Sosztarits Ottó
Dr. Kiss Gábor
Tóth Csaba

45 perc
45 perc
45 perc
45 perc
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**** „IN MEMORIAM DERKOVITS GYULA”
A program tematikája Derkovits Gyula életművét járja körül az életrajzi dokumentumok és művészettörténeti elemzések tükrében.
AZ ELŐADÁS/FOGLALKOZÁS CÍME

ELŐADÓ

IDŐTARTAM

Naplómesék

Cebula Anna
művészettörténész
Dr. Zsámbéky Monika
művészettörténész
Bakodi Szilvia
múzeumpedagógus

60 perc

Miről mesélnek Derkovits képei?
„Derkovits ecsetnyomában”

60 perc
60 perc

*****MÚZEUMPEDAGÓGIAI FOGLALKOZÁSOK
A Szombathelyi Képtár múzeumpedagógiai tevékenysége, helyi és a környékbeli általános- és középiskolákkal együttműködésben
valósul meg. Az iskolás csoportoknak szóló programjaink tematikái az aktuális kiállításokhoz szabott, elméleti és gyakorlati jellegűek. Az előzetes bejelentkezéssel szervezett foglalkozások tárlatvezetésből, ismeretterjesztő játékból és képzőművészeti, manuális
alkotótevékenységből tevődnek össze. A 2010./11-es tanév múzeumpedagógiai foglalkozásainak sorozatát az ARS PANNONICA
kiállításhoz tervezett program nyitja.*

******SPECIÁLIS FOGLALKOZÁS
Speciális foglalkozásaink, Németh Katalin művészetterapeuta játékos fejlesztő és manuális foglalkozásai, egyéni tematikája alapján.
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*A Szombathelyi Képtár ARS PANNONICA c. kiállításához
tervezett múzeumpedagógiai programja
A Szombathelyi Képtár, múzeumpedagógiai tematikáját követve, az ARS PANNONICA KÉPZŐMŰVÉSZETI BIENNÁLÉ című kiállítás idejére (2010. szeptember 2.- október 10.) az alábbi múzeumpedagógiai programot tervezi megvalósítani általános és
középiskolás tanulók részére,

„GONDOLATCSERE”
avagy
„ÜZENET A PALACKBAN”
mottóval:
A program, szervezett tárlatlátogatásokra épülne, amelyet csoportos diákjegy kedvezménnyel vehetnek igénybe a tanulócsoportok. A
látogatások során egy vagy több, szubjektív módon kiválasztott mű kapcsán fejthetnék ki gondolataikat, múzeumpedagógus koordinálásával, a következőképpen:
A kiállító térben, egységes formátumú „levelezőlapok” lennének elhelyezve, amelyek egyik oldalára a választott alkotás címe és
készítője kerülhetne, a másik oldalra pedig a mű kapcsán feltörő benyomásaikat írhatnák le a gyerekek, mintegy üzenetképpen,
egymásnak. Az „üzeneteket” jelképesen egy óriáspalackban helyezhetik el, asszociálva ezzel az „üzenet a palackban” fogalmára,
amely sosem tudni kit talál meg, ahogy a leírt gondolat sem tudni, hogy kihez jut majd el.
A palack üzenetei a kiállítás utolsó két hetében a vonatkozó művek alá rendezve nyilvánosságra kerülnének, a mottóra utalva,
„gondolatcsere” céljából. A legszellemesebb gondolatokat három életkori kategóriában, 1., 2., 3. helyezéssel díjazná a zsűri, a kiállítás zárása előtti díjátadó ünnepség alkalmával.
A program múzeumi óra foglalkozástípus keretében valósulna meg, azzal a pedagógiai célzattal, hogy a gyerekek megismerjék a
környezetükben élő képzőművészek alkotásait, amelyeken keresztül felfedezhetik és gyakorolhatják a művészet gondolatébresztő
játékát.

Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében meghirdetett

“MÚZEUMOK MINDENKINEK”
Program – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című
TÁMOP – 3.2.8/10/B kódszámú
“Az élmény esztétikuma” – A Szombathelyi Képtár múzeumpedagógiai terve
Támogatott időszak: 2010. szeptember 01.– 2011. augusztus 31.

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 6.858.737 Ft)
Kedvezményezett: Szombathelyi Képtár, 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 12.
Tel.: 94/508 800, Fax: 94/314 096, E-mail: keptar@int.szombathely.hu, http://keptar.szombathely.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Szociális Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

