Pályázati azonosító NTP-FTP-15-0042
Pályázó neve:

EMMI Debreceni Javítóintézet

Pályázó címe:

4032 Debreen, Böszörményi u. 173.

Program címe:

Kon me sim? - Ki vagyok én?

A támogatásból
megvalósított fő
tevékenység:

Projekt szinten legalább 60 órás tanórán kívüli, nem tantárgyi, integrált környezetben megvalósuló komplex tehetséggondozó program megvalósítása, ami egy téma mentén, legalább két tehetségterületet érint, és a megvalósítás eredményekép
tárgyiasult alkotás (pl. kiállítás, bemutató stb.) jön létre.

Foglalkozás
megnevezése

Foglalkozás
időpontja
(dátum)

Foglalkozás
helyszíne

Foglalkozás
óraszáma

Foglalkozás témája

Foglalkozáson
résztvevők száma

Foglalkozás típusa

Foglalkozás
módszertana

Foglalkozást
megvalósító
szakember

Elért eredmények

Igazoló
dokumentumok
megnevezése

Informatika műhely

2016.02.16

EMMI Debreceni
Javítóintézet,
számítógép terem

2 óra

1-2. Számítógép és perifériáinak
kezelése, a hardverek áttekintése,
ismerkedés szoftverekkel

5 fő

ismétlő, rendszerező frontális, egyéni

Informatika műhely

2016.02.18

EMMI Debreceni
Javítóintézet,
számítógép terem

2 óra

3-4. Szövegszerkesztés (meghívó-,
plakát- szórólap-, oklevél tervezés)

5 fő

ismeretnyújtó,
rendszerező,
összefoglaló,
feladatmegoldó

Differenciálás, egyéni Szögediné
munkáltatás
Gyúró Katalin

Megismerték a Word menüjeit, eszköztárának
legfontosabb elemeit. Tudnak szöveget bevinni,
egyszerű formázási műveleteket végrahajtani,
képet, táblázatot beszúrni.

Informatika műhely

2016.02.23

EMMI Debreceni
Javítóintézet,
számítógép terem

2 óra

5-6. Szkennelés, nyomtatás, mentés
pendriive-ra, külső merevlemezre,
CD-re, DVD-re írás

5 fő

ismeretnyújtó

frontális, egyéni
munkáltatás

Szögediné
Gyúró Katalin

Tudnak lapolvasóról szkennelni, a beolvasott fájlt
menteni adathordozóra, képet, dokumentumot
Műhelynapló, jelenléti
kinyomtatni. Kipróbálták a Nero-val CD-re, DVD-re ív, fotók
adatokat írni.

Informatika műhely

2016.02.25

EMMI Debreceni
Javítóintézet,
számítógép terem

2 óra

7-8. Internethasználat. Szöveg, kép
lementése

5 fő

ismeretnyújtó

kiscsoportos, egyéni Szögediné
munkáltatás
Gyúró Katalin

Megismerkedtek az internet kiaknázásának
Műhelynapló, jelenléti
lehetőségeivel, tudnak képet, szöveget letölteni,
ív, fotók, egyéni
megismerték a mentés és megnyitás különbségét. alkotások

Informatika műhely

2016.03.01

EMMI Debreceni
Javítóintézet,
számítógép terem

2 óra

9-10. Játszva tanulunk:
Oktatóprogramok CD-ről és
online; Fordító programok, szótárak

5 fő

gyakorló,
feladatmegoldó

egyéni, játékos
munkáltatás

Megismerkedtek a "MANÓ" oktatóprogrammal,
kerestek az interneten hasznos online
oktatóprogamokat, teszteket,
Műhelynapló, jelenléti
feladatgyűjteményeket. Felismerték az internet
ív, fotók
fontosságát, hasznát a tanulásban, az idegennyelv
tanulásban.

Informatika műhely

2016.03.03

EMMI Debreceni
Javítóintézet,
számítógép terem

2 óra

11-12. Zenehallgatás, wav, mp3
zeneszerkesztés (Audacity)

5 fő

ismétlő, új ismeretet
nyújtó

kiscsoportos, egyéni Szögediné
munkáltatás
Gyúró Katalin

Felismerik a zenefájlokat, tudják azokat lejátszani.
Megismerkedtek az Audacity zeneszerkesztő
programmal.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók

Informatika műhely

2016.03.08

EMMI Debreceni
Javítóintézet,
számítógép terem

2 óra

13-14. Fényképezés, képfeltöltés,
képszerkesztés, fotóalbum készítés

5 fő

ismétlő, új ismeretet
nyújtó

kiscsoportos, egyéni Szögediné
munkáltatás
Gyúró Katalin

Digitális fényképezőgéppel készítettek képeket,
tudják áttölteni a számítógépre a fájlokat.
Megismerkedtek egyszerű képszerkesztő
programmal, albumkészítővel.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók, egyéni
alkotások

Informatika műhely

2016.03.10

2 óra

15-16. Diktafonnal hangfelvétel
készítés, a hangfelvétel feltöltése
számítógépre

5 fő

ismétlő, új ismeretet
nyújtó

kiscsoportos, egyéni Szögediné
munkáltatás
Gyúró Katalin

Megtanultak diktafonnal hangfelvételt készíteni.
Tudják feltölteni számítógépre a fájlokat.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók

Informatika műhely

2016.03.17

2 óra

17-18.Hangoskönyv készítés,
szerkesztés

5 fő

gyakorló,
feladatmegoldó

egyéni munkáltatás

Szögediné
Gyúró Katalin

Verseket, meséket olvastak fel, azokat vágták,
szerkesztették.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók, egyéni
alkotások

Informatika műhely

2016.03.22

EMMI Debreceni
Javítóintézet,
számítógép terem

2 óra

19-20. Video fájlok felismerése,
kezelése, filmszerkesztők

5 fő

gyakorló,
feladatmegoldó

egyéni munkáltatás

Szögediné
Gyúró Katalin

Felismerik a videofájlokat, tudnak fiilmet lejátszani
számítógépen. Megismerkedtek egy egyszerű
filmszerkesztő programmal.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók

Anyanyelvi műhely

2016.02.16

EMMI Debreceni
Javítóintézet fejlesztő
tanterem

2 óra

1-2. Bemutatkozás, célmeghatározás,
ismerkedés egymással, játékos nyelvi
feladatok. Szintfelmérés: ki hova jutott
eddig anyenyelvi ismereteiben.
Felmérés: szóban és írásban

5 fő

rendszerező, gyakorló frontális

Dr. Szathmáry
Jánosné

A fiatalok motiváltak lettek a műhely munkája
iránt.Folyamatos volt a reális énkép formálása.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók

Anyanyelvi műhely

2016.02.18

EMMI Debreceni
Javítóintézet fejlesztő
tanterem

2 óra

3-4. Légző, artikulációs gyakorlatok
(Montágh Imre nyomán) Finom
motorika fejlesztése
írásgyakorlatokkal (ujjgyakorlatok mondókákkal, írásgyakorlatok
vázolása majd vonalrendszerben)

5 fő

új anyag feldolgozás,
frontális és egyéni
ismeretnyújtó

Dr. Szathmáry
Jánosné

Elsajátították a különböző légzőtechnikákat és a
Műhelynapló, jelenléti
helyes artikulációt.Pontosan végezték a feladatokat,
ív, fotók
a betűk írását és összkapcsolását.

Anyanyelvi műhely

2016.02.23

EMMI Debreceni
Javítóintézet fejlesztő
tanterem

2 óra

5-6. Beszédfejlesztés,
beszédgyakorlatok: mondókák,
nyelvtörők, versek segítségével
(József Attila, Weöres Sándor)

5 fő

új anyag feldolgozás,
egyéni, játékos
ismeretnyújtó

Dr. Szathmáry
Jánosné

Megtanulták a helyes hangoztatást és
hangsúlyozást.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók

5 fő

új anyag feldolgozás, kiscsoportos, kutató- Dr. Szathmáry
ismeretnyújtó
felfedező
Jánosné

Önállóan is képesek egyszerű szövegértére és
mesefeldolgozásra, esetleg idővonal és
kulcsszavak segítségével.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók

EMMI Debreceni
Javítóintézet,
számítógép terem
EMMI Debreceni
Javítóintézet,
számítógép terem

Szögediné
Gyúró Katalin

Szögediné
Gyúró Katalin

Képesek a számítógépet és a perifériás egységeket
Műhelynapló, jelenléti
kezelni, ismerik a gép fontosabb belső egységet,
ív, fotók
tudnak programokat megnyitni, futtatni.
Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók, egyéni
alkotások

Anyanyelvi műhely

2016.02.25

EMMI Debreceni
Javítóintézet fejlesztő
tanterem

2 óra

7-8. Szövegértés, szövegfeldolgozás:
mesefeldolgozás, mese
megjelenítése. A meséről tanultak
rendszerbe foglalása, népmese,
műmese, meseszámok, fiktív
cselekmények, csodás események
stb. Magyar népmese: A só c. mese
feldolgozása

Anyanyelvi műhely

2016.03.01

EMMI Debreceni
Javítóintézet fejlesztő
tanterem

2 óra

9-10. Ritmusgyakorlatok a
Mozgáskotta módszerével. Nehezedő
gyakorlatok a fokozatosság elve
alapján. Levezetés: cigány népmese:
Hogyan lett az ember? (eredetmonda)
Tanulságok levonása

5 fő

új anyag feldolgozás,
egyéni, játékos
ismeretnyújtó

Dr. Szathmáry
Jánosné

A logikus gondolkodás folyamatos fejlesztése.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók

Anyanyelvi műhely

2016.03.03

EMMI Debreceni
Javítóintézet fejlesztő
tanterem

2 óra

11-12. Anyanyelvi feladatlapok
kitöltése csoportosan és egyénileg.
Írásbeli számonkérés az eddigiekről.
Ismeretlen mese feldolgozása:
Benedek Elek: Többsincs királyfi

5 fő

ismétlő, rendszerező egyéni. Munkáltató

Dr. Szathmáry
Jánosné

Az eddig tanult ismeretek rendszerbe foglalása, a
gyakorlás során készségszíntűvé emelése.(írás,
olvasás, szövegértés)

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók

Anyanyelvi műhely

2016.03.08

EMMI Debreceni
Javítóintézet fejlesztő
tanterem

2 óra

13-14. "Rejtelmek, ha zengenek"
megzenésített versek hallgatása,
tanulása

5 fő

új anyag feldolgozás, frontális és
ismeretnyújtó
kiscsoportos

Dr. Szathmáry
Jánosné

Az elhangzott dalok és versek megszerettetése,
érdeklődés felkeltése a művészetek iránt.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók

Anyanyelvi műhely

2016.03.10

EMMI Debreceni
Javítóintézet fejlesztő
tanterem

2 óra

15-16. Cigány Himnusz, cigány
versek és mesék feldolgozása.
Identitástudat: a Himnusz és a
Cigányhimnusz szövegének
megtanulása, értelmezése, éneklése.
Cigányversek: Bari Károlytól

5 fő

új anyag feldolgozás,
Dr. Szathmáry
kiscsoportos, projekt
ismeretnyújtó
Jánosné

A tanult mesefeldolgozás alkalmazása,
megjelenítése. Képesek a mese tartalmát
elmondani, eljátszani, vagy illusztrálni.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók

Anyanyelvi műhely

2016.03.17

EMMI Debreceni
Javítóintézet fejlesztő
tanterem

2 óra

17-18. Versek, dalszövegek, mesék
alkotása. Közös alkotások
létrehozása.

5 fő

rendszerező

egyéni, munkáltató

Dr. Szathmáry
Jánosné

A résztvevő tanulók egy része képessé vált egy
vers, egy önvallomás, egy bemutatkozás
megírására.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók. B. Krisztián:
Önvallomás, G.
Sándor: Saját vers

Anyanyelvi műhely

2016.03.22

EMMI Debreceni
Javítóintézet fejlesztő
tanterem

2 óra

19-20. Egymás produkcióinak
meghallgatása, értékelése. A
műhelymunkán tanultak fontossága,
értékelése, az itt tanultak rendszerbe
foglalása

5 fő

számonkérő

egyéni

Dr. Szathmáry
Jánosné

Képesek a kooperatív munkára, tisztelet adásra, a
Műhelynapló, jelenléti
másik ember elfogadására. Kialakulóban van a
ív, fotók
helyes érték- és ítéletrendszerük.

2 óra

1-2. A cigányok története a
kezdetektől: vándorlás Indiától
Európáig. A cigányok története
Magyarországon: érkezésüktől a II.
világháború utáni
időszakig. (Demonstrációs eszközök:
Atlasz, a Föld térképe.)
Foglalkozáson kívüli előkészületi
feladatvégzés: Írj fogalmazást az
általad ismert cigány népszokásokról!

Szűcs József

Megismerték a cigányság történelmét a kezdetektől
a napjainkig. Bővültek a topográfiai, földrajzi
ismeretei. Megismerkedtünk azokkal az
alapfogalmakkal, melyek ismertetését csak a
második alkalomra terveztem (nemzeti és etnikai
kisebbség, "Ki a cigány?" - szociológiai
Műhelynapló, jelenléti
megközelítés, integráció, szegregáció, asszimiláció,
ív, fotók, egyéni
identitás). Megismerték a cigány jelképeket, színes
alkotások
gyurmából elkészítették a cigány zászló másolatát.
Ráhangolódtunk a következő órai témakörre:
feladatként kapták meg, hogy a következő
alkalomra írjanak fogalmazást az általuk ismert
cigány népszokásokról. Néhányat már ez
alkalommal felelevenítettünk.

Roma kultúra műhely 2016.02.16

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

5 fő

Régebbi ismeretek
rendszerezése, új
ismeretek nyújtása.
Összegzés,
ellenőrzés.

Frontális csoportos,
interaktív munka.

Roma kultúra műhely 2016.02.18

Roma kultúra műhely 2016.02.23

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

Szűcs József

Felsorolták, felolvasták az általuk írt
fogalmazásokat a cigány népszokásokról.
Megismertettem velük azokat a jellegzetes cigány
népszokásokat, melyekről nem tettek említést.
Megismerték a hagyományos cigány társadalom
Műhelynapló, jelenléti
szerkezetét, szerepeket, "funkciókat".
ív, fotók
Belekóstoltunk a következó foglalkozás
témakörébe: hagyományos cigány foglalkozások.
Újabb győjtőmunkát kaptak: környezetük,
családtagjaik segítségével gyűjtsenek össze minél
több hagyományos cigány ételreceptet.

Szűcs József

Az elmúlt foglalkozáson megemlített hagyományos
cigány foglalkozásokon kívül szélesebb körben
megismerkedtek a kevésbé ismertekkel is.
Mindezeket kiadványok illusztrációin, vagy
internetről gyűjtött, laptopon bemutatott képanyagon Műhelynapló, jelenléti
keresztül láthatták, figyelhették meg. Közös
ív, fotók, egyéni
ötletelés, megbeszélés után megterveztük az
alkotások
elkészítettük a foglalkozásokat ismertető tablókat.
Feladatként kapták meg, hogy a következő
alkalomra írásban gyűjtsék össze az általuk ismert
cigány nyelvű köszönéseket.

Szűcs József

Felolvasták a gyűjtött recepteket, felidézték az
otthoni ízeket. Megismerték az általam gyűjtött
receptgyűjteményt. Megterveztek, lerajzoltak egy
Műhelynapló, jelenléti
szakácskönyv borítóját. Közben a hozott
ív, fotók, egyéni
hanganyagokon keresztül megismerkedtek a cigány
alkotások
zenei kultúrával. A kreatív tevékenység után
megismerték a cigány kultúra egyéb szegmenseit a
képi anyagok segítségével.

2 óra

3-4. A cigány társadalom: a vajda,
törzsek és nemzetségek, a család, a
tekintély. Fogalmi ismeretek: etnikai
és nemzeti kisebbség, integráció,
szegregáció, asszimiláció, identitás.
Foglalkozáson kívüli előkészületi
feladatvégzés: gyűjts össze minél
több cigány ételreceptet!

2 óra

5-6. Hagyományos cigány
foglalkozások: fémművesség;
faművesség; zenészek; egyéb
foglalkozások: aranymosás,
kereskedés; kisebb mesterségek:
vályogvetés, kosárfonás, jóslás és
varázslás, meszelő- és medzagkötés,
gyűjtés. Foglalkozáson kívüli
előkészületi munkálatok: Írd össze az
általad ismert valamennyi cigány szót,
kifejezést; anyanyelvi beszédkészség
esetén csupán az ismert köszönési
formákat!

2 óra

7-8. A cigány kultúra : építészet;
ruházat; tárgyi eszközök;
hagyományos ételek; népköltészet,
magaskultúra. Cigány népzene,
cigányzene, jazz, klasszikus zene,
populáris, kortárs zene - hanganyagok
megismerése; cigánytánc. A cigány
nyelv és osztályozása, dialektusok.
(Hanganyagok, audiovizuális
eszközök használata.)

5 fő

Új ismeretek nyújtása.

5 fő

Frontális csoportos és
Új ismeretek nyújtása. egyéni foglalkoztatás. Szűcs József

5 fő

Régebbi ismeretek
rendszerezése, új
ismeretek nyújtása.

5 fő

Régebbi ismeretek
rendszerezése, új
ismeretek nyújtása.
Vizuális eszközök,
irodalmi források,
művek
megismertetése.

Frontális csoportos,
interaktív munka,
egyéni munka.

Csoportos, projekt

Roma kultúra műhely 2016.02.25

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

Roma kultúra műhely 2016.03.01

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

2 óra

9-10. Ismerkedés a cigány (lovári)
nyelvvel: Az alapok: I. A cigány ABC:
betűk és hangok. II.: Köszönések.
(Írott betűk és kiejtésük hasonlóságok, különbségek a magyar
ABC-hez viszonyítva. Üdvözlések,
elköszönések formái.)

Roma kultúra műhely 2016.03.03

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

2 óra

11-12. Ismerkedés a cigány (lovári)
nyelvvel. III.: Családtagok. IV.
Számok, számolás. (Családtagok
elnevezései cigány és "nemcigány"
családokban. Számolás 1-től
végtelenig.)

5 fő

Új ismeretek nyújtása.

Frontális csoportos és
Szűcs József
egyéni foglalkoztatás.

Megtanultak néhány mondatban bemutatkozni: név,
Műhelynapló, jelenléti
születési hely és év, lakhely, kor. Előzetes feladat:
ív, fotók
"önarckép készítése a következő foglalkozásra.

2 óra

13-14. Ismerkedés a cigány (lovári)
nyelvvel. V.: Bemutatkozás - Ki
vagyok én? ; Hogy hívnak?; Hány
éves vagyok? Hol lakok?; Mivel
foglalkozom, mit csinálok?
Foglalkozáson kívüli feladatvégzés:
Készíts A4-es méretben "személyi
igazolványt". Szerepeljen rajta egy
önarckép és a bemutatkozás!

5 fő

Új
ismeretek nyújtása.

Frontális és egyéni
foglalkoztatás.

Szűcs József

Összefüggő fogalmazásban összesítették a
Műhelynapló, jelenléti
tanultakat: Bemutatkozás. Elkészítették a "Személyi ív, fotók, egyéni
igazolványokat".
alkotások

2 óra

15-16. Kreatív, manuális
tevékenységek: Tabló készítése:
Cigány népi mesterségek - "fotók" a
múltból, Bemutatkozás - képregény
formájában. Foglalkozáson kívüli
előkészületi feladatvégzés: Tervezz
meg egy könyborítót, melynek címe: "
Hagyományos cigány népi ételek
szakácskönyve".

5 fő

Manuális
tevékenységek.

Egyéni és
kiscsoportos
foglalkoztatás.

Szűcs József

Elkészítettük a cigány szakácskönyveket, elkezdtük
bemásolni az összegyűjtött recepteket. Befejeztük a
cigány mesterségeket bemutató tablókat is. Közben
Műhelynapló, jelenléti
zenehallgatás: archaikus cigány népi zene.
ív, fotók, egyéni
Meghallgatták néhány cigány költő művét,
alkotások
felolvastam néhány cigány balladát is. A képregény
formátumú bemutatkozás idő (és a kellő
kézügyesség, kreativitás) hiányában elmaradt.

5 fő

Manuális
tevékenységek.

Egyéni és
kiscsoportos
munkáltatás.

Szűcs József

Hozzákezdtek az ekhós szekerek makettjeinek
megtervezéséhez, kivitelezéséhez. Közben újabb Műhelynapló, jelenléti
cigány zenei anyagot hallgattunk: Megismerkedtek ív, fotók, egyéni
a cigány jazz és blues zenészekkel, azok zenei
alkotások
anyagaival.

Roma kultúra műhely 2016.03.08

Roma kultúra műhely 2016.03.10

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

Frontális, interaktív
munka.

Megismerkedtek a cigány nyelvi dialektusok
rendszerével. Megismerték, majd kibővítették
tudásukat, ismereteiket a cigány köszönéseket
illetően. Megismerték a cigány ABC-t (írott és
kiejtett formában.) Megtanultak cigányul számolni.
Megtanulták a családtagok elnevezéseit cigányul.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók

Roma kultúra műhely 2016.03.17

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

2 óra

17-18. Kreatív, manuális
tevékenységek: cigány ételek szakácskönyv tervezése, készítése.
Ekhós szekér kicsinyített
modell elkészítése I. - tervezés,
előkészületek. Foglalkozáson kívüli
előkészületi feladatvégzés: A terv
elkészítésének befejezése a
rendelkezésre álló eszközök, anyagok
figyelembevételével.

Roma kultúra műhely 2016.03.22

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

2 óra

19-20. Ekhós szekér kicsinyített
modell elkészítése II.-III. - a modellek
elkészítése.

5 fő

Manuális
tevékenységek.

Egyéni és
kiscsoportos
munkáltatás.

Szűcs József

Befejezték az ekhós szekerek kivitelezését. Közben
gyakoroltuk a szóbeli bemutatkozást cigány
Műhelynapló, jelenléti
nyelven, majd újabb zenei anyagokat hallgattunk
ív, fotók, egyéni
meg a kortárs, populárisabb cigány zenészek
alkotások
előadásában.

Művészeti Műhely

2016.02.16

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

2 óra

1-2. Az én világom - Témamegjelölés,
szervezés, tervezés, célkitűzés,
anyaggyüjtés

5 fő

új ismereteket közlő

frontális

Jakó Mária Olga

sikerült összeismerkedni, megbeszéltük a
feladatokat, kitüztük, hogy mit szereetnénk elérni

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók

Művészeti Műhely

2016.02.18

2 óra

3-4. Milyenek az emberek? Milyen
vagyok én? - Önismereti játékok

5 fő

ismétlő, rendszerező kiscsoportos, játékos Jakó Mária Olga

reálisan látták magukat, felismerték a pozitiv,
negatív tuljadonságaikat

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók

Művészeti Műhely

2016.02.23

2 óra

5-6. Meséhez illusztráció készítése
-Egyszerű rajzok készítése grafittal,
szinescerutával

5 fő

gyakorló

differenciálás,
kiscsoportos

Jakó Mária Olga sikerult megfogni, megérteni a lényeget

Művészeti Műhely

2016.02.25

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

2 óra

7-8. Művészet képekben - Filmvetítés,
diasorozat, témához kapcsolodó
képek, alkotások, irányzatok

5 fő

új ismereteket közlő

frontális, bemutatás

Jakó Mária Olga

Művészeti Műhely

2016.03.01

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

2 óra

9-10. Mit jelent a szabadság nekem? A szabdság érzésének ábrázolása
festékkel, temperával

5 fő

gyakorló, ismétlő

Művészeti Műhely

2016.03.03

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

2 óra

11-12. Multikulturalitás avagy
mindannyian egyek vagyunk - Kollázs,
montázs készítése

5 fő

rendszerező

Művészeti Műhely

2016.03.08

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

2 óra

13-14. Önarckép - Külső-belső
tulajdonságok, ilyennek látom
magam, ilyennek látnak engem
mások

5 fő

játékos feladatokat,
önismereti
gyakorlatokat
feldolgozó

egyéni, játékos

Művészeti Műhely

2016.03.10

2 óra

15-16. Emberi fejek készitése
gyurmából

5 fő

gyakorló óra

finommotorika, térlátás, arányok pontos
differenciálás, egyéni Jakó Mária Olga megjelenítése megvalósult. Néhányan nagyon
ügyesek voltak.

Művészeti Műhely

2016.03.17

2 óra

17-18. Az én világom - Szabadon
választott technika az eddig használt
eszközökből

5 fő

gyakorló óra

differenciálás, egyéni Jakó Mária Olga

Művészeti Műhely

2016.03.22

2 óra

19-20. Ki vagyok én? Az én világom Pályamunka elkészitése

5 fő

össxzefoglalás

Pozitiv csapatélmény, összeteartozás érzésének
csoportos, munkáltató Jakó Mária Olga felismerése, tanult technikák elmélyítése, egyéni
tehetség megmutatása

Tábori
tevékenység
óraszáma

Tehetséggondozói programok

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem
EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem
EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem
EMMI Debreceni
Javítóintézet iskolai
tanterem

3 napos bentlakásos tábor
Tábor
időpontja
(dátum)

Tábori tevékenység
helyszíne

EMMI Debreceni
2016.03.29 Javítóintézete,
sportudvar, filagória

5 óra

1-3 óra : A négy műhely
bemutatkozása: a megszerzett
ismeretek és tapasztalatok átadása,
az elkészített pályaművek
bemutatása. Felkérés társalkotások
készítésére. Ennek megfelelően új
csoportok (párok, kiscsoportok)
alakultak és közösen terveztek,
alkottak egy adott téma mentén.

Szabadidős
programok

Résztvevők száma

4-5. óra:
Labdajátékok,
sorversenyek.
Közben: tradicionális
cigány étel
elkészítése (vakaró,
cigánypörkölt,
tarhonya)

20 fő

változás. A szájjal -lábbal festők keltetták fel az
érdeklődéauket. A róluk sxzóló videók megtekintése Műhelynapló, jelenléti
nagy hatással volt a fiatalokra. Ók is megpróbáltak ív, fotók
hasonló módon festeni.- empátia

nehezen tudták megfogalmazni, sxok segítséget
differenciálás, egyéni Jakó Mária Olga kellett adni, hogy a bezart világtól el tudjanak
vonatkoztatni
zenehallgatás és képek segítségével besxzéltünk a
differenciálás,
témáról. A kollázy, montázs késxzítése nem
Jakó Mária Olga
kiscsoportos
valósult meg. Helyette beszélgetés, vita volt a
multikulturalitásról, hagyományokról.
Jakó Mária Olga

Igazoló
dokumentumok
megnevezése

Kapcsolódó
költségvetési
sor

Műhelynapló, jelenléti A1, A3, A5, A6,
ívek, fotók, alkotások A10, B1-B2, C1

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók, egyéni
alkotások

arányok felismerésével, testtudat hiánya volt
tapasxztalható. Mi tartozik a fejünkhöz?

nehéz feladat volt számukra. Csak irányítás,
segítsxég mellett tudták értelmezni a feladxtot.

Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók, egyéni
alkotások
Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók, egyéni
alkotások
Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók, egyéni
alkotások
Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók, egyéni
alkotások
Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók, egyéni
alkotások
Műhelynapló, jelenléti
ív, fotók, egyéni
alkotások

EMMI Debreceni
Javítóintézete,
2016.03.30
sportudvar, filagória,
számítógép terem

EMMI Debreceni
2016.03.31 Javítóintézete,
sportudvar, filagória

Látogatás
időpontja
(dátum)
2016.04.11

5 óra

1-3 óra: Irányított foglalkozás
keretében az új ötletek
kivitelezésének folytatása az
alkotások elkészítése. Riportok, fotók
készítése, cikkek írása
újságszerkesztéshez, ezek
számítógépre vitele, szerkesztés,
tördelés.

4-5. óra:
Sportvetélkedő, egy
perc és nyersz
játékok

20 fő

Műhelynapló, jelenléti A1, A3, A5, A6,
ívek, fotók, alkotások A10, B1-B2, C1

5 óra

1-3 óra: Új anyanyelvi, roma
kulturális, művészeti alkotások
készítése, riprtok, fényképek
készítése, az újság szerkesztése,
nyomtatása. Az alkotások, produkciók
bemutatása. A tábor zárása.

4-5. óra: Kispályás
labdarúgó verseny.
Közben tradicionális
cigány étel
elkészítése (cigány
szárnyas)

20 fő

Műhelynapló, jelenléti A1, A3, A5, A6,
ívek, fotók, alkotások A10, B1-B2, C1

1 napos színház/koncert/tánc előadás/múzeum/kiállítás-látogatás
Látogatás
Tevékenység
helyszíne/intézmény
Programok megnevezése
Résztvevők száma
óraszáma
megnevezése
EMMI Debreceni
Javítóintézete,
tanácsterem

2 óra

Ismerkedés, beszélgetés a meghívott
előadócsoporttal.

20 fő

Igazoló
dokumentumok
megnevezése

Kapcsolódó
költségvetési sor

Műhelynapló, jelenléti
A5, B1-B2, A6, A10
ív, fotók, videó

2016.04.11

EMMI Debreceni
Javítóintézete,
ebédlő

2 óra

A Debreceni Ady Endre
Gimnáziumban működő dráma
tagozat színpadi előadásának
megtekintése.

2016.04.11

EMMI Debreceni
Javítóintézete,
ebédlő

1 óra

Értékelés. A program zárása. Ennek
Az intézetben lévő
alkalmával kiállítás keretében
valamennyi fiatalkorú: Műhelynapló, jelenléti A5, B1-B2, A6, A10,
lehetőséget biztosítottunk a született
124 fő + meghívott
ív, fotók, videó
C1
alkotások, produkciók bemutatására.
vendégek: kb 30 fő

Az intézetben lévő
Műhelynapló, jelenléti
valamennyi fiatalkorú:
ív, fotók, videó
124 fő

A3, A5, B1-B2

