A program neve:
Játszótárs - Játékkészítő Műhely
A pályázatra már sikeresen működő mini-projektet szeretnénk bemutatni. 2012 februárjában
kísérleti jelleggel indítottuk el családi Játékkészítő műhelyünket. Eredeti felállás szerint külön
csoportban lettek volna szülők és gyerekek, de már az első alkalommal együtt foglalkoztattuk
őket. Mindenki a maga képességeinek megfelelően, sőt összedolgozva hozta létre egyedi
játékát. Ezután nem volt kérdés az együttes tevékenykedtetés, s azóta is ezt a formát
használjuk. Nagy öröm számunkra, hogy kicsi és nagy egyénileg és családilag is
kikapcsolódik foglalkozásainkon. Terveinkben szerepel a műhely programjának átadása („jó
példaként”) azoknak az érdeklődőknek, akik ilyen műhelyt szeretnének saját településükön
működtetni.

A program célja és várható eredményei:
„Nem azért felejtünk el játszani, mert megöregszünk, hanem attól öregszünk meg, mert
elfelejtünk játszani.”
Georg Bernard Shaw

Célunk, hogy megmutassuk a szülőknek, nagyszülőknek, hogyan lehet értékes időt tölteni
gyermekükkel. Együtt készítünk játékeszközöket, melyek otthon is egyszerűen elkészíthetőek,
tovább alakíthatóak. A gyermeket a játék hozzá segíti, hogy közösségi, szociális lénnyé
válhasson. A játékos feladatok fejlesztik az önuralmukat, kezdeményezőkészségüket,
bátorságukat és önzetlenségüket. Ezek a pozitív tulajdonságok szerepet kapnak az irányított és
az önállóan kezdeményezett játékban is.
2012 februárjában gondoltunk egy merészet és útjára indítottuk Játékkészítő műhelyünket. Fő
célkitűzésünk az volt, hogy a családokat "megtanítsuk" újból együtt játszani. Rávezessük
őket arra, hogy az együtt tevékenyen eltöltött idő, mennyire értékes. Szükség van arra, hogy
az emberek kicsit megálljanak, közös, szórakoztató, pihentető foglalatosságokba kezdjenek.
A játék minden korosztály számára nagyszerű lehetőség erre. Közösen hoznak létre játékokat,
alkotnak, találnak ki játékszabályokat és játszanak.
A műhely havi rendszerességgel végzi munkáját, minden hónap első szombatján. Sikere, a
résztvevők igénye nyári szünetet sem "enged". A program népszerűségét jól mutatja, hogy
tagságunk a stabil 4-5 családról alkalmanként a 40 főt is elérte már.
2013-ban a műhely tapasztalatait, programját felhasználva több kistelepülésen is
megvalósítottunk hasonló jellegű szakköri munkát, általános iskolák alsó tagozatában illetve
óvodákban, tanórán kívüli program keretében. Sajnos itt a szülőket nem tudtuk bevonni a
programba, csak a játékkészítő tevékenységformát.
További célunk, tervünk, hogy ezt a tevékenységet részben más településeken is kipróbáljuk,
részben Székesfehérváron olyan lakókörzetben ahol eddig nem tudtunk megjelenni.
Ezeket a próbálkozásokat pályázati lehetőségekkel élve kívánjuk meg valósítani.

2014-ben kísérleti jelleggel próbálunk újabb családi játékkészítő műhelyt működtetni, most
Székesfehérváron a szárazréti lakókörzetben. Ez a lakóterület egy családi-házas övezet, ahol
eddig nem vagy csak nagyon kevés közösségi program szerveződött. Ezt a
foglalkozássorozatot is szombat délutánra tettük. Célkitűzésük itt is az, hogy a családok
tagjainak együttes „szórakozási”, szabadidős lehetőséget biztosítsunk. Segítsük a családok
együttes ténykedését, a generációk kapcsolatának erősítését. Hisszük, hogy a közös játék
közelebb viszi egymáshoz a család tagjait.
Hiszünk a helyi közösségek erejében, a helyben élők kreativitásában, de látható, hogy
mintaprojektek bemutatásával, kellő motivációk megfogalmazása nélkül nehezen
aktivizálható a közösség.
Az alternatív szociális, gyermekjóléti szolgáltatások kialakítását célzó programok közül a
szülő és a gyermek kapcsolatát erősítő, a gyermek szocializációját támogató családi
klubfoglalkozások megszervezését tűztük ki célul, melyben fő célkitűzéseink a család
szerepének erősítése, a gyermekek és a szülők nagyszülők kapcsolatának erősítése, a
kooperatív munkatevékenység kiépítése, melynek tapasztalatai az élet más területein is
hasznosíthatók.
A játék közel hozza egymáshoz az embereket, a magunk által készített játékok számtalan
variációt nyújtanak a környezetük által nyújtott lehetőségek kihasználására, önmagunk
kipróbálására, a generációk közötti együttműködés kialakítására, a szerepek
újraértelmezésére. Talán a közös játék során sok-sok elrejtett, elfelejtett tudás, képesség is
felszínre kerül, válik a család hasznára.
A szakmai program illeszkedése a közművelődési feladatellátás rendszerébe:
Műhelyünk, minden értelemben klasszikus művelődő közösség.
A művelődő közösség érték, érdek és érdeklődési kör valamint az öntevékeny társas
tevékenység szerint elkülönülő lakossági csoport, mely legalább 3 fős tagsággal rendelkezik,
és rendszeresen, állandó helyen működik, önálló jogi személyiséggel nem rendelkezik.
Az azonos vagy hasonló érdeklődésen alapuló tevékenységben a tagok önkéntes alapon
vesznek részt.
A közművelődési szervezet infrastruktúrájának rendelkezésre bocsátásával, szakemberek
közvetítésével segíti a művelődő közösségek létrejöttét, a működését, a művészeti csoportok
munkája eredményének közönség előtti bemutatását.
A művelődőd közösségek tevékenysége – az egész életen át tartó tanulás rendszerén belül –
non-formális és informális tanulási tevékenységként is értelmezhető
A közösség tevékenységének elsődleges célja a társas együttlét, a közösségi élet, a
szórakozás.

A célközönség pontos meghatározása:
Célközönségünk a család. A család minden tagja: a felnőttek, a szülők, a nagyülők, a
gyermekek, és az unokák.

Fő célkitűzésünk az volt, hogy a családokat "megtanítsuk" újból együtt játszani. Rávezessük
őket arra, hogy az együtt tevékenyen eltöltött idő, mennyire értékes.
Milyen jó érzés, ha a különböző generációk együtt tudnak megvalósítani dolgokat, létrehozni
közős játékokat. Szeretnénk, ha programsorozatunkkal közös élményt adhatnánk a családok
kisebb-nagyobb tagjai számára egyaránt.
A program megvalósításának terve:
Havi rendszerességgel találkozunk. A műhely munkáját a Fejér Megyei Művelődési Központ
támogatja azzal, hogy biztosítja a termet. Általában 20-30 fő látogat el a programra. A
szombati időpontot közösen választottuk a résztvevőkkel. A szombat kora délután a
kisgyerekes családoknak a legmeglelőbb időpontnak tűnik. Mindenki túl van az ebéden, a
kicsik már felébrednek a délutáni alvásból, a nagyobbacskáknak is megfelelő időpont a 16
óra. A családok életritmusában a szombat délután tűnik a közös időtöltés, szórakozás
legalkalmasabb időpontjának. 16-18 óra között tartjuk a foglalkozást, a program kedveltségét
bizonyítja az is, hogy 19 óra előtt tudjuk tényleg abbahagyni a munkálkodást.
Állandó tagjaink minden alkalommal e-mailben kapnak értesítést a programról (az esetleges
időpontváltozásról), akkora igény van erre a fajta tevékenységre, hogy nyári szünetet sem
tartunk. A Fejér Megyei Művelődési Központ web oldalán is folyamatosan megjelenik a
program, részben a havi programok között, részben a programról készült cikk, képek a hírek
és a képtár rovatban.
Programunkról a helyi médiákon keresztül is értesülhetnek a kisgyerekes családok, így
mindig vannak új látogatóink is.
Első évünk képekben: http://www.youtube.com/watch?v=LFSBooy1gk8

A program szükséges tárgyi feltételei:
Műhelyünk helyszíne: világos, tágas, asztalokkal, székekkel (szigetszerűen) berendezett
terem.
Különösebb felszereltséggel eddig még nem rendelkezünk, jelenleg a foglalkozáson használt
eszközöket, ollókat, domborító gépet, formalyukasztókat, speciális festő eszközöket
(hengerek, pecsétnyomók), színes mintás csomagolópapírok, ceruzákat, filctollakat,
kartonokat, stb.… a foglalkozásvezető biztosítja.
A továbbiakban szeretnénk kialakítani egy olyan termet, ami az általunk kifejlesztett program
helyszíneként lenne használható. Jó mozgatható, könnyű asztalokkal, székekkel, tároló
eszközökkel, szekrényekkel, dobozokkal, rekeszekkel, karton, rajzlap tároló szekrénnyel.
Megfelelő mennyiségű alapanyaggal és eszköztárral szeretnék ezt a termet felszerelni.
Terveinkben szerepel ugyanis a műhely programjának átadása azoknak az érdeklődőknek,
akik ilyen műhelyt szeretnének más településen működtetni. Egy kis módszertani műhely
kialakítása a célunk. Az összegyűjtött tapasztalatainkat, eredményeinket szeretnénk
megosztani, továbbadni „jó példaként”.

Olyan szakmai napokat szeretnénk, melyről a résztvevők, amikor hazatérnek egyből tudják
használni a tanultakat. A módszertani útmutatóval ellátott most már két éves havi szakkörhöz
vagy egy-két táborhoz elegendő anyagot készíthet el mindenki, sokféle játéktevékenységgel,
változatos témákkal. Az elméleti háttér után kipróbált munkaanyagot; sablonokkal, további
ötletekkel bővített segédanyagot kapnának a program hallgatói.
Ötleteink a családi programok szervezéséhez, a szabadidő hasznos eltöltésére lettek kitalálva.
A gyakorlati napok alatt az anyagbeszerzéstől, a terem berendezésétől, a létszámoknak
megfelelő számú eszközök kikészítésén át, az anyagismereten keresztül jutunk el a
produktumok elkészítéséig.
Ezt a kipróbált munkaanyagot egy alkalommal (nagy sikerrel adtuk át) intenzív formában
szakkör
és
klubvezetőknek,
szabadidő
felelősöknek,
pedagógusoknak
és
művelődésszervezőknek
Bízunk abban, hogy ezt a munkát is tovább tudjuk folytatni 2014-ben. Mindazoknak segítve
ezzel a munkáját, akik gyerekek számára szerveznek programokat, táborokat. Keressük azokat
a pályázati lehetőségeket, melyek segítségével ez a szakmai tapasztalatátadás tovább
folytatható, megteremtve az előadók, a gyakorlati foglalkozás-vezetők tiszteletdíját, a
felhasznált anyagok költségeit, a segédanyagok előállításának költségeit (pl. sablonok
sokszorosítása).
A program elégedettségmérő kiértékelésének adataiból:

Mennyire volt elégedett...
Értékelje az oktatók felkészültségét, gyakorlati tevékenységét?

5

A program új információkat adott-e Önnek?

4,9

Mennyire volt megelégedva az oktatók előadásával?

5

A program fejlesztette-e a szükséges készséget/képességet?

5

Megfelelő volt-e a csoport létszám?

5

Megfelelőnek tartotta-e a program időtartamát?

4,9

A szakmai napok programja mennyire felelt meg az Ön korábbi elvárásainak?

4,9

A teljes program felépítésével, tartalmával?

4,9

A szakmai napok módszereivel?

5

A szakmai napok céljával?

5

A szakmai napokról kapott információkkal?

4,8

A szakmai napok technikai hátterével, tárgyi feltételeivel?

5

A szakmai napok helyszínével?

4,7

4,9
4,75

4,8

4,85

4,9

4,95

5

A szükséges személyi feltételei:
A Fejér Megyei Művelődési Központban működő Játékkészítő Műhely vezetője Sevella
Zsuzsanna, az Alap Pedagógiai Központ vezető előadója, kutató-fejlesztő (vizuális nevelés,
fejlesztő játék), aki évek óta foglalkozik pedagógusképzéssel, a gyermekek számára kitalált
fejlesztő játékok tervezésével, azok tanórai és tanórán kívüli használatának oktatásával.

Társszerzője a következő könyveknek:



Vizuális játékok MESEVILÁG LÁNYOKNAK
Vizuális játékok MESEVILÁG FIÚKNAK

A műhely vezetőjének munkáját 1 fő asszisztens, Gonda Emma népművelő, felnőttképzéssel,
kommunikációval, gyermek szabadidős tevékenységgel fogalakozó szakember segíti.
A program indításához és működéséhez szükséges költségvetés:
Jelen pillanatban a Műhely nem rendelkezik önálló költségvetéssel.
A Fejér Megyei Művelődési Központ saját szakkörének tekinti programunkat, így ingyen
biztosítja számunka a helyszínt.
A Műhely vezetője nem kap tiszteletdíjat. A műhely működéséhez szükséges anyagok
részben más rendezvények, programok „anyagmaradékai”, részben a foglalkozásvezető saját
anyagai és eszközei.
Szükséges lenne havi rendszerességgel.
Tiszteletdíj: 30.000 Ft tiszteletdíjra (foglalkozásvezető, asszisztens)
Anyagköltség: 30.000 Ft azaz 1000 Ft/fő/alk.
Éves szinten: 720.000 Ft
Célkitűzésünk volt az alakulásnál, hogy a résztvevők ingyenes programon vehessenek részt,
eddigi működésünk során egyetlen egy esetben volt a program belépődíjas. Küldetésünknek
tartjuk, hogy olyanokat is bevonjunk a műhely munkájába, akik különböző okok miatt
nehezen tudnának belépődíjat, tagdíjat fizetni. Vannak tagjaink között nagycsaládosok (3-4
gyermekkel), vannak egyedülálló szülők gyerekekkel, vannak nyugdíjból élő nagyszülők.
Szeretnénk nekik továbbra is lehetőséget biztosítani a program látogatására, hiszen nagyon
fontos, hogy együtt játszanak gyermekeikkel, unokáikkal, megtanuljanak együtt
játékeszközöket készíteni.
Részben mindenki által könnyen elérhető alapanyagokból dolgozunk, pl. mintás
csomagolópapírok, részben olyan alapanyagokból és eszközökkel melyek nehezen
szerezhetők be, drágák.
Megalakulásunkkor célul tűztük ki, abból a gondolatból indultunk ki, hogy az átlagos anyagi
körülmények között élő emberek is nehezen tudnak minőségi alapanyagokhoz, eszközökhöz
hozzájutni. Már az is vizuális nevelés, ha a gyerekeket és a felnőtteket nem szokásos, olcsó
alapanyagokkal dolgozhatnak, ha megismerkedhetnek többféle papírral, festékkel, krétával,
színes ceruzával, megtapasztalhatják, hogy a minőségi alapanyagok és eszközök mennyire
kitágítják az alkotás folyamatát.

Keressük azokat a pályázati lehetőségeket, mellyel a továbbiakban fejleszteni tudjuk majd a
műhely működését.
A szárazréti műhelyünk költségvetése:

Költség megnevezése*

Igényelt összeg Önerő
(Ft, bruttó)**
(Ft)
531.000 Ft

Indoklás
(egységár, mennyiség, indokoltság)
A költség tartalmazza a program
szervezésének költségeit, a
foglalkozások személyi és tárgyi
feltételeinek biztosítását.
Tiszteletdíjakat, anyagköltségeket,
fotódokumentáció költségeit, stb.
Ezek biztosítását a Fejér Megyei
Népzenei Műhely Egyesület vállalja
A
díjaknál
az
Európai
Uniós
pályázatoknál elfogadott „óradíjakkal”
számoltunk, a díj magában foglalja a
program előkészítéséhez szükséges
felkészülést, mintadarabok, sablonok
elkészítését, és az akcióterületre
történő eljutást is.

Szolgáltatás

Tiszteletdíjak:
A Játékkészítő Műhely megtartására 2
fő szakember 1 alkalomra (2x45 perc)
8.000 Ft/45 perc/1 fő,
összesen 8 alk./2 fő 256.000 Ft
Fotódokumentáció a program során
alkalmanként 10.000 Ft
folyamatos
80.000 Ft

Nyilvánosság költségei,
grafikai tervezés és
kivitelezés költségei
Összesen:

75.000 Ft

531.000 Ft

Anyagköltség:
1000 Ft/alk./fő –
alkalmanként 15.000 Ft
összesen 8 alk.
120.000 Ft
A felhívások, honlapon
megjelentethető szerkesztett anyagok,
szerkesztői tiszteletdíja
30.000 Ft.
A szükséges plakátok és szórólapok
kivitelezési költsége
45.000 Ft.

A két napos már megtartott szakmai képzés költségvetése:

Költségvetés
Együtt a család-családi programok szervezése a szabadidő hasznos eltöltésére
2 napos szakmai konferencia
Kiadások típusa
támogatásból
Egyéb támogatás Befizetések terhére
összesen
fedezett
PR, marketing
költségek
(szórólapok,
plakátok nyomdai
elkészítése)
Sokszorosítás

50.000.-

0

50.000.-

100.000.-

50.000.-

0

30.000.-

80.000.-

Megbízási díj
számlás kifizetések
(kifizetés 50.000
Ft/nap/fő)
Csoportos
étkezés(kávé,
pogácsa)

300.000.-

0

0

300.000-

0

0

100.000.-

100.000.-

Anyagköltség:
festék, papír,
ragasztó, stb.

120.000.-

0

120.000.-

240.000.-

(4.000 Ft/fő)
Befizetés

300.000.-

(5000 Ft/fő)

összesen:

520.000.-

300.000.-

820.000.-

A szakmai program terjesztésével kapcsolatos elképzelések:
Szeretnénk, ha kezdeményezésünk minél szélesebb körben ismertté válhatna. 2013-ban a
műhely tapasztalatait, programját felhasználva több kistelepülésen is megvalósítottunk ilyen
jellegű szakköri munkát, általános iskolák alsó tagozatában illetve óvodákban.
2014-ben Székesfehérvár, egy külső lakókörzetében is elindítjuk a műhelymunkát, egy
pályázati támogatás segítségével.
Terveink között szerepel, hogy tapasztalatainkat átadjuk mindazoknak, akik szeretnének
megismerkedni munkánkkal, elfogadják elképzeléseinket és a mi általunk kitűzött célokat
szívesen követik, saját lakókörzetükben is megvalósítják azt.
A Játékkészítő műhely szerepét, újdonságát jól bizonyítja a 2013. november 22-23-a között
tartott Együtt a közösségekért, együtt a családokért szakmai napunk sikere. A programon
könyvtárosok, óvónők, alsós tanítók, népművelők, művelődésszervezők vettek részt. A két
napos gyakorlat orientált szakmai program során a műhely majdnem 2 éves munkájának
tapasztalatait osztottuk meg, tippeket, praktikákat, ötleteket adtunk át a szabadidő hasznos
eltöltéséhez a résztvevőknek. Az érdeklődők kellemes, oldott légkörben új ötletek
elsajátításával újíthatták meg tudásukat. Kipróbált módszereket kaptak szakkörök, táborok
szervezéséhez, megvalósításához.
Terveink között szerepel, hogy egyrészt tovább folytatjuk a rendszeres szakköri
műhelymunkát. A program időpontja a továbbiakban is szombatonként 16-18 óra. Az újonnan
induló Műhely is szombaton működik.
2014-ben is szeretnénk átadni a tapasztalatainkat azoknak a pedagógusoknak, óvónőknek,
művelődési intézményekben dolgozóknak, akik érdeklődnek munkánk iránt. Éves munkát
felölelő, havi bontású „könyvecskék” elkészítését tervezzük a jövőben, mely lépésről lépésre
fogódzót ad az újonnan induló műhelyeknek. Távoktatásos rendszer kifejlesztésén is
gondolkodunk, hogy minél hatékonyabban, minél több helyszínre és minél több családhoz
eljusson ez a program.

Együtt a közösségekért, együtt a családokért szakmai konferencia
2013. november 22-23.

