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A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ (FKKK) „Fóti 

Közművelődési és Közgyűjteményi Központ a köznevelés 

eredményességéért” című szakmai programjának célja a 2017. 

szeptember 1. – 2019. augusztus 31. közötti időszakban a fóti oktatási 

és nevelési intézményekkel szorosabb együttműködési formákat 

kialakítani az eddigieknél. 

Csatlakozni kívánunk az Európa2020 Stratégiában megfogalmazott 

célokhoz a gyermekek érdekében, akik a társadalom jövőjét jelentik.  

Az FKKK tagintézményeiben szeretnénk megteremteni és biztosítani az élethosszig tartó tanulás nem formális 

és informális lehetőségeit. Kulturális szolgáltatásaink nagy részét az esélyegyenlőség nevében eddig is 

ingyenesen kínáltuk, de bizonyos foglalkozási formákat a magas anyagköltség miatt csak térítés ellenében 

vehettek igénybe a résztvevők. A projekt keretében ezen költségigényes foglalkozások elérhetők lesznek a 

gazdaságilag hátrányos helyzetben élő gyerekek számára is. Intézményeinkbe a gyermekek általában a szülők 

kíséretében jutnak el, ritkábban az oktatási/nevelési intézményen keresztül. Az iskolákkal és óvodával való 

szorosabb együttműködés révén lehetőségünk nyílik olyan gyerekek elérésére is, akik előtt eddig ezek a 

lehetőségek rejtve maradtak, mert családi hátterükből kifolyólag nem jutottak el hozzánk. Ez nagyon fontos 

lépés abban az integrálási folyamatban, amelynek célja a területi egyenlőtlenségek és szociokulturális 

hátrányok leküzdése. 

A pályázat útján elérhető anyagi források lehetőséget adnak teljesen új programok indítására is, valamint a 

meglévő programjaink tartalmi megújulására, színvonalasabb formában való kivitelezésére, könyvtári és 

muzeális tagintézményünkön keresztül az EFOP-3.3.3 programban megfogalmazott iránymutatások alapján 

új típusú kompetencia- és készségfejlesztő, tanulást támogató szolgáltatások kidolgozására és nyújtására.  

A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ (FKKK) három intézmény összevonásával alakult. Ezek 

a Vörösmarty Művelődési Ház, a Fót Városi Könyvtár, valamint a Németh Kálmán Emlékház. A 

tagintézmények egyenrangúak, önálló szakfeladatokat látnak el. 

A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ tagintézményei: Vörösmarty Művelődési Ház (2151 

Fót, Vörösmarty Mihály tér 3.), Fót Városi Könyvtár (Központi Könyvtár) (2151 Fót, Dózsa György út 12-

14.), Kisalagi Közösségi Színtér (2151 Fót, Béke u. 33.), Fiókkönyvtár - Kisalag (2151 Fót, Béke u. 33.), 

Németh Kálmán Emlékház (2151 Fót, Béke út 31.) 

 

 Az FKKK tagintézményeinek földrajzi elhelyezkedése és szórtsága biztosítja a település valamennyi 

oktatási/nevelési intézménye számára a lehetőséget, hogy gyermekeikkel részt vegyenek a város kulturális 

életében.  

A Fóti Közművelődési és Közgyűjteményi Központ célcsoportja elsősorban a fóti oktatási/nevelési 

intézményben tanuló gyermekek, fiatalok köre, másodsorban a környező települések intézményeiben 

nevelkedők. Az intézményekben tanuló hátrányos helyzetű gyermekeket igyekszünk teljeskörűen bevonni a 

programba, ennek érdekében kérdőíves igényfelmérésünk során minimum 30%-ban határoztuk meg az adott 

foglalkozásra jelentkező hátrányos helyzetű gyermekek arányát. (Néhány intézmény nem tudta vállalni ezt a 

magas arányt, mert nincs elegendő statisztikailag igazolt hátrányos helyzetű gyermekük.) 

 Az intézmények fenntartói alapján is szűkítettük a bevonni kívánt kört, célunk elsősorban az állami 

intézményekben nevelkedő gyerekek bevonása volt a programba és csak másodsorban foglalkoztunk a magán-

, illetve egyesületi fenntartású óvodákkal, iskolákkal. Ennek oka, hogy az általunk kiemelten elérni kívánt 

hátrányos helyzetű gyermekek elsősorban az állami fenntartású intézményekben tanulnak.  

A különböző foglalkoztatási formák jellege szerint foglalkozásonként eltér célcsoportunk. 

 

Társasjáték klubunk Gyakoriság: 2 hetente. A társasjáték klub alkalmas a diákokkal megismertetni a 

szabadidő hasznos eltöltésének módját, fejlesztő hatással van mind a közösségre, mind a személyiségre. 

Megtanít szabályt követni, csapatban dolgozni, fejleszti a kudarctűrő képességet is.   
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Múzeumpedagógiai óráink tematikáját az összes korosztály számára 

szeretnénk kidolgozni, ezért ebből a szempontból célcsoportunk volt az 

óvodásoktól kezdve a középiskolásokig minden életkorú gyermek. A 

foglalkozások helyszíne a Németh Kálmán Emlékház. Az emlékház 

kiállítótermeiben sétálva a műalkotások megtekintése, elemzése közösen 

a gyermekek bevonásával. Gyakoriság: havi 1. Múzeumi óráinkat a 

tanulók életkori sajátosságainak figyelembevételével, az iskolai 

tananyaghoz és a tantervi követelményekhez igazodva tervezzük meg, így 

az iskolában szerzett tudásukat itt, egy másfajta tanulási környezetben is 

gazdagíthatják és alkalmazhatják. 

 

Könyvtári óráink kiemelt célcsoportja az óvodás korosztály, hiszen az iskolákban kötelezően működik 

könyvtár. Ennek ellenére az igényfelmérés során azt tapasztaltuk, hogy az óvodákon kívül a helyi Waldorf 

Gimnázium is örömmel fogadja az FKKK könyvtárainak ilyen jellegű képzési formáját. Az FKKK 

Könyvtárában kiemelt projektfeladat lesz egy olyan tematika kidolgozása, mely összhangban áll a Waldorf 

Iskola sajátos Pedagógiai Programjával és módszereivel. Gyakoriság: havi 1.  A könyvtár és a raktári rend 

bemutatásán kívül megtanítjuk a gyermekeknek az elektronikus katalógus használatát és segítséget nyújtunk 

a könyvtárban való eligazodáshoz. Megtanítjuk a gyermekeket a lexikonok, enciklopédiák használatára. 

Lehetőség van a könyvtári órát egy-egy témakör köré építeni (pl. közlekedés, csillagászat, környezetvédelem, 

informatika, stb.) és bemutatni a könyvtár állományában a témához kapcsolódó dokumentumokat, valamint 

az adott korosztály szintjéhez igazodva mesés, játékos vagy ismeretterjesztő formában új információk 

megszerzésére ösztönözni a gyermekeket. Fontos célunk szétoszlatni azt a tévhitet, hogy az interneten minden 

megtalálható. Könyvtári óráinkon mesék felolvasásával fejlesztjük a gyermekek képi fantáziavilágát, valamint 

diafilmeket vetítünk. 

 

Helytörténeti óráink célcsoportja a felső tagozatos és a középiskolás korosztály. Az igényfelmérés igazolta 

azt a feltevésünket, hogy szükség van ilyen jellegű tanórán kívüli kulturális órára, mely hatékony kiegészítője 

a Hon- és népismeret órák anyagának. Fót gazdag helytörténeti múltja a helyi lakosok általános műveltségének 

részét illene képeznie. Ehhez rendelkezésre áll az FKKK mindkét tagkönyvtárában egy rendkívül gazdag 

helytörténeti gyűjtemény, mely a könyvtár fennállása óta eltelt közel 70 év alatt gyűlt össze. Számtalan kézirat, 

fénykép, dolgozat, korabeli írások, aprónyomtatványok, stb. Gyakoriság havi 1 alkalom. 

 

Filmklub foglalkozásainkat az általános iskolák alsó- és felső tagozata számára hirdettük meg. A vetítési 

engedély miatt ez helyhez kötött foglalkozási forma, melyet a Kisalagi Közösségi Színtérben tervezünk 

megvalósítani. Ennek megfelelően egyedül a Kisalagi Közösségi Színtérhez közeli iskola igényelte. 

Gyakoriság: 2 hetente 

 

Az idegen nyelvi klubokat az iskolák igényei szerinti nyelven, nyelveken szeretnénk megvalósítani. 

Beszélgetős, a nyelv szóbeli használatára lehetőséget nyújtó klubfoglalkozások lennének. Nem nyelvórák, de 

nyelvtanári közreműködés szükséges a felmerülő hibák korrigálására és a beszélgetés szinten tartására. 

csoportokból tevődne össze a tagság. A nyelvi klubban a már megszerzett nyelvtudás szóbeli gyakorlására 

lenne lehetőség. Elsősorban angol és német nyelvre gondoltunk. Gyakoriság: 2 hetente 

 

Állatvédelmi vetélkedő Az iskolák környezetvédelmi nevelési programjához kapcsolódóan az 

állatvédelemmel kapcsolatos ismeretek terjesztésében vállalnánk aktív szerepet. A vetélkedő első 

fordulójában a diákoknak az interneten elérhető állatvédelmi szervezetek információs portáljai alapján kéne 

felkészülniük. Az állat-ember kapcsolat lehetséges mélységeit legszebben a nagy írók képesek megmutatni,  

ezért minden diákhoz eljuttatunk egy általunk összeállított szöveggyűjteményt, mely klasszikus és kevésbé 

ismert szépirodalmi művekből idéz rövidített – de nem átírt! – formában. Ezzel nem pusztán az állatok 

védelmére ösztönözhetjük a diákokat, hanem az olvasás szeretetét is elmélyíthetjük bennük. 

A vetélkedő eredményhirdetését összekötnénk egy állatvédelmi előadással, melyet állatvédő szervezet(ek) 

tartanának. Ezen az alkalmon a gyermekek felelős állattartással kapcsolatos ismereteit szeretnénk bővíteni. A 
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program rendkívül hasznos és ajánlott SNI-s gyermekek számára, mert az állatokkal való kapcsolat terápiás 

célokra is kiváló. 

Gyakoriság: 6 havonta alkalom 2 

 

Értő-olvasás vetélkedő Fót Városi Könyvtár központi részlege / Kisalagi Fiókkönyvtár Két fordulós értő-

olvasás vetélkedő játékos formában. Egyéni és csoportfeladatlapok útján fejlesztjük és mérjük fel a diákok 

szövegértési képességét. Az értő-olvasás minden tanulás alapja, így fontos eleme a fejlesztendő hatékony, 

önálló tanulás kompetenciának. A feladatlapok összeállításakor különös hangsúlyt fektetünk a gyermekek 

életkori szintjéhez illeszkedő szövegek kiválasztására. Gyakoriság: 6 havonta alkalom: 2 

 

Példakép program Példakép programunk célcsoportja az a korosztály, aki a szülői tekintély törvényszerű 

megkérdőjelezése után új példaképeket keres magának. Rendkívül fontos, sorsfordító, hogy ebben az 

életkorban kiben/kikben talál új, követendő példaképre. Programunk a pályaválasztás előtt állóknak is 

segítséget nyújthat olyan személyek bemutatásával, akik akár karitatív tevékenységükkel, akár a 

szakmájukban kitartó munkával valami nagyot alkottak. Gyakoriság: 2 havonta  

 

Kézműves foglalkozás A kézügyességet, kreativitást fejlesztő kézműves foglalkozások során olyan 

technikákat ismertetnénk meg a gyermekekkel, amire egyéb körülmények között általában nincs a 

közintézményeknek lehetősége. Például horgolás, varrás alapok, szalvétatechnika, gyöngyfűzés, 

vasalógyöngyözés, viaszfestés, tűzzománc készítés, agyagozás, kerámiafestés, gipszöntés stb. Gyakoriság: 

havi 1 

 

Sakk klub A sakk nem csupán játék, sport, hiszen fejleszti a dialektikus, stratégiai és ok-okozati, 

szekvenciális gondolkodást, a gyermek képességeit matematikában, logikában és problémamegoldásban, 

valamint az olvasás és a szóbeli kifejezés terén is. Gyakoriság: 2 hetente 

 

Lego klub Felhőtlen építkezés annyi lego darabkából, amennyiről egy gyerek csak álmodhat… Gyakoriság: 

2 hetente 

 

Németh Kálmán Nyomában Alkotótábor Az Emlékház, sajátos atmoszférájával, a műtárgyak közelségével 

kiváló helyszínt nyújt a több napos táborozáshoz, az elmélyült alkotómunkához. Az élményszerű 

tanulás során a képzőművészeti elméleti- és gyakorlati ismeretek elsajátítása mellett a résztvevők 

kompetenciái a kreativitás és az önkifejezés terén is fejlődnek.  Az összegző zárókiállításon a résztvevők és 

családtagjaik is megcsodálhatják a tábori alkotómunka eredményeit. 6 havonta alkalom: 5 egymást követő 

nap 

 

Termőág Alkotókör Tehetséggondozó műhelyünkbe olyan gyermekeket és fiatalokat várunk, akik 

szeretnének megismerkedni a rajzolás-festés alapjaival és szívesen fejlesztik művészeti ismereteiket és 

képalkotó képességeiket. Az Alkotóműhely tagjai részt vesznek rajzpályázatokon és megismerkednek 

Németh Kálmán szobrászművész életművével és szellemiségével is Gyakoriság: hetente 

 

Kulturális szolgáltatásaink nagy részét az esélyegyenlőség nevében eddig is ingyenesen kínáltuk, de bizonyos 

foglalkozási formákat a magas anyagköltség miatt csak térítés ellenében vehették igénybe a résztvevők (pl. 

Termőág Alkotókör). A könyvtár két intézményében rendszeresen megrendezésre kerülő kézműves 

foglalkozások térítésmentes programok, de anyagi korlátaink miatt az anyagköltségesebb és szaktudást 

igénylő technikákat mellőznünk kell. A projekt keretében megvalósulhat az esélyegyenlőség a 

költségigényesebb programjainkon való részvétel tekintetében és a hátrányos helyzetű gyermekek számára is 

elérhetővé válik.  


