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Nemzetiségi iskolák találkozója: Az országos német nemzetiségi tanösvény és 
betelepítési emlékmű, mint tantermen kívüli oktatási helyszín 

Az MNÁMK meghívására a német nemzetiségi általános és középiskolák vezetői, 

tanítói és tanárai részvételével megrendezésre kerülő szakmai konferencia. A 

rendezvény célja, hogy a pedagógusok megismerjék az MNÁMK területén a 

közelmúltban átadott magyarországi német országos tanösvényt és az országos 

betelepítési emlékművet, különös tekintettel annak tantermen kívüli oktatási 

helyszínként történő alkalmazására. Az MNÁMK vezetői és pedagógusai többféle 

korosztályú és érdeklődésű csoport számára összeállított tanösvény-vezetést 

tartanak, bemutatják a különböző témájú tanösvény-állomásokhoz készült interaktív 

feladatokat, valamint a tanulócsoportok igényeihez igazított programlehetőségeket pl. 

fél napos tematikus vezetés foglalkozással, tanulmányi kirándulás, nyári nemzetiségi 

tábor.  

 

Hagyomány és innováció: Nemzetiségi témák digitális feldolgozása nyári 
informatika tábor keretein belül az MNÁMK Általános Iskola alsó tagozatán 
Egy egyhetes tábor keretében tanulóink az MNÁMK területén található Ulmi 

derglyéhez illetve a hozzá tartozó tanösvényhez kapcsolódó német nemzetiségi 

tartalmakat ismerhettek meg. A hagyomány találkozott az innovációval, mert a 

nemzetiségi ismereteket korszerű technikával (padlórobotok) és digitális feladatok 

elkészítésével dolgozták fel az alsó tagozatos gyerekek.  

Szeretettel várjuk az előadásra azokat érdeklődőket, akik szívesen ismernék meg ezt 

az újszerű módszert. 

 

Tanösvény-Rally – interaktív feladatok a tanösvényhez és az emlékműhöz 
korcsoportok szerint 
A program első részében a résztvevők egy vezetés keretében megtekinthetik és 

megismerhetik az MNÁMK területén megépült „Magyarországi Németek Országos 

Tanösvényé”-nek nyolc állomását, valamint a németek 18. századi betelepülésének 

országos emlékművét, az eredeti nagyságban megépült „Ulmer Schachtel”-t, ulmi 

dereglyét. 



Ezt követően a tanösvény külső tanulási helyszínként történő hasznosításának 

lehetőségével foglalkozunk. Workshop keretében egy „Tanösvény-Rally” összeállítása 

során az egyes állomásokhoz tartozó feladatok kidolgozására kerül sor különböző 

korcsoportok számára. 

 

Terror Háza – projekt a 12. évfolyamon: A 20. század eseményei 
élménypedagógiai módszerekkel 
A Terror Háza Múzeum – projekt a 12. évfolyamon több lépésben valósul meg. Először 

tanórai keretek között ismerkednek meg a diákok Magyarország 1945 és 1989/90 közti 

történelmével az aktuális tantárgyi követelményeknek megfelelően. A következő két 

lépésben a 20. század második felének eseményeit, jelentőségét élménypedagógiai 

módszerekkel mélyítjük el.  A tanultakat kategorizálva kiegészítjük és összevetjük a 

Terror Háza Múzeumban (külső helyszín) és a korszakkal foglalkozó filmekben 

bemutatásra kerülő információkkal. A diákok így a projekt során bizonyos 

eseményeket, élethelyzeteket, döntéseket, érveket különböző nézőpontokból 

ismerhetnek meg és ezáltal erősödik a multiperspektivikus történelemszemléletük. 

Utolsó lépésben a reflexióra kerül sor. 

A meghívás a program jó gyakorlatának, munkaanyagainak bemutatására és 

összefoglalására szól, mely jelenlétben és online keretek között is megvalósítható.  

 


