
A  projekt  célkitűzéseinek  megvalósítása  az  eltelt  időszakban 
sikeres volt. A programban a formális és nem formális okta-
tás keretein belül, az iskolai követelményeknek megfelelve, az 
együttműködő 7 oktatási intézmény nevelési és képzési anyagát 
kiegészítve dolgoztuk ki és valósítottuk meg a részletes foglalkozás 
tematikákat. A megvalósítás időszakában megtartott szakkörök, 
témanapok és vetélkedők a résztvevők visszajelzései alapján sike-
resek voltak, a gyerekek örömmel jöttek a foglalkozásokra, a pe-
dagógusok szerint gyarapodott tudásuk, a változatos módszerek 
miatt sokkal nagyobb érdeklődést mutatnak a történelem, a hon- 
és népismeret tantárgyak iránt. A jó vélemények és a médiában 
megjelent sajtóanyagok hatására egyre több intézmény érdeklődik 
a program és a múzeum iránt.

A fenti projekt 2012. augusztus 31-én lezárul. A kedvezmé-
nyezett Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága Thúry György 
Múzeum által elnyert 12.830.000 Ft–ot a Galamboki Általános 
Iskola és Óvoda (Galambok), Rozgonyi Úti Általános Iskola (Nagy-
kanizsa), Dél-Zalai Általános Iskola Becsehely, Bázakerettyei Tag-
intézmény (Becsehely), Nagykanizsai Műszaki Szakképző Iskola és 
Kollégium (Nagykanizsa), Zrínyi Miklós és Bolyai János Általános 
Iskola - Zrínyi Miklós Általános Iskola Székhelyiskola (Nagykani-
zsa), Zrínyi Miklós és Bolyai János Általános Iskola - Bolyai János 
Általános Iskola Tagintézmény (Nagykanizsa), Nagykanizsa Köz-
ponti Rózsa Óvoda Vackor Óvoda (Nagykanizsa) diákjai számára 
tartott foglalkozásokon hasznosította.

A pályázat megvalósítása során megvalósuló oktatási programok:
Régészeti témájú havi szakkör - Újkőkor – Bronzkor – Római 

kor: 5 foglalkozásból álló havi szakkör
Helytörténeti témájú szakkör - A középkori Kanizsa vára és 

városa – Nagykanizsa fénykora a dualizmus idején: 5 foglalkozás-
ból álló havi szakkör

Ókor – Római és kelta kultúra témanap
Reneszánsz-lovagi kultúra témanap
Török kor témanap
A dualizmus kora - Gyermekélet a századfordulón témanap
A dualizmus kora – Nagykanizsa fénykora- Polgárok témanap
Kincskereső Kalandtúra - Keresd a kelta kardot! vetélkedő
Kincskereső Kalandtúra - Keresd az inkák kincsét! vetélkedő
2011. szeptember 01. - 2012. május 03. között a program során 

összesen 471 gyerek látogatott a múzeumba, 24 db szakkörön, 
21 db témanapon, 8 db vetélkedőn vettek részt.

16
23

83
0

sa

Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága
8900 Zalaegerszeg, Batthyány u. 2.  
8901 Pf.:176.
Tel.: (92) 314-537, fax: (92) 511-972
E-mail: muzeum@zmmi.hu 
Web: www.zmmi.hu
Thúry György Múzeum
8800 Nagykanizsa, Zrínyi u. 62. 
8801 Nagykanizsa, Pf.:32.
Tel/fax: (93) 317-233
E-mail: tgym@zmmi.hu

SAJTÓKÖZLEMÉNY
„Barangolás a történelem korszakaiban” Társadalmi Megújulás 
Operatív Program 3.2.11/10-1-2010-0183 kódszámú Nevelé-
si-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 
tevékenységeinek támogatása program megvalósításáról.

2012. május 19.


