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1 „Matrica” Múzeum és Régészeti Park

Őszi MiniTábor a „Matrica” Múzeumban:  Batta’700 – 

középkori játékok

A táborban megismerjük, elképzeljük és "megéljük" a 

700 évvel ezelőtti Báté falu és földbirtokos családjának 

életét játékokkal, kézműves foglalkozásokkal, mesével 

és éjszakai bátorságpróbával. Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=151 2018-10-29 08:00 - 2018-10-31 16:00

2 „Matrica” Múzeum és Régészeti Park

Szabadulj okosan! – digitális technológia alapú játékok 

örökségi környezetben

Szakemberek nemzetközi csapata Duna-menti 

régészeti bemutatóközpontokban hoz létre 

helyszínspecifikus, digitális technológia alapú 

kalandjátékokat. Ezeket mutatják be a szakmai napon, 

és ki lehet próbálni a Régészeti Park őskori 

kalandjátékát is. Szakmai programok http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=156 2018-10-18 10:00 - 2018-10-18 16:00

3 Bajor Gizi Színészmúzeum Csehov művek, rendezői koncepciók

Foglalkozás középiskolás osztályok számára, amely 

során a Csehov műveket (Sirály vagy Három nővér) 

előadáselemzés során beszéljük meg, így kissé 

elmozdulva a megszokott irodalmi szempontoktól, 

bevezetjük a diákokat a színházi előadások 

elemzésének világába különböző rendezői megoldások 

megismerésével. Mesterek és alkotók http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=9 2018-09-03 00:00 - 2018-12-31 23:59

4 Bajor Gizi Színészmúzeum Moszkva Expressz

Tárlatvezetéssel egybekötött múzeumpedagógiai 

foglalkozás a Kortársunk Csehov című időszaki 

kiállításunkban, melynek során vizsgáljuk a Csehov-

művek jellegzetességeit, a történeteket átható 

hangulatot, a szereplőket és szóba kerülnek ezen 

művek színpadi megvalósításai is.

Irodalmi találkozások a 

múzeumban http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=21 2018-07-02 00:00 - 2018-12-14 23:59

5 Bajor Gizi Színészmúzeum Kortársatok-e Csehov?

Kétfordulós vetélkedő középiskolás diákcsoportoknak 

a Kortársunk Csehov című időszaki kiállításunkra 

építve.

16+ múzeumi találkozások – 

Társas színtér http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=22 2018-09-01 00:00 - 2018-12-14 23:59

6 Balatoni Múzeum Őszi kikapcsolódás a Balatoni Múzeummal

Az oktatási szünetek, a hétvégék adnak  lehetőséget a 

családok számára a közös programok megvalósítására, 

arra hogy a meglazult családi kötelékeket újra 

erősítsük. Ebben segít a Balatoni Múzeum, amely 

kiemelten kezeli –nem csak a családok évében- a 

családoknak szóló programok szervezését. Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=245

2018-11-02 14:00 - 2018-11-02 16:59, 

2018-10-20 14:00 - 2018-10-20 16:59

7 Balatoni Múzeum Mesterségek napja a Balatoni Múzeumban

Egy nap, amikor nem csak egy alkotással, hanem az 

alkotóval, az alkotás folyamatával, a szakma 

rejtelmeivel ismerkedik meg az érdeklődő. Mesterek és alkotók http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=249 2018-10-20 14:00 - 2018-10-20 16:59

8 Balatoni Múzeum Óvodapedagógusok napja Óvodapedagógusok Napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=294 2018-10-13 10:00 - 2018-07-14 23:59

9

Boldog Gizella Főegyházmegyei 

Gyűjtemény Kiegyezés és koronázás 1867 

A nemzetünk történetében sorsfordító jelentőségű, 

másfél százada létrejött osztrák‒magyar kiegyezés 

körülményeit, I. Ferenc József és Erzsébet királyné 

koronázási ünnepségét idézi a Gyűjtemény kiállítása. Múzeumi Őszbúcsúztató http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=84 2018-10-01 10:00 - 2018-11-11 18:00

10

Budapesti Történeti Múzeum – 

Budapest Galéria

Korlátok nélkül – Családi délelőtt Rákóczy Gizella 

kiállításán

A Budapest Galéria kiállításain a Pető Intézettel 

közösen két éve szervezünk művészetpedagógiai 

foglalkozásokat.  Idén ősszel rendezzük meg az első 

olyan inkluzív szemléletű családi programot, amelyen 

nemcsak az integrált óvodába járó gyerekek, hanem 

más érdeklődők is részt vehetnek.  Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=90 2018-10-27 11:00 - 2018-10-27 13:00

11

Budapesti Történeti Múzeum 

Vármúzeuma Koldus és királyfi Budán

Egynapos táborok az őszi szünet ideje alatt 2018. 

október 29., 30., 31.-én. A résztvevő gyerekek részben 

Mark Twain műve alapján, részben kiállításainkon 

keresztül ismerkedhetnek meg a középkori királyi 

palotában és a városban zajló élettel, jelmezes 

játékokat játszunk kézműveskedünk. Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=314

2018-10-29 08:00 - 2018-10-29 16:00, 

2018-10-30 08:00 - 2018-10-30 16:00, 

2018-10-31 08:00 - 2018-10-31 16:00
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12

Budapesti Történeti Múzeum 

Vármúzeuma Régi idők játékai

Az őszi fesztivál ideje alatt kérhető múzeumpedagógiai 

foglalkozásunkon megtudhatjuk, hogy a különböző 

korokban mivel szórakoztak, milyen játékai voltak a 

gyerekeknek? Kipróbálható műtárgymásolatokkal, 

érdekes, régi játékokkal játszunk a foglalkozáson. 

Múzeumpedagógiai foglalkozás alsó tagozatos 

osztályok számára. A programot igény szerint a 

múzeumban vagy az iskolában is megtartjuk 

hétköznaponként, előre egyeztetett időpontban. Utazó múzeum http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=329 2018-10-01 00:00 - 2018-11-09 00:00

13 Debreceni Irodalom Háza Mozgásfejlesztés múzeumi környezetben

A múzeumok igyekeznek módszertani eszközeiket 

folyamatosan bővíteni, hogy a látogatói csoportok 

lehető legszélesebb rétege számára kínálhassanak 

tartalmas, fejlesztő kikapcsolódási lehetőséget.

A lámpás én vagyok – Tanárok 

napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=239 2018-10-20 10:00 - 2018-10-20 13:00

14 Dobó István Vármúzeum Jumurdzsák vs. Bornemissza

Csapatépítő, szabadidős történelmi játékok 

középiskolásoknak

16+ múzeumi találkozások – 

Társas színtér http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=165 2021-10-01 08:00 - 2018-11-15 16:00

15 Dobó István Vármúzeum Négypróbás ovimúzeum

Az óvodapedagógusok napján igazi múzeumi 

csemegéket kínálunk a legkisebbekkel foglalkozó 

nevelőknek. Óvodapedagógusok Napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=166 2019-10-02 16:00 - 2018-10-02 19:00

16 Dobó István Vármúzeum Mustra

A tanárok napján igazi múzeumi mustrát rendezünk a 

pedagógusoknak. 

A lámpás én vagyok – Tanárok 

napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=167

17 Dobó István Vármúzeum Alkotói szabadság

Minden nap más témában és más technikával teheti 

próbára mindenki alkotói kreativitását a Vármúzeum 

Várműhelyében. Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=169 2018-10-29 10:00 - 2018-10-31 16:00

18 Dobó István Vármúzeum Az Egri Vár Napja

Az 1552-es győztes várvédelmet ünnepeljük szakmai 

és családi programokkal. Pincétől a padlásig http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=170 2018-10-17 09:00 - 2018-10-17 17:00

19 Finta Múzeum Szomszédolás

Október 17-én a Finta Múzeum múzeumpedagógiai 

programsorozatán belül a kézműves foglalkozás külső 

helyszínen kerül megrendezésre. A megvalósításban 

partnerünk a Túrkevei Petőfi Sándor Általános Iskola. 

Kiemelt célunk a fiatalabb korosztály érdeklődésének 

felkeltése a múzeum és a helyi hagyományok iránt. 

Rövid történelmi bevezetőt követően nemezelést és 

szövést próbálhatnak ki a résztvevők. Utazó múzeum http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=73 2018-10-17 14:00 - 2018-10-17 16:00

20 Finta Múzeum Kalocsai népművészet

Múzeumi Őszbúcsúztatónk alkalmából október 26-én 

került sor a Kalocsai Népművészek Egyesületének 

kiállítás megnyitójára. Múzeumi Őszbúcsúztató http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=75 2018-10-26 16:00 - 2018-10-26 19:00

21 Finta Múzeum Nyitott ajtó

Október 3-án speciális foglalkozásra került sor 

általános iskolások számára a Finta Múzeum állandó 

kiállításaiban. A tárlatvezetés ezúttal kitért a 

műtárgyakkal kapcsolatos különleges történetekre, 

valamint a restaurálás és a kiállításrendezés titkaira is. Pincétől a padlásig http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=76 2018-10-03 14:00 - 2018-10-03 17:00

22 Földalatti Vasúti Múzeum Közlekedéstörténeti verseny iskolásoknak

 Nyolcadik alkalommal hirdetjük meg a BKV 

múzeumok közlekedéstörténeti versenyét  7. és 8. 

osztályos tanulók részére.   A verseny témája: az 50 

éves BKV és a budapesti közösségi közlekedés elmúlt 

fél évszázadának története   A verseny 2 fordulóból áll, 

amelyre 3 fős csapatok jelentkezését várjuk.   Az első 

forduló megoldásainak beérkezési határideje: 2018. 

november 9. (péntek) A második fordulót a Földalatti 

Vasúti Múzeumban tartjuk, ahová a legjobban teljesítő 

5 csapatot hívjuk meg.  További részletek és a 

feladatlapok a www.bkv.hu oldalon érhetőek el.  

Érdeklődés: muzeum@bkv.hu  Múzeumi Őszbúcsúztató http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=100 2018-09-24 00:00 - 2018-11-30 23:59
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23

Gömöri Múzeum és Holló László 

Galéria

A Gömöri Múzeum és a Forum Hungaricum 

együttműködése a múzeum digitális feldolgozásában 

című előadás

A Gömöri Múzeum gyűjteményének digitális 

feldolgozását 2017. februárjában kezdte el a Forum 

Hungaricum Nonprofit Kft. Digitális Erőmű a gömöri 

kultúrkincsek digitális mentését, hozzáférhetővé 

tételét. Az eltelt időszak alatt végzett munkáról 

szeretnénk beszámolni és hírt adni az érdeklődőknek a 

világhálón is fellelhető múzeumi gyűjteményről. Szakmai programok http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=187 2018-11-07 15:30 - 2018-11-07 17:00

24 Gróf Esterházy Károly Múzeum Régészeti barangoló

A program keretében az őszi szünet alatt az 

érdeklődők bepillanthatnak a kulisszák mögé és 

megnézhetik milyen is egy ásatás élőben. Hogyan 

dolgozik a régész, mit keresnek egy ásatáson, milyen 

eszközöket használnak, mit jelentenek a rétegek. Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=317 2018-10-30 00:00 - 2018-10-30 23:59

25 Gróf Esterházy Károly Múzeum Indigótündér

A kisgyerek gazdag fantáziavilágát a játék és a mese 

tölti ki. Bemutatásra kerülnek új múzeumpedagógiai 

foglalkozásaink, az óvodás korosztálynak szóló kínálat. Óvodapedagógusok Napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=344 2018-10-25 17:00 - 2018-10-25 19:00

26

Hagyományok Háza – Magyar Népi 

Iparművészeti Múzeum Közös kincsünk, a néphagyomány

Népmese, hagyományőrző játék, alkotás-ezek a 

kulcsfogalmak az óvodák nevelési tervében biztosan 

megtalálhatók. A régi/új tárgyak, eszközök, a ma 

alkotó kézművesek közreműködésével céljaink között 

tartjuk az óvodás korosztály oktatását és nevelését. Óvodapedagógusok Napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=131 2018-10-08 16:00 - 2018-10-08 18:00

27

Hagyományok Háza – Magyar Népi 

Iparművészeti Múzeum Múzeumi betekintő

A program célja, a pedagógusok megismerjék 

múzeumpedagógiai foglalkozásainkat, céljainkat. 

Betekintést nyújtunk abba, hogy a múzeum olyan 

ismeretek megszerzésének tárháza, melyeket máshol 

nem kaphat, nem olvashat el, nem tapasztalhat meg a 

gyermek.

A lámpás én vagyok – Tanárok 

napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=134 2018-11-07 16:00 - 2018-11-07 18:00

28

Hagyományok Háza – Magyar Népi 

Iparművészeti Múzeum Mesélő tarisznya

Van egy kancsónk-hogy nevezik őt? Mire használták a 

butellát? Miért vannak emberalakú formák is?  Mitől 

csali a korsó? Még sok más kérdést válaszolunk 

közösen meg. A program kézműves foglalkozással 

zárul, így mindenki hazavihet kézzelfogható emléket. Utazó múzeum http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=136

29 Hansági Múzeum Meseképek - képmesék

A Magyar Festészet Napjához kapcsolódóan közös 

alkotásra invitáljuk az iskolás gyerekeket, fiatalokat, 

akik a program keretében megismerkedhetnek a 

Hansági Múzeum festménygyűjteményében látható 

ismert művészek irodalmi művek ihlette képeivel. 

Majd különböző festészeti technikákkal maguk is 

meseillusztrációt készítenek. Mesterek és alkotók http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=29

2018-10-17 14:30 - 2018-10-17 15:00, 

2018-10-18 14:30 - 2018-10-18 16:00, 

2018-10-19 14:30 - 2018-10-19 16:00

30 Hansági Múzeum Mátyás király a valóság és legendák határán

Az igazság bajnoka, a szegények barátja? Vagy 

keménykezű zsarnok és hódító hadvezér? Középkori 

fegyverek és páncélok segítségével visszaröpülhetünk 

az időben és tagjai lehetünk Mátyás legendás Fekete 

seregének. Az oklevéltan, a numizmatika és a 

hadtörténet segítségével egy komplex képet 

kaphatunk a legendás uralkodóról. Pincétől a padlásig http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=30 2018-10-18 16:00 - 2018-10-18 18:00

31 Hansági Múzeum Szabad hazában

A város a XX. századi történetének egyik legsötétebb 

pillanatáról, az '56-os mosonmagyaróvári sortűz 

történetéről, gyászról és megtorlásról beszélgetünk. Utazó múzeum http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=31

2018-10-15 09:00 - 2018-10-15 14:00, 

2018-10-16 09:00 - 2018-10-16 14:00, 

2018-10-17 09:00 - 2018-10-17 14:00, 

2018-10-19 09:00 - 2018-10-19 14:00

32 Helikon Kastély A vasút rejtelmei

A Helikon Kastély történelmi modellvasút kiállítása ad 

otthont az őszi szünet idején ennek a két napos 

programnak, ahol szakemberek vezetik be a 

résztvevőket a vonatok világába és a vasútmodellezés 

rejtelmeibe. Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=14

2018-10-30 10:00 - 2018-10-30 12:00, 

2018-10-31 10:00 - 2018-10-31 12:00
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33

József Attila  Városi Könyvtár és 

Múzeum Magyar festészet napja

A magyar festészet napján a múzeum időszaki 

kiállításához kapcsolódó tematikájú közös festéssel 

várjuk az érdeklődő diákcsoportokat. Mesterek és alkotók http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=306 2018-10-18 10:00 - 2018-10-18 10:00

34

József Attila  Városi Könyvtár és 

Múzeum

Népi textíliák polgári környezetben (matyó 

népművészet)

A foglalkozások a József Attila Múzeum állandó 

gyűjteményében található műtárgyakra építve 

dolgozzák fel az egyes témaköröket. A témától 

függően műtárgyakat, bemutatóanyagokat viszünk a 

helyszínre, melyeket az érdeklődők megnézhetnek, 

tanulmányozhatnak, így lehetőségük nyílik a 

foglalkozás témájához kapcsolódó műalkotások 

közvetlen megfigyelésére, felfedezésére és a róluk való 

gondolkodásra. Utazó múzeum http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=308

35

József Attila  Városi Könyvtár és 

Múzeum '56-os történeti vetélkedő

Az interaktív ’56-os történeti vetélkedő célja minden 

évben, hogy az 1956-os forradalom makói eseményeit, 

a helyi megmozdulások történéseit, az itteni 

szerepvállalókat megismertessük az általános- és 

középiskolás diákokkal. Szakmai programok http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=312 2018-10-19 10:00 - 2018-10-19 12:00

36

József Attila  Városi Könyvtár és 

Múzeum Hátrahagyottak emlékezete c. kiállítás

A tárlat újszerű témát dolgoz fel: az 1849-es aradi 

vértanúk szeretteinek állít emléket. Nőknek és 

gyermekeknek, akik egy életen át hordozták férjük, 

vőlegényük, édesapjuk tragédiájának lelki és fizikai 

terheit, sokszor a legnehezebb körülmények között. Szakmai programok http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=319

37 Kemenes Vulkánpark Szenzációs természeti örökségünk

A foglalkozás során a Ság hegy élővilágát mutatjuk be. 

A hegy növényzete jelentősen eltér a környezettől, 

önálló flóraszigetet alkot, sok ritka és értékes fajjal. Óvodapedagógusok Napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=66 2018-10-19 00:00 - 2018-07-19 23:59

38 Kiscelli Múzeum – Fővárosi Képtár Rejtett kincsek – Barangolás a Kiscelli Múzeumban Múzeumpedagógiai és nyomdászati foglalkozás Mesterek és alkotók http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=238 2018-10-07 15:00 - 2018-10-07 17:00

39 Koszta József Múzeum Szent Mihály-nap

Családi matiné előadással, mustkészítéssel, kézműves 

foglalkozással. Múzeumi Őszbúcsúztató http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=56 2018-10-06 10:00 - 2018-10-06 12:00

40 Laczkó Dezső Múzeum

A sziklától a kőbaltáig – az erdőtől a sivatagig 

interaktív tárlatvezetés

A nagy sikerű vándorkiállítás az ősz folyamán 

Veszprém megyébe is ellátogat. A Laczkó Dezső 

Múzeumban a kiállítás helyi értéktöbblettel 

gazdagodik, ettől válik kissé mássá egyedibbé a 

vándorkiállítás. Ehhez kapcsolódóan szervez az 

intézmény Regenye Judit régész (LDM) és Antoni Judit 

régész néprajzkutató a kiállítás projektvezetőjével 

közös előadást, tárlatvezetést a kiállításban. A program 

során a látogató megismerkedhet a kiállítás 

kulisszatitkaival, a gazdag anyag létrejöttének 

körülményeivel. Reflektálva a múltban gyökerező 

napjainkig kiható aktualitásokra. Szakmai programok http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=72 2018-11-06 16:30 - 2018-11-06 18:00

41

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti 

Múzeum Tanárok estje

Idén is meghirdetjük a Tanárok estjét a Ludwig 

Múzeumban, ahol nemcsak a múzeum aktuális 

kiállításaival és programjaival, valamint a múzeum 

látogatói elől elzárt területeivel lehet megismerkedni, 

de egy kellemes hangulatú szakmai beszélgetésre is 

alkalmat biztosítunk.

A lámpás én vagyok – Tanárok 

napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=123 2018-10-26 16:00 - 2018-10-26 19:00

42

Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti 

Múzeum FURAGURA

Az őszi szünet alatt is jó buli a múzeum. Idén a 

furagura gurái költöznek be egy napra hozzánk és 

invitálnak egy közös játékra. Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=130 2018-10-30 10:00 - 2018-10-30 16:00

43

Magyar Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeum Mesterségek Napja a múzeumban

Szakiskolák képviselőivel és már gyakorló 

szakemberekkel együtt bemutatjuk a vendéglátásban 

és a kereskedelemben megjelenő jellegzetes 

szakmákat (cukrász, pincér, szakács, barista, mixer, 

eladó, pénztáros, kereskedő, turisztikai ügyintéző, 

stb.), hogy segítséget nyújtsunk a pályaválasztásban. Mesterek és alkotók http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=97 2018-10-13 09:00 - 2018-10-13 14:00
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44

Magyar Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeum Vendéglátó és kereskedő Óbuda

Okostelefonos felfedező séta kreatív feladatokkal  

Hogyan éltek Krúdyék Óbudán? Hol vásároltak be? Hol 

mulattak? Hová járt az író sörözni? Kikkel barátkoztak? 

Milyen volt a korabeli óbudai hangulat?

Sétálj, gyalogolj, bringázz 

velünk! – Örökségi barangolás http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=99 2018-10-01 00:00 - 2018-11-11 23:59

45 Magyar Nemzeti Galéria Nyomozás a Galériában!

Játékos tárlatvezetés a Magyar Nemzeti Galéria 

állandó gyűjteményében az őszi szünet alatt az egész 

család számára. A tárlatvezetés után a gyerekeket 

nyomozós játékkal is várjuk. Miután minden nyom 

előkerült és a megfejtés is megszületett, a kis 

detektívek ajándékot kapnak.   A programon a 

gyermekeknek, a belépés ingyenes. Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=213

2018-10-30 11:00 - 2018-10-30 12:30, 

2018-11-02 11:00 - 2018-11-02 12:30

46 Magyar Nemzeti Galéria Múzeum az iskolában

Múzeum az iskolában című programunkon a 

pedagógusokat és az óvodapedagógusokat várjuk 

szeretettel egy kerekasztal beszélgetésre. A téma, a 

múzeumi kiadványok használata a kiállítótéren kívül.  

A beszélgetés után tárlatvezetés a Frida Kahlo 

kiállításban.

A lámpás én vagyok – Tanárok 

napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=215 2018-10-18 16:00 - 2018-10-18 20:30

47 Magyar Nemzeti Múzeum

Mondd el, mit vársz tőlünk! - múzeumpedagógiai 

workshop

20. század másképp! Megmutatjuk, hogy dolgozzuk fel 

a 20. századot múzeumpedagógiai, drámapedagógiai, 

élő múzeumi módszerekkel, és tárlatvezetésekkel. 

Programjainkra gyermekeiket is várjunk, hiszen azok 

nekik szólnak! A program után egy kötetlen 

beszélgetésre invitáljuk Önöket, hogy el tudják 

mondani, mit várnak a Magyar Nemzeti Múzeum 

múzeumpedagógusaitól. A részvétel ingyenes, minden 

résztvevőnek múzeumi ajándékcsomaggal 

kedveskedünk! 

A lámpás én vagyok – Tanárok 

napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=204 2018-10-04 17:00 - 2018-10-04 19:00

48 Magyar Nemzeti Múzeum

A földi pokol valódi arca - tanításmódszertani 

workshop

A ferencvárosi vasútállomás háromemeletes légoltalmi 

bunkere 2017. november 25-e óta várja az 

érdeklődőket. Az Emlékhely jellegéből adódóan 

átérezhetjük Magyarország 20. századi történelmének 

egyik legsúlyosabb társadalmi traumáját, a „Málenkij 

robot”-ot, mely az eddigi kutatások alapján közel 

egymillió embert érintett a korabeli Magyarország 

területéről. Gulág vagy Gupvi? Mit tanítsunk a 

„Málenkij robotról” az iskolákban? Mit tudunk 

nyújtani a múzeumpedagógiai foglalkozások 

folyamán? Hogyan lehet múzeumpedagógiai 

foglalkozások keretein belül feldolgozni e témát? 

Hogyan érzékenyítsük a tanulókat? Egy 1,5 órás 

tárlatvezetés keretin belül minderre választ kaphatunk, 

mely után egy kötetlen beszélgetésre invitáljuk 

Önöket, ahol a felmerülő kérdésére választ kaphat a 

témával kapcsolatban. A részvétel ingyenes, minden 

résztvevőnek ajándékcsomaggal kedveskedünk! 

A lámpás én vagyok – Tanárok 

napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=210 2018-10-12 17:00 - 2018-10-12 19:00

49 Magyar Nemzeti Múzeum

A Seuso és a többiek - családi kincskereső program 

római kincseink között

Istenek, hősök, barbárok, csodás lények és az őket 

megelevenítő mítoszok. Ismerkedj meg Pannónia 

provincia színes mindennapjaival, fedezd fel a pompás 

lakomákat, és fejtsd meg miről mesél a Seuso-kincs!  

Kincskereső délutánunkon a család egy csapatként 

megfejtheti Róma rejtett titkait! Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=221 2018-10-27 14:00 - 2018-10-27 17:00
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50 Magyar Nemzeti Múzeum Parázs történetek Pest-Budáról

Milyen puskapor volt a reformkor levegőjében, amely 

olyan nagyot szólt március 15-én? Élő Múzeum 

programunkban a Nemzeti Múzeum autentikus 

helyszínein találkozhat olyan személyekkel, akik a 

reformkorban élték mindennapjaikat: szóba 

elegyedhet egy pesti polgárral, kifaggathat egy vásári 

kofát a Széna térről, vagy épp bepillanthat egy nemesi 

szalon sokat eldöntő csevegéseibe. Felelevenítjük azt a 

világot, amelyben a múzeumépületet használták 

eleink, s amelyről a tárgyak is mesélnek. Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=225

2018-10-16 17:00 - 2018-10-16 18:00, 

2018-11-08 17:00 - 2018-11-08 18:00

51 Magyar Nemzeti Múzeum Utolsó földi állomás - ravatalok a Nemzeti Múzeumban

Hogyan vált a múzeumi tér a nemzet gyászának 

megtestesítőjévé? Költők, írók, politikusok, művészek. 

Fekete drapéria, MNM Rotunda. Tematikus 

épülettörténeti séta az MNM és a gyász szomorú, de 

méltóságteljes kapcsolatáról - a drámában többek 

között Jókai és Kossuth játszotta a főszerepet. Kíváncsi, 

hogyan festett a Rotunda a nemzet nagyjainak 

felravatalozásakor? Kiket kísértek a Főlépcsőn át 

utolsó útjukra?  Az események felidézésében archív 

fotók is segítségünkre lesznek. Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=230 2018-11-06 17:00 - 2018-11-06 18:30

52

Magyar Természettudományi Múzeum 

Bakonyi Természettudományi 

Múzeuma Családi délelőtt

2018 a Családok éve Magyarországon. Az iskolai őszi 

szünet elején, szombat délelőtt várjuk elsősorban a 

családokat, kicsiket és nagyokat, a szünetelő 

gyerekeket. Programunk témája, feladatai is a család 

fogalmához kapcsolódnak, az állatvilágban létező 

"családokhoz". Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=103 2018-10-27 09:00 - 2018-10-27 12:00

53 Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum

A non-formális oktatási terek szerepe a formális 

nevelésben

A múzeumok szerepe a formális nevelésben egyre 

hangsúlyosabb.

A lámpás én vagyok – Tanárok 

napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=323 2018-10-20 13:00 - 2018-10-20 14:00

54 Medgyessy Ferenc Emlékmúzeum Maszatolj, színezz, rajzolj!

A kis Medgyessy Ferenc már alig várta, hogy 

megérkezzen a cirkusz Debrecenbe. Óvodapedagógusok Napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=334 2018-10-16 10:00 - 2018-10-19 15:00

55 Nagytétényi Kastély Házhoz megy a Nagytétényi Kastély!

2018 őszén folytatjuk népszerű bőröndprogramunkat, 

melynek keretében óvodákba és iskolákba visszük el a 

„múzeumot”. Foglalkozásaink három témát ölelnek fel - 

Mátyás király korával, a barokk stílussal, vagy egy 

múzeum belső életével foglalkoznak. Utazó múzeum http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=296 2018-09-04 00:00 - 2018-11-30 23:59

56 Napsugaras Tájház Supperok

Az idei évben a szegedi hajókészítő mesterséggel 

ismerkedhetnek meg a nevelési és oktatási 

intézmények diákjai. Utazó múzeum http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=252 2018-10-08 08:00 - 2018-11-09 15:59

57 Napsugaras Tájház Népi bútorművesség

A program a népi bútorasztalosok mindennapi 

munkájába enged bepillantást nyerni. Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=267 2018-10-30 08:00 - 2018-10-30 16:59

58 Paksi Városi Múzeum Foglalkozások a bőröndből

A paksi kistérségi iskolák, óvodák számára kínálunk 

múzeumpedagógiai foglalkozásokat három 

témakörben: régészet, néprajz, újkortörténet.  Utazó múzeum http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=1

59 Paksi Városi Múzeum Legyen egy délutánra a Szeniczey család vendége!

A tanárokat egy gasztronómiai-és történelmi 

időutazásra invitáljuk, melyen megismerkednek a 

múzeum kiállítási egységeivel és programkínálatával.

A lámpás én vagyok – Tanárok 

napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=2

60 Paksi Városi Múzeum Barokktól barokkig, kúriától kápolnáig!

A résztvevők a muzeológus vezetésével bepillantást 

nyernek Paks épített örökségeinek rejtelmeibe, az 

építtetők mindennapjaiba és a város történelmi 

múltjába.

Sétálj, gyalogolj, bringázz 

velünk! – Örökségi barangolás http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=3
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61 Petőfi Irodalmi Múzeum Dráma van!

A Mesés bábok – bábos mesék. Bábtechnikák Arany 

János művei nyomán című kiállításhoz kötődve 

bábterápiáról, bábpedagógiáról, és a színházi nevelés 

és a bábszínház kapcsolatáról tartanak előadásokat 

meghívott előadóink, míg az Önarckép álarcokban 

című Arany János bicentenáriumi tárlathoz kapcsolódó 

workshopon drámapedagógia módszerekkel, 

gyakorlatokkal ismerkedhetnek meg az érdeklődők.  A 

workshopok vezetői: Eck Júlia, Láposi Terka, Végvári 

Viktória

A lámpás én vagyok – Tanárok 

napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=263 2018-10-19 18:00 - 2018-10-19 20:00

62 Petőfi Irodalmi Múzeum Mesés bábos pedagógus műhely Kiss Ágival 

A Háromlépcsős Barboncás Bábterápia egymást 

követő, egymásra épülő szakaszból áll. Kiindulópontja 

a gyógyító varázsmese, a rajzterápia és a bábterápia. 

Kiss Ági módszerében ezeket a terápiákat rituális 

elemekkel ötvözi. Ez a technika lépésről lépésre segít a 

felvetett probléma kibontásában. A módszert 2005-

óta alkalmazza. A műhelyünkben a délelőtti elméleti 

blokkot egy délutáni gyakorlati rész követi. Óvodapedagógusok Napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=273 2018-10-27 00:00 - 2018-10-27 23:59

63 Petőfi Irodalmi Múzeum A bábtervezésről - Bábművészeti konferencia

Éves bábművészeti konferenciánk témája 2018-ban a 

vizualitás a bábszínpadon. A báb mint képzőművészeti 

alkotás hogyan jelent és jelenik meg a 

bábművészetben? Milyen esztétikai megközelítései, 

milyen tendenciái vannak? Milyen a kortárs színpadi 

bábtervezés? Kapcsolódó témáink az animáció és a 

báb a televízióban Szakmai programok http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=276 2018-11-09 00:00 - 2018-11-09 23:59

64 Petőfi Irodalmi Múzeum Rév-kötet bemutató – Bábosok könyve

Rév István Árpád bábtechnikai, bábtörténeti 

képeskönyvének bemutatója. A kötet a PIM-OSZMI 

Bábtár sorozatának negyedik példánya. Rév István 

Árpád, Magyarország első kőbábszínházának 

igazgatója, élete során több mint kétszáz grafikát, 

rajzot készített azért, hogy a bábjáték szerelmesei 

rendszerezett tudáshoz juthassanak. A könyv eredeti 

célja a művészeti ág teljeskörű bemutatása, hogy 

olvasója mindent megtudhasson a bábtörténetről, a 

bábtípusokról, a bábszínpadokról, szcenikáról, 

dramaturgiáról. A töredékesen ránk maradt 

képanyagot az eredeti célt szem előtt tartva 

kiegészítettük Rév István Árpád elméleti és esztétikai 

írásaival is, valamint egy általa színpadra alkalmazott 

szövegkönyvvel. Szakmai programok http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=277 2018-11-09 00:00 - 2018-11-09 23:59

65

Petőfi Irodalmi Múzeum – A Magyar 

Nyelv Múzeuma Aranykapu

Múzeumpedagógiai bemutatóval várjuk az 

óvodapedagógusokat, melynek keretében 

megismerkedhetnek a kiállításokkal, valamint azokkal 

a múzeumpedagógiai foglalkozásokkal, melyeket a 

legkisebb korosztálynak ajánlunk. Óvodapedagógusok Napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=288

66 Postamúzeum Távirati stílusban – kiállítás-megnyitó Múzeumi Őszbúcsúztató http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=281 2018-10-09 16:00 - 2018-10-09 16:59

67 Postamúzeum

A madzagtelefontól a mobilig – Kalandozás a 

távbeszélő-történetben

Programunk keretében múzeumi munkatársaink 

mennek el az általános iskolákba, és tartanak sok-sok 

eszközzel, játékkal interaktív bemutató foglalkozást a 

távbeszélő, vagyis a telefon és a telefonálás 

történetéről. Csak budapesti általános iskolák 

jelentkezését várjuk! Utazó múzeum http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=301 2018-10-02 10:00 - 2018-11-09 15:59

68 Postamúzeum

Ha feladod, szabadulsz! – Rejtély és játék a 

szabadulószobában Múzeumi Őszbúcsúztató http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=309
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69 Postamúzeum Ereklyék nyomában – Kalandjáték a Postamúzeumban

Történelmünk hat legendás alakja egy különleges 

üzenetet küldött neked a múltból. Ahhoz, hogy 

megértsd, túl kell jutnod minden akadályon, meg kell 

találnod az összes ereklyét, hogy végül megfejthesd a 

150 éves feladványt. Múzeumi Őszbúcsúztató http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=342 2018-10-30 16:00 - 2018-10-30 19:59

70 Ráth György-villa Illemtanóra múlt időben – általános iskolásoknak

A kihelyezett múzeumi órán korabeli jelmezekbe 

öltözünk, és eljátszunk – de nem csak a gondolattal, 

hogy hogyan is éltek a gyerekek száz évvel ezelőtt, és 

mit jelentett akkoriban az illem, azaz jól viselkedni. Utazó múzeum http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=35 2018-10-01 09:00 - 2018-11-09 16:00

71 Ráth György-villa Nemcsak vízen, földön, levegőben!- óvodásoknak

Papírszínházas japán mese egy fiúról, aki egy hatalmas 

hullámból került az emberek közé. A mese hallgatása 

közben a gyerekek szólaltatják meg az óceán- a szél-, 

és a mennydörgés hangját. Utazó múzeum http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=45 2018-10-01 09:00 - 2018-11-09 16:00

72 Ráth György-villa

A Ráth-villából jöttem, mesterségem címere: 

szobalány, inas, építész – általános iskolásoknak

A „Mesterségem címere” sorozat különleges 

szerepjátékkal egészül ki. Egy-egy szakmán keresztül 

egy korszakkal, egy régi világgal ismerkedünk meg 

mélyebben. Minden alkalom magában foglal 

viselettörténeti és lakberendezési ismereteket, 

illemtant és etikettet. Utazó múzeum http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=57 2018-10-01 09:00 - 2018-11-09 16:00

73 Ráth György-villa Az eltűnt ezüst nyomában – nyomozás a Ráth-villában

Szünetelj a Ráth-villában, nyomozd ki, hogy ki lopta el 

a háziúr értékes tárgyát! Nagy botrány van a házban! A 

Ráth-villa egész személyzete a méltóságos úr eltűnt 

csecsebecséjét keresi. De nincs könnyű dolguk, mert 

nem csak azt nem tudják, hol van, de azt sem, hogy mi 

az! Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=63 2018-10-30 10:00 - 2018-10-30 12:00

74

Rómer Flóris Művészeti és Történeti 

Múzeum 

A NAGY HÁBORÚ (1914-1918) EMLÉKEZETE - SCHIMA 

A. BANDI IPARMŰVÉSZ ELSŐ VILÁGHÁBORÚS 

FEJEDELMI AJÁNDÉKAI 

II. Vilmos császárnak, V. Mohamed szultánnak és 

Ferdinánd bolgár cárnak készített iparművészeti 

alkotások.  Előadó: Pápai Emese művészettörténész    Múzeumi Őszbúcsúztató http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=275 2018-10-05 16:30 - 2018-10-05 18:00

75

Rómer Flóris Művészeti és Történeti 

Múzeum SZÍNPOMPÁS ŐSZI TŰZZOMÁNC WORKSHOP 

A program során megismerkedhetsz a különféle 

tűzzománc technikákkal, ékszereket tervezhetsz és 

kedvedre alkothatsz! Az itt készült míves ékszerek 

biztosan nem kerülnek az ékszerdoboz aljára! Szakmai 

vezető: Mészáros Eszter tűzzománc oktató Múzeumi Őszbúcsúztató http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=278 2018-10-06 14:00 - 2018-10-06 18:00

76

Rómer Flóris Művészeti és Történeti 

Múzeum 

ÓVODAPEDAGÓGUSOK NAPJA- CSAK A ZENE KELL - 

VAGY MÉGSEM?

A Csikóca Művészeti Műhely októberi nyílt délutánja, 

melynek keretében az érdeklődő pedagógusok 

megismerkedhetnek az aktuális időszaki kiállítás 

alkotásaival, majd a program további részében 

bemutatásra kerül, hogy a művészet, amellyel egy 

óvodás korú gyermek találkozik a múzeumban, nincs is 

olyan távol az őt körülvevő hétköznapi dolgokban sem. 

Hogyan kerül a művészet az óvodába és mit csinálhat 

egy óvodás a múzeumban? Erre a kérdésre idén a 

zenén és a kortárs illusztráción keresztül keressük a 

választ.  Óvodapedagógusok Napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=337 2018-10-27 14:00 - 2018-07-14 18:00

77 Soproni Evangélikus Múzeum Elemlámpával a reformáció nyomában 

Az Elemlámpával a reformáció nyomában című 

tárlatvezetés során a Soproni Evangélikus Múzeum 

kiállítását a sötétben, az elemlámpa fényénél tekintjük 

meg. Múzeumi Őszbúcsúztató http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=49 2018-10-29 18:30 - 2018-10-29 19:30

78 Soproni Evangélikus Múzeum Gyere és légy kreatív! 

Gyere és légy kreatív! foglalkozás keretében, 

kapcsolódva Márton-naphoz, óvodásokkal, 

kisiskolásokkal krepp papírból libát és más őszi 

motívumokat készítünk, barkácsolunk. A gyerekeket 

megismertetjük Márton nap szokásaival és 

hagyományaival. Múzeumi szünetelő http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=50 2018-10-30 09:30 - 2018-10-30 10:30



sorsz. Múzeum neve program címe Program leírás Program tematika program link Időpont

79

Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Szennai 

Skanzen Tanárok napja

Délutáni szakmai műhely pedagógusok és 

múzeumpedagógusok részére, fókuszban a 

szakoktatási intézmények számára kínált múzeumi 

programokkal.

A lámpás én vagyok – Tanárok 

napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=313 2018-11-08 15:00 - 2018-11-08 18:00

80

Tatabánya Megyei Jogú Város 

Tatabányai Múzeum I. világháborús buszos emléktúra

Sétálj, gyalogolj, bringázz 

velünk! – Örökségi barangolás http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=315

81

Tatabánya Megyei Jogú Város 

Tatabányai Múzeum Teréz napi program

Városi óvodapedagógiai nap a Gyermekkert Óvoda és 

Telephelyei valamint a Tatabányai Múzeum közös 

szervezésében. Óvodapedagógusok Napja http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=321

82 Tragor Ignác Múzeum

 „Itt van az ősz, itt van újra…” - múzeumpedagógiai 

foglalkozás általános iskolai osztályok számára

 „Itt van az ősz, itt van újra…” - múzeumpedagógiai 

foglalkozás általános iskolai osztályok számára 2018. 

október 9-10-11. kedd-szerda- csütörtök, 9.00-13.00 

Tragor Ignác Múzeum Központi Irodaépület/Zrínyi u. 

41/a Őszi tevékenységeket, hagyományokat bemutató 

múzeumpedagógiai foglalkozás előre bejelentkezett 

iskolai osztályok számára, sok-sok tárggyal a múzeum 

néprajzi gyűjteményéből, kézműves alkotással 

fűszerezve. Részvételi díj: 500 Ft/diák A program 

különlegessége, hogy néprajzi gyűjteményünk tárgyai 

jelenleg kiállítás keretén belül nem elérhetőek 

vendégeink számára, így viszont most a 

foglalkozásokon résztvevők több féle tárgytípussal és 

tárgycsoporttal is megismerkedhetnek - így a 

kenderfeldolgozás, szőlőművelés és pásztorkodás 

tárgyaival. Előzetes regisztrációhoz kötött program! 

Bejelentkezés: 2018. 09. 10-30 között, Kis Bernadett 

múzeumpedagógusnál: 

kis.bernadett@muzeumvac.hu; 06 30 555 7306. Pincétől a padlásig http://oszifesztival.hu/programok_hu.html?pid=139

2018-10-09 09:00 - 2018-10-09 13:00, 

2018-10-10 09:00 - 2018-10-10 13:00, 

2018-10-11 09:00 - 2018-10-11 13:00


