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Tisztelt Pedagógus!

Ön múzeumpedagógiai tájékoztató 
füzetünket tartja a kezében, mellyel – 
az iskolai tanévhez igazodva – oktató 
munkáját kívánjuk segíteni.

Szeretnénk, ha a múzeumlátogatás 
tanárnak, diáknak egyaránt maradandó 
élményt jelentene!

Ha átlapozza a füzetet, a felkínált
programok sejtetik majd: 
a Haáz Rezső Múzeum kiállításaiban 
kaland vár minden érdeklődőt.
A felfedezés és a megismerés kalandja!

  A szerkesztők

„Tanítani annyi, mint megmutatni a lehetőséget.
Tanulni annyi, mint élni a lehetőséggel.”
    Paulo Coelho



A MÚZEUM
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az iskolán kívüli ismeretátadással foglalkozó, 
múzeumi keretek között zajló pedagógiai 
oktató-nevelő tevékenység, melynek alapja a 
múzeumi gyűjtemény és kiállítás. A formális, 
iskolarendszerű oktatásra épül, és figyelembe 
veszi a korosztályi sajátosságokat.  
 Közvetlen célja a múzeumban felhalmo-
zott anyagi és szellemi javak (gyűjtemények, 
kiállítások, kutatási eredmények) élményszerű 
tolmácsolása a pedagógia eszközeivel.
 Közvetett célja a múlt tárgyi és szellemi 
örökségét megbecsülő, a társadalmi problémák 
iránt érzékeny, múzeumlátogató generáció 
nevelése.

 A múzeumpedagógiai foglalkozások teljes 
mértékben segítik a tantárgyakhoz kapcsolódó 
megértést, támogatják a diákokat az iskolai 
tananyaghoz kapcsolódó tanulásukban, továb-
bá erősítik kulturális megértésüket.
 A múzeumpedagógiai programok alapja 
az állandó vagy időszaki kiállítás. Ennek 
eredményes hasznosítása érdekében a mú-
zeumpedagógus és a pedagógus között már 
az ötlet megszületésétől kezdve párbeszédre 
van szükség. A múzeumi ismeretátadás terv-
szerűen kell hogy történjen.

A MÚZEUMPEDAGÓGIA



A múzeumpedagógiai együttmuködés lépései

Készítse fel osztályát
a múzeumlátogatásra.

Kerítsenek sort a
múzeumlátogatásra.

Az osztályban értékeljék ki, 
dolgozzák fel a múzeumban 
látottakat.

Ha pozitív élményben 
részesült, ossza meg 
tapasztalatait a kollégáival.

Véglegesítse 
látogatási szándékát 
a honlapon található 
jelentkezési lap 
kitöltésével.

Érdeklődjön a 
múzeumpedagógustól 

a látogatás lehetséges 
időpontjáról, a foglalkozás 
típusáról és annak
időtartamáról.

A múzeumlátogatás előtt
tájékozódjon pontosan
a kiállításainkról.

(honlap, facebook, telefon)

Válassza ki
a programot és illessze be
a pedagógiai tervébe.

Lehetőség szerint 
látogasson el a 
múzeumba,
mielőtt elhozza a 
gyerekeket.

”



CSOPORTOKNAKÁLLANDÓ PROGRAMOK
januártól decemberig

1. Foglalkozás címe:
A föld mélyének titka

A tárlatvezetés során megismerjük az udvar-
helyszéki középkori templomok rejtett kincseit 
és kipróbáljuk a régészeti módszereket, tevé-
kenységeket. Helyszínrajz készítése, sírfeltárás, 
restaurálás, Szent László legenda feldolgozása, 
középkori ékszer készítése, templom alap-
rajzok megismerése és templom makett készí-
tése várja az érdeklődőket.

Kiállítás címe: Templomok a föld alatt
Korosztály: I–XII. osztály
Időtartam: 50 perc
Kapcsolódó tananyag: helytörténet, 
egyetemes történelem, művészettörténet, 
földrajz, irodalom, építészet, régészet, 
antropológia

Soha ilyen jó helyre nem jártam,
csúcs szuper volt.” Pál Andrea, 10 éves



ÁLLANDÓ PROGRAMOK
januártól decemberig

2. Foglalkozás címe: 
Sok kicsi sokra megy

A magyar pénzérmek évezredes történel-
mének bemutatása során az ókori görög, római 
pénzérméktől egészen az erdélyi fejedelem-
ségek, Habsburg királyok pénzérméivel és a 
szabadságharc papírpénzeivel ismerkedhetnek 
meg a látogatók. A pénzverés technikája, 
pénzérmék elemzése fontos szempontja a 
múzeumpedagógiai foglalkozásnak.

Kiállítás címe: A pénz beszél…
Korosztály: I–XII. osztály
Időtartam: 50 perc
Kapcsolódó tananyag: honismeret, 
egyetemes és magyar történelem, 
numizmatika, matematika, irodalom

Hát hűűűűűű, lenyűgöző! 
Tátva maradt a szám ” Kovács Tímea, 9 éves



IDOSZAKOS, TEMATIKUS PROGRAMOK CSOPORTOKNAK”

1. Foglalkozás címe:
Csupa Csipke, te Rózsika

Csipkék százai várják, hogy a látogató felfedezze 
a cérnák és fonalak szövéséből, veréséből, 
hurkolásából, kötéséből, fonásából származó 
varázst! A múzeumpedagógiai foglalkozások 
során lehetősége lesz csipkeminta készítésre, 
rojtkötésre, kereszthímzésre.

Kiállítás címe: Erdélyi csipkék
Időpont: január 21 – március 1.
Korosztály: I–XII. osztály
Időtartam: 50 perc
Kapcsolódó tananyag: vizuális nevelés, rajz,
művészettörténet, kézimunka, 
technológia, irodalom



IDOSZAKOS, TEMATIKUS PROGRAMOK”

2. Foglalkozás címe: 
Örökségműhely

A „Határainkon túli magyar vonatkozású 
kulturális örökség megóvása és felújítása” 
című program keretében, állagmegóvási és 
restaurálási munkálatokat végeztek a Kárpát-
medencében található számos középkori 
templomon. A tárlatvezetésen megismerked-
hetünk az állagmegóvási munkálatokkal és a 
restaurálás alapelveivel. A foglalkozáson pedig 
festett kazettás mennyezetet és rózsaablakot 
készítünk és festünk.

Kiállítás címe: 
Megújuló épített örökségünk –
Értékmentés a Kárpát-medencében
Időpont: január 20 – március 1.  
Korosztály: I–XII. osztály
Időtartam: 50 perc
Kapcsolódó tananyag: művészettörténet, 
építészet, helytörténet, földrajz, vallás, 
restaurálás, műemlékvédelem



IDOSZAKOS, TEMATIKUS PROGRAMOK”

3. Foglalkozás címe: 
Főurak nyomában

A múzeumba látogató gyerekek történeti 
korok jellegzetes szereplőivel találkozhatnak, s 
maguk is új szerepkörbe lépnek: egy nyomozás 
résztvevői lesznek.

Kiállítás címe:
Megrajzolt történelmünk
Időpont: február 18 – április 13.
Korosztály: V–XII. osztály
Időtartam: 50 perc
Kapcsolódó tananyag: képzőművészet, 
történelem, irodalom



IDOSZAKOS, TEMATIKUS PROGRAMOK”

4. Foglalkozás címe: 
Életre kelt állatmesék

Az erdő szintjei, gyökértől a lombkoronáig. 
Melyik állat hol lakik? Olyan állatokkal és 
azoknak szokásaival ismerkedünk, amelyek a 
környékünkön és Afrika távoli vidékein élnek.

Kiállítás címe: Vadvilág
Időpont: március 9 – április 13.
Korosztály: I–XII. osztály
Időtartam: 50 perc
Kapcsolódó tananyag: biológia, 
környezetismeret, természettudomány



IDOSZAKOS, TEMATIKUS PROGRAMOK”

5. Foglalkozás címe:
Mi újság ’48-ban?

A kiállításban találkozhatunk többek közt 
Bem apó, Kossuth Lajos, valamint Gábor 
Áron személyes tárgyaival is. A kisebbekkel 
kokárdát, csákót készítünk, Nemzeti dalt 
tanulunk. A nagyobbakkal újságcikket írunk a 
márciusi eseményekről.

Kiállítás címe:
A szabadságharc ereklyéi
Időpont: március 15 – április 13. 
Korosztály: I–XII. osztály
Időtartam: 50 perc
Kapcsolódó tananyag: történelem, irodalom



IDOSZAKOS, TEMATIKUS PROGRAMOK”

6. Foglalkozás címe:
Asszonysors

A kiállítás egy XX. századi lány 
élettörténetét mutatja be.
A mondanivalójában modern, tudományos-
ságában aktuális, látványban innovatív kiállítás 
a látogatót is bevonja a történet alakításába. 
A látogató megismerkedhet a XX. századi 
ember hétköznapjaival, a korabeli társadalom 
erkölcsi normáival. A foglalkozás során drá-
mapedagógiai módszerekkel dolgozzuk fel 
a kiállítás témáját, valamint népi gyermek-
játékokat játszunk.

Kiállítás címe: Anna
Időpont: május 22 – december 31.
Korosztály: V–XII. osztály
Időtartam: 50 perc
Kapcsolódó tananyag: néprajz, irodalom, 
képzőművészet



TUDJ TÖBBET, LÉGY JOBB
április 7 – 10.

Az Oktatási Minisztérium által meghirdetett Tudj többet, légy jobb című program időszakára
a Haáz Rezső Múzeum interaktív tárlatvezetést ajánl a következő kiállításokhoz:

Templomok a föld alatt – régészeti kiállítás
A pénz beszél… – numizmatikai kiállítás
Megrajzolt történelmünk – történelmi grafikai tárlat
Vadvilág – természettudományi kiállítás
A szabadságharc ereklyéi – történelmi kiállítás

Felhívjuk a figyelmet, hogy továbbá látogathatóak még: 
Tompa László emlékszoba (Székelyudvarhely, Tompa László utca 10 sz.)
Nyikó-menti tájház (Székelyszentlélek)
Tamási Áron emlékház (Farkaslaka)
Orbán Balázs emlékszoba (Székelylengyelfalva) 

Kérjük, látogatási szándékukat előzetesen jelezzék a 0748-598.825-ös telefonszámon.
A múzeum honlapján található bejelentkezési lapot kitöltve küldjék el
a muzeumpedagogia@hrmuzeum.ro e-mail címre a program előtt legalább egy héttel.

„Nagyon köszönjük a felejthetetlen élményt,
a gazdag ismeretátadást és nem utolsó sorban
a türelmet és a gyermekközpontú odafigyelést.”
   Imre Ibolya pedagógus



június 20. (szombat) 17 órától 

április 3. (péntek) 18 órától – történelem témakör
június 2. (kedd) 18 órától – néprajz témakör
szeptember 30. (szerda) 17 órától – régészet témakör

TÁBOROK
Felfedező nyári tábor 
június 29 – július 3.
Ajánlott korosztály: I–IV. osztályosok 
Őszi tábor 
szeptember 7–11.
Ajánlott korosztály: V–VIII. osztályosok

„Nagyon tetszett, mert nagyon sok 
érdekességet tanulhattam.”
 Béni Emese Klára, 12 éves

TÉMANAPOK, TÉMAHETEK
Kreatív alkotóműhely (február 2–6.)
Nagycsütörtöki tojásfestés (április 2.)
Tudj többet, légy jobb (április 6–10.)
Nyílt nap a Borvízmúzeumban (május 1.)
Kreatív alkotóműhely (november 2–7. )
Karácsonyváró (december 21–23.)

„Nagyon szép volt minden és megérte 
eljönni” Pál Panna, 8 éves

KIEMELT PROGRAMJAINK



Időszakos kiállításaink 2015-ben
január 20 – március 1. • Megújuló épített örökségünk – Értékmentés a Kárpát-medencében 
január 21 – március 1. • Erdélyi csipkék
február 18 – április 13. • Megrajzolt történelmünk (Képtár)
március 9 – április 13. • Vadvilág
március15 – április 13. • A szabadságharc ereklyéi
április 16 – május 17. • Jakab András képzőművészeti tárlata (Képtár)
május 1 – szeptember 30. • A víz és az ember (Borvízmúzeum)
május 20 – július 19. • Termés 2015. Székelyudvarhelyi képzőművészek tárlata (Képtár)
május 22 – december 31. • Anna
május 23 – augusztus 31. • Tradíció és tudomány keresztmetszetében (Jézus-kápolna) 
július 23 – augusztus 17. • IV. PULZUS művésztelep tárlata (Képtár)
augusztus 21 – október 11. • Erdélyi ónművesség (Képtár)
október 21 – december 31. • Stúdió 9 (Képtár)

Nyitásrend
március 15 – szeptember 30. •  kedd – péntek: 9.00 – 18.00 óra
 •  szombat – vasárnap: 10.00 – 18.00 óra
október 1 – október 31. • kedd – péntek: 9.00 – 17.00 óra
 • szombat – vasárnap: 10.00 – 14.00 óra
november 1 – február 28.  • kedd – péntek: 9.00 – 16.00 óra
 • szombat – vasárnap: zárva 
Hétfőn, egyházi és állami ünnepeken zárva.

Múzeumpedagógiai programok díja:
diákoknak: 2,5 lei
csoportkísérő pedagógusnak: ingyenes 

Kérjük, látogatási szándékukat előzetesen jelezzék a 0748-598.825-ös telefonszámon,
illetve a muzeumpedagogia@hrmuzeum.ro e-mail címen.
A múzeumpedagógiai foglalkozást vezető személyek Szappanyos Tünde és Tófalvi Enikő.

Székelyudvarhely
Megyei Jogú Város

Önkormányzata

www.hrmuzeum.ro www.facebook.com/haaz.muzeum

A Múzeum fenntartója:


