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Általános Iskola Igazgatójának 
 

Tisztelt Igazgató Asszony/Úr! 
 

A Wosinsky Mór Megyei Múzeum a 2016/2017-es tanévben ismét hirdet múzeumi 

tanóra programot Tolna megye általános iskolás - történelem, régészet és néprajz iránt 

érdeklődő - tanulói számára. Az órák szervesen kapcsolódnak a múzeum egy-egy kiállításához, 

mely az iskolai tananyagra, a kompetencia programra, a formális oktatásra épül.  
 

Múzeumi órák: 

 Őskor – neolitikum  

 Mindennapi élet a Limes mentén. A rómaiak Pannoniában 

 A honfoglaló magyarság 

 Törökkori emlékek, különös tekintettel a palánki földvárra  

 Mátyás király és kora. A reneszánsz Magyarországon 

 Az 1848/49-es forradalom és szabadságharc 

 Szekszárd története, különös tekintettel a századforduló időszakára  

 A Sárköz története és néprajza 
 

 2015-ben, a Múzeumok Éjszakáján nyílt meg a pincemúzeumban a Vissza a múltba. A 

tárgyak emlékezete című európai uniós pályázattal létrehozott Látványtár, ahol a 20. századtól a 

bronzkorig, több mint 6000 műtárgyat tekinthetnek meg a látogatók az időben visszafelé 

haladva Az alábbi témaköröket ajánljuk általános iskolás tanulóknak, melyeket interaktív vagy 

tárgyalkotó foglalkozásokkal egészítünk ki (pl. a modern kor találmányai témához kapcsolódva 

kipróbálhatják a lemezjátszót, magnetofont, írógépet, szódás szifont stb). 

 

Látványtári túrák: 

 Technikai fejlődés és életmódváltozás. A modern kor találmányai 

 Körorvosok, szakorvosok. Egészségügy és személyes higiénia a 20. században 

 A paraszti díszítőművészet. A festett bútoroktól a pásztorfaragásokig 

 Korsók, bödönök, tányérok. Sárközi fazekasság a 18-20. században 

 Mezőváros és főúri palota. Középkori és kora újkori kerámiaművesség Etén és Ozorán  

 A Krisztus utáni első évezred. A rómaiak és az avarok Pannoniában 

 A bronzkori mészbetétes edények dicsérete 
 

A foglalkozások részvételi költsége: 2.500,- Ft/csoport/óra 

Szekszárdi általános iskolások számára díjtalan. 
 

Kérjük, hogy a kívánt időpont előtt néhány nappal szíveskedjenek jelezni, hogy melyik 

napon, hány órára tudnak jönni. Várjuk jelentkezésüket a 74/316-222-es telefonszám 21-es 

mellékén Andrásné Marton Zsuzsa múzeumpedagógusnál, vagy személyesen a múzeumban 

(Szekszárd, Szent István tér 26.). 
 

      Üdvözlettel: 

Szekszárd, 2016. augusztus 23.                                        
 

                                                                                                  Ódor János Gábor 

                                                                                                   múzeumigazgató 
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