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1. A jó gyakorlat megnevezése: FEDEZD FEL ÉRTÉKEINKET!- REGIONÁLIS  
                                                ÉLMÉNYTÚRA 
                                                                      

 
 

  Intézményünk mindig is nyitott volt az új pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazásában. A 

rendszerváltás után nyolcosztályos gimnáziumi képzést vállaltunk fel, s amikor lehetőség nyílott rá, 

az országban az elsők között voltunk a nyelvi előkészítő évfolyam elindításában. 

 Iskolánk az idei tanévben csatlakozott a kompetencia alapú oktatás programjához. Ennek keretében 

a diákoknak és nekünk, tanároknak is lehetőségünk nyílt olyan új oktatási módszereket megismerni, 

kipróbálni, melyek a tudásalapú tanítást élményközpontú ismeretszerzésre cserélik fel. 

 A mai középiskolás korosztályt rengeteg impulzus éri felgyorsult világunkban. Az információs 

technika egyre nagyobb távlatokat nyit az ismeretek legkülönfélébb módon való megszerzéséhez. 

A tudás megalapozása a diákok számára pusztán tankönyvi szövegekből ma már nehézkes a 

frontális típusú tanórákon. A tapasztalati úton elérhető ismeretek után szívesebben érdeklődnek a 

diákok, és így könnyebben sajátíthatják el az új információkat. 

A vizuális és kézzel fogható, megtapasztalható ismeretanyag jobban érdekli őket, mint a lexikális 

tananyag. Az új tanítási módszerekkel a tanórák élvezetesebbé válnak, nagyobb a diákok 

motivációja és a sikerélmény is.  

 

 A múzeumpedagógiai módszertan és gyakorlat olyan iskolán kívüli ismeretszerzés és 

ismeretközvetítés, valamint készség és képességfejlesztés, amely lehetőséget ad az élményszerű 

tanulásra. 
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2. 

 

Tartalmi leírás: 

 

Az innováció céljai: 

 A tanulók betekintést kapnak egy tanórán kívüli tevékenység sorozatban a szűkebb 

környezetükben lévő történelmi és művészeti értékek világába. Rácsodálkozhatnak arra, 

hogy lakóhelyük, megyéjük milyen gazdag emlékhelyekben. Megtanulják becsülni 

szülőhelyüket, annak múltját, és ezáltal megnő a felelősségük a jövőt illetően is. Fejlődik 

identitástudatuk, gazdagodik kifejezőkészségük, esztétikai-művészeti tudatosságuk, hon-és 

néprajzi jártasságuk. A foglalkozások során a kompetencia alapú módszerek révén fejlődik 

együttműködési technikájuk, kezdeményezőkészségük. 

Legyenek képesek ismereteik önálló rendszerezésére, összefüggések felismerésére. A 

társadalom és művészetek kölcsönhatásának vizsgálata. 

 Ismerjék fel a tanulók, hogy  igényes és tartalmas szabadidős tevékenység a 

múzeumlátogatás, emlékhelyek megtekintése. Ez különösen fontos, hisz a családok nem 

kevés hányada nem tudja elvinni gyermekét kulturális programokra. 

 Az innováció rendkívül alkalmas arra, hogy a hagyományos tanár és tananyagközpontú 

ismeretközlő módszerről áttérjünk a tanulóközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására. 

Komplex ismeretfeldolgozási módszer keretein belül a diákok integrálják a tanítási órákon 

szerzett ismereteiket. 

 Az innováció kiemelten és célzottan szolgálja a kompetencia alapú oktatás 

eszközrendszerének eredményes alkalmazását. 
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A tanulók fejlesztését szolgáló tevékenységek, kompetencia területek: 

 Anyanyelvi kompetenciák: szövegértés-szövegalkotás, szövegtípusok 
megkülönböztetése és feldolgozása, kiselőadás, szókincsfejlesztés, dráma és 
szituációs játékok 

 Matematikai kompetencia: időrendiség, problémaérzékenység, logikus 
gondolkodás, rendszerező képesség, összefüggések felismerése 

 Digitális kompetencia: IKT eszközök használata a kutatómunka során és a 
prezentációk bemutatásánál. 

 Művészeti-esztétikai tudatosság és kifejezőképesség kompetencia: az európai 
kulturális örökség egy részének megismerése, esztétikai érzék fejlődése, 
alkotókészség, kreativitás 

 szociális és állampolgári kompetencia: empátia, kreativitás, türelem, 
együttműködés 

 hatékony önálló tanulás: fejleszti a tanulásszervezést egyénileg és csoportban, 
iskolán kívüli információszerzés 

 
 

 

Az innováció kialakulása, jellemző körülmények, újszerűsége: 

 

  Innovációnk tervezésében a helyi lehetőségekhez és igényekhez igazodtunk. Három iskolai 

csoportot vontunk be a programba. A 10. B osztály a történelem  tantárgy keretében 

közvetlen környékünk emlékhelyeit kereste fel. A másik két csoport pedig az ötévfolyamos 

gimnázium két tizedikes osztályából került ki. Velük reneszánsz „élménytúrát” tettünk 

Bikalba. A program megvalósítását az adott szaktanárok végezték munkaközösség-

vezetőjük irányításával. Újszerű az önálló innovációnk, hiszen nem hagyományos módon, 

nem osztálytermi körülmények között a tananyaghoz szervesen kapcsolódva régiónk 

történelmi, irodalmi, néprajzi értékeit és hagyományait fedezik fel a tanulók a kompetencia 

alapú oktatási módszerek segítségével. A kidolgozott program alkalmas más környékbeli 

iskoláknak arra, hogy felhasználják az oktatásban. 

 Mivel a 10. évfolyamon történelemből, az ötosztályos gimnáziumban pedig irodalomból 

beépítjük önálló innovációnkat az iskola pedagógiai programjába, tantervünkbe, ezzel eleget 

teszünk a fenntartási kötelezettségünknek. 
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Együttműködő partnerek: 

 A bikali Reneszánsz Élménypark biztosított számunkra történelmi, néprajzi és irodalmi 

foglalkozást. Munkatársai felvállalták a kompetencia alapú szolgáltatás (órák tartása) 

biztosítását. 

 A marcali Városi Múzeum igazgatója, Karancz Gábor pedig szaktudásával segítette a 

történelem szakos kolléga munkáját. 

 

Az önálló innováció működésének ellenőrzése: 

 A tanulók prezentáció formájában, valamint feladatlapos tudásellenőrzés, szövegalkotás 

keretében adnak számot tudásukról. Az iskola honlapján közzétesszük az 

élménybeszámolókat, a téma feldolgozása során készült fotókat. A fejlesztések eredményeit, 

tapasztalatainkat a tantestület részére közzétesszük munkaértekezlet keretében. 
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Birodalmak végvidékén – tanulmányi kirándulás 

 

 A múzeumpedagógia mint önálló intézményi innováció keretén belül valósítottuk meg első 

programunkat, amely egy egynapos kirándulás volt, az órák tömbösítve voltak, összesen öt 

történelem órát ölelt fel.  

 

       VI. 1. A kitűzött célok  

 A tanítási és a tanulási folyamat nem csak tanórákból áll, hanem beletartozik az iskolán 

kívüli tevékenység is. Az adott tananyag megértését nagyban elősegíti, ha azt saját környezetében 

lehet bemutatni.  

 A kirándulás közvetlen célja: bemutatni a magyar középkorhoz tartozó történelmi 

emlékeket. Az érdekesség az volt, hogy nem kellett messzire utazni, ezeket az emlékeket 

lakóhelyünk környékén meg lehet találni. A kirándulás során a tanulók közvetlen kapcsolatba 

kerültek történelmi tárgyi emlékekkel és a természeti környezettel. Helytörténeti ismereteiket 

elmélyíthették, megismerkedhettek környezetünk történelmi, kulturális és vallási emlékeivel. A 

kirándulás alkalmat nyújt a jobb tanár-diák viszony alakítására, a társas kapcsolatok és a 

csoportkohézió javulására.    

 

       VI. 2. Az előkészítés   

 Első lépésként az útvonalat jelöltük ki: Somogyfajsz, Somogyvár, Somogyvámos, 

Lengyeltóti, Nikla. Segítőnek felkértük Karancz Gábort, a Marcali Helytörténeti Múzeum 

igazgatóját, hogy vegyen részt a kirándulásunkon, mivel az elmúlt tanévben hasonló útvonalon 

tantestületünknek szervezett hasonló programot. 

 

 

      VI. 3. Lebonyolítás 

 2010. március 16-án reggel nyolc órakor indultunk a gimnázium elől.  

Első állomásunk Somogyfajsz volt, ahol a honfoglalás kori őskohókat néztük meg. A 

kohómúzeum előtt Karancz Gábor tartott egy rövid előadást. 

Második állomásként Somogyvárra látogattunk el. Itt megnéztük a volt bencés apátság 

romjait. Az előadás mellé helyi idegenvezetést is kaptunk, ami szintén nagyon felkeltette a 

gyerekek figyelmét. Ezután elmentünk a Szentesica forráshoz. Egy körülbelül 15 perces túra után 
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értük el a forrást. Itt kollégám ismertette azt a legendát, mely szerint I. Szent István Koppány 

legyőzése után itt mosta meg véres kezét. Azóta gyógyító erőt tulajdonítanak neki. Nagyon 

felcsigázta őket a hely. 

Ilyen élmények után érkeztünk meg Somogyvámosra. Itt egy szántóföld közepén álló 

johannita műemléket, egy romtemplomot nézhettünk meg. Ide is egy rövidebb túra után érkeztünk 

meg. A templom érdekessége az, hogy alapja négyzet alapú, de a tornya nyolcszögben végződik. Az 

ismertetés után megfigyeltük a román és a gótika egyes elemeit, és felidéztük a tanórán tanultakat a 

két művészettörténeti korszakról.  

Lengyeltótiban egy Árpád-kori templomot csodálhattunk meg. Érdekessége, hogy belső 

szentélyét nem alakították át. Az itt talált ablakokat is meghagyták. A helyi plébános pedig röviden 

ismertette a templom felépítésének történetét.  

Kirándulásunk utolsó állomásaként felkerestük Niklán az iskola névadójának házát. 

Személyes tárgyaival, bútoraival és írásaival találkozhattunk. 

Délután két órakor érkeztünk vissza Marcaliba. 

  

       VI. 4. Hatások, eredmények  

 Hogy felmérhessem, mennyire volt eredményes a kirándulás, minden diákkal írattam egy 

élménybeszámolót. Volt, aki egy szép hosszú fogalmazást készített, de volt, aki egy fél oldalba 

tömörítette gondolatait. A visszajelzésekből általánosságban megállapítható, hogy az élmények 

pozitívak voltak.  

 

 
Tevékenységek A tevékenység 

célja 
Munkaformák 
és módszerek 

Eszközök 

I. A kirándulás előkészítése  
- Egy korábbi történelem órán az 

igény felmérése  
- Három útvonalterv készítése, 

ebből az egyik kiválasztása (közben 
az érdekességek megemlítése) 

- Kapcsolatfelvétel a 
buszkölcsönzővel, Karancz Gábor 
múzeumigazgatóval és az érintett 
helyek illetékeseivel 

Figyelem  
Érdeklődés  

Frontális munka   

II. A kirándulás lebonyolítása  
- Indulás reggel 8 órakor a 

gimnázium elől  
- Adminisztráció  
1. állomás: Somogyfajsz – 
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Őskohómúzeum  
 
 
 
2. állomás: Somogyvár  
    a) Bencés apátság romja  
    b) Szentesica forrás  
 
 
 
 
 
3. állomás: Somogyvámos 

Johannita romtemplom   
 
 
 
 
 
 
4. állomás: Lengyeltóti – Árpád-

kori templom  
 
 
 
 
 
 
5. állomás: Nikla – Berzsenyi 

emlékház  
 
 
 
 
 
- Érkezés délután kettő órakor a 

gimnázium elé 

A magyarok 
harcászatának 
megismerése 
 
A középkori 
Magyarország 
jellemzői, 
legjelentősebb 
uralkodói 
(Szent István, 
Szent László) 
 
Lovagrendek 
történetének 
áttekintése  
Nagy 
művészettörténe
ti korszakok 
felelevenítése 
 
Árpád-kori 
templomok 
jellemzőinek, 
funkcióinak 
megbeszélése, a 
lengyeltóti 
templom 
története 
 
Berzsenyi 
Dániel életének 
fontosabb 
eseményeinek 
megismerése  

Frontális munka 
Karancz Gábor 
előadása  
 
Karancz Gábor 
előadás, helyi 
idegenvezetés  
 
 
 
 
 
Karancz Gábor 
előadása  
 
 
 
 
 
 
Gyuriga Károly 
plébános 
előadása  
 
 
 
 
 
Helyi 
idegenvezetés  

Digitális 
fényképezőgép  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III. Ellenőrzés  
 
Egy történelem óra keretében 

csoportmunkában prezentáció 
készítése  

 
 
Együttműködés, 
egymásra 
figyelés, 
egymásra 
utaltság  

  
 
Csomagoló-
papír, ragasztó, 
filcek, 
fényképek 
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Somogyfajsz 
 

Somogyfajsz messze esik nagyobb városoktól, de természeti értékei és régészeti emlékei 
miatt érdemes felkeresni.   

Feltételezhetően a honfoglalás után Fajsz fejedelem alakította ki egyik központját a falu 
környékén.  

A régészeti kutatások megkérdőjelezik a falu életkorát. Az első írásos emlék 1239-ből 
származik. Ez azt bizonyítja, hogy már ekkor lakott terület volt, de az itt feltárt őskohó azt 
bizonyítja, hogy már a X. század közepén település volt ezen a helyen. Dokumentumok is igazolják, 
hogy a XIII. század elején 5 háza állt itt a szentmártoni apátságnak.    

Ezek a kohók arról tanúskodnak, hogy a magyar nem volt elmaradott, műveletlen barbár 
nép, mivel olyan műszaki tudás birtokában volt, ami megfelelt a kor követelményeinek, és 
elégséges volt ahhoz, hogy a nép talpon maradhasson az ellenséggel szemben, esélye legyen az 
élethez, a fejlődéshez, a más népekhez való alkalmazkodáshoz. 

1988 tavaszán fedezték fel a földmunkáknál felszínre került vassalakot és fúvótöredékeket a 
somogyfajszi erdőben az Ívató-tó mellett. A helytörténeti terepbejárások alapján bizonyossá vált, 
hogy Somogyország területén az avar kortól az Árpád-korig (a 7-12. század között) intenzív 
vaskohászat folyt.  

A honfoglalók által meghódított területeken helyben találták az avar- (onogur, wangar, 
ungar) és szláv kézműveseket, akik rövidesen a magyar vasasokkal (kohászokkal) és vasverőkkel 
(kovácsokkal) együtt biztosították a kalandozó hadjáratok fegyver utánpótlását és a termelő 
munkához a vasszerszámokat.  

A fejedelem bukása után került a terület Koppány családjának a kezébe. A XVI. században 
Fajszi Ferenc és Török Bálint birtokában volt e vidék. Jó száz évvel később már csak pusztaként 
szerepelt. 

A falu utolsó birtokosa, a Kund család volt. 1872-ben épített eklektikus stílusú kastélyuk 
építészeti műemlék. A kastélyt több mint 14 hektáros park veszi körül, évszázados fákkal. 
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Őskohó Múzeum  

 

 
 

 

A Kund – kastély 
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Somogyvár – bencés apátságrom 

 
Somogyvár hazánk egyik legjelentősebb történelmi emlékhelye. A Kupavár-hegyen először 

a bronzkorban épült földvár, melynek területét a XI. században vették birtokba a honfoglaló 
magyarok.  

Somogyvár egykor a megye székhelye, jelentős központ, hiteleshelyi levéltár volt. A 
honfoglalás idején Koppány vezér és nemzetségének ősi szálláshelyének tartják. Az István ellen 
lázadó Koppányt felnégyelték, s ezzel nemzetsége is elvesztette Somogyvár várát a hozzá tartozó 
földekkel együtt. A vidék védelmére I. István besenyő és más törzsbéli katonaságot telepített le, és 
birtokot kaptak itt a hozzá hű német lovagok is.  

Szent László király 1091 és 1095 között - az általa Franciaországból behívott bencés 
szerzetesek számára - apátságot építtetett a somogyvári, úgynevezett Kupa-várhegyen. A templom 
és a monostor a kor egyik legnagyobb és legelegánsabb létesítménye volt, tiszta lombardiai román 
stílusban. Temploma három-hajós volt, három, félkörívvel záródó szentélye Keletre nézett, a 
nyugati homlokzaton két tornyot emeltek. Altemplomot nem építettek. Falait kőből és téglából 
falazták, a korban szokásos, díszes módon, halgerinc-falazással rakva. A padlót négyszögletű 
kőlapok borították. A mennyezetet nem boltozták: fa-gerendák tartották a vastag deszka-tetőt. A 
monostor, melyben a szerzetesek laktak, a templomtól északra feküdt. A templom és a monostor 
együttes területe: 2,5 hektár impozáns létesítmény lehetett. 

Az apátság szerzeteseit a Saint Gilles-i apátság küldte Magyarországra. Valamennyien 
franciák voltak. A házat és a templomot hozzávetőlegesen 1533-ig használta a rend. Akkor azonban 
ide is elérkezett a török. Csapatai megostromolták, kifosztották és elpusztították az apátságot. A 
szerzetesek később sem tértek vissza. A pompás ház és a hatalmas templom az enyészeté lett. 

Régészeti feltárása 1972-ben kezdődött.   
1677-ben Széchenyi György kalocsai érsek nyerte adományul a települést, amely egészen a 

huszadik századig a család birtokában maradt.  
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Széchenyi – kastély  
 

 
 
A bencés apátság  
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SZENTESICA FORRÁS 
 

Ebben a forrásban mosták meg a legenda szerint miután I. István legyőzte Koppányt, ebben 
a forrásban mosták meg kezüket. Azóta csodatévő, gyógyító erőt tulajdonítanak neki.  

 

    
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
TÁMOP-3.1.4/08/2-2009-0019 
Kompetencia alapú oktatással az oktatás jövőjéért  projekt  

 

 

 
Somogyvámos 

 
A mai Somogyvámos határában régóta létezett Vámos falu, melyet az 1575-ös 

adólajstromban Vámosfalva néven jegyeztek be. Ennek az őstelepülésnek a területén, gabonatáblák 
között, a mai Ihász – dűlőnek nevezett részén található a Pusztatoronynak nevezett középkori 
romtemplom. A XIII. századi kora gótikus épületmaradvány régészeti feltárása 1964-ben kezdődött. 
Különlegesen jellegzetes, hogy tornya négyszögből nyolcszögbe formálódik, nyugati falai még ma 
is állnak, illetve a szentély.  
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Lengyeltóti 
 

Lengyeltóti város a Balaton partjától 12 km-re fekszik. Nevét 1116-ban az almádi monostor 
alapító oklevele említette először Villa-Tout alakban. Később Thoty, Thothy néven fordul elő. 
Neve, Tóti, a régi magyar szóhasználatban a délszlávokra is vonatkozó népnév volt. Ez valószínűleg 
arra utal, hogy az Árpád-korban a déli szomszédunkban élő szlavónokkal – tótokkal – telepítették 
be a községet.  

Az egész középkorban a Lengyel család birtokolta. Temploma a 12. század második felében 
épült különleges műemlék. Még a 90-es években sem tudtak az eklektikus stílusban 1882-ben épült 
templom belsejében rejtőzködő Árpád kori templomról. 1989-ben kezdődött renoválás során derült 
ki az, hogy egy sokkal régebbi templom maradványai alkotják a templom déli részét. A régészeti 
feltárás és a műemléki helyreállítás nyomán egy XII. századi templomról van szó. A templom 
alaprajzán nyugati toronypárt és hármas szentélyfejezetet figyelhetünk meg. A templom az 
építészeti jegyek alapján az 1100-as években épült.  

 
 
 
 

       A templomhoz vezető kálvária  
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Nikla 

 
Az egykori Balaton menti település volt, amelyet 1395-ben Mikala néven említettek az 

oklevelek.  
Berzsenyi 1811-ben építtette a mai is látható lakóházat, amelyben konyha és 4 szoba 

található.  
Itt a költő személyes tárgyait, és levelezésének dokumentumait lehet szemügyre venni. 

Megtalálhatók az ország különböző vidékeire a költőtársakhoz írott levelei, költeményeinek 
kéziratai, nyomtatott változatai, pipái, tollai, népi hangszerei.  

Széchenyi István szobra a költő és az államférfi közötti szoros kapcsolatra utal.  
A park, melyben a Berzsenyi és Wesselényi által ültetett vadgesztenyefák is megtalálhatók, 

természetvédelem alatt áll.    
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Birodalmak végvidékén 
 
1. Miről híres Somogyfajsz? Miről tanúskodik az itt talált régészeti emlék?  

 
 
 
2. Ki és mikor alapította a somogyvári bencés apátságot?  
 
 
3. Mit tartanak a Somogyváron található Szentesica forrásról?  
 
 
 
 
4. Milyen stílusban épült a somogyvámosi Pusztatorony? Mi a jellegzetessége?  

 
 
 
5. Mi lehet tudni a lengyeltóti templomról?  
 
 
 
 
 
 
6. Miről híres Nikla?  
 
 
 
 
 
 
7. Ki ültetett itt vadgesztenyefákat?  
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Az irodalom tantárgy is jól beilleszkedik a kompetencia alapú oktatás területei közé. 

A diákok közvetlenebb, személyesebb élményként élik meg a különböző irodalmi korszakok, 

korstílusok jellegzetességeit. Mélyebben átélhetik az irodalmi alkotások világát, a szereplőkkel 

azonosulhatnak, és így nagyobb hatást képesek a művek gyakorolni rájuk. Ezáltal egy alkotás 

erkölcsi mondanivalója is jobban megérinti őket. 

 

2.1  Az innováció témája és fázisai 
 

A múzeumpedagógiai órák témája: a reneszánsz kultúra. Ez a korstílus, illetve 

művelődéstörténeti korszak a 14-16. században érvényesült igazán. Nemcsak az irodalomtudomány 

területén tekinthetjük széleskörűen elterjedtnek, hanem a képzőművészet valamennyi ágában is. 

 

Fő ismérvei közé tartozik, hogy az antikvitás értékeihez fordul vissza, valamint  az embert mint 

sokoldalúan művelt, önmagát kibontakoztató személyiséget állítja a középpontba.  

 

A figyelem már nem kizárólag a halál utáni létre irányul – mint például az ezt megelőző 

középkorban – hanem a földi életet igyekszik jól berendezni, szebbé és élvezetesebbé tenni.  

Időbeli behatárolása nem könnyű, hiszen Európa különböző országaiban eltérő időpontban és 

intenzitással jelentkezett. Magyarországon két hullámát különböztetünk meg. Az első korszaka 

Mátyás király uralkodásának idejére esik (1458-1490), a második a 16. századra tehető. Ezeknek az 

időszakoknak a tanulmányozására volt lehetőségük diákjainknak a program keretében.  

Két osztály vett részt ebben, ahol az irodalom tananyag éppen ezeket a korszakokat dolgozza 

fel. A 10. E/a és a 10. E/n osztályok tanulóival előkészítettük a programot, majd további feladatokat 

hajtottak végre. 

 

 

2.2 Előkészítés fázisa 
 

Szaktanárként megalapoztuk a diákok ismereteit ebben a témakörben frontális óra keretein 

belül. Az ide kapcsolódó alkotók életpályájával és műveivel ismerkedhettek meg diákjaink. 

Nemcsak a magyar, hanem az itáliai és az angol reneszánsz jellegzetességeit is tanulmányoztuk. 
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2.3 Feladatvégzés 
 

Önálló gyűjtő- és kutatómunkát végeztek a diákok, majd fogalmazást írtak Mátyás király 

reneszánsz udvarának életviteléről, öltözködési és étkezési szokásairól. Ez a feladat fejlesztette 

bizonyos részképességeiket: a feladattudatukat, az információszerzés képességét és az információs 

technikai eszközök, valamint a könyvtár használatának képességét. 

Csoportmunkában prezentációt készítettek. Minden csoport a számára kijelölt részterületet 

dolgozta fel. A reneszánsz korstílust felosztottuk magyar, itáliai és angol területekre, és ezen belül 

az volt a feladat, hogy az irodalomra, a zenére, az építészetre, a képzőművészetekre és életmódra 

vonatkozó jellegzetességeket gyűjtsenek össze, ezt röviden, szövegesen mutassák be egyéb 

anyagokkal (fotók, hanganyagok) is kiegészítve azokat. 

 A diákok a feladat megoldása közben fejlesztették csoportos feladatmegoldó képességüket, 

felelősségtudatukat. 

 

2. 4  Megvalósítás Reneszánsz Élménybirtok – Bikal 
 

Az előkészítő munkát gyakorlati, tapasztalati ismeretbővítés követte. Itt közösen és kisebb 

csoportokra osztva vettek részt az osztályok különböző programokon, melyek a korszak történelmi, 

irodalmi és néprajzi jellegzetességeivel ismertették meg a diákokat. 

A történelmi foglalkozás keretén belül kipróbálhatták a lovagkori vívást páncélban és 

fegyverben.  

Az irodalmi foglalkozáson korabeli szólások, közmondások jelentését kellett megfejteni, ami 

nagy feladat elé állította őket, hiszen bizonyos szavak, kifejezések a 21. században szinte teljesen 

ismeretlenné váltak. 

A néprajzi foglalkozáson a kézművesség rejtelmeibe nyertek betekintést a tanulók. Saját maguk 

készítettek agyagedényt, és nemezelésre is lehetőségük nyílt. 

Megismerkedtek a mézeskalácssütés és díszítés fortélyaival is, továbbá kitöltöttek egy 

gyógynövényekről szóló tesztet is.  

 

 

A foglalkozásokat követően a korszak egyik kedvelt szórakozásának, a solymászatnak 

hódolhattak az érdeklődők. A madaras bemutatón a solymászat mikéntjéről, hasznáról, céljáról 

hallhattak egy előadást diákjaink, amit rendkívül élvezetessé tett a madarak röptetése.  
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Az izgalmak után a tanulóknak másfajta szórakozásban is volt részük. Megnéztek egy Boccaccio 

előadást, mellyel felidézték az itáliai reneszánsz egyik legnagyobb alakját, és képszerű élménnyel 

egészíthették ki iskolai tudásanyagukat a novella atyjáról. 

A továbbiakban az élménybirtok házait bejárva belecsöppentek a reneszánsz kori élet rejtelmes 

világába.  

Megnézték a különféle mesterségek színhelyeit, a pékséget, az asztalosműhelyt, a ruhakészítők, 

bőrfeldolgozók műhelyeit.  

Emellett betekintést nyerhettek a hétköznapi élet egyéb helyszíneibe is: egy korabeli ételeket 

kínáló étterembe, jövőt látó jósdába stb. 

A hangulatos utcákon járva megcsodálhatták a korabeli építészet remekeit, az egyszerű, de szép 

és ízléses, színeiben és formáiban a reneszánsz életigenlést tükröző épületeket. 

Emellett megnézték a lovagi tornák helyszíneit, valamint a lovagtermet is.  

Bár az időjárás nem volt kegyes a csapathoz, ennek ellenére még így is szép számban 

készültek fotók, amik a korábban feladatul kapott prezentációs munka kiegészítői lettek. 

A nap végeztével egy mesejátékot láthattak diákjaink, melynek témája a lovagi erényeket 

hangsúlyozta. A bátorság, a tisztesség, a becsület és a nők iránti tisztelet a reneszánsz kor fő eszméi 

voltak. A színpadra vitt történet ezekre hívta fel a figyelmet, erkölcsi példát mutatva a mai 

fiataloknak. A nap méltó lezárása volt ez az előadás. 

  
2. 5  Eredményesség ellenőrzése és értékelése 
  
 A bikali kirándulást követően a diákok összegezték tapasztalataikat, és számot adtak a már 

elmélyült tudásukról.  

Készítettünk számukra egy feladatlapot, melyben a reneszánsz témakörében tettünk fel 

kérdéseket a tanórán tanultakról és a múzeumpedagógia foglalkozásain szerzett ismereteikről. Majd 

egy élménybeszámolót írtak a bikali élményeikről. Végül a csomagolópapírra készített 

prezentációkból kiállítást rendeztünk közös értékelési lehetőséget teremtve ezzel. 
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ISKOLAI SZINTŰ MEGVALÓSÍTÁS 
 

1. foglalkozás 
 

Előkészítés fázisa az iskolában 
 
Tevékenységek Célok, 

követelmények, 
fejlesztendő 
készségek 

Munkaformák 
és módszerek 

Segédeszközök, 
mellékletek 

1. Tanári előadás formájában 
ismertetjük a kijelölt osztályokkal 
a bikali Reneszánsz Élménybirtok 
programsorozat tervét. Rövid 
bemutatást adunk Magyarország 
első tematikus élményparkjáról, 
ahol egyedülálló módon idéződik 
fel és kel életre a középkori 
Magyarország, illetve a 
reneszánsz világa: 

A történeti és kulturális érték 
élményszerű befogadásának és 
további igényeket teremtő 
érlelésének célját új 
módszerekkel és eszközökkel 
kívánják megvalósítani az 
élménybirtokon.  
A reneszánsz korszakának 
európai magyar kultúráját és 
művészetét ténylegesen 

Érdeklődés 
felkeltése 
Motiváció 
megalapozása 

Frontális 
formában való 
információközlés 
 

http://elmenybirtok
.hu/ 
 

http://elmenybirtok.hu/�
http://elmenybirtok.hu/�
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megjelenítő élménybirtok a 
vendégfogadás és élményszerzés 
minden adottságát "bevetve" 
kívánja egyszerre több nemzedék 
számára biztosítani a szórakozás, 
kikapcsolódás, játék és tartalmas 
időtöltés, valamint a testi-
szellemi feltöltődés feltételeit a 
hét és fél hektáron elhelyezkedő 
birtokon. 

Az interaktív időutazást 
színesíti mesteremberek, 
színészek, harcedzett lovasok, 
íjászok és madarászok 
közreműködése is.  

2. Csoportalakítás  
4-5 fős csoportokat alakítanak 

a diákok osztályon belül tanári 
irányítással.  

Együttműködés 
Felelősségtudat 
 

Csoportmunka  

3. Kutatómunka kiadása 
A szaktanár kiosztja a 

csoportoknak az általuk választott 
témakörökhöz kapcsolt 
feladatokat. 

Négy fő témacsoport közül 
választhatnak: középkori 
lovagkultúra, illetve itáliai, 
magyar és angol reneszánsz 
kultúra bemutatása. 

Csoporton belül rétegződik, ki 
melyik részfeladatot választja 
anyaggyűjtés céljából.  

Feladatuk a választott kor 
jellegzetességeinek bemutatása 
(történelmi háttéresemények 
feltárása; irodalmi műalkotások 
értelmezése; életvitel, öltözködés, 
étkezési szokások bemutatása; 
képzőművészeti alkotások 
gyűjtése stb.) 

Információ-
szerzés 
Feladattudat 
 

Csoportmunka 
tanári 
koordinációval 

 

4. Kiselőadás készítése 
Délután az iskolai könyvtárban 

kutakodnak és keresgélnek a 
diákok. Ehhez a szaktanár 
ajánlott könyvlistát ad a 
gyerekeknek, valamint az internet 
információs bázisát is 
használhatják. 

Otthoni munkavégzés 
formájában összegyűjtik, 

Önálló 
információ 
feldolgozás 
Feladattudat 

Önálló 
kutatómunka 

Jakob Burckhardt: 
A reneszánsz 
civilizáció 
Itáliában  
Peter Burke: Az 
olasz reneszánsz  
John Addington 
Symonds: 
Renaissance 
Olaszországban 
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rendszerezik a tananyagot a 
tanulók. Elkészítik 
kiselőadásaikat írásos anyagban.  

Jean Delumeau: 
Reneszánsz  

5. Fogalmazás 
A gyűjtött anyagok 

felhasználásával fogalmazást 
írnak Mátyás király 
művészetpártoló tevékenységéről, 
reneszánsz udvarának 
ismertetéséről. 

Szövegalkotási 
készség 
Önállóság 

Önálló 
szövegalkotás 

Fogalmazások: 1. 
és 2. számú 
melléklet 

6. Előadás 
A rendszerezett 

ismeretanyagokat szóban, 
kiselőadás formájában 
valamennyi csoport prezentálja az 
egész osztály előtt. 

Szóbeli 
kifejezőképesség 
Előadói készség 

Előadás  

 
2. foglalkozás 

 
Bikal – Élménybirtok 

 
1. Históriás énekek előadása, 
hangszerbemutató  
Korabeli hangszerek bemutatása 
szóbeli előadás, majd gyakorlati 
alkalmazás formájában. 

 Mindkét osztály 
valamennyi 
tanulója részt vett 
a programon. 

Hanganyagok: 
3., 4., 5. és 6. 
számú melléklet 
 

Az élménybirtok a 
megismerésen túl élményekhez 
juttatja a fiatalokat, ahol játszva 
sajátíthatják el és tanulhatják 
meg például a reneszánsz 
emberek hétköznapi viseletét, 
ismerhetik meg hitvilágukat, 
kalandozhatnak el a középkori 
falu világába. Rendhagyó 
történelem, irodalom és néprajzi 
órán vehettek részt tanulóink. 

   

2. Szólások-közmondások 
megismerése 
Korabeli szokásokra épülő, 
hagyományos elemeket magába 
foglaló nyelvi elemekkel, 
szólásokkal-közmondásokkal 
ismerkedhettek meg a tanulók. 

 Csoportfoglalkozás 
mesterember 
irányításával 

Feladatlap: Játék 
magyar 
szólásokkal és 
közmondásokkal 
7. számú 
melléklet 

3. Néprajzi ismeretek, 
kézművesség 
Az agyagművesség, díszített 
süteménykészítés és a nemezelés 
mesterségét sajátíthatták el a 
gyerekek egy gyakorlatközpontú 

Kézügyesség 
Feladatorientált-
ság 

Csoportfoglalkozás 
mesterember 
irányításával  

Feladatlap: 
Gyógynövény-
ismereti verseny: 
Sárkány-Fű-
Vészkönyv 
8. számú 
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kézműves foglalkozáson. melléklet 
4. Harci bemutató 
A középkori lovagok 
páncélzatával és hadi 
felszereléseivel kerültek 
közelebbi kapcsolatba diákjaink. 
A bátrabbak maguk is 
kipróbálhatták a vívást, illetve 
magukra ölthették a korabeli 
viselet rekonstrukcióját. 

 Csoportfoglalkozás 
mesterember 
irányításával 

Feladatlap: Szent 
György-napi toto 
9. számú 
melléklet 

5. Madárröptetés  
A látogatók testközelből 
csodálhatják meg a ragadozó 
madarak ügyességét és 
kapcsolatteremtését az 
emberekkel. Emellett 
ismeretterjesztő programok 
keretén belül mutatjuk be a 
madarak tulajdonságait és faji 
jellemzőit az érdeklődőknek. 

 Teljes osztály 
részvétele 
solymászok 
irányításával 

 

6. Pajzán történetek előadása 
Boccaccio tollából a 
színházteremben 
Egy itáliai reneszánsz alkotó, 
Boccaccio története kel életre a 
színpadon, bemutatva ezáltal a 
századokkal ezelőtti fiktív 
történetek világát.  

 Szabad 
programválasztás 

 

7. Falu megtekintése 
A látogatót a főbejárattól a falun 
keresztül vezető út viszi végig a 
Birtok területén. A faluban 
található a fazekas, a kosárfonó 
és kovácsmester műhelye, az 
állatsimogató, a malom és a Zöld 
Diófa Csárda is, melyek mind-
mind interaktív helyszínei az 
egész napos programnak. Az 
óvárosban 8 mesterember, és az 
utcákon imitt – amott 
felbukkanó, színészek és 
animátorok által előadott vásári 
komédiák hozzák vissza a 
középkor hangulatos 
mindennapjait. 

 Szabad 
programválasztás 

 

8. Mesejáték lovagi vitézségről 
 

 Együtt a teljes 
csoport 
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3. foglalkozás 

 
Beszámolók, prezentációk készítése és kiállítása 

 
1. Prezentáció készítése 
A gyűjtött anyagokat, valamint az 
élménybirtokon szerzett 
tapasztalataikat integrálják a tanulók 
egyetlen prezentációs produktumba. 
Csomagolópapíron összegzik 
ismereteiket: az előkészítés fázisában 
megszerzett információkat kiegészítik 
az élménybirtokon szerzett 
tudástöbblettel; vázlatszerűen, képekkel 
kiegészítve prezentálják a középkorról, 
valamint a reneszánsz kultúráról 
szerzett információkat. 

Kreativitás 
Szervezőkészség 
Együttműködés 

 

Csoport-
munka 

 

2. Kiállítás 
A csoportok által elkészített munkákat 
valamennyi tanuló megtekintheti és 
kommentálhatja. A tanulók végignézik 
az elkészült tablókat, és véleményt 
mondhatnak azokról.  
A programok értékelése egy 
záróbeszélgetés formájában valósulhat 
meg. 

Esztétikai érzék 
fejlesztése 
Véleménynyilvá-
nítás  

Kooperatív, 
együttmű-
ködésen 
alapuló 
tevékenység
forma 

10-19.számú 
melléklet 

3. Feladatlap 
Összegzésként egy itáliai, magyar és 
angol reneszánsz irodalmi feladatlapot 
töltenek ki a tanulók, ellenőrizve ezzel 
az elsajátított  

Feladatmegoldó 
készség 

 

Csoport-
munka vagy 
egyéni 
feladatkije-
lölés  

Feladatlap: 
20.számú 
melléklet 

4. Élménybeszámoló 
Zárásképpen egyéni reflektálás útján 
írásos formába öntheti a diák 
véleményét, összegezheti tapasztalatait 
egy fogalmazás megírása során. 
Lehetséges címek: 
  

Véleményalkotás 
Reflektálás 

 

Önálló 
fogalmazás 

Fogalmazás: 
21.számú 
melléklet 
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MELLÉKLETEK 
 
 
 
                  http://www.berzsenyi-marcali.sulinet.hu 

 


