
Múzeumpedagógia
a Pannonhalmi
Főapátságban

PANNONHALMA
IDÉN IS VÁR!
ÜNNEPELJÜNK
EGYÜTT!

Ízelítő a 2017-es év kiemelt programjaiból:

	táskadekorálás levendulanapokon
	ingyenes népzenei koncert
	koszorúkötés Nagyboldogasszony-napján

Az évforduló alkalmából a honlapon meghirdetett 
időpontokban és helyszíneken csoportos programokat
és ingyenes kreatív műhelyfoglalkozásokat kínálunk:

További információ: muzeumpedagogia.bences.hu

labirintus  mészkő  ónix  homokkő  élmény  
humor  rajzfilm  szurokfű  levendula  
sárkányfű  borsika  menta  lúdtoll  illatzsák  
szappangyurma  növényi  Pannonhalma  

apátság  szerzetes  apát  gyógynövény  
illóolaj  lepárló-műhely  bemutató  kert  fűszerkert  
bencés  Szent  Benedek  Szent  István  Géza  
fejedelem  borospince  gyógynövény  manufaktúra  
levendulaszappan  fürdősó  gyógybalzsam  a  
koronázási  palást  másolata  Pieter  Brueghel  
szórakozás  mozgás  rejtelem  mókusok  gimnáziumi  
élet  zsályás  málnafagyi  gótika  barokk  román  
stílus  klasszicizmus  könyvtár  levéltár  kódex  ereklye  
muzeumpedagogia.bences.hu  Habsburg  Ottó  
kaland  ismeret  játék  tapasztalat  interaktivitás  
családi  élmény  templom  arborétum  izgalom  
kreativitás  fűszercsokor  társasjáték  interaktív  
tanösvény  zöldfűszeres  csoki  színezők  ügyesség  
kehely  citromfű  kakukkfű  iniciálé  gubacstinta  
azurit  malachit  Kazinczy  Ferenc  bencés  életmód  
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Múzeumpedagógiai foglalkozásainkra a TriCollis Foglalási Központban lehet bejelentkezni:
9090 Pannonhalma Vár 1.  +36 96 570 191  info@osb.hu  muzeumpedagogia.bences.hu

 KULCSOT KAPTUNK A MONOSTORHOZ! 
 Tartalmas szórakozás az egész családnak. Portarius testvér a 

kalauz, a kulcsok a bejutást segítik, a felfedező füzet feladatai és 
információi pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a család közösen 
fedezze fel a Pannonhalmi Főapátság értékeit.

 ORDEN, A KINCSMUTATÓ 
 Mesés kalandtúra az apátság kincsei között a városközpontban 

működő Pannonhalmi Apátsági Múzeum és Galéria állandó 
kiállításán. Orden és barátja, Custos testvér kíséri a családot.

	EZER ÉV
 Az apátság interaktív felfedezése általános iskolás csoportoknak.

	LEGYEN JÓ NAPOD!
 Kalandozás a Pannonhalmi Főapátságban – középiskolás csoportok 

számára. Kis pihenés, ismeretek, humor, kódfejtés.

	GYÓGYÍTÓ TERMÉSZET 
 Ismerkedés a középkori kolostori gyógyászat növényeivel a gyógy-

növénykertben. A programhoz csoportoknak csokikóstoló kérhető. 

	SCRIPTORIUM 
 Légy velünk scriptor, írj kódexet vagy legalábbis középkori név-

jegykártyát lúdtollal, tintával! A programot iskolai csoportoknak 
ajánljuk, 11–12 éves kor felett.

	SZENT MÁRTON ALAKJA 
 Szent Márton élete tárul elénk, miközben bejárjuk az apátság 

látogatható részeit, s lúdtollal, tintával himnuszt másolunk. A 
programot iskolai csoportoknak ajánljuk.

	VARÁZSKÖR 
 A városközpontban működő Pannonhalmi Apátsági Múzeum 

és Galéria állandó kiállításának feldolgozása önálló program 
keretében. Múzeumi activity, több száz éves műtárgyak.

	MOZDULJ RÁ! 
 Mozgó kép? Naná! A városközpontban működő Pannonhalmi 

Apátsági Múzeum és Galéria állandó kiállításának feldolgozása 
önálló program keretében. Múzeumi activity, több száz éves 
műtárgyak.

	RENDHAGYÓ TÖRTÉNELEMÓRA 
 Levéltár-pedagógiai foglalkozások általános iskola 7–8. osztálya 

és középiskolai, egyetemi csoportok részére.

A Gyógyító természet c. foglalkozás 
érzékek és élvezetek találkozása. Én 

biztos ezt a foglalkozást választanám, ma-
gamnak is és a családomnak is! Múzeum-
pedagógiai szempontból kiemelném, hogy 
minden érzékszerv szerepet kap, így biztos a 
hatékony tanulás játékos formában. A mai 
elvárosiasodó, digitalizált világunkban a 

természet közelségét is kiemelem.

NÉMETH PÉTER
múzeumpedagógus, múzeumi koordinátor

Balatoni Múzeum – Társ a tanításban

Nagyon szép emlékeket őrzünk a 
kirándulással kapcsolatban. A cso-

portokat nagyon felkészült idegenvezetők 
fogadták, akik kiválóan értettek a 8–9 éves 
korosztály nyelvén is, így a tanulók sok-sok 
információval gazdagodhattak. Iskolánk 
éves munkatervében rendszeresen szerepel 
ez a program, a mindenkori 4. évfolya-
mos diákjainknak, melyet ezután is csak 

ajánlani tudok.

KISSNÉ FAZEKAS GABRIELLA
pedagógus

Győri Kölcsey Ferenc Általános Iskola 

A Pannonhalmi Főapátság múzeum- 
pedagógiai tevékenységével kapcso-

latban az tetszik leginkább, hogy szépsé-
ges összhangban van benne ezer év gazdag 
kulturális hagyománya a mai tanulási és 
szórakozási igényekkel. Konkrétan: a lá-
togatókat informatív és könnyen kezelhető 
honlap segítségével invitálják, a sok évszáza-
dos értékeket interaktivitást igénylő, modern 

pedagógiai módszerekkel mutatják be.

VICTOR ANDRÁS
főiskolai tanár

ELTE


