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A "Menjünk mi is a múzeumba!" program célja a múzeumunk és a közoktatási intézmények 
közötti együttműködések kialakítása, elmélyítése, új lehetőségek nyitása a nevelés segítése 
érdekében.A múzeumi kultúraközvetítés és iskolák által megvalósuló múzeumhasználat 
elterjesztése, erősítése. A múzeum, mint kultúra közvetítő, oktatást segítő intézmény, ahová jó 
betérni, sok érdekes és izgalmas dologgal találkozhat, új ismeretekre tehet szert. Egy 
élményekben gazdag, szép, igényes környezetben .A Múzeumról való téves, elavult 
gondolkodásmód megváltoztatása. Fontos számunkra, hogy a tanuláshoz kapcsolódó 
tudásközvetítő intézménnyé váljunk, úgy hogy azok a gyermekek, akik projektünkben részt 
vesznek, gyarapodjanak alkotó és hasznos a mindennapokban alkalmazható tudással. És 
mindezt olyan lékkörben, környezetben, amely őket inspirálja a további ismeretszerzésben. Ezt 
a tudásgyarapítás egy szerethető, kedvelhető intézményben tegyék. Mindezeket úgy, hogy szem 
előtt tartsuk az oktatási intézmények nevelési és pedagógiai programjait.  
A programban 12 oktatási intézmény vesz részt. 
 
A projekt megvalósításának kezdete 2018.03.01. 

A projekt fizikai befejezésének határideje 2020.03.01. 
 
Az igényfelmérő kérdőívben megadott válaszokra támaszkodva alakítjuk ki a foglalkozások 
formáit és témáit. A foglalkozások témái tekintetében a leginkább népszerű a kézművesség, a 
népszokások, a várostörténet, a jeles napok és ünnepek, a természettudomány érdekli a 
megkérdezetteket. A programjainkat az igényeknek megfelelően állítottuk össze. A projektben 
a 4-14 éves korosztályt célozzuk meg. Ez a korcsoport. akik fogékonyak és lehetőségük van 
intézményünk programjaiba bekapcsolódni. A legkisebb korosztályból lesz a következő 
múzeumba járó nemzedék. Fontos. hogy most alakítsuk ki bennünk azt a szemléletet, hogy a 
múzeumlátogatás, a kultúrai iránti fogékonyság hozzátartozik a mindennapi élethez. A 
programok között Kisfazekas és Fazekas műhely havi szakkör formában is szerepel. Ez egy 
hiánypóló foglalkozás az egész városban. Sajnos felszereltség, és szakember híján nem igen 
indít senki ehhez hasonló szakkört. /Foglalkozásonként 20fő/A Kisfazekas szakkörbe óvodás 
és kisiskolás korúak, a Fazekas műhelybe pedig 10 éves kortól vehetnek részt a gyerekek. 
Hasonlóan működne a Kistakács Műhely és a Takácsok műhelye, szintén havi szakkör 
formában sajátíthatnák el a szövés fortélyait. A műhelyeknek az előnye, hogy a foglalkozásra a 
szüleikkel együtt tudnak eljönni, így szélesíteni tudjuk a projektbe a bevonandó rétegeket. Ezen 
foglalkozások vezetői a városunkban élő kézműves mesterek Újdonság az „Apáról fiúra”című 
foglalkozás sorozat, amely a jeles napokhoz, ünnepkörökhöz kapcsolódó szokásokkal és az 
ezekhez a témákhoz kapcsolódó kézművességek való ismerkedésre ad lehetőséget. Egy-egy 
ünnepi alkalmat eddig is megtartottunk, megünnepeltünk, de ez a sorozat tematikusan követi 
végig az év közi ünnepeket. (Farsang, Nagyböjt, Húsvét, Pünkösd, Szent Iván éj, Szent Mihály 
nap, Márton nap, Karácsony) De lesz a programok között táncház, daltanulás, színházi előadás 
is A népszokással kapcsolatos programunk az előző években esetlegesen volt egy-két 
alkalommal, de felfűzve, következetesen sorozatként most fog megvalósulni. Ezt a programot 
a múzeum néprajzos és múzeumpedagógusa vállalta el. Cool-túra Makón I. vetélkedőben, ahol 



is a csapatoknak a város nevezetességeit kell együtt felfedezniük, a megadott térkép alapján. 
Fel kell keresniük egy-egy híres épületet, és a megadott feladatot meg kell fejteniük. Cool-túra 
II – irodalmi barangolás a József Attila Makón töltött éveihez kapcsolódó intézményeket, 
épületeket, köztéri szobrokat fedezhetnek fel a gyerekek, használva a mai kor vívmányát, a 
szelfit és a közösségi oldalakat.Témanapot több tartalommal szeretnénk megszervezni, egyrészt 
az időszaki kiállításainkhoz kapcsolódóan pl.: Szülőföldünk néprajzi értékei, vagy a Hagyma, 
mint a város aranya vagy időszaki kiállításainkhoz kapcsolódva pl. Csodálatos origami,- a 
papírművészet remekeivel ismerkedhetnek meg a gyerekek. Egy másik témanap a „Mesélő 
cégtáblák” – Ismerkedés régi mesterségekkel – kovács, asztalos, mézesbábos, cipész. Olyan 
mára már kihaló félben lévő mesterségeket mutatunk be, melyek Makó városában és a 
kistérségben megtalálhatók voltak. Felkutatjuk a régi mesterembereket és rajtuk keresztül, az ő 
segítségükkel próbálhatják ki a gyerekek a mesterségek fogásait. A vetélkedőket a muzeológus 
és könyvtáros kollégákkal együtt bonyolítjuk le. ”Viseletes viselet” – témanap, a nagy- és 
dédszüleink ruhadarabjaival ismerkedhetnek meg a gyerekek az állandó kiállítunk és a y 
néprajzi gyűjteményünk segítségével. Ezen alkalommal megtanulhatják a gyerekek a régi 
ruhadarabok elnevezésit, amelyeket már ritkán vagy egyáltalán nem használunk, és 
természetesen fel is próbálhatják azokat.  „Nemezbe mondott mesék „– címet viselő nyári 
táborral. A magyar népmesék hőseit, történetüket a gyapjú alkotásaikban jelenítik meg, 
miközben ezt az ősi technikát sajátítják el. A „Tűzvirágok” elnevezésű táborunk a tűzzománc 
technikáját szeretné népszerűsíteni. „Kistakács”- tábor, ahol is a szövés fonással 
ismerkedhetnek a gyerekek. „Fürge ujjú Nagyanyáink” foglalkozás sorozatba is elindítjuk. Itt 
együtt tud anyuka a gyermekével részt venni a múzeumi programon. 
 
 


