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I. Általános információk 

 

Téma: Szemléltetés az elemi Népiskolában a XX. század közepéig 

Megvalósítás időszaka: 

Kezdő időpont: 2015. 11. 02. 

Befejező időpont: 2016. 05. 31. 

Látogatószám: 28.793 fő 

 

 

II. Kiállítás hasznosulásának értékelése 

 

1. Az időszaki kiállítás vándoroltatásának helyszínei: 

- Szentgyörgyi Albert Agóra, 

- SZTE Juhász Gyula Gyakorló Általános és Alapfokú Művészeti Iskolája, 

- Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnázium, 

- Dugonics András Piarista Gimnázium, 

- Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 

 

A kiállítás fő célcsoportja az iskolás korosztály. Terveink között kiemelt fontosságúnak 

tartottuk a megvalósuló kiállítás utaztatását. Csongrád megyei általános és középiskolákban, 

valamint közművelődési intézményekben mutattuk be a szemléltető anyagot. A kiállítás 

utaztatása három-négy hetes ciklusokban valósult meg. 

A Szentgyörgyi Albert Agórában és az iskolákban a folyosókon, aulában valósult meg a 

kiállítás, amely helyszíneken a közösségi tér látogatói és az iskolás gyermekek, tanárok 

tekinthették meg. Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark skanzenjében, a Pusztaszer-

Árpádhalmi Iskola látványtervek szerint kialakított termében nyitottuk meg az időszaki 

tárlatot az Emlékpark látogatói előtt. Itt az iskolásokon túl célcsoportként a családok és a 

nyugdíjas korosztály is megjelent, hiszen mindenki számára meghatározó élmény, emlék az 

iskolai élet. 

A kiállítás megrendezéséhez kiváló helyszínt nyújtott a Szabadtéri Néprajzi Gyűjtemény, 

amely a 19-20. század forduló dél-alföldi tájépítészetét, paraszti életmódját mutatja be, ily 

módon jelenítve meg azokat az otthonokat, ahonnan a tanyai iskolába érkező gyerekek 

érkeztek. A megvalósuló kiállítás értelmezését az Emlékparkban segíti a skanzen tanyai 



iskolájában található, a látogatók által kedvelt, két világháború közötti időszakot szemléltető 

osztályterem, illetve iskolatörténeti kiállítás. A kiválasztott helyszín lehetővé tette a kiállított 

táblák autentikus közegben történő bemutatását. Az Emlékparkban a szemléltető fali táblákat 

2016. április 1-jétől mutattuk be. Tapasztalataink szerint a tárlat igen népszerű, különösen az 

ebben az időszakban hozzánk érkező iskolás csoportok körében. Ezt figyelembe véve a 

kiállítást meghosszabbítjuk, bontását 2016. június 20-ra terveztük.  

 

2. Kiállítási anyag részletes ismertetője: 

Az időszaki kiállítás létrejöttének célja az volt, hogy bemutassa az érdeklődők számára a 19. 

század végétől a 20. század közepéig oktatásban használt szemléltető fali táblákat. Ezáltal 

feltérképezhető a korabeli látásmód, a történelmi változásokhoz való idomulás. A szemléltető 

eszközök nem csak a száraz tényanyagot nyújtották, hanem színesen, érdekesen, 

illusztrációkkal gazdagítva erkölcsi tanulságot vagy a helyes életvitel normáit is (pl. a 

megfelelő tisztálkodás és a légy elleni védekezés fontosságát). Általánosan elmondható, hogy 

a keresztény szemlélet szerepe (irgalmasság, szülők iránti tisztelet) igen fontos volt az 

iskolákban, ez jól megfigyelhető az egyes fali táblákon is. A magyarságtudat erősítése 

ugyanígy minden tanteremben jelen volt a korszak elemi iskoláiban (pl. Magyar Hiszekegy, 

Himnusz, Magyarország angyalos címere). 

A tárgyanyagban megjelennek az I. világháború előtt készült faliképek, valamint a két 

világháború közötti időszakban készültek is, amelyeken már jóval hangsúlyosabban szerepel a 

magyar népművészet ihlette motívumkincs, díszítőművészet. 

A kiállításban egy korabeli (két világháború közötti) elemi népiskolai bizonyítvány 

segítségével mutattuk be, hogy milyen tantárgyak jelentek meg az iskolai tananyagban. Az 

egyes tananyagokhoz tartozó szemléltető képek között több a ma embere számára is tartogat 

tanulságot. 

34 db iskolai fali szemléltető és egyéb dokumentum másolata került kiállításra. Mivel a 

vándoroltatás során nem biztosíthatók a múzeumi körülmények, műtárgyvédelmi szempontok 

figyelembe vételével nemes másolatokat készíttettünk a műtárgyanyagról, amelyek így 

veszélyeztetés nélkül, „testközelből” voltak megtekinthetők, az eredetihez hasonló közegben. 

Az eredeti műtárgyak alapján készült nemes másolatok papírra, illetve vászonra kasírozva 

kerültek az érdeklődők elé. A bemutatott, oktatásban használt korabeli szemléltető táblák 

másolatai a következő tantárgyakhoz kapcsolódtak: Hit- és erkölcstan; Magyar olvasás; 

Magyar nyelvtan; Magyar helyesírás; Számtan; Földrajz; Történelem; Polgári jogok és 

kötelességek; Természetrajz; Szépírás; Éneklés; Gazdaságtan (háztartástan). 



Emellett kihelyezésre került a vándoroltatás során a kiállítás értelmezését segítő 4 db 

tájékoztató tábla korhű fotókkal, tankönyvrészletekkel, valamint egyéb dokumentumokkal 

illusztrálva. Ennek köszönhetően közérthető formában, összetettebb képet kaphattak az 

érdeklődők a népiskolák világáról. 

 

 

3. Múzeumpedagógiai foglalkozás: 

Az ÓNTE Nonprofit Kft. célja nemcsak szellemi és tárgyi örökségünk bemutatása, de 

gondolatébresztő érzések és élmények átadása is látogatóink számára, legyen az gyermek 

vagy felnőtt. Kiemeltnek tartjuk az élmény alapú múzeumpedagógia, drámapedagógia és 

andragógia fontosságát; melyek interaktív mivoltukkal észrevétlenül is segítik az élethosszig 

tartó tanulás folyamatát. A megnyitó napján tartott múzeumpedagógiai programmal az volt a 

célunk, hogy korabeli forrásokat és tárgyi anyagokat bemutatva szórakoztató módon komplex 

képet, átfogó ismeretanyagot adjunk a korszak neveléséről, oktatásáról. 

A Kincskereső kisködmönt vagy más írásokat olvasó gyerekek ma már el sem tudják 

képzelni, milyen lehetett a világítás, számítógép és projektor nélküli tanterem, a 

keménykalapos, csokornyakkendős, sétapálcás tanító. A program során a résztvevők 

megismerték a 20-as évek tanítási módszereit, amikor a fegyelmezés fő eszköze a nádpálca, a 

jó tanulók jutalma pedig alma és dió volt. 

A korabeli ruhába öltözött múzeumpedagógus a foglalkozás során azt a hangulatot 

elevenítette fel, amelyet a kihelyezett táblák, iskolai szemléltető eszközök sugároznak a 

látogató felé. Célunk volt továbbá az is, hogy a 21. század diákjai a kiállításon látottakból 

játékos formában számot adjanak a rendhagyó tanóra keretében. 

 

 

III. Média megjelenések 

 

1. Online megjelenések: 

http://www.opusztaszer.hu/fooldal/1097-szemleltetes-az-elemi-nepiskolakban-a-20-

szazad-kozepeig-kiallitas 

http://www.opusztaszer.hu/fooldal/1074-uj-allomashoz-erkezett-az-emlekpark-

iskolatorteneti-vandorkiallitasa 

http://www.opusztaszer.hu/fooldal/1058-szemleltetes-az-elemi-nepiskolakban-a-20-

szazad-kozepeig-kiallitas 

http://www.opusztaszer.hu/fooldal/1097-szemleltetes-az-elemi-nepiskolakban-a-20-szazad-kozepeig-kiallitas
http://www.opusztaszer.hu/fooldal/1097-szemleltetes-az-elemi-nepiskolakban-a-20-szazad-kozepeig-kiallitas
http://www.opusztaszer.hu/fooldal/1074-uj-allomashoz-erkezett-az-emlekpark-iskolatorteneti-vandorkiallitasa
http://www.opusztaszer.hu/fooldal/1074-uj-allomashoz-erkezett-az-emlekpark-iskolatorteneti-vandorkiallitasa
http://www.opusztaszer.hu/fooldal/1058-szemleltetes-az-elemi-nepiskolakban-a-20-szazad-kozepeig-kiallitas
http://www.opusztaszer.hu/fooldal/1058-szemleltetes-az-elemi-nepiskolakban-a-20-szazad-kozepeig-kiallitas


 

http://www.agoraszeged.hu/program/szemleltetes-az-elemi-nepiskolakban-a-20-

szazad-kozepeig 

 

Programturizmus.hu 

http://www.programturizmus.hu/ajanlat-iskolatorteneti-kiallitas.html 

 

Promenad.hu 

 

http://promenad.hu/cikk/regi-iskolakrol-nyilt-kiallitas-159793 

 

SzegedMa.hu 

http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/10/szemleltetes-az-elemi-nepiskolakban-kiallitas-

szegeden-az-onte-tabloibol.html 

 

Museum.hu 

http://museum.hu/kiallitas/16320/Szemleltetes_az_elemi_nepiskolakban_a_20_szazad

_kozepeig 

 

2. Rádió: 

Rádió 7 -> telefonos, Tóth Antal nyilatkozott (11.02.) 

InfoRádió -> telefonos, Tóth Antal nyilatkozott (11.03.) 

http://www.agoraszeged.hu/program/szemleltetes-az-elemi-nepiskolakban-a-20-szazad-kozepeig
http://www.agoraszeged.hu/program/szemleltetes-az-elemi-nepiskolakban-a-20-szazad-kozepeig
http://www.programturizmus.hu/ajanlat-iskolatorteneti-kiallitas.html
http://promenad.hu/cikk/regi-iskolakrol-nyilt-kiallitas-159793
http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/10/szemleltetes-az-elemi-nepiskolakban-kiallitas-szegeden-az-onte-tabloibol.html
http://szegedma.hu/hir/szeged/2015/10/szemleltetes-az-elemi-nepiskolakban-kiallitas-szegeden-az-onte-tabloibol.html
http://museum.hu/kiallitas/16320/Szemleltetes_az_elemi_nepiskolakban_a_20_szazad_kozepeig
http://museum.hu/kiallitas/16320/Szemleltetes_az_elemi_nepiskolakban_a_20_szazad_kozepeig


IV. Fotódokumentáció 

 

1. Kiállítás 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



2. Múzeumpedagógia 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


