Elszámoláshoz bekérendő anyagok – szakmai beszámolóhoz

nyomtatás

A programot megvalósító intézmény adatai:
Gödöllői Városi Múzeum
2100 Gödöllő Szabadság tér 5.
Gödöllői Városi Múzeum
A rendezvény felelőse, kapcsolattartó adatai:
Kerényiné Bakonyi Eszter
20-4676302
kerenyi.b.e@godolloimuzeum.hu
Hányadik alkalommal vesz
részt a múzeuma a MÖFön?:
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1. program

Tematika megnevezése:
A tervezett program címe:
Program dátuma:
A tervezett program
célközönsége:

A megvalósult program
leírása és értékelése:

Siker tényezői:
Sikertelenség okai:
Látogatók száma a
programon:
Ebből csoportos látogató:

Múzeumi Őszbúcsúztató
Időutazás a bronzkorba
2018-10-13 16 - 2018-10-13 18
- pedagógusok
- óvodapedagógusok
- felnőttek
- nyugdíjasok
- általános iskolások
- középiskolások
- 16-25 évesek
- múzeumi szakemberek
A kiállítás két fő szálon keresztül mutatja be a bronzkori
emberek hétköznapi mégis kiemelkedő tevékenységét. Az egyik
a szövés-fonás, a másik a fémművesség (bronzkovács).
A kiállítás tárgyi emlékeken alapszik, de látványos és innovatív
installációja számos kiegészítő vizuális tartalmat ígér. A terem
két oldalán párhuzamosan fut a két kézműves tevékenység
bemutatása: nagyméretű nyomtatott molinókon és kisfilmeken
keresztül ismertetik az érdeklődőkkel a szakmák fortélyait.
A látogatók így bepillantást nyernek a bronzkori életbe,
megismerik a fent említett szakmák sajátosságait, valamint a
korszak technikai színvonalát.
A Gödöllői Városi Múzeum a Déri Múzeum vándorkiállításának
anyagát kiegészítette a saját bronzkori anyagával, bemutatva a
város és Gödöllő környékének bronzkori anyagát. A hatvani és
vatyai kultúra valamint késő bronzkori leletek olyan régészeti
anyagok, amelyek máskor nem kerülhettek volna kiállításokra,
eddig csak a raktár mélyén
&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;am
p;quot;lapultak&amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;amp;am
p;amp;amp;amp;quot;, most azonban jól illeszkedtek a kiállítás
tematikájába.
Egy érdekes vándorkiállítási téma ötvözése a helyi anyaggal
——
729
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Ebből egyéni látogató:
Együttműködő partnerek:

209
debreceni Déri Múzeum

2. program

Tematika megnevezése:
A tervezett program címe:
Program dátuma:
A tervezett program
célközönsége:
A megvalósult program
leírása és értékelése:

Siker tényezői:

Sikertelenség okai:
Látogatók száma a
programon:
Ebből csoportos látogató:
Ebből egyéni látogató:
Együttműködő partnerek:

Pincétől a padlásig
Keressük együtt!
2018-10-25 10 - 2018-10-25 12
- általános iskolások
A programot eredetileg szélesebb közönségnek terveztük, de az
egyik helyi általános iskola jelezte az érdeklődését, így (zártabb)
körben, az 5. évfolyamnak tartottuk meg. Szélesebb közönségnek
újra november végére újra meghirdetjük.
A beszélgetés témája volt: mi a régész, a régésztechnikus
feladata, hogyan könnyíthetik meg egymás dolgát, és az ő
feladatukat hogyan segíthetik az amatőr fémkeresők?
A téma a régészeten és az őskoron keresztül kapcsolódótt az
ötödikes történelem tananyaghoz, és az időzítés azáltal is
szerencsés volt, hogy az őskor tanytása pont az őszi időszakra
esett. A fémkeresőzés pedig mindig érdekes a gyerekeknek,
szinte minte mindenkinek a környezetében akad valaki, aki űzi
ezt a tevékenységet, és lehet velük érdekes beszélgetést folytatni
ennek a törvényes voltáról és lehetőségeir, arról, hogy hogyan
segíthetik a régészek munkáját.
Nagyon jó téma, a kincsvadásza, mindig érdekli az embereket,
gyerekeket meg főként, ráadásul most a Duna alacsony vízállása
miatt előkerülő régészeti leletek tükrében ismét reflektorfénybe
került a téma.
——
53
53
——
Erkel Ferenc Általános Iskola, Gödöllő

3. program

Tematika megnevezése:
A tervezett program címe:
Program dátuma:
A tervezett program
célközönsége:

Mesterek és alkotók
Az agyag ezer arca
2018-10-25 13 - 2018-10-25 16;2018-11-05 10 - 2018-11-05
12;2018-11-08 11 - 2018-11-08 13
- óvodapedagógusok
- óvodások
- általános iskolások

A megvalósult program
leírása és értékelése:

Siker tényezői:
Sikertelenség okai:
Látogatók száma a
programon:
Ebből csoportos látogató:
Ebből egyéni látogató:
Együttműködő partnerek:

A Bronzkori hétköznapok hősei című kiállítás megtekintése után
a gyerekek ősi bronzkori technikával készült marokedényt
készítettek. A cél, hogy jobban megismerjék az őskori
technikákat, az ember kapcsolatát a természettel és az
anyagokkal, megtanulják az akkori technikákat, sikerrel zárult.
A programot a múzeumpedagógus, aki egyben keramikusművész
is, vezeti. A foglalkozás első felében a kiállítás anyagával
ismerkedtek meg, ott is a férfiek és a nők munkájával az
őskorban (bronzkorban), majd a tárolóeszközökkel
(agyagedényekkel), és az agyag tulajdonságaival, és az őskori
agyagtechnikával (hurkatechnika).
Jó volt, hogy nem csak a tankönyvben, hanem élőben is
találkoztak a gyerekek az őskori agyagkészítési technikával.
Mindenki hazavihette a kis marokedényt amit készített.
Itt még arra is fényderült, hogy a kiszárított edény víz tárolására
nem volt alkalmas, ellentétben a kiégetett agyaggal. Sikeres
foglalkozás volt.
Az agyaggal való munka a kisebbeknek és nagyobbaknak
egyaránt sikerélményt adhat, a kiállítás pedig lekötötte őket.
——
83
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——
Erkel F. Ált Isk.
Palotakerti óvoda

4. program

Tematika megnevezése:
A tervezett program címe:
Program dátuma:
A tervezett program
célközönsége:

A megvalósult program
leírása és értékelése:

Siker tényezői:
Sikertelenség okai:

Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! – Örökségi barangolás
Kirándulások felfedezőknek
2018-10-21 9 - 2018-10-21 16
- pedagógusok
- családok
- felnőttek
- középiskolások
- 16-25 évesek
Sok olyan hely van a környéken, amely vonzza az érdeklődőket,
de nincs esélyük egyedül, szakmai vezető nélkül megtalálni,
illetve a kirándulás során plussz információkhoz juthatnak a
múzeum munkatársainak segítségével. A múzeum
munkatársainak vezetésével meglátogatták a kirándulók a Papp
Miska forrást, a Babatvölgyi tavakat, a babati templom lelőhelyét
és a Babatpusztai Istállókastélyt. Mindegyik megálló
helytörténetileg fontos, de nem egyszerűen megközelíthető, és
aki nem tőzsgyökeres gödöllői, esetleg nem is igen tudja, hol
keresse.
A programokat Fábián Balázs és Gecse Dániel munkatársak
vezették.
Fizikailag fársztó volt a kirándulás, de nagyobb volt az
érdeklődés mint vártuk, és sokan várják a folytatást, amelyet
februárra tervezünk, majd tavaszra, és a 4. alkalmat a következő
Őszi fesztiválra.
Új program, érdekes, szokatlan.
——

Látogatók száma a
programon:
Ebből csoportos látogató:
Ebből egyéni látogató:
Együttműködő partnerek:
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5. program

Tematika megnevezése:
A tervezett program címe:
Program dátuma:
A tervezett program
célközönsége:
A megvalósult program
leírása és értékelése:

Siker tényezői:
Sikertelenség okai:
Látogatók száma a
programon:
Ebből csoportos látogató:
Ebből egyéni látogató:
Együttműködő partnerek:

Óvodapedagógusok Napja
Tervezz velünk!
2018-10-01 15 - 2018-10-01 17
- óvodapedagógusok
A múzeumi foglalkozások és kiállítások ismertetése és
népszerűsítése az óvodapedagógusok körében.
A program 2 részből állt.
1. Az óvodásoknak szóló több alkalmas és egyéb tematikus
foglalkozások ismertetése. Az éves együttműködési
megállapodások alírása.
2. A megújult cserkészettörténeti kiállítás („Egy újjáéledt
közösség” – A magyar cserkészmozgalom története) bemutatása.
A kiállítás 2018. tavaszán a Kubinyi Ágoston program
támogatásával újult meg. Az új kiállítás attraktív eleme a legó
terepasztal, a kicsik kedvence. A kiállításhoz kapcsolódó
foglalkozás bemutatása.
3. Kötetlen beszélgetés az óvónőkkel az igényeik felmérésére,
arra, hogy mit várnak az óvodák, milyen foglalkozásokra lenne
még igény a múzeumban.
Minden gödöllői óvodából (7 önkormányzati és 3 magán), sőt a
hirdetések jóvoltából még vidéki, járási óvodából is érkeztek
érdeklődő óvónők. Évek óta sikerült azt elérni, hogy a
felajánlásunk, amely azt tartalmazta, hogy a múzeumot, mint
értéktárat használják az óvónők, azaz bátran forduljanak
hozzánk, ha valamilyen különleges foglalkozásra is vágynak,
nyitott és értő fülekre találjon.
Jó kapcsolat az óvodákkal évek óta
——
18
——
18
gödöllői és környéki óvodák

Kommunikációra vonatkozó adatok

Tartottak-e
sajtótájékoztatót?:
Adtak-e ki
sajtóközleményt?:
A beharangozáshoz
hirdettek-e médiában?:
Kérem sorolja fel a
médiákat, ahol hirdettek:
Sajtómegjelenések száma:

nem
igen
igen
Gödöllői Szolgálat Gödöllői hírek godollo.hu
godolloimuzeum.hu
11 db, ebből:

Szórólapok és egyéb
kiadványok példányszáma:
Kiküldött meghívók száma:
Kiküldött hírlevelek száma:
Gyártott plakátok száma:
Fotódokumentáció:
Nyomtatott sajtó
megjelenések:
Internet megjelenés linkek:

Szórólap és plakát feltöltése:

internet: 7 db
nyomtatott sajtó: 4 db
rádió: —— db
TV: —— db
5 db
300 címre
—— címre
30 db
5 db dokumentum feltöltve
2 db dokumentum feltöltve
http://godolloimuzeum.hu/2018/10/15/babat-tortenelmioroksegei-kirandulas/
http://godolloimuzeum.hu/2018/09/13/muzeumok-oszifesztivalja-godollo-2018/
1 db dokumentum feltöltve

------------------------------------------aláírás

P.H.

