A kedvezményezett neve:
Sidinfo Nonprofit Kft (3950 Sárospatak, Szent Erzsébet
út 3.)
A projekt címe:
A Sárospataki Képtár a vizuális és a virtuális kultúra
fejlesztéséért – múzeumi és informatikai
foglalkozások köznevelés eredményességéért
A projekt azonosító száma:
EFOP 3.3.2-16-2016-00194
A támogatás összege: 29 923 367 Ft
A projekt tervezett befejezési dátuma:
2020. augusztus 31.
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tartalmának bemutatása:
A Sárospataki Galéria (közkeletű nevén Sárospataki Képtár) működéssel rendelkező muzeális
intézmény (MK/48140/2013 eng. szám).
A projekteben a Képtár iskolán kívüli tanulást segítő tevékenységeinek bővítése zajlik, melynek
általános célja:
A Sárospataki Járás közoktatási intézményei tanulóinak kompetencia fejlesztése, ismeret és tudás
gyarapítása a nem formális és informális tanulás módszereivel. A formális oktatást támogató kiegészítő
kulturális nevelés a gyermekek személyiség fejlődése érdekében. Új, kreatív módszerek és témák
kidolgozása a tanulók aktivitásának növelése érdekében. További részcélok a pályázó és a bevont
intézmények közötti szervezeti együttműködés fejlesztése a tanulók tudásának, készségeinek
fejlesztése érdekében.
A program közvetlen céljai:
A pályázó, mint muzeális intézmény gyűjteményeinek megismertetése. A helyi értékek
megismertetése a programban résztvevő tanulókkal. A helyi értékeken keresztül a kulturális
tudatosság, a helyi identitás és a hazaszeretet fejlesztése. A programban résztvevő tanulók vizuális
kultúrájának és vizuális fogyasztásának tudatosság fejlesztése. A minőségi vizuális kommunikáció
képességének fejlesztése. Hozzájárulás a Sárospataki Járás területén működő közoktatási intézmények
nevelő és oktató munkájának eredményességéhez.
A programba bevont 13 intézmény közül 1 óvoda, 10 általános iskola és 2 középiskola. 6 intézmény
nem a pályázó székhelyén található.
A program során két témacsoportban, múzeumpedagógia - vizuális kulturális nevelés, digitális
képalkotás - a következő tevékenységeket valósítjuk meg:
Múzeumpedagógia – vizuális kulturális nevelés
• Témanapok a vidéki iskolák számára:
6 intézmény félévenként egy témanapon vesz részt a Képtárban.
• Témanapok a sárospataki iskolák számára:
4 intézmény félévenként egy témanapon vesz részt a Zempléni múzeumok egyikében.
• A 4 sárospataki intézmény félévenként egyenként 10 alkalmas műhely-foglalkozáson vesz
részt.
• A 2 középiskola félévenként egyenként 15 alkalmas művészeti csoportos foglalkozáson vesz
részt.
• Táborok: az általános iskolák összevonva alsó és felső tagozatos táborban vesznek részt
évenként 1-1 alkalommal, összesen 4 tábor, táboronként 5 nap.
• Az óvoda félévenként 5 alkalmas kulturális órán vesz részt a Képtárban.
Digitális képalkotás témában:
• A sárospataki iskolák plusz a hercegkúti iskola félévenként 16 alkalmas egyenként két órás heti
szakköri alkalmon vesznek részt.
• A Carolina óvoda óvodásai félévenként 8 alkalmas, alkalmanként 30 perces digitális
kompetencia fejlesztő alkalmon vesznek részt.

• Táborok: az általános iskolák összevonva alsó és felső tagozatos táborban vesznek részt
évenként 1-1 alkalommal, összesen 4 tábor, táboronként 5 nap.
A programok kiegészítő tevékenységeként az elkészült gyermek alkotások bemutatására két kiállítást
valósítunk meg a mérföldkövek alkalmával (2019. június, 2020. június)
A programok során létrejött gyermekalkotások legjobbjait, a tematikákat és a módszertani
eredményeket bemutató kiadványt jelentetünk meg a program végén.
A program kezdetekor elkészül továbbá 15 db képzési tematika, óratervvel és segédletekkel az egyes
korcsoportok és foglalkozástípusoknak megfelelően.
A program végrehajtásának támogatására beszerezzük a következő eszközöket:
2 db 3 D-s nyomtató, 1 db 3 D-s szkenner, 1 db 3 D-s oktatócsomag, 6 db laptop, 6 db digitális
fényképezőgép, 1 db grafikai prés

