
A Múzeum és a Duráczky József Pedagógiai Fejlesztő és Módszertani 

Központ partnerkapcsolatával megvalósuló foglalkozások 

 
 
 
A múzeumi foglalkozások keretében intézményünk hallássérült iskolai tagozatának és a 

logopédiai iskolai tagozatnak tanulói vesznek részt.  

A foglalkozásokat képzési szakaszokra (alsó tagozat, felső tagozat) bontva tervezzük. Az 

összes foglalkozás száma: 12 

A 12 foglalkozás tagozati, képzési szakaszokhoz kötött részletezését az alábbiakban fejtjük ki. 

 
1.) A hallássérült tanulók múzeumi foglalkozásainak jellemzői 

 A hallássérültek anyanyelvi fejlesztésének egyik alapelve a tanítási jelleg háttérbe 

szorítása, az élményközpontú anyanyelvi fejlesztés megvalósítása. Ehhez a 

múzeumi órák jó lehetőséget biztosítanak. 

 A foglalkozások az új tanítási/tanulási módszerek – témahét, projekt – folyamatába 

épülnek be. 

 Szervezeti kereteket tekintve a foglalkozások a tanulócsoportok felbontásával 

tagozati szinten (alsó tagozat, felső tagozat) valósulnak meg. Így a kooperatív 

tanulási technikák – csoport-, pármunka – alkalmazásához teremtünk hatékony 

fejlesztési helyzet, - pl.: eltérő nyelvi kommunikációs szint, több tanár jelenléte 

biztosítja (szükség esetén) az egyéni segítségnyújtást.  

 Részt vevő tanulók száma: 

o alsó tagozat: 20 fő 

o felső tagozat: 20 fő 

 A foglalkozások a tanév folyamán 8 alkalommal (alsó tagozat 4 alkalom, felső 

tagozat 4 alkalom) kerül sor, alkalmanként 2 x 45 perces időkeretben.  

 A múzeumi órák, az állandó kiállítások, gyűjtemények anyagaira támaszkodnak. 

 A múzeumban kialakításra kerülő, informatikai eszközökkel felszerelt terem 

lehetőséget nyújt digitális gyakorló anyagok elkészítésére, melyekbe speciális 

kommunikációt segítő eszközt – a jelnyelvet – is be lehet építeni. 

 A foglalkozások eszköz és anyagszükségletét a múzeum biztosítja. 
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1.1. Tervezett témakörök az alsó tagozatos hallássérült tanulók foglalkozásaihoz  

A múzeum 

Kapcsolódó tantervi téma: Intézmények az iskola székhelyén. 

Megvalósítás módja: séta a múzeumban – közben videó felvétel, fényképek készítése.  

Ismeretbővítés: a múzeum épülete, helyiségei, az ott dolgozók munkája 

A tanulmányi sétáról témakönyvet készítünk digitális és nyomtatott formában.  

 

Erdők, mezők, vizek állatai 

A Természeti Örökségünk kiállítás és a Múzeum gyűjteményes anyagának 

felhasználásával.  

Cél:  szókincsfejlesztés (egyedi és gyűjtőfogalmak) összefüggések felismerése 

(évszakok, életmód) 

Munkaformák: frontális, csoport és pármunka 

A kiállítás irányított megtekintése: Kommunikációfejlesztés – a tanulók kérdéseket 

tesznek fel a múzeumi dolgozóknak és tőlük kapják a választ. 

Fejlesztő problémahelyzet: 

 A tanulók hogyan értetik meg magukat különböző csatornák alkalmazásával 

(szóbeliség, gesztusok, írás, rajz) 

 megérteni a válaszokat. 

A kiállítás anyagához kapcsolódó tevékenységbe ágyazott ismeret elmélyítés: 

Aktívtábla segítségével kép-szöveg egyeztetése. Képek válogatása hangeffektusokhoz 

(pl.: állatképek – hangok). Puzzle kirakások, majd társítás szöveghez. Mit rejt a zsák? 

– tapintó játék kézbe vehető állat makettekkel, ezek tapintás utáni meghatározása. 

 

Iskola régen 

Kapcsolódó tantervi témakör: Az iskola 

Cél:  szókincsfejlesztés, azonosságok, különbözőségek felismertetése, idői relációk 

kiépítése 

Munkaformák: csoport-, és pármunka 

A konkrét tárgyi emlékek, azok funkciójának beazonosítása a maival. (bútorok, 

eszközök, stb.). Régi iskolai eszközök lehetőség szerinti kipróbálása.  

 

Régi fegyverek, harcmodorok 

Kapcsolódó tantervi témakör: történelmi olvasmányok 
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Cél: szókincsbővítés, idői relációk fejlesztése, tudatosítása 

Munkaformák: frontális, csoport 

Képi szemlélethez kapcsolódóan konkrét tárgyak, eszközök kézbevétele, kipróbálása.  

 

1.2. Tervezett témakörök a felső tagozatos hallássérült tanulók foglalkozásaihoz 

A múzeum, mint közintézmény 

Cél: koncentrikus szókincsbővítés a témához kapcsolódóan.  

Megvalósítás módja: Tanulmányi séta a múzeum épületében. Feliratok értelmezése, 

információszerzés módjai a múzeum szolgáltatásairól, kiállításairól – gyakorlati 

kipróbálás, témakönyv készítése (fotók válogatása, ragasztása, „könyv-fűzés”, 

feliratozás, stb.)  

 

A honfoglalás kora 

Cél: konkrét szemlélethez kapcsolódó szakszókincs és ismeretbővítés. 

Megvalósítás módja: A kiállítás megtekintése – közben az adódó kommunikációs 

helyzetek kiaknázása. 

Tevékenységbe ágyazott ismeretnyújtás pl.: jurta építés/kipróbálás, ruházatok, 

fegyverek lehetőség szerinti kipróbálása.  

 

A történelem tárgyi emlékei – régészet, restaurálás 

Cél: konkrét szemlélettel, cselekedtetéssel alátámasztott ismeretnyújtás. 

Megvalósítás módja: képek, filmek elemzésével a történelmi források összegyűjtése, 

konkrét történelmi emlékekkel való tevékenység, agyagozás.  

 

Erdők, mezők, vizek állatai 

Cél: konkrét szemlélethez kötött ismeretbővítés: szókincsfejlesztés – egyedi, 

gyűjtőfogalmak, élőhelyek, környezet-életmód összehasonlítás. 

Megvalósítás módja: a Természeti Örökségünk kiállítás anyagának felhasználásával 

elemzések, csoportosítások, szöveg-konkrét tárgy, tárgy-kép egyeztetések, stb. Tabló, 

makett készítése. 

 

Valamennyi foglalkozáshoz digitális tananyagot is készítünk, melybe egy speciális 

kommunikációt segítő eszköz – a jelnyelv – is beépül. 
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Az egyes foglalkozásokról videó felvételek, fényképek készülnek. Ezek felhasználásával a 

tagozati szintű foglalkozásról tanulócsoportonként témakönyv készül, esetenként elkészül „Az 

én könyvem” is, melyek az individuális foglalkozásokat, egyéni szükségletek szerinti 

fejlesztőmunkát segítik.  

 

2.) A logopédiai iskolai tagozat múzeumi foglalkozásának jellemzői 

 A logopédiai tagozatunkon 1-6. évfolyamon tanulnak beszédfogyatékos és 

organikus alapú „diszes” gyermekek. Esetükben a tanítási/tanulási 

folyamatokban többek között nehézséget jelent a gyakran szűk szókincs, a 

szövegértési nehézség, tájékozódási problémák térben és időben. A konkrét 

szemlélettel alátámasztott tevékenység-központú és élményszerű tanítási 

helyzetet teremthetnek a múzeumi órák.  

 A foglalkozások alsó tagozaton 2-3-4., felső tagozaton az 5-6. évfolyamot 

összevonva zajlanak. 

 Résztvevő tanulók száma: 

o alsó tagozat: 30 fő 

o felső tagozat: 22 fő 

 

2.1. A logopédiai iskolai tagozat alsó tagozatának tervezett foglalkozások témakörei 

Somogyi Népszokások, eszközök, népi játékok 

Bemutatás a tanulók bevonásával.  

Cél: konkrét szemlélethez, tevékenységhez kötött szókincs és ismeretbővítés. 

Megvalósítás módja: képek, filmek elemzése, konkrét tárgyak, öltözet bemutatása. A 

népi játékok együttes eljátszása az ismeretszerzésen túl a mozgáskoordinációt, 

beszéd/mozgás összerendezettséget, a nyelv szupraszegmentális elemeinek fejlesztését 

szolgálják.  

 

Régi mesterségek – pl.: fafaragás, juhászat, kékfestő 

Cél: ismeretbővítés, szókincsfejlesztés 

Megvalósítás módja: filmek, képek elemzése. Lehetőség szerint az adott mesterségek 

elemeinek kipróbálása (pl.: speciális eszközök használata, ruházat, stb.) 

 

Városunk régen és ma 

Cél: az ismeretbővítésen túl az időszemlélet fejlesztése. 
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Megvalósítás módja: fotók, filmek közös elemzése, tevékenykedtetés, pl.: puzzle, 

makett. 

 

2.2. Tervezett témakörök a logopédiai felső tagozaton 

A honfoglalás kora 

Cél: a tanult ismeretek konkrét szemlélettel való megerősítése, szakszókincs 

tartalmi tudatosítása, tevékenységbe ágyazott ismeretbővítés. 

Megvalósítási mód: a kiállítás anyagának felhasználásával verbális és írott szókincs 

fejlesztése. A digitális feladatokkal az aktív szókincs, szövegértés fejlesztése. 

Gyűjtögetés, halászat-vadászat, életmód elemeinek gyakorlása, eszközök készítése.  


