A projekt helyszínei:
Elsődleges megvalósítási helyszín:
Sóstói Múzeumfalu: 4431 Nyíregyháza-Sóstófürdő
Tölgyes utca 1.
Egyéb helyszínek:
Jósa András Múzeum: 4400 Nyíregyháza Benczúr tér 21.
Kállay Gyűjtemény: 4400 Nyíregyháza Széchenyi utca 1.
Kállay Kúria: 4400 Nyíregyháza Bessenyei tér 15.

A megvalósítandó fejlesztések műszaki tartalma:
Projektünk célja a Nyíregyházán és Nyírvasváriban működő nevelési-oktatási intézmények tanulóinak és az
óvodás gyermekeknek a kompetenciafejlesztése, ismeret- és tudásgyarapítása a múzeum által biztosított nem
formális és informális tanulási alkalmak során.
Az óvodások számára néprajzi mesékhez kapcsolódó foglalkozássorozatot és három témakörben (testkép,
állatok a múzeumban, etnoszemiotika) témanapokat tartunk. A partner általános iskolák alsó tagozatosai
testkép, etnobotanika és etnoszemiotika témakörökben szerezhetnek ismereteket ugyancsak témanapok
keretében. Ezeket a témákat középiskolásokkal is feldolgozzuk. Etnomatematika- és etnobotanika-versenyt
szervezünk a felső tagozatosok számára. „Árpád-kori hétköznapok” címmel nyári napközis tábort tartunk
ugyancsak felső tagozatos tanulók számára. Középiskolásokat szólítunk meg tárlatvezető-képző
foglalkozássorozatunkkal, melynek célja, hogy önkéntesként visszatérjenek múzeumunkba és kortárs
csoportok számára tartsanak vezetéseket. Ugyancsak a középiskolás korosztályt kívánjuk bevonni
játszóterünk felújítási munkálataiba is, melyet témahét keretében valósítunk meg.
A fejlesztés által a gyermekek ismeretanyaga és tudása gyarapszik. Kulturális nevelésünkkel pozitív hatással
bírunk a gyermekek személyiségfejlődésére és képességeik kibontakoztatására. Kialakítjuk innovatív
gondolkodásmódjukat, felszínre hozzuk a gyermekekben rejlő kreativitást, növeljük önbizalmukat,
kapcsolatteremtő, önkifejező, problémamegoldó és konfliktuskezelő képességüket, aktivitásukat és erősítjük
motiváltságukat.
Mindezek által a tanulásban mért eredményességük javul, mely a köznevelés
eredményességét is növeli.
Projektünk megvalósítása során 12 intézményből min. 340 főnyi gyermek és fiatal vesz részt az informális
és nem formális képzésben, közülük 103 fő hátrányos helyzetű.
A megvalósítás ütemezése
Projekt kezdési időpontja: 2018.03.01.
Projekt fizikai befejezésének időpontja: 2019.08.31.
Záró kifizetési igénylés benyújtása: 2019.11.29.
Mérföldkövek:
1. a bevont tanulók száma eléri a tervezett létszám 40%-át
2. a bevont tanulók száma eléri a tervezett létszám 60%-át
3. a bevont tanulók száma eléri a tervezett létszám 100%-át
A projekt összköltsége: 30.000.000.- Ft
Elnyert támogatás: 30.000.000.- Ft
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