Érkezik a Mozaik Múzeumtúra: múzeumpedagógiai foglalkozások a
XV. kerületi diákok számára
Az elmúlt években nagy sikernek örvendő Mozaik Múzeumtúra iskolai edukációs
programja a 2019-es tanév tavaszán is útjára indult és 2019. június 4-én Budapestre,
a Hartyán Általános Iskola felső tagozatos diákjaihoz érkezik a XV. kerületbe. A
félnapos program keretein belül a diákok többek között a világ legizgalmasabb,
legkülönlegesebb hangszereit is kipróbálhatják, tabletek és Kahoot játék segítségével
zsidó kiválóságokról tanulhatnak és kipróbálhatják a vendéglátós szakma
legizgalmasabb trükkjeit, és felfedezhetik, milyen hasznos dolgot tanulhatunk ma a
békeidők mestereitől.
A programsorozat célja, hogy interaktív, játékos tanulás keretében felkeltsék a diákok és
tanárok figyelmét, kíváncsiságát és ösztönözzék őket arra, hogy megismerjék a múzeumi
programkínálatot és ezután gyakrabban látogassák meg Magyarország múzeumait.
A Felelős Szülők Iskolája szakmai szervezésével megvalósuló játékos
múzeumpedagógiai foglalkozások során az osztályok az előre kialakított
helyszíneken párhuzamosan több állomáson kalandozhatnak történelmünkben,
hagyományainkban, a természettudományok vagy éppen a művészetek világában.
A diákokra rendhagyó történelem órán anagrammákkal, szóképekkel színesített
fergeteges történelmi vetélkedő vár Jocó bácsival, az ország legnépszerűbb tetkós
töri tanárával, majd a közös zenélés fergeteges élményét tapasztalhatják meg a
kecskeméti Leskowsky Hangszergyűjtemény segítségével, akik
a világ
legizgalmasabb,
legkülönlegesebb
zenei
instrumentumaival
érkeznek
a didzseridutól kezdve a svájci havasi kürtön át a tradicionális afrikai dobig,
amelyeket kivétel nélkül a diákok is kipróbálhatnak

A Zsidó Kiválóságok Háza jóvoltából a gyerekek tabletek és Kahoot vetélkedő
segítségével merülhetnek el az általuk ismert zsidó származású tudósok életében,
munkásságában, valamint okosjátékok segítségével ismerhetik meg Einstein vagy
éppen Zuckerberg életét közelebbről.

A Természettudományi Múzeum helyszínén a diákok kipróbálhatják magukat Dr.
Csontként is. Kiderül, mi mindent árulnak el a régészeti feltárásokból származó
leletek.
A Postamúzeum utazó foglalkozásán a gyerekek bepillantást nyerhetnek a
telefonálás közel 140 éves történetébe, és egy működő kézi kapcsolású
telefonközpont használata közben megismerkedhetnek a telefonálás hajdani
szépségeivel és rejtelmeivel.
A Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum vendéglátós pályaválasztási
játékán megfigyelhetik a diákok a vendéglátós szakma legizgalmasabb trükkjeit, és
felfedezhetik, milyen hasznos dolgot tanulhatunk ma a békeidők mestereitől.
A Katonai Emlékpark Pákozd az 1848/49-es szabadságharc témakörét állítja
középpontba, császári és honvédségi ruhába öltözteti a diákokat, majd miután
megkapták
kiképzésüket
a
szabadságharc
harcalaki
mozzanataiból,
szivacsszuronnyal ellátott fafegyverrel a kezükben „indulhatnak a csatába”,
mindemellett pedig sok érdekességet megtudhatnak a huszárok életéről.
A RepTár- Szolnoki Repülőmúzeum a magyar katonai repüléstörténet különböző
fejezeteit eleveníti fel, VR (virtuális valóság) szemüvegeken keresztül hozza el a
vadászrepülőgépek világát.
A Magyar Nemzeti Múzeum helyszínén kiderül, igazságos volt-e Mátyás király,
vagy éppen ki volt a legnagyobb hadvezére. Sőt, látogatást tehetnek a gyerekek
Mátyás országába, megismerhetik a király hatalmas seregét, bebarangolják a palotát,
bekukkantanak a könyvtárába és a konyhájába.

A Mozaik Múzeumtúra a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával a Néprajzi Múzeum és az
Örökség Kultúrpolitikai Intézet lebonyolításában megvalósuló program.

