ROMAi KATOLIKUS EGYHAZI G Y U I T E M E N Y
3950 Sarospatak, Szent Erzsebet ut. 13.

^

SZENT ERZsEBtT HAZ

Pf.: 179. Telefon: +36 47 314 107

E-mail: info@rkegy.hu

SZAKMAI BESZAMOLO
„A gotikus templom felepitese" cimu palyazathoz
Palyazati azonosito: 204106/2178
A Romai Katolikus Egyhazi GyCijtemeny a 204106/2178 azonosito szamu
palyazat kereteben muzeumpedagogiai foglalkozast szervezett 5-8. osztalyos tanulok
szamara. 2017. majus honapban tizennegy alkalommal tartottuk meg „ A gotikus
templom felepitese" cimu muzeumpedagogiai foglalkozast.

www.rkegy.hu

K O M A I IvATOLIKUS EGYHAZI GYUJTEMENY
3950 Sarospatak, Szent Erzsebet ut. 13.

SZENT ERZSHBLT HAZ

Pf.: 179. Telefon: +36 47 314 107

E-mail: lnfo@rkegy.hu

A Romai Katolikus Egyhazi Gyujtemeny kiallitotereiben megtartott 45 perces
foglalkozasok alatt a tanulok megismerkedtek a gotikus stilus es a gotikus templomok
jellemzoivel. Jatekos formaban, kirakok, feladatok, kvizjatek formajaban megtanultak.
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hogyan „epul" fel a gotikus templom. Ismerkedtek a Romai Katolikus Egyhazi
Gyujtemeny egyhazmuveszeti kiallitasanak anyagaval, ezaltal ezek a targyak nem csak
kiallitasi targyak tobbe a tanuloknak, hanem el is tudjak oket helyezni a templomban.
Gyarapitottak ismereteiket arrol, hogy az egyes targyaknak a templomon belijl milyen
funkcioi voltak es vannak, mire hasznaltak es mire hasznaljak ma is legtobbjuket.
Jelen palyazati tamogatasbol ezen muzeumpedagogia

foglalkozasokhoz

tudtunk olyan anyagokat elkeszittetni, amelyeket a gyerekek nagy elvezettel
hasznaltak: a sarospataki gotikus bazilikat abrazolo puzzle, valamint egy kvizjatek
anyaga, melyet a foglalkozasok vegen tbitottek ki a tanulok. Ezek mellett sikerijlt
beszerezni

a tamogatasbol egy

projektort es egy vetito vasznat,

ezekkel

interaktivabba tettuk a foglalkozasokat.
A szakmai beszamolo benyujtasaval egyidejuleg jelen beszamolot feltoltjuk a
sajat honlapunkra (www.rkegy.hu) valamint a Hungaricana kbzgyujtemenyi portal
oldalara (www.hunqaricana.hu).
A sarospataki Romai Katolikus Egyhazi Gyujtemeny muzeumpedagogiai
foglalkozasaihoz nyujtott palyazati tamogatast ezuton is koszonjuk!
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