Szakmai tematika
Épített környezetre koncentráló helytörténeti szakkör általános
iskolások körében, heti egy alkalommal Derecskén…………
…..kreatív, kompetenciafejlesztő foglalkozássorozat
/ 7 Fő részvételével/
1. A tevékenység neve, címe
NEVE: Derecske Városi Művelődési Központ és Könyvtárban kiscsoportos,
kompetenciafejlesztő foglalkozás heti rendszerességgel
CIME: Épített környezetre koncentráló helytörténeti szakkör I.
2. A tevékenység céljának, a fejleszteni kívánt készségek leírása
CÉLJA: a helyi épített környezet, bele értve a helyi védett épületeket is, felkutatása,
bemutatása, értéktérkép készítés, valamint az ezekhez kapcsolódó településmarketing
ismeretek megismerése. Alkotóképesség, kognitívkompetencia, mérés, modellezés,
természettudományi digitális kompetenciám matematikai, kulturális kompetencia.
3. A célcsoport leírása (létszám, általános jellemzők – életkor, érdeklődés,
stb):
Célcsoport: a derecskei Bocskai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti iskola 7-8
osztályos tanulói.
Korosztály: 13-14 év, akik aktív érdeklődést mutatnak a helyi sajátosságokat tükröző
építészeti stílusok, épület- típusok, anyaghasználat feltárása, számbavétele, a jövőbeni
felhasználási lehetőségek feltérképezése iránt.

7 fős kiscsoportban, készség és kompetencia fejlesztés a kreatív ipar irányába.
4. A tervezett alkalmak száma, a tevékenység időtartama (szakaszonként)
A programok tervezet időintervalluma 2012. szeptember 1. – 2013. július 31. között
valósulnak meg. 36 alkalommal két + egy napos Szentendrei Skanzen látogatás
(kirándulás) + egy Iparkamarai előadás Derecskén. Heti egy három órás foglakozás (1
óra = 45 perc)
5. A tevékenység munkaerőigénye (megvalósítók létszáma, részvételük
időtartama, képesítésük)
A táblázatban a sorok száma bővíthető
Képesítés
Építészmérnök
Történelem, földrajz szakos
középiskolai tanár, történelem
vezetőtanári szakvizsgával
Muzeológus
Iparkamara szakelőadó

Létszám (fő)
1
1
2
1

Időtart m (pl. 2x 180 perc)
19 alkalom X 3 óra
7 alkalom X 5 óra
1 alkalom X 12 óra
12 alkalom X 3 óra
7 alkalom X 5 óra
1 alkalom X 12 óra
2 alkalom X 3 óra
1 alkalom X 5 óra

66. A tevékenység módszertanának leírása
Sok fajta tevékenységet végeznek az foglalkozásokon, ennek megfelelően a módszerek
is különbözők. Csoportos, egyéni ismeretszerzés: előadás, kutatás, tapasztalatgyűjtés,
kreatív, interaktív feladatok megoldása, magyarázat, mérés, csoportos feladatok
megoldása, bemutatás.
7. A tevékenység eszközigényének leírása
A foglalkozásokhoz szükség van: írható CD-ék, fénymásolópapír, fénymásoló toner
(színes, fekete), spirálfüzet, íróeszközök, pendrive, asztali PC melynek hardver
teljesítménye elbírja a kiadvány szerkesztő szoftvert, diktafon és digitális
fényképezőgép.
8. A tervezett tevékenység időbeni bontása (az egyes alkalmak leírása:
időigény, érintett témák, tervezett tevékenységek rövid leírása):
I. Elméleti szakasz: 8 alkalom x 3 óra (1 óra=45 perc) = 24 óra
1 alkalom: Derecske táji – földrajzi környezete és kapcsolata sz épített környezettel
2. alkalom: A magyar népi építészet /háztípusok és gazdasági épületek/ különös
tekintetek az észak – bihari térség építészeti jellegzetességeire
3. alkalom: Derecske építészetének évszázadai. A jellegzetes ólaskertes
településszerkezet kialakulása és építészeti vonatkozásai. Lakóházak, gazdasági
épületek és kertségek. A mezővárosi központ kialakulása, struktúrája és
funkcionális szerkeze legjellegzetesebb épületei (református és római katolikus
templom és parókia, városháza, iskolák, stb.)
4. alkalom: Építészeti alapismeretek. Az építészeti alapfogalmak, az építés során
általánosan használatos legelterjedtebb anyagok. Az építészet helye, interaktív
szerepe az egyes kultúrákban és a tudomány világában a szakmagyakorlás
különböző fázisai.
5. alkalom: Az építészet története. Az építészet fejlődése az ókortól napjainkig. Az
építészet történet célja régmúlt építészetének megismerése a kortárs, vagy inkább
a jövő sikeres építészete érdekében. Építészet történeti korszakok és stílusok
irányzatok bemutatása.
6. alkalom: Helyi érdekvédelem vizsgálata. A településen fellelhető a helyi kultúrára
jellemző sajátosságokat magában hordozó jegyek kutatása, feltárása a helyi
érdekek számbavétele és rendszerezése, valamint abból a helyi érdekvédelmi
kataszter elkészítése. Azon építészeti értékek felkutatása, melyek a régi
hagyományokat, népi illetve valamilyen meghatározó építészeti stílust képviselnek.
7. alkalom: Helyi értékvédelmi kataszter, fontosabb védendő épületek bemutatása.
Az épületeken kívül a kerítések, a nem védett épületek homlokzatai, azok díszei,
ablakainak elosztása, tornácok, oromfalak kialakítása, az épületek alaprajzi és
telken belüli elhelyezkedése, melyek a tájra jellemzőek és a hagyományok
továbbélését jelenti.
8. alkalom: Szemléltető anyag összeállítása – egyéni feladat minden résztvevő
számára a megadott tematika alapján pl. alföldi háztípusok vagy településszerkezet
változásai városunkban az elmúlt két évszázadban.
II. Kreatív szakasz 22 alkalom x 3 óra (1óra=45 perc) = 66 óra
1 alkalom: A városközpont meghatározó építészeti együttesének regisztrálása.
Terepbejárás, a vonatkozó helytörténeti források felkutatása.
2. alkalom: A regisztrált városközpont meghatározó építészeti együttesére
vonatkozó helytörténeti források felkutatása
3. alkalom: A belterület népi lakóházainak valamint a hozzátartozó gazdasági
épületeknek és az un. katonaházaknak a felkutatása, regisztrálása. A
dokumentációra érdemes épületek feltérképezése. Terepbejárás.
4. alkalom: A felkutatott belterület népi lakóházainak valamint a hozzátartozó

gazdasási épületeknek az un. katonaházaknak regisztrálása
5. alkalom: A felkutatott belterület népi lakóházainak valamint a hozzátartozó
gazdasási épületeknek az un. katonaházak közül a dokumentációra érdemes
épületek feltérképezése
6. alkalom: A kertségek és külterületen lévő tanyák építészeti emlékének a
feltérképezése. Terepbejárás.
7. alkalom: Külterületen lévő tanyák építészeti emlékének a feltérképezése.
Terepbejárás.
8. alkalom: Városközponti épületek közül a Köztársaság út 126. szám alatti volt
községháza felmérése.
9. alkalom: Városközponti épületek közül a Köztársaság út 126. szám alatti volt
községháza dokumentálása.
10. alkalom: Városközponti épületek közül a Köztársaság út 99. szám alatti
általános iskola felmérése.
11. alkalom: Városközponti épületek közül a Köztársaság út 99. szám alatti
általános iskola dokumentálása.
12. alkalom: Városközponti épületek közül a Köztársaság út 97. szám alatti
református parókia épület felmérése
13. alkalom: Városközponti épületek közül a Köztársaság út 97. szám alatti
református parókia épület dokumentálása.
14. alkalom: Városközponti épületek közül a Szováti út 2. szám alatti Bocskai
István Általános Iskola felmérése
15. alkalom: Városközponti épületek közül a Szováti út 2. szám alatti Bocskai
István Általános Iskola dokumentálása.
16. alkalom: Népi lakóházak közül a Nyárfa utca 30. szám alatti tájház felmérése
17. alkalom: Népi lakóházak közül a Nyárfa utca 30. szám alatti tájház
dokumentálása.
18. alkalom: Népi lakóházak közül a Széchényi utca 22. szám alatti lakóház
felmérése
19. alkalom: Népi lakóházak közül a Széchényi utca 22. szám alatti lakóház
dokumentálása.
20. alkalom: Népi lakóházak közül a Dr. Mustó Sándor utca 30. szám alatti lakóház
felmérése
21. alkalom: Népi lakóházak közül a Dr. Mustó Sándor utca 30. szám alatti lakóház
dokumentálása.
22. alkalom: A megismert épületek elhelyezése az építészeten belül.
Szintetizálás 2 alkalom X 5 óra (1 óra = 45 perc) = 10 óra
1.-2. alkalom: Az elkészített dokumentációs anyag rendszerezése.
III. Marketing szakasz 4 alkalom X 5 óra (1 óra = 45 perc) = 20 óra
1. alkalom: Egy építészeti kiállítás létrehozása, amelynek a helyszíne a Derecske Városi
Művelődési Központ. A kiállítás megrendezéséhez szükséges alapvető ismeretek
elsajátítása: úgymint a kiállítótér felmérése, a tér felosztása, felbontása: egységének
megőrzése mellet, a kiállítási anyag milyensége, a vizuális művészetek melyikében
helyezhető el, milyen installációs segédeszközök szükségesek, hogyan pótolható
esetleges hiányuk, stb.
2. alkalom: A kiállítandó anyagok szemrevételezése, rendszerezése és előkészítése a
kiállításhoz. Az elkészített műtárgy méltó bemutatása. A kiállítási anyag elrendezése. A
kiállítás kivitelezése és megnyitása. A kiállítás megnyitásának protokolláris
szabályainak és annak lebonyolításához szükséges ismeretek elsajátítása.
3. alkalom: Értéktérkép készítése: Derecske közigazgatási határain belül a jelentősebb
építészei értékkel bíró épületek feltüntetése térképen. A résztvevők, így könnyebben
átláthatják í környezetükben még meglévő építészeti értékeket.
4. alkalom: A kiállított anyagokból kiadvány elkészítése, mely anyagok nemcsak a
résztvevőkhöz, hanem azokhoz is emberekhez eljuttatható, akik a kiállításon nem
tudtak részt venni, így í helyi építészeti értékeket többen is megismerhetik. A kiadványt

a választott koncepció alapján lesz összeállítva. A kiadványszerkesztés szempontjából
alapvető feltétel az olvashatóság, a szakmailag megfelelő tipográfia, szedés, a szöveg
tagoltsága.
Kiegészítő tevékenység 3 alkalom (a teljes projektre vonatkozóan)
1. alkalom: Kirándulás a Szentendrei Skanzenbe (1 nap).
2. alkalom: A Derecske Városi Művelődési Központ által megszervezet
kereskedelmi és Iparkamara (5 óra) előadója által tartott programon való
részvétel
9. A tevékenység kimenete (a teljesítés követelményeinek leírása)
A Derecske építészetének feltérképezése, felmérése, dokumentálása, értéktérkép
készítés.
10. A tevékenység sikeres megvalósításával elérni kívánt eredmények leírása:
Személyiségükbe épüljenek be azok a megszerzett kompetenciák, készségek,amelyek
elősegítik a résztvevők kreatív ipar felé való orientálódását, a népi, a helyi építészet
értékeinek megismerésén keresztül. A résztvevők megszerzett település marketing
ismeretei esélyt adhat a település életminőség javításához és a népesség megtartó
ereje növekedéséhez.

