
" Élményszerû utazás a múlt világába "

 A Móra Ferenc Múzeumban 30 éve mûködik a Múzeumi Matiné, mely 
a múzeumpedagógiai aktivitás egyik meghatározó eleme. A szegedi 
múzeumban - ebbõl is látszik - komoly hagyománya van a 
múzeumpedagógiai gondolkodásnak. " A szegedi Móra Ferenc 
Múzeum iskolabarát fejlesztése" címû nyertes pályázat erre  a meglévõ 
tradícióra igyekszik építeni. Cél, hogy még hangsúlyosabbá váljon a 
szegediek, a Csongrád megyében, a régióban élõk számára, hogy a 
múzeum egyben oktatási célokat is szolgáló kultúrális intézmény, ahol 
a szakemberek a gyermekek, diákok számára a kor modern technikai 
eszközeinek a segítségével képesek átélhetõbbé tenni a 
közgyûjteményekben felhalmozott tárgykultúra világát.

Projektünk egyik tevékenysége a meglévõ oktatóterem felújítása. 
A növekvõ osztálylétszámokat figyelembe véve falkibontással 
megnagyobbítjuk a teret, korszerû világítást szerelünk be, illetve ehhez 
kapcsolódóan a burkolatot és a festést is megújítjuk.
A terem átalakítása lehetõvé teszi, hogy a szükséges audióvizuális 
eszközök, oktatási és egyéb a foglalkozásokhoz szükséges eszközök 
és anyagok tárolására alkalmas bútorzatot állítsunk be.
A beszerezni kívánt oktatástechnikai eszközök abban segítenek majd, 
hogy a foglalkozáson feldolgozott témákat érzékelhetõbbé, 
látványosabbá, ezáltal könnyen befogadhatóbbá és elmélyíthetõbbé 
tegyük a résztvevõk számára.

A mobil foglalkoztató sarok fejlesztésével a szervezett 
csoportokban érkezõkön kívül az egyéni látogatókat szeretnénk 
segíteni az adott kiállítás befogadásában illetve feldolgozásában. A 
mobil asztal tárolóhelyeiben a kiállításhoz kapcsolódó anyagokat, 
feladatlapokat, játékokat helyezünk el, melyeket az asztal mellé 
letelepedve egyénileg is kipróbálhatnak, megoldhatnak a gyerekek, 
játékos kedvû felnõttek. 

Az új  néprajzi  állandó kiállításunkat az ALFA Program keretében 
kívánjuk létrehozni. A kiállítást e TIOP pályázat forrásaiból tudjuk 
korszerû hangrendszerrel, infopultokkal felszerelni, ezeken keresztül a 
látogatók részletesen megismerhetik a kiállított mûtárgyakat. Oktató 
játékok, felpróbálható mûtárgymásolatok teszik a kiállítást 
interaktívvá, a feldolgozást pedig élményszerûvé.

A pályázat keretébõl beszerzendõ audióvizuális eszközök
(monitorok, dvd lejátszók, mobil hangrendszer és kivetítõ) a 
kiállításaink megrendezésénél nyújtanak új lehetõségeket, valamint  
rendezvényeink megvalósítását segítik.
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2010. augusztusától:

 "SZÖGED  HÍRÖS  VÁROS"
új állandó néprajzi kiállítás

Benne: - oktató játékok
-gyerekbarát környezet
-élményszerû tanulás

2010. októberétõl: 

KORSZERÛ  MÚZEUMPEDAGÓGIAI  
FOGLALKOZTATÓ

" A szabad alkotás tere "

Benne: -barátságos, kultúrált környezet
- korszerû oktatástechnikai eszközök
-kézmûves mesterségek 
  kipróbálásának  lehetõségei
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