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A Balatoni Múzeum által, 2012 szeptemberében elindított múzeumpedagógiai fejlesztési pro-

jekt sikeresen befejeződött. A pályázat az Új Széchenyi Terv keretében európai uniós forrás-

ból valósult meg. Köszönet érte. 
 

A „Rajongók Balatoni Múzeuma” projekttel a lezárult turisztikai attrakciófejlesztés és oktatási infrastruk-
túrafejlesztés hasznosítását valósítottuk meg különböző foglalkozásokkal és rendezvényekkel. 
 

A Balatont komplex természeti és kultúrtörténeti szemszögből mutatjuk be, valamint összegyűjtjük 
Keszthely és vonzáskörzete kulturális és természeti értékeit, és megismertetjük a látogatókkal. Az 
„Aranyhíd – Fejezetek a Balaton történetéből” című állandó kiállításunk a múzeum Balatoni témájú gyűj-

teményének komplexitását képviseli földtörténeti, természeti és emberekkel kapcsolatos témákban. 
Évente számos időszaki kiállítással is jelentkezünk, változatosan tükrözve a Balaton múltjával, jelenével 
és jövőjével kapcsolatos témákat. Kiemelkedő látványosságnak számít a Játékos Múzeum interaktív ins-
talláció öt játéka. 
 

Jelentős közösségi programokkal, rendezvényekkel vagyunk jelen Keszthely kulturális életében. Célunk a 
Balatoni Múzeumban őrzött tudásbázis hasznosulása az oktatásban és a mindennapi életben, a kulturális 
örökséghez való hozzáférés szélesítése, ezáltal lehetőséget adni az identitástudat, lokálpatriotizmus, a 
hazai környezet megbecsülésének kialakulására, és a képességfejlesztés, a közösségépítés, a társadalmi 
befogadás előmozdítására. Programjainkon keresztül biztosítjuk a szabadidő hasznos eltöltését, de gyűj-

teményeink, kiállításaink fontos színterei az oktatásnak, ismeretszerzésnek is. Alapelvünk a gyermekköz-
pontúság, a szemléletesség és a látványosság. 
 

A projektben múzeumi napokat, tematikus foglalkozásokat, szünidei napokat és családi foglalkozásokat 

szerveztünk általános és középiskolásoknak, valamint családoknak. Múzeumi napjainkon az alsó tagoza-
tosok megismerték a Balaton fontosabb, gyakoribb élőlényeit, azok jellemző tulajdonságait, előfordulási 
helyeit. A felsősök Balaton és környékének néprajzi jellemzőihez és népviseletéhez, és az írás kialakulá-
sához kerültek közelebb. A középiskolásoknak tartott múzeumi napjaink témái a Balaton-vidék földtörté-
netét, őskorát és középkorát érintik. Többféle bentlakásos szünidei foglalkozást szerveztünk meg, ahol az 
alsósokat megismertettük a balatoni fürdőélettel, a hajózással, és a tipikus a balatoni vízközeli tevékeny-

ségekkel. A felsősöknek a szünidei foglakozások keretében a lovagok életét mutattuk be, a vár lakóit, s a 
jövő technikájával idéztük fel a múlt építészeti technikáit. A tematikus foglalkozásokon a felső tagozatos 
és középiskolás diákoknak megmutattuk a Balaton kialakulását, élővilágát és emberi letelepedés történe-
tét. A családi egész napos foglalkozásaink alkalmai nyolc jelentős jeles és neves napot ünnepeltek meg. 
 

A projekt keretében elkészültek a foglalkozások lebonyolításához szükséges kellékek, foglalkoztató anya-
gok és demonstrációs eszközök. Elkészült a múzeumpedagógiai projektről a közoktatási partnerek szem-
szögéből megfogalmazott módszertani útmutató. 
 

Az eltelt 14 hónapban 12 múzeumi napot, 40 tematikus foglalkozást, 4 szünidei foglalkozást és 8 egész 
napos családi foglalkozást tartottunk, amelyeken Együttműködési megállapodással rendelkező hat okta-
tási-nevelési partner intézményünkből és a családok köréből több mint 340 fő vett részt. 
 

Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 20 000 000 Ft. 
 

A megvalósítás ideje: 2012. szeptember 3. – 2013. október 31. 
 

Kapcsolat: 
Havasi Bálint, múzeumigazgató 
Telefon: 06-30/372-1370 


