
Lehet-e bárkiből scriptor? 

A

és az Apátsági Múzeum múzeumpedagógiai és 
múzeumandragógiai lehetőségei, módszertana és legfrissebb 

eredményei
2015. november 24.





Amitől más…

- lehetőség szerint TTM /ped. eszközök/

- interaktív /megnyilvánulás vendég részéről/

- több érzékszerv bevonásával /matatással, tapizással/

- lehetőleg kézműves foglalkozással /amit hazavihet /

- csoportra szabott /tananyag, nyelv, fogyatékosság, életkor, 

érdeklődési kör/

- kapcsolódási pontok az iskolai kerettantervekhez /iskolai 

csoport esetén/



Kapcsolódási pontok az iskolai kerettantervekhez
Például:

Szabadon választható tantárgyak és emelt 
óraszámú kerettantervek



TECHNIKA, ÉLETVITEL ÉS GYAKORLAT b

5-6.o.
Kertészeti alapismeretek
Alapvető ismeretek, eljárások és technikák elsajátítása 

és gyakorlása révén képesség fejlesztése konyhakert, 
fűszer- és gyógynövénykert kialakítására. 

Vetési terv
Konyhakert, gyógy- és fűszernövénykert jellemzői.
Gyógynövények szerepe a kertkultúrákban.



Növényvédelem
Az iskolakertben előforduló kártételek felismerése, 

kártevők azonosítása.
A növényvédelem tervezése, a megelőzés módjai a 

növények kiválasztásával, a növények elhelyezésével 
(társítás), gondos növényápolással, biológiai 
védekezéssel.



Élelmiszertermelés, - feldolgozás
A lakókörnyezetben, gyakorlókertben termeszthető 

növények faj- és fajtaismeretének bővítése.
Egészség- és környezettudatos magatartáshoz szükséges 

ismeretek, attitűdök fejlesztése, tevékenységek 
végzése.



7-8.o.
Kertművelés és –ápolás
Hazánkban termeszthető gyakori és különleges 

zöldségnövények, fűszer- és gyógynövények 
ismerete, szaporítása, nevelése, betakarítása, 
felhasználása.

A vegyszerhasználat korlátozása, biztonsága, a 
biogazdálkodás módszereinek és szabályozásainak 
elsajátítása.

Virágkötészet: ünnepekhez kötődő növénydekorációk 
tervezése, kivitelezése.



Élelmiszertermelés, feldolgozás
A házikertben termeszthető zöldségfélék, gyógy- és 

fűszernövények ismerete, betakarítása, feldolgozása, 
felhasználása, szerepük az egészséges táplálkozásban.



Ezer év



Legyen jó napod! 
Új középiskolás program 

szerzetesség ma és a középkorban, cédulák a kézbe, kódfejtés, filmletöltés



Scriptorium /levtárped 1./
ppt háttéranyaggal, eredeti anyagok a kézbe, manuális alkotás, „manuális szerepjáték”



Biblia Scripta – Az Írás a 
középkorban c. időszaki kiállítás



Biblia Scripta – Az Írás a középkorban 
kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai 

foglalkozás



Biblia Scripta – Az Írás a középkorban 
kiállításhoz kapcsolódó múzeumpedagógiai 

foglalkozás



Celestina Centimetra, Honoria Hoppala, 
Arnolda Ascetica, Johannes Naplopus, 
Elegius Comorus, Teofilus Tecetorius



Címertan PH /levtárped2./

Mit rejt az öt szív?



Megújuló energia az apátságban
Biomassza fűtőmű

tapintás – termések felismerése, biodiverzitás



Gyógyító természet 
választási lehetőség – interaktív vezetés + gyógynövényes csokoládé kóstoló vagy

+ levendulás szappanzsák készítése 

kiegészítő információk – digitális tanösvény



Ráhangoló és feldolgozó óra (adat- és feladatbank)
muzeumpedagogia.bences.hu



muzeumpedagogia.bences.hu



A téma múzeumlátogatással való feldolgozására, a tanuláskutatás 
/felfedezéses tanulás eredményei alapján, a következő szakaszokat 

javasoljuk:

A látogatás előtt:
Kérdéseket generáló tevékenységek – Ébressz kíváncsiságot! 
Aktív kutatás – Javasolj hipotéziseket vagy előlegezett magyarázatokat!

 
A látogatás:

Kreativitás – Gyűjts adatokat, bizonyítékokat megfigyelés útján! 

A látogatás után:
A látottak különböző szempontok szerinti megbeszélése – Mit láttál? 
Hogyan értelmezed? 
Bemutatás – Ismertesd a felfedezéseket, magyarázatokat másokkal! 

(Forrás: mttm.hu)



Varázskör és Mozdulj rá!
Pannonhalmi Apátsági Múzeum

önálló program – múzeumpedagógus nélkül…



Orden, a kincsmutató
Pannonhalmi Apátsági Múzeum

különleges anyagok, formák – pergamen/imitáció/

témák és helyszínek egymásra utalása – szívecskék több helyen megjelennek



Családi nyár az Apátsági Múzeumban
interaktív foglalkozás a kiállításban + kézműves foglalkozás + 

önálló kiállítás látogatás feladatokkal + jutalom



Kulcsot kaptunk az apátsághoz

személyessé tétel, „itt és most” a sajátom – ténylegesen egy kulcscsomót kap a 
kezébe, füzetet, amit a saját nevével kitölthet



Levendulahetek, Gyógynövényhét
újrahasznosítás – szappanreszelék a manufaktúrából

hagyomány megtartása – Nagyboldogasszony-napi gyógynövénycsokor áldás

aktualitásokra figyelés – 2016. Szt. Márton-év

modern trendek követése – gasztronómia: fűszercsokor készítés

(„Tradíció és modernitás”)



Múzeumok Majálisa
minél maszatosabb lehet valaki – gyerekeknek, családoknak

eredeti tárgyak - felnőtteknek



Múzeumok Őszi Fesztiválja
Barokk biblioteca

eredeti tárgyak, tapizás feladatokkal



Múzeumok Őszi Fesztiválja
Márton, a bor bírája

eredeti tárgyak, szövegek
eredeti helyszín



Múzeumok Őszi Fesztiválja
Márton, a bor bírája

külső befolyásoló tényezők – időjárás, (vidám) hangulat

„későn jövők” – nem egységes a csoport, időben,korban, érdeklődésben, csapat összetartás vagy 
össze nem tartás



Múzeumok Őszi Fesztiválja
Márton, a bor bírája

kézműveskedés
szabadabb tevékenység, új inspirációk



Ars Sacra
együttműködés a plébániával - plébániai közösségekkel

együttműködés az iskolákkal
Benedek, a rendteremtő



Ars Sacra
együttműködés a plébániával - plébániai közösségekkel

Közösség a hegyen – közösségeink a hegy lábánál



Kulturális Örökség Napjai
városnéző séta és épületbemutatás, jó 25 fős, lelkes csoport
a múzeumandragógia más jellegű közönségszervezést kíván 

(internetes megjelenési formák a fiatal családoknak kitűnőek)

célcsoportnak szóló meghívó – helyi nyugdíjasklub, iskolaigazgató

célcsoportnak szóló plakát – papír alapú, kisbolt ablakában



konferencia/csapatépítő 
programok 

egyediek felkészülésben és lebonyolításban
nem átöltözős - nem döntő



Szent Márton-év

• Kulcsot kaptunk a monostorhoz Szent Márton 
évében is! 

• Szent Márton alakja
• Szent Márton élete
• Márton, a bor bírája 



Problémamegoldás



Lehet-e bárkiből scriptor?



muzeumpedagogia.bences.hu
kingama@osb.hu

Köszönöm!
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