
MESÉL A BALATONI MÚZEUM 

Új kompetenciafejlesztő múzeumpedagógiai programok Keszhelyen 

A Balaton természeti kincseit és a környéken élt népek történelmét és néprajzát 

bemutató Balatoni Múzeum 14 nevelési-oktatási intézménnyel együttműködve valósít 

meg több korosztály számára múzeumpedagógiai foglalkozásokat. E foglalkozások 

témája az intézmény gyűjteményi körének egységeire épül, korszerű oktatási 

módszerekkel, új, eddig nem alkalmazott foglalkoztatási formák keretében bonyolódnak. 

2010. november 1-én indította el a „Mesél a Balatoni Múzeum” című projektet Zala 

Megyei Múzeumok Igazgatóságához tartozó Balatoni Múzeum. Az intézmény 

36.440.000,- Forint vissza nem térítendő támogatásban részesült Európai uniós forrásból 

(TÁMOP-3.2.11/10-1-2010-0105), hogy tevékenységével hozzájáruljon a nevelési-

oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős tevékenységeihez. A 14 

hónapos projekt keretében a múzeum munkatársai élményszerű, kompetenciafejlesztő 

múzeumi foglalkozásokat dolgoznak ki, és valósítanak meg. A megvalósításhoz tizennégy 

óvodát és iskolát hívtak parnernek, segítségükkel 2011. december 31-ig csaknem 

kilencszáz gyermek vehet részt múzeumi foglalkozásokon. 

Négy típusú ún. foglalkoztatási formán belül hét különféle temaikájú foglalkozássorozat 

szerepel a projektben, 268 foglalkozással. 

A Balaton népei havi egyszeri szakkör általános iskola felső tagozatos tanulóit ismerteti 

meg elsősorban a Balatoni Múzeum gyűjtőterületén előforduló díszítőművészettel, és a 

Múzeum erre vonatkozó tárgyi gyűjteményének legszebb darabjaival. Régész leszek! 

címmel középiskolások A foglalkozássorozat célja a történelemi tanulmányokban 

jeleskedő, kiemelkedő képességű középiskolás diákok tehetséggondozása, érdeklődésük 

felkeltése, illetve fenntartása a régészet tudománya iránt. Óvodások vehetnek részt a 

Környező világ megismerése három alkalmas témanapokon. A foglalkozások központi 

témája a Balaton, a Balaton élővilága, állatvilága, a Balaton környezetvédelme. A 

megszokott nevelők vezetésével megtanulnak alkalmazkodni az eltérő helyszínekhez, az 

„idegen” vezetőhöz. Megismerik a múzeumot, mint élményszerző lehetőséget, az új 

ismeretekkel fejlődik szókincsük, a logikai játékokkal kreativításuk fejleszthező. 

A program egyik kiemelkedő foglalkozássorozata a Várak a Balaton körül című 

témanapok, melynek során háromnapos túra keretében ismerhetik meg az őskori, a 

római és a középkori erődöket, várakat. A foglalkozások kialakítását azzal a céllal 

tervezték a múzeum munkatársai, hogy a többnapos osztálykirándulásukat Keszthelyen 

töltő iskolások számára élménydús és ismeretgazdag programot kínáljanak. Szintén a 

kiránduló osztályok számára nyújt lehetőséget a több korcsoport számára kialakított 

Fürdőélet a Balatonon című kétnapos verseny. 

Az uniós támogatás biztosítja a programokhoz szükséges alapanyagok beszerzését és a 

módszertani anyagok, szemléltető eszközök elkészítését. Segíti továbbá a gyermekek és 

diákok múzeumi tartózkodását. A megvalósítás után a Balatoni Múzeum legalább további 

5 éves időszakig tartja fenn az együttmködést a partnerintézményekkel. 

 

További információ: 

Havasi Bálint 

múzeumigazgató 

Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága 

Balatoni Múzeum 

8360 Keszthely, Múzeum utca 2. 

Tel, Fax.: 83/312-351 

e-mail: titkarsag@balatonimuzeum.hu 

www.balatonimuzeum.hu 


