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A projekt neve és azonosító száma:
A projekt pontos megnevezése: Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek,
azonosító száma: EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001.

A projekt megvalósítói, a megvalósításhoz kapcsolódó főbb adatok:
A projekt a Szabadtéri Néprajzi Múzeum (SZNM), mint konzorciumvezető és a
Fővárosi Szabó Ervin Könyvtár (FSZEK), mint konzorciumi partner konzorciumi
együttműködésében valósul meg, a projekt múzeumi komponensének szakmai
megvalósítója a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani
Központ (MOKK). A projekt – 2017. február 1. és 2020. január 31. között – 36
hónap alatt valósul meg 100%-os európai uniós támogatási intenzitás mellett. A
múzeumi és könyvtári területre egyaránt kiterjedő fejlesztésre 50-50%-os arányban
bruttó 2 milliárd forint áll a múzeumi és a könyvtári komponens rendelkezésére a
Széchenyi 2020 programon keresztül az Európai Szociális Alapból.
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A projekt kiemelt céljai:
• a múzeumi és könyvtári terület intézményeinek és szakembereinek felkészítése
arra, hogy választ adjanak az új társadalmi-gazdasági kihívásokra oly módon,
hogy a társadalom fiatal korosztályait helyezzék reflektorfénybe,
• és hogy fejlesztési tevékenységük minél hatékonyabb elvégzését a közoktatási
rendszeren, azaz az intézményeken, a pedagógusokon, illetve a leendő
pedagógusok érzékenyítésén keresztül vigyék véghez,

• a múzeumok és a könyvtárak tekintetében segíti ezen intézmények formális és
nem formális oktatásba való hatékonyabb bekapcsolódását,
• a kompetencia- és készségfejlesztő tanulást támogató szolgáltatások
bevezetését,
• a nevelési-oktatási és a kulturális intézmények közötti együttműködések
bővítését, a köznevelés esélyteremtő szerepének és hátránykompenzációs
képességének erősítését.
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A szakmai megvalósítás során a múzeumi szakterület főbb feladatai:
 módszertani fejlesztés, a koordinátorhálózat fejlesztése és működtetése, mintaprojektek
megvalósítása, új akkreditált képzések tervezése és megvalósítása, szakmai disszemináció
és kommunikáció elvégzése, szakmai monitoring tevékenység és múzeumi minőségmenedzsment rendszer kidolgozása.

A projekt múzeumi komponensének tervezett eredményei:
• 250 fő képzésben, átképzésben résztvevő pedagógus,
• 351 fő továbbképzési programban résztvevő, humán közszolgáltatásban dolgozó szakember,
• 1 db kidolgozott új képzési módszertan,
• 5370 fő támogatott programokban résztvevő tanuló,
• 150 db intézményi együttműködés,
• 80 db új módszertant alkalmazó muzeális intézmény,
• 369 db múzeumi koordinátori rendezvény,
• 20 db mintaprojekt,
• 10 db akkreditált képzés,
• 6 db konferencia és
• 30 db módszertani segédlet, illetve oktatási kiadvány.
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Célcsoportok és főbb üzenetek:
1. Döntéshozók, döntést befolyásoló intézmények és munkatársai:
• EMMI,
• Fővárosi Önkormányzat,
• települési önkormányzatok,
• a múzeumok fenntartói.

 Az üzenetek célja, hogy az érintett szervezetek értesüljenek a projekt céljairól,
tevékenységeiről, nyomon követhessék a fejlesztéseket, döntéshozókként kezdeményezzék és támogassák a kulturális és köznevelési területek együttműködését.
Lássák, hogy a támogatást jól és hatékonyan sikerül felhasználni, a további
közösségfejlesztési projektek támogatása indokolt, a projekt kiválóan illeszkedik a
hátrányos helyzetűek felzárkóztatását célzó programokhoz. Szintén nagyon
fontos, hogy a fenntartó települési önkormányzatok kezdeményezzék és
támogassák a települési együttműködéseket az új módszertanok és jó
gyakorlatok alkalmazásával, használják a múzeumot, mint társadalmi erőforrást.
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Célcsoportok és főbb üzenetek:
2. Szakmailag érintett intézmények, szervezetek és munkatársaik:
• muzeális intézmények,
• nevelési-oktatási intézmények (óvodák, általános és középiskolák),
• felsőoktatási intézmények,
• Klebelsberg Központ,
• pedagógiai és gyógypedagógiai országos módszertani intézmények,
• civil szervezetek,
• szakmai szervezetek.
 Az üzenetek célja, hogy a múzeumi vezetők, szakemberek, pedagógusok és
pedagógusjelöltek megismerjék a projekt módszertani fejlesztéseit, azokat
alkalmazzák, részt vegyenek a képzéseken. A projekt járuljon hozzá az iskolai
lemorzsolódás csökkentéséhez, a hátrányos helyzetű gyermekekkel foglalkozó
civil szervezetek kapjanak kedvet arra, hogy fejlesztő tevékenységükbe bevonják a
múzeumokat, mint új fejlesztő módszertani lehetőségeket kínáló intézményeket.
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Célcsoportok és főbb üzenetek:
3. Magánszemélyek:
• gyermekes családok,
• lakosság,
• élethosszig tartó tanulásban különösen érintett korai iskolaelhagyók.
 Az üzenetek célja, hogy a gyermekes családok lássák: a múzeumok a hiteles
tudás mellett a szórakozva tanulás helyszínei is, ahol gyermekeik fejlődése
biztosított, egyben biztonságos és izgalmas helyszínei a gyerekeknek szóló
közösségi programoknak. A múzeum jó találkozási pont és információszerzésre
is kiválóan alkalmas. Fontos tudatosítani, hogy a múzeumban is lehet tanulni,
érdemes oda járni, a tanuló segítséget talál az iskolai feladatokhoz, tanulhat
olyasmit, amit az iskolában nem és bőven van kikapcsolódási, élményszerzési
lehetőség is. Nem kevésbé fontos, hogy a lakosság a lehető legszélesebb körben
tudomást szerezzen a projektről és ezzel összefüggésben az Európai Szociális
Alap támogatásáról is.
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Célcsoportok és főbb üzenetek:
4. Média
• országos média,
• helyi média,
• múzeumi szaksajtó,
• online véleményformálók, véleményvezérek.

 A célcsoport felé irányuló üzenetek célja, hogy azok minél több információt
szolgáltassanak a projektről, annak indulásáról, működéséről, eredményeiről,
valamint a projektet megvalósító Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási
és Módszertani Központról, mint intézményről, valamint az európai uniós
támogatás tényéről.
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A projekt mérföldkövei:
1. mérföldkő: a projektkezdéstől számított 12. hónap utolsó munkanapja, azaz
2018. január 31. / A múzeumi szakterületen elkészülnek a módszertani fejlesztés
keretében tervezett megalapozó kutatások, felmérések, megkötésre kerül a 150
együttműködő intézménnyel az együttműködési megállapodás, elkészül 10
modulszerű képzés képzési tematikája és kidolgozásra kerül 1 képzési módszertan.
2. mérföldkő: a projektkezdéstől számított 24. hónap utolsó munkanapja, azaz
2019. január 31. / A múzeumi szakterületen megvalósul 300 fő múzeumi szakember,
pedagógus és pedagógus-hallgató bevonása a képzésekbe, megvalósul 20 db
mintaprojekt 5370 fő tanuló bevonásával.
3. mérföldkő: a projekt fizikai befejezése a 36. hónap végén, azaz 2020. január 1. /
A múzeumi szakterületen megrendezésre kerül 369 db koordinátori rendezvény és 6
db konferencia, elkészül 30 db segédlet a mintaprojektekhez és oktatási kiadvány,
601 fő részt vesz a projektben akkreditált képzéseken és 80 db muzeális intézmény
elkezdi alkalmazni az új módszertant.
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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