A Gödöllői Városi Múzeum a 2015/16-os tanévben egy új lehetőséget kínál történelem szakos
tanároknak. A közoktatás módszertanában az utóbbi 5-6 évben egyre hangsúlyosabbá válik a
projektmunka. Nevezetesen, hogy a diákok egy projekt elkészítése során jussanak értékes
ismeretekhez. Egyre inkább elvárt követelmény, hogy a tanárok a tanulási folyamatba építsék
be a projektmunkát. Ehhez kívánunk segítséget nyújtani azzal, hogy Gödöllő történetének
azon korszakaiból, amelyek nagyobb kontextusban is fontosak projekt feladatokat kínálunk,
minden évfolyamban egy téma köré csoportosítva 5-6 csoportnak adunk tevékenységi
lehetőséget, aminek a végeredményét majd a tanórán bemutathatja, kiselőadás, prezentáció
vagy kiállítás formájában, így az adott osztály csoportjai az adott témáról egy komplex képet
kaphatnak.
A program menete:
1.

A múzeumpedagógus és a tanárkolléga megbeszéli az ütemezést, hogy az adott
osztályban hány csoport készít projektet, kiválasztják a kínálatból azokat a feladatokat,
amelyek a legalkalmasabbak az osztály egy-egy csoportjának

2. A csoportok a kiadott témát a múzeumban kutatják, illetve itt kaphatnak képeket,
forrásokat a projekt elkészítéséhez. Előre meghatározott időpontban, délután a
múzeumpedagógus vezetésével folyik a gyűjtőmunka
3. A csoport tagjai otthon, önállóan elkészítik a projektet
4. Az iskolában bemutatják a többieknek – az értékelést az osztályt tanító tanár és a
múzeumpedagógus együtt végzi

Az egyes évfolyamoknak felkínált témák:
5/9. évfolyam:
FÖLDBE SÜLLYEDT TÖRTÉNELEM ‒ GÖDÖLLŐ KORAI TÖRTÉNETE A RÉGÉSZETI
KUTATÁSOK TÜKRÉBEN
Lehetséges projektek:
Különböző kultúrák meghatározása, bemutatása fazekasságuk alapján
Térkép készítése a szarmatakori településhálózatról
A szarmatakori Csörsz-árok feltérképezése Gödöllő környékén
Egy régészeti kutatás lépéseinek bemutatása (interjú régésszel)
Kincskeresés, amatőr régészkedés vagy tudományos feltárás ‒ Milyen károkat okozott a múlt
századi „régészkedés” az utókornak?
Egy Árpád-kori falu és temploma ‒ a babati ásatások bemutatása
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6/10. évfolyam:
BIRODALMAM ALATT… GÖDÖLLŐ ELSŐ VIRÁGKORA AZ 1700-AS ÉVEKBEN,
GRASSALKOVICH I. ANTAL KORÁBAN
Lehetséges projektek:
Betelepültek és betelepítettek: reformátusok ‒ katolikusok a 18. századi Gödöllőn
A máriabesnyői templom építése
A Hamvay-kúria, Gödöllő legrégibb épületének bemutatása (téglakészítés Grassalkovich
monogramjával)
Gödöllő barokk kori emlékei (térkép készítése) és bemutatása
Tisztviselők ‒ jobbágyok (egy uradalom hétköznapjai) jobbágyház, tisztviselőház makettjének
elkészítése, alaprajz alapján

7/11. évfolyam:
GÖDÖLLŐ MÁSODIK VIRÁGKORA ‒ CSÁSZÁRI-KIRÁLYI NYARALÓHELY
A 19. SZÁZAD VÉGÉN
Lehetséges projektek:
Képek gyűjtése korabeli villákról, megkeresni melyik van még ma is meg, hogyan néz ki ma,
térképen elhelyezni
Szállodák, vendéglők Gödöllőn a századfordulón (Ma megvannak-e, ha nem mi épült a
helyükön?) Képek, térkép bemutatása
A korabeli újságok hirdetései, kinek, mit kínáltak, mire következtethetünk ebből?
Fürdőélet Gödöllőn - hol voltak a strandok, milyenek voltak?
Hogyan viszonyultak a helyiek a királyi családhoz – cikkek a korabeli sajtóban
A vasútállomás és a Királyi Váró bemutatása
A modernizáció vívmányai – HÉV megépülésének körülményei, villanyvilágítás
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8/12. évfolyam:
GÖDÖLLŐ AZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚ IDEJÉN
Lehetséges projektek:
Hadifogolynapló elolvasása és ismertetése, térkép készítése
A megélhetés nehézségei fiktív háztartási napló készítése korabeli újságcikkek alapján – mit
mennyiért lehet beszerezni, mit lehet főzni
A jótékonyság megnyilvánulásai – pl. érmelegítő kötése, levelezés a fronton harcolókkal
korabeli levelezőlapok alapján
A kastélykórház működése
A helyiek és az itt állomásozó vagy itt ápolt katonák kapcsolatának bemutatása

GÖDÖLLŐ A KÉT VILÁGHÁBORÚ KÖZÖTT
Lehetséges projektek:
Horthy Miklós kormányzó nyaralóhelye (Horthy gödöllői napirendje, a helyi társadalom és a
kormányzó kapcsolata)
A település fejlődése a két világháború között
Nagyszabású rendezvények a két világháború között (mezőgazdasági kiállítás 1926, cserkész
világtalálkozó 1933)
Utcanevek a két világháború közti településen a maiakkal összevetve
Az egészségügyi mintajárás székhelye ‒ az egészségház Gödöllőn

GÖDÖLLŐ A MÁSODIK VILÁGHÁBORÚ UTÁN
Lehetséges projektek:
Az idetelepült gyárak, üzemek bemutatása (orál history ‒ interjúkészítés az adott üzemekben
dolgozókkal)
1956 Gödöllőn az események bemutatása, képek, dokumentumok segítségével esetleg
párperces hangjáték készítése
Gödöllőből hogyan lett egyetemi város? Kutatómunka az egyetem könyvtárával
együttműködve
A 70-es, 80-as évek nagy építkezései, a város arculatának megváltozása
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A helyi munkásőrszervezetek élete
A település várossá nyilvánítása ‒ 1966-ban

Minden projekthez igyekszünk többféle tevékenységi formát mellérendelni: kutatómunkát,
forrásfeldolgozást, alkotómunkát, hogy a csoportokon belül lehetőleg mindenkinek legyen
önálló feladata.
Reméljük, ajánlatunk sok történelem tanárhoz eljut, és azt, hogy érdekesnek, megvalósításra
alkalmasnak tartják. Az együttműködés reményében kívánunk jó tanévkezdést, az év végéig
kitartó lendületet.
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