
Szakmai beszámoló a 

 Járásszékhely települési önkormányzatok által fenntartott múzeumok szakmai 

támogatásának terhére elnyert, 

Őseinkkel együtt élünk című programsorozat megvalósításáról. 

 

A megvalósításról: 

Programsorozatunk öt olyan körzeti iskolában valósult meg, melyek egyenként 5 – 10 

szomszéd településből fogadnak gyermekeket. 

Ezek a települések:  

 Somogyjád – március 23. 

 Hetes- április 6., 13. 

 Nagyberki - május 20. 

 Taszár – május 31. 

 Szentbalázs – június 13., 15. 

A szervezőmunka 2015. nyarán kezdődött meg, amikor is megterveztük és a kivitelezőktől 

megrendeltük azokat a demonstrációs eszközöket, melyeket a foglalkozások során használni 

kívántunk, majd folytatódott szeptemberben, amikor is az iskolákkal közöltük, hogy a 

korábban vázolt és együttműködési szándéknyilatkozatokkal megerősített pályázat támogatást 

kapott, azaz a 2015/16-os tanévben intézményükben megvalósulhat az eseménysor. 

Tárgyalásaink során a helyszínekre bíztuk azt, hogy hányadikas gyermekeknek, milyen 

beosztásban kívánják az altalunk kínált foglalkozáscsomagot felhasználni. Ekkor állapodtunk 

meg abban is, hogy 2016 tele-tavasza lesz az az időszak, amikor a programok megvalósulnak 

a különböző helyszíneken. Már ekkor körvonalazódott, hogy több osztály, s ezzel gyermek 

számára szeretnék biztosítani egyes iskolák a részvétel lehetőségét, mint melyet kínálatunk 

eredetileg tartalmazott. Ennek kivitelezése nem okozott számunkra problémát, mert csupán az 

útiköltség volt az, mellyel plusz kiadásként számolnunk kellett, ám ezt – tekintettel a 

céltelepülések Kaposvárhoz viszonyított viszonylag kis távolságára – intézményünk szívesen 

bevállalta. 

Valamennyi helyszínen azonos ritmus szerit történt a program lebonyolítása:  

- Reggel nyolcas kezdéssel, betartva a 45 perces tanórai időket, figyelembe véve a 

szüneteket és az étkezési időket. Így gyakorlatilag délután 14.00 óráig tudtuk befejezni 

egy-egy helyszínen a programot. 

- A foglalkozások az alábbi sorrendben követték egymást: Legyünk mi is régészek, Miről 

mesélnek a csontok, Restaurátort foglalkozás, az adott település régészeti leleteinek 

bemutatása, Pásztorvilág  -Betyárvilág, Tesztkitöltő verseny. 

- Azokban az iskolákba, ahol kérték, hogy kétszer csináljuk meg a programot, általában két 

napon belül került sor a második fordulóra. (Szentbalázs, Hetes).   

 

 

 

 

 

 



A program pályázatban megfogalmazott céljáról: 

Identitást erősítő, az adott település felkutatott múltjára építő egész napos családi 

ismeretterjesztő program szervezése. 

 A program megvalósításába bevonni az adott település oktatási intézményét, ezzel 

erősíteni az településen betöltött közösségépítő, megtartó szerepét. 

 Az program csatlakozzon az iskolák hon- és népismeret, erkölcs és történelem 

oktatási tantervéhez, ezzel is erősítve az ismeretátadási, berögzítési lehetőségeiket. 

 A program során megismerteti a gyermekeket, szüleiket, és tanáraikat, valamint a 

település döntéshozóit a járási székhely múzeumába folyó kutató munkával illetve a 

gyűjtemény egy töredékével, ösztönözve őket egy önálló múzeumlátogatásra. 

  

A kitűzött célok megvalósulásáról: 

 Valamennyi iskolában azt tapasztaltuk, hogy a gyermekek nem ismerik saját 

településük régészeti múltját, azaz nincs fogalmuk arról, hogy szűkebb környezetük 

dombjai, vízmosásai milyen régészeti leleteket tartalmaznak. Sokszor saját helyi, a 

helybéliek által elnevezett dűlőneveiket, dombjaik, szőlőhegyeik, patakjaik, erdőik 

nevét nem ismerik, nem hallották. Azt nem sikerült kiderítenünk, hogy ez a tudás ki 

által nem került átadásra, mennyire a korábbi generáció (szüleik), vagy az azt 

megelőző generációk (nagyszülők) a hibás ebben. Az biztos, hogy ezen ismeret 

hiánya, nem is pótlódott a foglalkozások során, ám jó néhány gyermekben kérdéseket 

vetett fel, és nagy valószínűséggel kérdezni fog, otthon, illetve más szemmel vizslatja 

eső után a faluja vízmosásait, szántóföldjeit. 

 Az iskolák örültek kezdeményezésünknek mely érdekes és ingyenes volt. Igaz, hogy – 

tél vége, tavasz lévén- már egy lezáróban levő tananyaghoz nehezebben kapcsolták, 

legalább a tanultak felidézésére, az tananyaghoz való kapcsolódási pontok 

megtalálására jó volt a program…amellett, hogy természetesen sok újat, érdekeset, 

érdekesen  mondtunk. Úgy az iskolák vezetése, mint az egyes szak és felügyelő 

tanárok sokat segítve, konstruktívan, érdeklődve vettek részt a program szervezésében. 

Kevésbé hatékonyan valósult meg a szülők, nagyszülők, valamint a települések 

civiljeinek és a települések döntéshozóinak bevonása.   

 A programban mindegyik iskolában a felsős diákok (Szentbalázson még a 

negyedikesek is) vettek részt, azaz az általunk elmondottak jól voltak kapcsolhatók a 

történelem, a hon- és népismeret tantárgyakhoz. Szentbalázs esetében kifejezetten 

előnyös volt az, hogy ők az ötödik osztályban, az első történelem óráikon fognak 

tanulni a régészetről, melyről foglalkozásunk a Legyünk mi is régészek érdekesen és 

emlékezetesen szól. Foglalkozásaink során igyekeztünk sok demonstrációs eszközt 

felvonultatni, melyek alkalmazása erősen fokozza a tanulás, a figyelem, a bevésődés 

hatékonyságát, eredményességét. Ezen eszközök jó részét ennek a pályázatnak a 

terhére sikerült beszereznünk. 

 Általában jellemző megyénkre, hogy a városi, város környéki iskolák látogatják 

leginkább múzeumunkat. Ennek egyik legfőbb oka az útiköltségben keresendő. A 

programban szereplő öt iskola közül néggyel voltunk korábban munkakapcsolatban, 

mely egyes aktívabb pedagógusaik által önállóan és egyedien szervezett szórványos 

látogatást jelentettek a múzeumunkban, illetve egyetlen bérletes iskolát (Szentbalázs) 

akik már két éve kihasználják az ebben a konstrukcióban rejlő lehetőséget. Tehát 

alapvetően olyan iskolákkal kerültünk most szorosabb munkakapcsolatba, akiknek a 

múzeumunkkal való munkakapcsolatán volt mit alakítani. A programnak 



köszönhetően ez sikerült is. Úgy az iskolák vezetőin, mint a program során velünk 

dolgozó felsős tanárokon érezhető volt, hogy újdonság nekik a múzeumban folyó 

pedagógiai, közönségkapcsolati munka, újdonság nekik a múzeumpedagógia, és az 

abban rejlő az oktatásban felhasználható lehetőségek. Az természetesen, hogy ezt a 

jövőben hogy használják fel, mennyivel lesz aktívabb a múzeumunk általuk történő 

látogatása, programjaink igénybevétele, a jövő zenéje. Konkrét és mérhető eredmény 

azonban, hogy egy, a folyó projekt alatt megírt hasonló pályázat alkalmából már ezek 

az iskolák jelentkeztek partnerszervezetül. 

 

Ahogy a fentiekből kitűnik, a program sikeresen és eredményesen zárult. Támogatjuk, hogy a 

jövőben hasonló projektekkel hozzák helyzetbe az oktatási és közgyűjteményi intézményeket. 

Köszönjük támogatásukat. 

 

Kaposvár, 2016. június 24. 

 

                                                                                                 

                                                                                                       Őszi Zoltán  

                                                                                                 programkoordinátor 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Foto dokumentáció: 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

 

 


