
Pályázat a Magyar Földrajzi Múzeum állandó kiállításait bemutató  

virtuális túrákhoz kapcsolódó  
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Szakmai beszámoló 

 

Bevezetés  

A Magyar Földrajzi Múzeum állandó kiállításait bemutató virtuális túrájához kapcsolódóan 6 

ismeretátadási programcsomag készült. Azonban, hogy ezek a programcsomagok 

elkészülhessenek, és weboldalunkban beilleszthetők legyenek, a múzeum 

www.foldrajzimuzeum.hu oldala teljesen meg kellett, hogy újuljon. Nem csak tartalmában, de 

küllemében, és szerkesztői felületében is teljesen új weboldal készült. A honlap web design-ját 

és weboldal fejlesztését a Digital Pixel Digitális Marketing Ügynökség készítette el. A pályázat 

eredményeként egy átlátható szerkezetű, modern design-al rendelkező, múzeumi kollégák által 

is könnyen szerkeszthető weboldal született.  

 

A Magyar Földrajzi Múzeum új honlapjának szerkezete 
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http://www.foldrajzimuzeum.hu/


Alsó sávban megjelenő egységek: 

Rendezvényhelyszínek 

Múzeumbarát Kör 

Sajtómegjelenések 

Partnereink 

Beszámolók 

A kékkel jelölt egységek új szerkezeti elemek weboldalunkon.  

 

Vándorkiállítások: 

Ez az egység a múzeum által készített és bérelhető kiállításokat ajánlja ki az érdeklődőknek. 

Jelenleg 2 kiállítást ajánlunk ki szöveges ismertetővel, fotókkal illusztrálva.  

 

Korábbi kiállítások:  

A fejlesztés során merült fel az ötlet, hogy korábbi kiállításainkat is megőrizzük valamilyen 

módon, hiszen a COVID-19 járvány miatt volt olyan időszaki kiállításunk mely csak pár 

hónapig volt látogatható. Ennek keretében szöveges ismertetővel, fotódokumentációval, 

cikkgyűjtemény segítségével mutatjuk be a már bezárt földRajz című kiállításunkat. A jövőben 

valamennyi saját gyűjteményi anyagra épülő kiállításunkat itt szeretnénk bemutatni, archiválni.  

 

Digitális tananyagok:  

 

Az új oldalon 6 témában készültek digitális tananyagok, melyek itt érhetők el: 

https://foldrajzimuzeum.hu/muzeumpedagogia/digitalis-tananyagok/ 

A múzeum állandó kiállításait bemutató virtuális túrájához az alábbi témákban készítettünk 

programcsomagot: 

1. Magyar utazók Afrikában (Magyar utazók, földrajzi felfedezők című kiállításhoz) 

A programcsomag keretében a 7-8. évfolyamos tanulók megismerhetik a magyar utazók 

szerepét Afrika megismerésében. Többek között információt kapnak Teleki Sámuel, 

Magyar László, Sass Flóra és Almásy László életútjáról, munkásságáról, az általuk 

bejárt területek élővilágáról, népcsoportjairól és természeti jelenségekről.  

 

https://foldrajzimuzeum.hu/muzeumpedagogia/digitalis-tananyagok/


Kapcsolódási pontok a NAT 2020-hoz: 

Évfolyam Témakör 

7-8. évfolyam - Földrajz Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

7-8. évfolyam - Biológia Bolygónk élővilága 

7-8. évfolyam – Digitális kultúra A digitális eszközök használata 

 

2. Magyar utazók Ázsiában (Magyar utazók, földrajzi felfedezők kiállításhoz) 

A programcsomag keretében a 7-8. évfolyamos tanulók megismerhetik a magyar utazók 

szerepét Ázsia megismerésében. Többek között információt kapnak Kőrösi Csoma 

Sándor, Déchy Mór, Vámbéry Ármin és Cholnoky Jenő életútjáról, munkásságáról, az 

általuk bejárt területek élővilágáról, népcsoportjairól és természeti jelenségekről.  

 

Kapcsolódási pontok a NAT 2020-hoz: 

Évfolyam Témakör 

7-8. évfolyam - Földrajz Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

7-8. évfolyam - Biológia Bolygónk élővilága 

7-8. évfolyam – Digitális kultúra A digitális eszközök használata 

 

3. Magyarok a jég világában (Magyar utazók, földrajzi felfedezők című kiállításhoz) 

A programcsomag keretében a 7-8. évfolyamos tanulók megismerhetik a magyar utazók 

szerepét az Antarktisz (meteorológusok) és az Északi-sarkvidék (Osztrák-Magyar 

Északi-sarki Expedíció) kutatásának történetében. A programcsomag e mellett 

bemutatja a sarkvidékek élővilágát, természeti jelenségeit és a kutatás során használt 

eszközöket.  

 

Kapcsolódási pontok a NAT 2020-hoz: 

Évfolyam Témakör 

7-8. évfolyam - Földrajz Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

7-8. évfolyam - Földrajz A földrajzi övezetesség rendszere 

7-8. évfolyam - Biológia Bolygónk élővilága 

7-8. évfolyam – Digitális kultúra A digitális eszközök használata 

 



4. Balázs Dénessel a Föld körül (3276 expedíciós nap, Balázs Dénes a múzeumalapító 

geográfus újraolvasva című kiállításhoz) 

A programcsomag keretében a 7-8. évfolyamos tanulók Föld körüli utazást tehetnek 

Balázs Dénessel. Megismerhetik a barlangok, a sivatagok, az őserdők, a vulkánok és a 

jég világát.  

 

Kapcsolódási pontok a NAT 2020-hoz: 

Évfolyam Témakör 

7-8. évfolyam - Földrajz Az Európán kívüli kontinensek földrajza 

7-8. évfolyam - Földrajz A földrajzi övezetesség rendszere 

7-8. évfolyam - Biológia Bolygónk élővilága 

7-8. évfolyam – Digitális kultúra A digitális eszközök használata 

 

 

5. Érd természeti értékei (Érd elszórt természeti kincsei című kiállításhoz) 

A program keretében Érd és környékének kőzettani felépítését, védett területeit és 

növény-és állattani különlegességeit ismerhetik meg. A csomagot 5-6. évfolyamos 

tanulóknak is ajánljuk a tantárgyi kapcsolódás okán.  

 

Kapcsolódási pontok a NAT 2020-hoz: 

Évfolyam Témakör 

5–6. évfolyam - Természettudomány Az erdők életközössége és természeti-

környezeti problémái 

5–6. évfolyam - Természettudomány A mezők és a szántóföldek 

életközössége, természeti-környezeti 

problémái 

5–6. évfolyam - Természettudomány Vízi és vízparti életközösségek és 

természeti-környezeti problémái 

5–6. évfolyam – Digitális kultúra A digitális eszközök használata 

7-8. évfolyam - Biológia Életközösségek vizsgálata 

7-8. évfolyam - Földrajz Közvetlen lakókörnyezetünk földrajza 

 

 

6. Balaton kutatás története (A Kárpát-medence tudományos feltárói című kiállításhoz) 

A program a Balatont és kutatásának történetét mutatja be, melyben olyan neves 

földrajztudósok vettek részt, mint Cholnoky Jenő, id. Lóczy Lajos. A csomagot a 9-10. 

évfolyamos tanulóknak ajánljuk.  



 

Kapcsolódási pontok a NAT 2020-hoz: 

Évfolyam Témakör 

7-8. évfolyam - Földrajz Magyarország földrajza 

7-8. évfolyam – Digitális kultúra A digitális eszközök használata 

 

A digitális tananyagok minden témában szöveges ismertetőkkel kezdődnek, melyek az adott 

anyagot érdekes, olvasmányos formában dolgozzák fel. A lényeget kiemelve, kislexikonnal 

igyekeztünk a témákat könnyebben érthetővé tenni. A szöveges ismertetőre épülő pdf 

formátumú feladatlapok a témák alaposabb elsajátítását teszik lehetővé. A pedagógusokra 

gondolva a feladatlapok megoldásai is felkerültek az oldalra. A szöveges ismertetők, 

feladatlapok grafikai szerkesztését a Cross-Art Kft. végezte.  

A témákhoz a LearningApps segítségével 3-3 különböző nehézségi szintű online feladatok is 

készültek. Többek között rejtvény, párkereső, idővonal, évszámkereső, szövegkiegészítő 

feladatok találhatók oldalunkon. A témák megismeréséhez pedig a múzeum saját YouTube 

csatornáján lévő rövid videók is segítséget adnak:  

https://www.youtube.com/channel/UCIGKTN2GxqSJhT7tomybMEg 

 

IKSZ: 

 

Ezen alpont segítségével közvetlen jelentkezési lehetőséget biztosítunk az Iskola Közösségi 

Szolgálatra jelentkező diákoknak.  

 

Digitális gyűjtemények: 

 

Ennek keretében lehetőségük van a kutatóknak a Magyar Földrajzi Múzeum digitalizált 

anyagait elérni a Múzeumdigitár, a Fortepan és Azopan oldalakon. Ez jelenleg 1349 db 

gyűjteményi anyag, de 2022-ben további 1000 db múzeumi dokumentum, fénykép elérésével 

kívánjuk bővíteni a digitalizált gyűjteményünket.  

 

Digitalizált kiadványok: 

 

https://www.youtube.com/channel/UCIGKTN2GxqSJhT7tomybMEg


A Magyar Földrajzi Múzeum korábbi, már nem árusított kiadványait az Arcanum Adatbázis 

Kft. digitalizálta, melyek a Hungaricana oldalon találhatók meg. A digitalizált kiadványok a 

honlapba ágyazva érhetők el.  

 

Virtuális túra: 

 

A pályázat elnyerésekor már 5 állandó kiállításunkról készült 3D virtuális túra. A pályázati 

keret lehetővé tette, hogy a Helytörténeti kiállításról és a Kelet-Afrika csodavilágában – Sáska 

László élete a Marostól a Meruig című időszaki kiállításról is készüljön 3D-s virtuális túra.  

 

Egyéb fejlesztések az oldalon: 

 

Bemutatkozó kisfilm az Érd Médiacentrum gyártásában 

Online jelentkezési formula tárlatvezetéshez  

Kutatási engedély közvetlen letöltése 

Hírlevél funkció MailChimp-en keresztül 

YouTube csatorna elindítása, jelenleg 15 saját videóanyaggal 

Instagram oldal elindítása 

 

Angol verzió: 

 

A Magyar Földrajzi Múzeum www.foldrajzimuzeum.hu oldalának angol nyelvű verziója is 

elkészült. Elérhetősége: https://foldrajzimuzeum.hu/index/. Az oldal angol nyelvű változata 

nem teljesen a magyar weboldal fordítása. Azok az oldalak (For visitor, Exhibitions, Museum, 

Research) lettek nyelvesítve, melyek viszonylag állandó tartalmúak, külföldi látogatók számára 

is releváns információkat tartalmaznak.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.foldrajzimuzeum.hu/
https://foldrajzimuzeum.hu/index/


Weboldal látogatottsági adatok 2021-ben havi bontásban  

 

 

 

Mivel előző weboldalukhoz nem volt csatolva Integralt Analytics fiók, ezért összehasonlításra 

nincs lehetőség a korábbi időszakok látogatószámaival. Viszont fontosnak tartottuk ezt a 

funkciót is új weboldalunkhoz csatolni, hogy a jövőben nyomon követhető adataink legyenek 

a honlap látogatottságára vonatkozóan.  

 

Ezúton szeretnénk megköszönni az NKA Múzeumi Kollégiumának támogatását 

pályázatunkhoz  

Érd, 2022. 04. 05. 

 

A pályázati beszámolót készítette:  

 

Fekete-Mácsai Anetta,  

 igazgatóhelyettes, múzeumpedagógus 


