
 

 

2022 Integrált művészeti tábor Csillagház  

SZAKMAI BEMUTATKOZÁS: 

Soltészné Takár Anita vagyok MOME-n szereztem tanári diplomát, továbbá az Eszterházy Károly 
Egyetemen vizuális kommunikáció szakos tanári diplomát és az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Kar értelmileg akadályozottak szakán szereztem diplomáimat. 15 évnyi művészetpedagógiai szakmai 
tapasztalattal, gyógypedagógiában végzett művészettel nevelés gyakorlattal rendelkezem. Dolgoztam 
társintézményekkel,  szakmai gyakorlatot vezetek https://mome.hu/hu/projektek/tendli-noemi-
csillaghaz csoportos kiállításokban vettem részt saját munkákkal és a hallgatóim munkájával 
https://artportal.hu/magazin/fogyatekossaggal-elo-gyerekek-vallomasai-bodoczky-istvan-munkai-
nyoman-szabadon-felelosen/szak opponensként, konzulensként több alkalommal közreműködtem a 
Mome MA design szakos hallgatók vizsgamunkájánál, doktori munkánál. Mára már állandó 
partnerintézményi kapcsolatot ápolunk a Mome több szakán voltunk az érzékenyítő programjainkkal. 
Jelenleg is többször vendégelőadóként a Mome Tanári szakán prezentálok a Budapest III. kerületi 
Csillagház Gyógypedagógiai Ált. Iskola komplex művészeti nevelés tanáraként.   

1.ELŐZMÉNYEK: 

Kortárs művészek a műhelyben nevű programsorozat 

Az évek óta folyó program sorozatban a halmozottan sérült gyerekek személyesen is 
megismerkedhetnek a kortárs művészekkel. A kapcsolat lényege, hogy a művészek elhozzák vagy 
bemutassák a kedvenc alkotásaikat, a gyerekek kérdéseket tehessenek fel a művekre vonatkozóan, 
illetve inspirációt gyűjthessenek az alkotók szemléletéből. Az általam kialakított program iskolai 
keretekbe illeszkedve valósul meg, a Helyi tanterv részeként az éves tanmenetbe illesztve.  

Ez a programsorozat indította el a művészeti napközis tábor ötletét. Itt a megismert kortárs alkotókat 
és a partner múzeumokat (LUMU, Kassák Múzeum) kértük fel a tábori programokban való részvételre. 

A Csillagház műhelyében eddig megfordult kortárs alkotók, művészetpedagógusok: 

Bodóczky István képzőművész, pedagógus, címzetes egyetemi tanár  
Lévai Dóra animáció-, médiaművész https://www.youtube.com/watch?v=qa7Oc84_TGY 
Sarkadi Nagy Balázs a Kiégő Izzók művészcsoport tagja képzőművész, videoklip- és animációs 
filmrendező https://derengo.com/sarkadi-nagy-balazs 
Tóth Tamás plakátművész, grafikus 
https://www.facebook.com/photo/?fbid=1371567092991258&set=pcb.1371567756324525 
Tarr Kálmán MOME doktori iskola hallgatója 
Mészöly Andrea táncművész, koreográfus https://artman.hu/magunkrol/tagok/ 
Mihályi Bálint képzőművész hallgató  
Dabi-Farkas Rita múzeumpedagógus LUMU(külsős program) 
Veres Lili textiltervező művész https://naturelabtextiles.com/ 
Kocsi Olga/Holy Olga képzőművész, multimédiaművész 
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2. A PROJEKT FONTOSSÁGA: 

E projekt keretében a társadalmi érzékenyítés, az integráció és az élménypedagógia együtt valósulhat meg. Az így 
kialakuló jó gyakorlat minta lehet más oktatási intézmények és projektek számára. 

3. INTEGRÁLT TÁBOR CÉLJA: 

Az integrált tábor célja, hogy sérült és ép gyermek számára nyújtson egyéni és páros, csoportos 

művészeti foglalkozásokat. Kortárs alkotók bevonásával, illetve múzeumlátogatással, interaktív 

koncerttel inspirálja a gyerekeket a közös alkotásra.  

A tábor tematikája: 

TÉR: Mihályi Bálint festőművész részvételével Művészeti terek a festményeken, festészeti kompozíciók, 

tér, szín és formavariációk. Camera obscura készítése, kortárs festők bemutatása (Fehér László: Kút 

figurával)  

IDŐ: Kocsi/Holy Olga médiaművész részvételével Idő szerepe és megértése a mozgókép, animáció 

segítségével. Stop mocion app letöltésével: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateater.stopmotionstudio&hl=en&gl=US 

RITMUS: Veres Lili textilművész részvételével. Ritmusváltások, ismétlődések, sorozatok a textil nyomott 

minta tervezésben. Organikus formák-nyomhagyás- nyomdák. (Szíj Kamilla: Cím nélkül) Kőrösi 

Andrea zenetanár és együttese (a Parafónia társulatból). Seeman László kürtművész részvételével. 

HELY: Dabi-Farkas Rita részvételével. Ludwig Múzeum kortárs állandó kiállításába való betekintés. 

Gyerekfoglalkozás, alkotás a múzeumpedagógusok segítségével. 

FOLLOW UP: Ősszel utánkövetés céljából ellátogatnánk a táborozókkal a Kassák Múzeum Szösz-

műhelyébe. A Szín-Tér-Kép című múzeumpedagógiai foglalkozás keretében a múzeumbejárást 

követően, közös alkotásban dolgozzák fel a gyerekek a látottakat. Csatlós Judit kurátor, muzeológus, 

Forgách Péter múzeumpedagógus részvételével.  (Kassák Múzeum ideiglenes kiállításának megtekintése) 

4. A CÉLOK ELÉRÉSE ÉRDEKÉBEN VÉGZETT TEVÉKENYSÉGEK: 

Hétfő: Idő Bemelegítő játék: 

Fonaljáték-ismerjük meg egymás nevét. Mutatkozz be (név, kedvenc időtöltés) és dobd a fonalgom-

bolyagot a szemben állónak, de tartsd meg a fonalat az ujjadra tekerve, és így tovább. A végén a pók-

hálóba befuthat egy pók-felemeljük letesszük a hálót. Próbáljuk egy közös ritmusban mozgatni a nél-

kül, hogy egymáshoz szólnánk. Érzékenyítő játékok: fejpálcával rajzolás, kézsínnel rajzolás, lábbal raj-

zolás, páros cérnára kötött filccel rajzolás.  

Kedd: Tér Bemelegítő játék: 

Marina Abramovics performance https://www.youtube.com/watch?v=OS0Tg0IjCp4 Intim tér 

Kihúzunk véletlenszerűen párokat a táborozók és segítőik(?) közül 20ember.Ha elhelyezkedtek a pá-

rok egymással szemben, akkor 3 percig lehet egymás szemébe nézni néma csendben. A maradék 10 

ember szemléli az eseményeket, mint a látogatók a múzeumban, de nem tesz semmit. Utána beszél-

jük meg milyen volt a gyakorlat a helyzetben lévőknek? Milyen a szemlélőknek? Mit éltünk át? 

Szabadidős játékok: 

1.: Rajz a fészekhintából. Akcióművészet. 

2. Rene Margitte: Anamnese (Surrealism short film 2.35) https://www.yo-

utube.com/watch?v=e06kGHSLC7U 

Animación pinturas del surrealismo https://www.youtube.com/watch?v=IgR7IF1C-6s 

Surreal: (2.35) https://www.youtube.com/watch?v=aRQnTiXBg5o 

Experimental Art Video-Time, Memory, Oblivion https://www.youtube.com/watch?v=6KzbI3WUmsU 

A kísérlet elvégzése, dokumentálása az udvaron, teraszon.  
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3. Csöpögtető, festés therapi masterrel, hintában. Péntek Bemelegítő játék:  

Szabad ölelés https://www.youtube.com/watch?v=9XgAyoyMT4Y&t=226s  

5. VÁRHATÓ EREDMÉNYEK: 

A tábor várható hatása, a halmozottan sérült gyerekek társadalmi integrációjának elősegítése, a kortárs 

művészetek és az ép gyermekek bevonása által. A többségi iskolákból érkezett gyerekek számára az 

együtt töltött kulturális tevékenységek, szabadidős tevékenység, a közös alkotások szociálisan 

érzékenyítettek.  Személyiségfejlesztő hatásúvá vált az élvénypedagógia módszerein alapuló alkotó 

folyamat. 

A tábor végén kérdőívet töltettünk ki a pedagógusokkal és a gyermekekkel. A válaszokat összegezve: 
Szívesen jönnének újra ilyen jellegű táborba a gyerekek.  

A legtöbben a múzeumpedagógiai programot, illetve az animációs napot jelölték meg kedvencüknek. 
A kortárs művészek jelenlétét, különböző személyiségüket, alkotásaikat nagyon élvezte minden tábori 
résztvevő. Nagyon különlegesnek találták a múzeumi restaurátor munkájának bemutatását. A 
pedagógusok is sokkal közelebb kerültek a kortárs művészet eszköztárához. Nem várt sikerélmény, 
hogy a pedagógusok is nagy kedvvel próbálták ki a gyerekeknek szánt játékos feladatokat. A felnőttek 
kérdőíveiből kiderült, hogy a programokat kicsit soknak találták, több időt hagynának az elmélyülésre.  

Szeptemberben még lesz egy programunk az óbudai Kassák Múzeumba szervezett múzeumpedagógiai 
napunk, ahol találkozhatnak az iskolakezdés után a nosztalgiázni vágyó táborozók. 

6. ÖSSZEGZÉS, REFLEXIÓK: 

„Mi-tábor” – Művészeti Integrált tábor  

Váradalmaink szerint az ép gyerekek több asszisztenciával vettek volna részt a táborban: a páros 
játékokban, alkotásokban jobban segítik sérült partnereiket. Mint kiderült a tábor első napjaiban, az 
ép gyerekek nem segítő szemlélettel, hanem résztvevő diákként voltak jelen. 

Az feszültséget okozott a pedagógusok között is, hogy milyen mértékben koncentráljanak az eltérő 
képességű gyermekek összekapcsolására? Végül egy egészen egyedi, személyre szabott pedagógiai 
ritmust alkalmaztunk. Az ép gyerekekben tudatosítani kellett, hogy a páros feladatok közös végzése 
külön odafigyelést igényel mindkét fél részéről. Az épp gyermekeknek segíteni kellett sérült társaikat, 
a sérült gyermekeknek pedig el kellett fogadniuk, hogy nem a rutinos szakemberek, hanem laikus 
diákok segítik őket az alkotásban. 

A tábor során teljesen gyakorlati módon valósult meg a REZILIENCIA, az újszerű pedagógiai helyzethez 
való folyamatos alkalmazkodás során.   

Összeségében nagyon érdekes és új tapasztalat volt számukra kilépni a megszokottból és 
megtapasztalni az év közben átadott tudás a hétköznapi gyakorlatban hogyan működik. Bár az első két 
nap kimondottan érzékenyítő feladatokra koncentrált, az érzékenyítést már akár egy a táborra 
felkészülő otthoni beszélgetéssel vagy tanítási évben megtett látogatással is megkezdhető. Itt is 
érvényes volt a mondás: A kevesebb néha több. Vagyis a feladatok mennyiségét korlátoznunk kell a 
jövőben, hogy az ép és sérült gyermek számára is kihívást jelentő helyzetben a feszített tempó ne 
menjen az elmélyülés és a kötetlen tevékenység rovására. Alapítványunk támogatta a tábor létrejöttét 
egy pályázati forrásból.  

7. MELLÉKLET: 

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?v=lPrKgjsUOG0 

CIKK:https://kassakmuzeum.hu/hu/hirek/tanuljunk-egyutt-muzeumban/csillaghaz-
kastelyban-kassakban?fbclid=IwAR2vSn04w6gXXRfvaEVLTTyTcCpUjpZBr-
Y2NIXI6xFvfN64ZYd0KArrF50 
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