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I. BEVEZETÉS 

 

Az elmúlt több, mint egy évtized jelentős változásokat hozott a hazai múzeumi életben. A 2002-ben, 

a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi Főosztálya által meghirdetett átfogó 

múzeumi modernizációs program, az ún. Alfa-program két kulcsterületre koncentrált: a megelőző 

műtárgyvédelem, illetve a gyűjtemények hozzáférhetőségét és mobilizálását segítő állandó és 

időszaki kiállítások létrehozása mellett a másik fő terület a látogatóbarát múzeumi szemlélet 

kialakítása volt (Vígh, 2006).  Ennek jegyében indult el 2003-ban a Múzeumok Mindenkinek 

Program, amely 2008-tól – akkor már a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum önálló 

egységeként működő Múzeumi Oktatási és Képzési Központ koordinálásával – kiemelt projektként 

nyerte el az Európai Unió támogatását. A látogatóbarát, illetve oktató múzeum koncepció 

megerősödésének volt köszönhető az is, hogy a múzeumi terület nem csupán a turisztika, hanem az 

oktatás támogatására meghirdetett uniós programok keretében is tudott pályázni a forrásokra. A 

2010-es évek elején bekövetkező szervezeti átalakítások, fenntartóváltások, a múzeumokat is elérő 

létszámleépítések és forráselvonások ellenére a múzeumi intézményrendszer élni tudott a 

lehetőséggel, és számos sikeres fejlesztés valósult meg országszerte. A múzeumok kénytelenek 

voltak újragondolni a múzeumi ismeretátadás szerepét, célját és funkcióit 21. századi körülmények 

között; a jól működő infrastruktúra kialakításához átgondolt oktatási, ismeretátadási stratégiára volt 

szükség, a létrejött oktatóterekbe tartalmas, módszerekben és tematikában is változatos 

tevékenységekkel lehetett bevonzani a diákokat, a fenntartható működéshez, a múzeumok 

társadalmi szerepének erősítése érdekében pedig elengedhetetlenné vált az iskolán kívüli, informális 

tanulás szélesebb közönséget, különböző generációkat megszólító lehetőségeinek biztosítása. 

Múzeumi pályafutásom 2001-ben, a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban indult, ahol közvetlen 

főnökömnek, Káldy Mária közönségszolgálati igazgatónak köszönhetően nyílt rálátásom a 

múzeumi közművelődés helyzetére. 2002-ben már – az akkor újdonságnak számító – múzeumi 

marketing témában tarthattam előadást országos konferencián, 2003-ban pedig elkísérhettem Káldy 

Máriát közművelődési szakfelügyeleti útjára Győr-Moson-Sopron megye múzeumaiba. Doktori 

tanulmányaim megkezdése egybeesett a MOKK megalakulásával, ahol 2007-től tanfolyami 

előadóként, 2010-től pedig már megyei koordinátorként vettem részt a jelen kutatás témáját adó 

folyamatokban. A MOKK és az ELTE PPK közös kutatásában több komoly részfeladatot vállaltam 

(Bárd, 2009a, 2009b). 2009-től új munkahelyem, a Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum 

színeiben ismerkedtem az uniós pályázati lehetőségekkel: a 2009-es TIOP-pályázaton nyertes 

projektünk keretében egy foglalkoztatóhelyiséget alakíthattunk ki kollégáimmal, 2012-ben beadott 

pályázatunk nyomán pedig 2014 januárjában indulhatott meg a múzeum látványtárának 

megvalósítása.  
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A múzeumokban elindult szemléletváltás immár érzékelhetővé, mindennapi tapasztalattá vált – 

a közgyűjteményi intézményrendszeren belül és a múzeumokkal közvetlen kapcsolatban álló, velük 

együttműködő iskolákban. Az eredmények azonban csak nagyon ritkán, egymástól elszigetelt, 

töredékes formában jutottak el az oktatási rendszer szélesebb köreibe, a neveléstudomány 

képviselőihez. Dolgozatom fő célja az, hogy tudományos vizsgálatok és elemzések révén, saját 

sokrétű – koordinátori, előadói, tanfolyami hallgatói és sikeres pályázatot lebonyolító múzeumi 

szakemberként szerzett – tapasztalataimat is felhasználva átfogó képet adjak a hazai 

múzeumpedagógia területén az elmúlt években lezajlott változásokról, bemutassam azokat a 

folyamatokat, melyek során a magyarországi múzeumok valóban alkalmassá váltak rá, hogy 

kiemelt szerepet töltsenek be az iskolán kívüli tanulásban. Bízom abban, hogy munkámmal magam 

is hozzájárulhatok a múzeumpedagógia eredményeinek szélesebb körben való megismertetéséhez, 

ezáltal a múzeumok és a közoktatás együttműködésének erősítéséhez. 

 

I. 1. A dolgozat felépítése 

A bevezető részben meghatározom a vizsgálat céljait, megfogalmazom a kutatás alapjául szolgáló 

előfeltevéseimet. Ezután áttekintem a témához tágabban vagy szorosabban kapcsolódó eddigi 

kutatásokat, majd röviden bemutatom a jelen dolgozat megírásához alkalmazott elemzési és kutatási 

módszereket. 

A második fejezetben – a vonatkozó szakirodalomra támaszkodva, és a 2000 utáni időszakra 

koncentrálva – röviden áttekintem a múzeumpedagógia hazai történetét a 2008-as európai uniós 

pályázati kiírások megjelenéséig, elsősorban a múzeumok és iskolák együttműködésének tükrében, 

illetve a látogatóbarát szemlélet megjelenésének és kibontakozásának folyamatát kiemelve. A 

történeti összefoglaló során utalok azokra a nemzetközi irányzatokra is, melyek a közelmúltig 

hatottak a hazai múzeumi ismeretátadás elméletére és gyakorlatára. 

A dolgozat következő fejezetében a történeti kontextus után a didaktikai és módszertani hátteret 

vizsgálom. Nem törekszem sem a múzeumpedagógia fogalmának pontos meghatározására, sem 

pedig az alkalmazott múzeumpedagógiai módszerek és eszközök teljes körű bemutatására, inkább a 

máig ható tendenciákat és azokat a szemléletbeli, illetve módszertani jellemzőket veszem számba, 

melyek a részletesen vizsgált időszak fejlesztési törekvéseit meghatározták. Először a 

múzeumpedagógia didaktikai és módszertani jellemzőit mutatom be a reformpedagógiai törekvések 

tükrében; az általános elvek és módszerek összefoglalása mellett egy konkrét példát is bemutatok a 

Montessori-pedagógia tudatos múzeumi alkalmazására. A fejezet második felében két újabb 

tanuláselméletet – a Kolb-féle tapasztalati tanulási modellt és a tanulási stílusok elméletét, valamint 

a konstruktivista pedagógiát – mutatok be részletesebben, melyek múzeumi alkalmazására már 

történetek sikeres kísérletek külföldön, a múzeumpedagógia továbbfejlődésének irányait jelezhetik, 
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ám a hazai múzeumpedagógiai gondolkodásra jelentős befolyást még nem gyakoroltak. A 

múzeumpedagógia jellegzetességeinek bemutatását követően végül a múzeumi ismeretátadási 

tevékenység megnevezésének és definiálásának kérdését vizsgálom. 

A negyedik fejezetben térek rá vizsgálatom konkrét tárgyára: az európai uniós pályázati 

lehetőségek és a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ Központi módszertani fejlesztései hatására 

az elmúlt öt évben történt múzeumpedagógiai lépték- és szemléletváltás elemeit veszem sorra. 

Dokumentumok elemzése és szekunder források felhasználásával részletesen bemutatom a MOKK 

tevékenységét és azoknak a múzeumi területen elért hatásait, valamint az uniós pályázati kiírások 

nyomán elindult fejlesztések irányvonalait, céljait és eredményeit.  

Az előző egységhez kapcsolódóan az ötödik fejezet empirikus kutatásai is a fejlesztések 

hatásának vizsgálatára irányulnak. A MOKK projektjének teljes folyamatát, a megvalósítás 

tapasztalatait és a továbbfejlesztés lehetőségeit Káldy Máriával, a MOKK szakmai vezetőjével 

készített interjú alapján elemzem. A MOKK által kidolgozott és vezetett képzések hasznosságát két 

tanfolyam hallgatóinak értékelő visszajelzéseinek elemzésével értékelem. Az uniós fejlesztésekben 

érintett múzeumok munkatársait kérdőíves kutatás keretében kérdeztem meg a fejlesztések 

múzeumpedagógiai munkára vonatkozó, intézményi szintű, illetve a múzeum és környezetének 

kapcsolataira gyakorolt hatásairól. 

A hatodik fejezet már a továbblépés lehetőségeit vizsgálja. Hazai és nemzetközi jó gyakorlatok 

bemutatásával az iskolák és múzeumok közötti együttműködés további lehetőségeit keresem, illetve 

egy holland példával szemléltetem az országos szintű stratégia hatékonyságát a jövő 

múzeumlátogatóinak megszólítására. 

A záró fejezetben vizsgálatom tapasztalatait, a kutatások eredményeit összegzem, és javaslatot 

teszek további kutatások, vizsgálatok elindítására. 

 
I.2. A kutatás célja, előfeltevések 

Kutatásom fő célja a hazai múzeumpedagógiában az elmúlt tíz évében lezajlott változások elemző 

bemutatása a neveléstudomány területén dolgozó kutatók és az oktatási terület érdeklődő 

szakemberei számára. Ennek érdekében az alábbi részcélokat határoztam meg: 

 A vizsgált időszak múzeumpedagógiai fejlesztéseinek történeti és didaktikai- módszertani 

kontextusba helyezése. 

 A hazai múzeumpedagógia megújulási folyamatainak bemutatása a látogatóbarát múzeum 

fogalmának megjelenésétől a kifejezetten a múzeumok oktatási-képzési szerepének 

erősítését célzó uniós pályázati kiírások megjelenéséig. 

 A korábbi eredmények és az uniós pályázati lehetőségek által generált lépték- és 

szemléletváltás főbb irányainak meghatározása, elemzése szekunder források feltárásával és 
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saját empirikus kutatások elvégzésével. 

 A továbblépés, a valódi paradigmaváltás lehetőségének feltérképezése, hazai és nemzetközi 

példák bemutatása a múzeumok mint iskolán kívüli tanulási helyszínek megerősödése 

érdekében. 

 

A célok eléréséhez kutatásomat a következő előfeltevések vizsgálatára építem: 

1. A múzeumpedagógia szemlélete, didaktikai céljai és módszertana révén az ismert és a hazai 

oktatási gyakorlatban már elterjedt reformpedagógiai irányzatokhoz hasonlít, tehát jól alkalmazható 

mind a tananyag elmélyítése, mind a kompetenciák fejlesztése céljából. 

2. A hazai múzeumok gyakorlatában a 2000-es évek elejétől egyre erőteljesebben van jelen a 

látogatóbarát szemlélet, kiemelten a múzeumok és iskolák együttműködésének előmozdítását célzó 

törekvések, melyeket az ágazati szakpolitika kezdeményezései tovább erősítettek. 

3. A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ uniós támogatással megvalósult központi 

módszertani fejlesztése a vizsgált időszakban jelentősen hozzájárult a múzeumi ismeretátadás, a 

múzeumpedagógia területének fejlődéséhez, a szakmai szemléletváltáshoz és a múzeumoknak a 

közoktatásban és az élethosszig tartó tanulásban való szerepvállalásának erősítéséhez. 

4. Az európai uniós forrásból megvalósított múzeumpedagógiai fejlesztések jelentős, nem 

csupán rövid távon érzékelhető hatással voltak a hazai múzeumi területre; meghatározó változást, 

megújulást idéztek elő a múzeumpedagógia szemléletében és módszertanában is, előtérbe helyezve 

a múzeum oktató, ismeretátadó funkcióját. Az oktatási intézményekkel való együttműködések 

megerősítették a múzeumok mint iskolán kívüli tanulási helyszínek szerepét az oktatásban. 

5. A hazai múzeumok oktatási szerepvállalásának további megerősítésében és szélesebb körű 

megismertetésében a múzeumon kívüli – elsősorban oktatási – területekkel való szorosabb és 

átfogóbb együttműködések, valamint az újabb, akár nemzetközi kezdeményezések megismerése és 

adaptálása adhat jelentős segítséget. 

 

I.3. A témával kapcsolatos eddigi kutatások áttekintése 

A múzeumok és látogatóik, használóik kapcsolatát valamilyen formában a hazai múzeumok 

többsége vizsgálja. A klasszikus múzeumi visszacsatolási eszköz, a vendégkönyv bejegyzéseit még 

a legkisebb múzeumokban is rendszeresen olvassák, bár mélyebb elemzésre ritkán kerül sor 

(néhány jó példát azért említhetünk: Rékai, 2002 és Türk, 2006). Emellett, a marketingszemlélet 

múzeumi elterjedésével párhuzamosan, már a 80-as évek közepétől készültek kérdőíves felmérések 

is, elsősorban a látogatók összetételének, érdeklődésének megismerése és elégedettségük mérése 

céljából. Ugyanakkor az ez irányú kutatások eredményei ritkán kerülnek a szélesebb nyilvánosság 

elé, többnyire inkább konferencia-előadások formájában, és csak elvétve szakmai kiadványok 
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oldalain. Az alábbiakban áttekintem azokat a hozzáférhető kutatási beszámolókat, melyek 

kapcsolatban állnak jelen kutatásommal. A tágabban értelmezett látogatóvizsgálatok bemutatásától a 

múzeumpedagógiai programokkal kapcsolatos vizsgálatokon keresztül haladok a konkrétan az 

európai uniós projektek eredményeinek elemzéséig. 

 

Látogatói összetétel, múzeumlátogatási szokások és látogatói elégedettség vizsgálatai 

A legtöbb publikált kutatás a múzeum látogatóinak jellemzőit, múzeumlátogatási szokásait, illetve 

egy adott múzeumi programmal, kiállítással vagy egyéb kezdeményezéssel kapcsolatos 

elégedettséget méri. A legtöbbször kérdőíveket alkalmazó felmérések a látogatók előzetes 

tájékozódási szokásairól (pl. először jár a múzeumban vagy sem, kivel érkezett, mennyire tervezet 

vagy spontán a látogatás), a látogatás módjáról, a kiállításhoz kapcsolódó szolgáltatások 

igénybevételéről és értékeléséről (a látogatás során használt-e kiegészítő anyagokat, igénybe venne-

e tárlatvezetést, részt vett-e programon, múzeumpedagógiai foglalkozáson stb.) érdeklődnek, illetve 

a látogató egyéb jellemzőinek (honnan érkezett, mennyi idős, milyen gyakran jár múzeumba stb.) 

megismerésére irányulnak. E kutatások többnyire egy-egy múzeum vagy kiállítás marketing-

stratégiájának, kommunikációs tervének kidolgozásához szolgálnak adatokkal, mint például a 

szegedi Móra Ferenc Múzeumban, 2001 második felében készült kérdőíves vizsgálat (Herczeg, 

2004) vagy az egri Dobó István Vármúzeum 2005 nyarán végzett felmérés (Erdélyi, 2005), de akár 

egy nagyobb rendezvény értékelésénél is hasznosulhatnak (Paálné Patkó, 2004).  

Több múzeumra kiterjedő, átfogó látogatóvizsgálatot készített 2006-2007-ben a Pázmány Péter 

Katolikus Egyetem művészettörténész hallgatóinak bevonásával German Kinga (German, Tőkési és 

Dóczi, 2006; Fáykiss és German, 2007). A négy kortárs művészetet bemutató intézmény, a 

Műcsarnok, az Ernst Múzeum, a Kiscelli Múzeum és a Ludwig Múzeum látogatóinak szokásait, 

igényeit standardizált kérdőív alkalmazásával mérték fel. A kutatás érdekessége, hogy – tekintettel a 

külföldi múzeumlátogatók nagy arányára – a Műcsarnokban és a Ludwig Múzeumban angol és 

német nyelvű kérdőíveket is használtak. A hazai múzeumok publikált látogatókutatásai között nem 

találtam több olyat, ahol a magyarul nem értő látogatók véleménye is szerepel. 

Módszertanilag gazdagabb a Szabadtéri Néprajzi Múzeumban 2008-ban végzett 

látogatókutatás (Bárd, Füzi és Puczkó, 2010), amelynek során az önkitöltős kérdőív mellett a 

látogatók tevékenységének naplózása, illetve „fotónapló” készítése is zajlott. Ez utóbbi keretében a 

látogatókat arra kérték, hogy a bejáratnál kapott fényképezőgéppel készítsenek felvételeket a nekik 

tetsző vagy fontos helyzetekről, és az így készült fotók kiértékelésével kaptak a kutatók pontosabb 

képet a látogatás részleteiről, a látogatói élmény jellegzetességeiről. 

Itt emelném ki a hazai múzeumtörténet eddigi legnagyobb kutatását, amely 2006-ban zajlott, és 

eredményeit A látogatóbarát múzeum elméleti megalapozása címmel ugyanebben az évben tették 
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közzé (Puczkó, 2006). A komplex kutatás mélyinterjúk, kerekasztal-beszélgetések, fókuszcsoportos 

és helyszíni vizsgálatok keretében igyekezett feltárni a hazai múzeumok látogatóbarát szemléletű 

megújításának céljait, lehetőségeit. Az uniós pályázati célokra és a magyar múzeumok 21. századi 

irányváltási törekvéseire is jelentőst hatást gyakorló vizsgálatot – a fejlesztési folyamatok 

alakulásában játszott kiemelt szerepe miatt – részletesen a II.3.2. fejezetben ismertetem. 

Részben e kutatás folytatásának tekinthető a megyei múzeumi hálózatok tagintézményeiben 

2007-2008-ban végzett Magyar Múzeumok Kutatás, mely a vidéki múzeumokban – elsősorban az 

Alfa-program keretében – megvalósult fejlesztések hatását kívánta elemezni, kimondottan a 

látogatói élmény és visszajelzések alapján. A 12 hónapos kutatási időszak alatt 124 múzeumban 

kitöltött, közel 13.000 kérdőív kiértékelése, a részletes elemzés sajnos nem vált nyilvánossá. Egy 

rövid, elsősorban a turisztikai vonatkozásokra koncentráló kivonat jelent meg csupán (Puczkó, 

2008). A vidéki múzeumok látogatóiról és a látogatásokról gyűjtött eddigi legnagyobb adatbázis 

további elemzése és az eredmények hasznosítása nagy segítséget jelenthet a jövőbeli fejlesztések 

irányának kijelöléséhez. 

A látogatóbarátság, közönségfogadás és a múzeumpedagógia területeit elemezte a 

közművelődési és múzeumpedagógiai szakfelügyelet 2001. és 2003. között végzett vizsgálata, 

melynek során a kérdőíves adatgyűjtés mellett személyesen is felkerestek 99 múzeumot, helyszíni 

szemle és a vezetővel, illetve a múzeumpedagógussal végzett beszélgetés céljából (Káldy, 2004). E 

vizsgálat tapasztalatai és a szakfelügyelet javaslatai jelentősen meghatározták a 2000-es évek 

közepén elindult Múzeumok Mindenkinek Program célkitűzéseit. A vizsgálatot részletesen a II.2. 

fejezetben mutatom be. 

 

Múzeumpedagógiai témájú felmérések, vizsgálatok  

Az általános látogatóvizsgálatokhoz képest jóval kevesebb intézmény elemzi a múzeumpedagógiai 

tevékenységek hatékonyságát, az azokkal kapcsolatos elégedettséget. Igaz, hogy itt a 

pedagógusokkal való folyamatos kapcsolattartás – a megrendeléstől legalább a múzeumlátogatás 

végéig – biztosított, és így mód van közvetlen, szóbeli visszajelzésre, értékelésre, ráadásul az 

érkező csoportokról rendelkezésre álló adatok elemzése is sok fontos információval szolgálhat a 

múzeumba látogató csoportokról. A tágabb összefüggések feltárása, akár egy adott múzeum 

kínálatának, akár a teljes hazai múzeumpedagógiai paletta értékelése azonban csak célzott 

vizsgálatokkal lehetséges. Az egri Dobó István Vármúzeum munkatársai például kérdőíves kutatást 

végeztek a KUL-Túra Élmény pályázat keretében 2009-ben hozzájuk látogató csoportok 

pedagógusai körében (Szécsényi és Földi, 2010). A konkrét foglalkozások és programok értékelése 

mellett számos olyan témát is érintettek a kutatás során, amely a továbblépéshez jelentett segítséget: 

a pedagógusok válaszaiból például egyértelműen kiderült, hogy a múzeumi foglalkozás 
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tematikájának tananyaghoz való kapcsolódása fontos tényező a választásban. Arra vonatkozóan is 

gyűjtöttek adatokat, hogy milyen tankönyveket használnak az egri várba látogató pedagógusok, 

mely tantárgyak anyagához és konkrétan milyen témakörökhöz kapcsolták a múzeumlátogatást. Bár 

ebben az esetben a pályázati forrásból finanszírozhatóak voltak a múzeumlátogatás kapcsán 

felmerült költségek, a pedagógusok visszajelzéseiből egyértelműen kiderül, hogy maga az iskola 

(vagy a szülők) nem tudnák ezeket a kiadásokat fedezni, vagyis a múzeumlátogatást gátló 

legfontosabb tényező a forráshiány. 

A KUL-Túra Élmény pályázat előzménye volt a Reneszánsz túrák program, amelynek országos 

értékelését szintén kérdőíves vizsgálat alapján Kotzián Orsolya végezte el (2008). Ezt a kutatást 

részletesebben a Múzeumok Mindenkinek program tevékenységeihez kapcsolódóan, a II.3.1. 

fejezetben mutatom be. 

Bár a pedagógusoktól sem sok visszajelzést kapunk, a múzeumpedagógiai foglalkozások 

célközönségének, a diákoknak a véleményéről még kevesebbet tudunk. Ezt és a múzeumlátogatás 

hosszabb távú, az iskolai tanulásra gyakorolt hatását komplex kutatás keretében érdemes vizsgálni. 

Nagy-Britanniában 2003-ban és 2005-ben, a Renaissance in the Regions múzeumi fejlesztési 

program, azon belül az iskolák és múzeumok kapcsolatára, a múzeumi tanulás hatékonyságára 

vonatkozó törekvések eredményeit vizsgálták a Leicesteri Egyetem Museum Studies tanszékén 

működő Research Centre for Museums and Galleries munkatársai egy átfogó kutatás során. A 

múzeumok és iskolák közötti kapcsolat változását, a tanárok múzeumhasználatának jellemzőit, 

illetve a múzeum tanulásban, oktatásban való hasznosítására vonatkozó véleményét elemezték, 

kíváncsiak voltak a tanulók élményeire és a múzeumi tanulással kapcsolatos tapasztalataikra. 

Vizsgálták azt is, hogy a múzeumi tanulás hogyan befolyásolja az általános tanulási eredmények 

alakulását (General Learning Outcomes1), illetve azt, mely területeken és hogyan kapcsolódik a 

múzeumi tanulás a központi oktatási programokhoz.  

A pedagógusok véleményét önkitöltős kérdőívvel, fókuszcsoportos beszélgetésekkel és 

interjúkkal vizsgálták. A diákok egy rövid kérdőívet töltöttek ki, az életkori sajátosságoknak 

megfelelően külön kérdőív készült a kisebbeknek és a felsőbb évfolyamon tanulóknak., néhány 

tanulóval interjú is készült a múzeumlátogatás után, az iskolában. Három részletes iskolai 

esettanulmány is készült, a múzeumi munkatársak pedig kérdőívet kitöltve mondták el 

véleményüket a támogatás saját tevékenységükre gyakorolt hatásáról, majd egy kétnapos 

szeminárium keretében áttekintették és megvitatták a kutatás eredményeit. A brit vizsgálat 

                                                 
1    Az általános  tanulási eredményekről részletes ismertető található angol nyelven a www.inspiringlearningforall.gov.uk 

oldalon. A hazai pedagógiai szakirodalomban a tanulási eredmények és a tanulási kimenetek kifejezéssel is 
találkozhatunk. Az Európai Képesítési Keretrendszer definíciója szerint: „A tanulási eredmények állítások arról, 
hogy a tanuló mit tud, mit ért, és mit képes megcsinálni a tanulási folyamat befejezése után.” (Idézi 
összefoglalójában Tót Éva, 2009.) 

http://www.inspiringlearningforall.gov.uk/
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módszertanát és eredményeit részletesen ismertettem a Múzeumi Iránytű sorozat európai jó példákat 

bemutató kötetében (Bárd, 2010). A módszertan egy részét hazai környezetben is teszteltem; a 

diákoknak készült értékelőlapot és a kísérő pedagógus véleményét feltáró kérdőívet adaptáltam. A 

mintában választott foglalkozások esettanulmány jellegű bemutatásához a külső megfigyelés 

vizsgálati módszerét alkalmazva követtem végig a csoportok múzeumi tevékenységét, végül félig 

strukturált interjút készítettem a foglalkozást vezető múzeumpedagógussal. Két esetet sikerült 

vizsgálnom, a Ludwig Múzeumban és a Duna Múzeumban 2008 őszén, ez utóbbi tapasztalatait egy 

tanulmányban is összefoglaltam (Bárd, 2008). Szintén e brit kutatás anyagainak magyar 

változatával dolgoztak több országos múzeum TÁMOP pályázatának belső értékelésekor – erről a 

pályázatok projektmenedzsmentjét végző cég képviselője által tartott előadásból szereztem 

tudomást (Pálfi, 2014). Sajnos az eredmények nem érhetők el. 

A Néprajzi Múzeum múzeumpedagógiai tevékenységének hatékonyságát már az 1980-as 

években igyekezett pedagógiai kutatási módszerekkel vizsgálni Bors Zsuzsa és Csók Márta (1988). 

A múzeum időszaki kiállításaiban zajló több alkalmas múzeumpedagógiai foglalkozások 

eredményességéről a pedagógusokat levélben kérdezték meg, majd az 1980-ban megnyílt állandó 

kiállításban szervezett több alkalmas foglalkozássorozatok zárásaként a diákokkal töltettek ki 

kérdőívet. A vizsgálat arra irányult, hogy mennyi ismeretet szereztek a diákok a múzeumi 

foglalkozások során, milyen élményekkel gazdagodtak, illetve milyen vélemény alakult ki bennük a 

kiállításról és a múzeumról. A kérdőív első fele inkább egy összefoglaló feladatlapra emlékeztet, bár 

változatos feladattípusokkal operál, és igyekeztek az iskolai számonkérés jelleget elkerülni, 

lényegében a foglalkozássorozaton elhangzottakra, a kiállításban szerzett ismeretekre kérdeztek rá a 

múzeumpedagógusok. A második egység kérdései személyesebbek, azt tudakolják, mi tetszett a 

legjobban és a legkevésbé a diákoknak. Az alsós és felső tagozatos tanulók számára különböző 

feladatlapok/kérdőívek (a két megnevezés a tanulmányban egymás szinonimájaként szerepel) 

készültek, és az ismeretátadás hatékonyságának mérése mellett a kiállítás értékeléséhez, az egyes 

kiállítási egységek oktatási hasznosíthatóságához is számos hasznos adalékkal szolgáltak. Az alsó 

tagozatosok a foglalkozások keretében rajzoltak is; a múzeumpedagógusok ezeket a rajzokat is 

elemezték. Külön vizsgálták a kiállításban bemutatott népcsoportok életmódjára vonatkozó 

ábrázolásokat és a „tárgyrajzokat”. Módszertani hiányosságai ellenére e kutatás célkitűzései, a 

gyerekek véleményére való nyitottsága és a múzeumpedagógusok saját munkájuk fejlesztésére 

irányuló törekvései, valamint az eredmények tágabb kontextusba helyezése (a természettudományos 

és történelemtanítás hiányosságai, a kiállítási élmény és oktatásban való hasznosulás) elismerésre 

méltó és példamutató. Sajnálatos, hogy ez a visszajelzési, értékelési törekvés nem vált szélesebb 

körben, más intézményekben is gyakorlattá, vagy ha az is volt, a 2000-es évek elejére teljesen eltűnt 

a hazai múzeumpedagógiai köztudatból. Ma a múzeumok – ha folytatnak is hasonló vizsgálatokat – 
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ritkán tárják a nyilvánosság elé kutatásaik módszertanát és tapasztalataikat.  

A hazai muzeális intézmények több mint egy harmadának múzeumpedagógiai tevékenységét, 

annak jellegzetességeit tárta fel a MOKK uniós projektjének keretében megvalósult Országos 

múzeumpedagógiai adatbázis létrehozása munkacímet viselő kutatás, amelynek összefoglalója a 

Múzeumi iránytű 6. kötetében jelent meg (Káldy, Kárpáti és Szirmai, 2010). A múzeumoknak 

elektronikus úton kiküldött kérdőívek és kitöltendő táblázatok adatainak feldolgozásával a 

múzeumpedagógia aktuális hazai helyzetéről igyekeztek átfogó képet kapni; a vizsgálat kiterjedt a 

múzeumpedagógiai infrastruktúra, az erőforrások, a szakértelem, a kommunikáció és a fejlesztési 

igények területeire is. A vizsgálati jelentést részletesen a IV.1.1. fejezetben, a MOKK kutatásai 

között ismertetem. 

Szintén ebben a fejezetben szólok majd részletesebben arról a kutatásról is, mely a MOKK, az 

OKM Közgyűjteményi Főosztálya és az ELTE PPK Pedagógiatörténeti Tanszék közös 

kutatócsoportjának munkájaként 2008/2009-ben valósult meg (Vásárhelyi, 2009b). Ez a kutatás az 

iskolák múzeumhasználatát vizsgálta, sokszínű kutatói gárdával és gazdag módszertannal. A 

vizsgálat keretében zajlott az eddig legnagyobb mintán végzett hazai kérdőíves vizsgálat az iskolák, 

pedagógusok múzeumlátogatással kapcsolatos szokásairól, tapasztalatairól, véleményéről és 

igényeikről (Bárd, 2009a). 

 

A MOKK és az uniós múzeumpedagógiai fejlesztésekben érintett múzeumok tevékenységét, 

eredményeit elemző vizsgálatok 

A 2008-2013-as uniós pályázati időszakban – illetve az ekkor meghirdetett pályázatok „túlfutó” 

projektjeinek esetében 2014 végéig – a hazai múzeumpedagógiai életben eddig nem tapasztalt 

szakmai, módszertani és infrastrukturális fejlesztések zajlottak. Az ezekkel kapcsolatos híradások 

elsősorban a pályázati elvárásoknak megfelelően a nagyközönséget tájékoztatták az adott fejlesztés, 

projekttevékenység céljáról, eredményeiről. Bár néhány átfogó, a kritikai hangot sem nélkülöző 

összefoglaló megjelent (például Hamvay, 2013), komolyabb elemzések, hatástanulmányok, szakmai 

publikációk nem váltak szélesebb körben ismertté. A MOKK tevékenységét főként számokban, a 

projekt céljainak és indikátorainak tükrében mutatták be a projektzáró konferencián is (Bereczki és 

Káldy, 2014). Koltai (2011) tanulmányában a múzeumi kultúraközvetítés szervezeti innovációit 

bemutató fejezet részeként ismerteti a MOKK képzéseit, utal a központ módszertani kutatásaira, 

szakmai tanácsadó tevékenységére és kiemeli publikációs tevékenységének fontosságát. Ezen kívül 

azonban sem tanulmányként, sem konferencia-előadás formájában nem került részletes bemutatásra 

a MOKK teljes tevékenysége. Ezt a hiányt pótolandó a MOKK öt éves teljesítményének alapos 

áttekintésére, elemző bemutatására vállalkozom dolgozatomban, a hazai múzeumpedagógia 

történeti és módszertani kontextusába ágyazva, a múzeumok és iskolák közti kapcsolat, a 
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múzeumok iskolán kívüli tanulási helyszínként való pozicionálása – mint fő célkitűzés – 

eredményességének tükrében. 

Bár a MOKK minden képzésén születtek hallgatói értékelések – valamennyi képzési napon, 

illetve a képzések végén –, ezek kiértékelése főként idő és erőforrás hiányában elmaradtak. Jelen 

doktori kutatás keretében azt is vállaltam, hogy e meglévő forrásanyag egy részét elemzem. Két 

mintaként kiválasztott, az iskolák és múzeumok együttműködése szempontjából leginkább releváns 

képzés hallgatói értékeléseit vizsgálom részletesen, és az eredmények alapján javaslatot teszek a 

képzések továbbfejlesztésére is. 

A TIOP és TÁMOP pályázatokon az első körben – 2009-ben – nyertes múzeumok körében az 

OKM Közgyűjteményi Főosztálya megbízásából T. Kesik Gabriella vezető szakfelügyelő folytatott 

hatásvizsgálatot (T. Kesik, 2010-11 és 2013). Ezek eredményeire támaszkodtam dolgozatom írása 

során, a két pályázati konstrukció részletes bemutatásakor a IV.2. fejezetben, illetve hasznosnak 

bizonyultak a vonatkozó saját kutatásom előkészítésekor is. A későbbi fordulókon nyertes 

múzeumok vizsgálatára eddig hivatalosan még nem került sor; doktori kutatásom részeként erre is 

kísérletet teszek. 

 

I.4. Kutatási és elemzési módszerek  

A témával kapcsolatos eddigi kutatások áttekintése nyomán megállapítható, hogy tartalmukban e 

kutatások vagy a múzeumi látogatók jellemzőire és a múzeumlátogatások jellegzetességeire, vagy – 

ritkábban – a múzeumok múzeumpedagógiai tevékenységére, nagy ritkán e tevékenység 

hatékonyságának vizsgálatára irányultak. A fent ismertetett kutatások között a konkrét intézményre 

vonatkozók mellett szélesebb körű, átfogó, a hazai múzeumi színtér egészét érintő vizsgálatok is 

találhatók, ezek többsége – még ha később készült vagy került publikálásra – az uniós 

múzeumpedagógiai fejlesztések, a dolgozatomban vizsgált időszakot megelőző állapotot mutatják 

be. A MOKK tevékenységének részletes, összegző bemutatása, és akár csak részeredményeinek 

elemző vizsgálatára eddig nem került sor. Dolgozatom ezt a hiányt igyekszik pótolni, illetve 

kísérletet tesz a TIOP és TÁMOP pályázatok keretében megvalósult múzeumpedagógiai 

fejlesztések középtávú hatásainak vizsgálatára is. 

Mivel dolgozatom célja egyfelől a 2008-2013. közötti időszak hazai múzeumpedagógiai 

fejlesztéseinek történeti és módszertani kontextusba helyezett, átfogó bemutatása, különös 

tekintettel a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ tevékenységére, másfelől pedig e fejlesztések 

hatásának vizsgálata, változatos kutatási és elemzési módszereket alkalmazok. Az empirikus 

kutatások módszertani jellemzőit részletesen az V. fejezetben mutatom be, itt csak összefoglalóan 

sorolom fel a dolgozat megírása során használt módszereket. 
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A szakirodalom feltárása, szekunder források  

A kutatás során elsőként szakirodalmi források alapján a múzeumok oktatási tevékenységének 

jellemzőit mutatom be, majd a reformpedagógia és a múzeumpedagógia kapcsolódási pontjait, 

párhuzamait tárom fel. A hazai múzeumpedagógia elmúlt bő egy évtizedének változásait szintén 

szekunder források felhasználásával vizsgálom. Szekunder forrásként alkalmazom az első uniós 

pályázati kiírásokon nyertes múzeumok körében végzett szakfelügyeleti jelentéseket (T. Kesik, 

2010-11, 2013.).  

 

Interjú 

A MOKK céljairól, az elért eredményekről és a további tervekről Káldy Mária szakmai vezetővel 

készítettem félig strukturált interjút.  

 

Dokumentumelemzés 

A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ tevékenységének elemzése során a dokumentumelemzés 

módszerével tekintem át a MOKK kiadványait és disszeminációs tevékenységét. A múzeumok 

számára kiírt uniós pályázatok hatásainak vizsgálatát szintén a pályázati dokumentáció vonatkozó 

anyagainak dokumentumelemzésével kezdem.  

 

Kérdőíves kutatás  

A MOKK képzési tevékenységének vizsgálata során a mintába választott képzések hasznosulását a 

hallgatói elégedettséget mérő kérdőívek (71, illetve 171 darab kérdőív) primer adatainak 

elemzésével vizsgálom. Saját kutatásom keretében 25 múzeumi szakember által kitöltött online 

kérdőívek válaszait elemzem a múzeumi TIOP és TÁMOP konstrukciók keretében megvalósított 

pályázatok hasznosulásával kapcsolatban. 

 

Résztvevő megfigyelés 

A képzések és a koordinátori hálózat működtetése kapcsán, személyes érintettségem okán a 

résztvevő megfigyelő tapasztalatait is beépítem a vizsgálatba. 

 

Jó gyakorlatok bemutatása 

A továbblépés lehetőségeit vizsgálva a már megvalósult iskolai-múzeumi együttműködéseket 

bemutató hazai és nemzetközi példák bemutatásával teszem meg javaslataimat. 
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II. TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS: ISKOLA ÉS MÚZEUM KAPCSOLATA, 

A LÁTOGATÓBARÁT SZEMLÉLET MEGJELENÉSE 

 

Ezen fejezetnek nem célja a hazai múzeumok vagy a múzeumpedagógia történetének részletes 

feltárása és átfogó ismertetése. A dolgozat témájához igazodva a múzeum tanulási helyszínként való 

értelmezésének, alkalmazásának történeti alakulására, illetve a múzeumok és iskolák kapcsolatának 

változó viszonyára helyezem a bemutatás hangsúlyát. Részletesebben foglalkozom a 2000. utáni 

időszak eseményeivel, a múzeumpedagógia szélesebb körű megújítására és a látogatóbarát 

múzeumi szemlélet elterjesztésére irányuló múzeumpolitikai törekvésekkel. 

 

II. 1. Múzeum és pedagógia itthon és a nagyvilágban – párhuzamos történetek 

A múzeumok ismeretátadási funkciója egyidős magával az intézménnyel. A gyűjtemények 

kialakulásakor a hatalom, az erő reprezentálása, a múlt értékeinek vagy a távoli tájak, kultúrák 

érdekességeinek megőrzése vagy a kulturális önreprezentáció mellett a felhalmozott ismeret- és 

tudásanyag továbbadása is fontos cél volt, ami kiemelt jelentőséget kapott a felvilágosodás 

korszakában. A 18-19. század fordulóján a magángyűjtemények nyilvánossá, a nagyközönség 

számára is elérhetővé, megismerhetővé válása, a nemzeti közgyűjtemények megalapításának 

időszaka a múzeumok és egyben a múzeumi ismeretátadás történetének egyik legjelentősebb 

állomása (többek között l. Kárpáti és Vásárhelyi, 2011; Vásárhelyi 2011b; Koltai, 2010). Azzal, 

hogy a szélesebb közönség előtt megnyíltak e gyűjtemények, intézmények kapui, szükségessé vált a 

közérthetőbb tájékoztatás, múzeumi gyűjtemények bemutatásának a tudósok mellett a laikus 

érdeklődők számára is vonzó és érthető formáinak kialakítása. Ehhez a kifejezetten oktatási célú – 

egyetemi, kollégiumi – gyűjtemények (a hazai és közép-kelet-európai egyetemi múzeumokról l. 

Szilágyi, 2013) és a 19. század végén szervezett országos és világkiállítások2 egyaránt mintául 

szolgálhattak. 

Hazánkban a Nemzeti Múzeum 1802-es megalapítását, és épületének 1846-os átadását 

követően indult virágzásnak a múzeumi élet. A 19. század második fele a múzeumalapítások 

korának is nevezhető; országos szinten 1872-től megkezdődött a Nemzeti Múzeum 

gyűjteményeinek kiválása és önállósodása, létrejött a Néprajzi, az Iparművészeti és Szépművészeti 

Múzeum. Ezzel párhuzamosan a különböző iparegyletek, szakmai szervezetek kezdeményezésére 

létrejöttek az első szakmúzeumok, melyek a gazdasági fejlődéssel egyre növekvő szakemberigény 
                                                 
2 A leghíresebb múzeumi vonatkozása az 1851-es londoni világkiállításnak (The Great Exhibition) volt, melynek 

profitjából vásárolták meg a mai Victoria & Albert Museumnak, a Science és a Natural History Museumnak is 
helyet adó South Kensington-i területet. Hazánkban az 1896-os Ezredéves Kiállítás Alpár Ignác által tervezett, a 
magyar építészeti korszakokat bemutató – később tartós anyagból véglegesre megépített – városligeti épületeiben a 
Mezőgazdasági Múzeum kapott helyet, a Millenniumi Falu 24, különböző tájegységeket felsorakoztató kiállítása 
pedig a néprajzi múzeumok számára szolgált mintául. 
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kielégítéséhez szükséges szakoktatást segítették a szakmák történetének bemutatásával, eszközeinek 

szemléltetésével. Az 1870-es években társadalmi kezdeményezések nyomán alakultak meg a vidéki 

régészeti és helytörténeti egyletek, melyek – az 1873. évi vallás- és közoktatási miniszteri körlevél 

által megtámogatva – létrehozták az első vidéki múzeumokat. A századforduló idején a vidéki 

múzeumok, gyűjtemények száma már meghaladta az ötvenet. Ezek a közösségi indíttatású 

intézmények is fontosnak tartották, hogy az egyéni fejlődés és az iskolai, szakmai oktatás keretében 

egyaránt hasznosuljanak gyűjteményeik, kiállításaik (Káldy, 2009). 

A 19-20. század fordulójától a hazai múzeumok fejlődése lelassult; közönségprogramjaikról, az 

oktatásban játszott szerepükről kevés példát ismerünk. A két világháború közötti időszakban a 

múzeumok zárt, tudományos intézményekké váltak, melyek nem törekedtek a szélesebb 

közönséggel való kapcsolatépítésre. A múzeumi közművelődés történetének ebben a szakaszában 

egy-egy tudós-tanár, pedagógus múzeumvezetői munkásságát emeli ki a szakirodalom (Káldy, 

2011). Káldy (2009) hivatkozik dr. Farkas László geográfus, középiskolai tanár 1935-ben 

Módszeres földrajzi kirándulás a Néprajzi Múzeumban című „múzeumi órájára” és annak 

ismertetésére, mint az első olyan oktatási segédanyagra, melyet egy tematikusan berendezett 

múzeumi kiállításra építve pedagógus dolgozott ki. 

A pedagógia történetében valóban mozgalmas ez az időszak. A hagyományos iskola kritikája 

nyomán a reformpedagógiai törekvések világszerte, így hazánkban is érdeklődéssel fordulnak az 

iskolán kívüli ismeretszerzési lehetőségek, egyebek mellett a közgyűjtemények – levéltárak, 

könyvtárak, múzeumok – felé. A múzeumok rendszerezett gyűjteményeikkel, szemléletes 

tárgyaikkal különösen jól hasznosíthatónak bizonyultak a saját tapasztalaton, személyes élményen 

alapuló pedagógiai kezdeményezések esetében. A múzeumi ismeretátadásra nemzetközi szinten, 

majd valamivel később hazánkban is egyaránt jelentős hatással volt az amerikai gyökerű 

pragmatista pedagógiája, valamint a német művészetpedagógiai irányzatok. 

A pragmatizmus mint filozófiai irányzat Amerikában fejlődött ki. Alapdokumentumának 

Charles S. Peirce 1878-ban megjelent Hogyan tegyük világossá eszméinket?  (How to make our 

ideas clear?) című művét tekintik. Az irányzat elnevezését Peirce azon elve alapján kapta, miszerint 

igaz az, ami az ember „munkaképessége”, a gyakorlati cselekvés (görögül pragma) szempontjából 

hasznos. Felfogása szerint az ember cselekvő és választó lény, és mint ilyen maga teremti meg 

életét, alkotja meg világát. A 19. század végének új emberideálja, a self-made man kap itt filozófiai 

támogatást (Pukánszky és Németh, 1996.). Főbb alakjai Peirce-en kívül William James és a 

pragmatista filozófia gyakorlatba ültetője, John Dewey.  

John Dewey (1859-1952) a Chicagói Egyetem filozófiai, pedagógiai és pszichológiai 

tanszékének vezetése mellett 1896-ban hozta létre iskola-laboratóriumát, és 1904-ig tartó 

tanszékvezetői tevékenysége mellett írta legjelentősebb pedagógiai tárgyú műveit is. 



 

18 
 

Alapelve, hogy a gyermeket az életre kell felkészíteni, használható tudással, ismeretekkel kell 

felvértezni, hogy saját céljai megvalósítása érdekében hatékonyan tudjon fellépni, és sikereket érjen 

el. Éppen ezért a nevelés céljait is az élet adja, nincs normatív célrendszer. Iskolája a társadalmi 

környezet leegyszerűsített modelljeként szolgál az élet által teremtett helyzetek gyakorlási, 

kísérletezési terepéül. Ez az iskola nem az élettől elzárt, tankönyvi tudások megszerzésére alkalmas 

hely, hanem kölcsönhatásban van a gyermek otthoni környezetével, a természeti környezettel, az 

üzleti élettel és a tudománnyal. Az iskolaépületben – ahol nincsenek hagyományos osztálytermek 

katedrával és iskolapadokkal – az egyik szint központi egységét egy múzeum alkotja, amely a 

fizikai, kémiai és biológiai laboratóriumokat, valamint a zenei és művészeti tantermeket kapcsolja 

össze (érdemes megjegyezni, hogy a másik szinten a könyvtár helyezkedik el középen, 

összeköttetésben a textil-műhellyel, a konyhával és az ebédlővel). A fizikai kapcsolat a tantárgyak 

közötti összefüggéseket, átfedéseket – koncepcionális szinten pedig Dewey elképzelését a 

tantárgyközi, interdiszciplináris tapasztalatszerzés fontosságáról – fordítja át az építészet és az 

iskolai tevékenységek hatékony szervezésének szintjére (Dewey, 1907). 

Dewey szerint a tantervi anyagot nem szabad ráerőltetni a gyerekre; fontos, hogy a gyermeket 

saját érdeklődése irányítsa, motiválja a tanulási folyamat során. A tapasztalatszerzés fontosságát és 

úgy véli, hogy a nevelési folyamatban a gyermek saját tapasztalatát kell a tantervben reprezentált 

tapasztalat felé irányítani. Éppen ezért az ismeretszerzés képességét kell a tanulónak leginkább 

elsajátítania. Módszere a cselekvésre épülő feladatmegoldás, ahol a probléma megfogalmazása, a 

hipotézisalkotás után a gyakorlati próba eredménye hozza a megoldást, és így minden egyes új 

ismeret elsajátításával a tanuló problémamegoldó képessége is fejlődik. Dewey elvei és módszertana 

nemcsak az amerikai pedagógiára volt nagy hatással, hanem – többek között a tanítványa, 

Kilpatrick által kidolgozott, és számos reformpedagógiai irányzat által átvett projektmódszer révén 

– tovább élt a 20. században. 

Múzeumi területen a pragmatizmus elsősorban a természettudományos és technikatörténeti 

múzeumok ismeretátadási szemléletére, módszereire volt hatással. Hozzájárult az interaktív 

tudományos ismeretterjesztő bemutatóhelyek, a mai napig nagy népszerűségnek örvendő 

úgynevezett science centerek – elsőként az Egyesült Államokban, majd a nyugat-európai 

országokban történő – megjelenéséhez. Érdemes megjegyezni, hogy a külföldi science centerek 

bemutatási módszerei az 1990-es években a hazai múzeumok állandó kiállításainak interaktív 

megújítására is hatással voltak.  

A nemzetközi múzeumpedagógia fejlődését az angolszász, pragmatista ihletésű irányzat mellett 

a német nyelvterületen a 19-20. század fordulóján megjelenő, majd az 1930-as években, szintén a 

reformpedagógiai mozgalmak hatására kibontakozó művészetpedagógia trendjei befolyásolták. 

Ennek legjelentősebb képviselői Alfred Lichtwark, Konrad Lange és Carl Götze voltak. A német 
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művészetpedagógia 20. századi történetét foglalja össze Joó (2014). Lichtwark révén, aki 1886-tól a 

hamburgi Kunsthalle igazgatója volt, a művészeti nevelés a kezdetektől összekapcsolódott a 

múzeumpedagógiával. Az iskola mellett a múzeumot is a művészeti nevelés helyszínének tekintette, 

mely a művészettel, a műalkotásokkal való közvetlen találkozásra ad lehetőséget a széles közönség 

számára. Nemcsak a gyermekeknek szervezett interaktív, párbeszédes felépítésű beszélgetéseket a 

múzeumi kiállításokban, hanem fontosnak tartotta a tematikus időszaki kiállítások szervezését, a 

tanárok számára tanfolyamok indítását. Módszertanának középpontjában – a lexikális ismeretek 

átadásával szemben – a műalkotások megfigyelése, a művekről való beszélgetés, a műalkotások 

megértésére, értelmezésére irányuló képességek elsajátítása állt. A mai művészet-tanítás 

szempontjából is megfontolásra érdemes gyakorlatként nem az antik művészettől, kronologikus 

rendben haladt előre a műtárgyak megismertetésében, hanem a kortárs, 19. századi műalkotásoktól 

indult. 

Ahogy a 19. század végén a Victoria and Albert Museum alapítói törekvései erősítették a 

múzeumok oktatási szerepét, a 20. század kezdetén a Deutsches Museum der Meisterwerken der 

Naturwissenschaft und Technik (Deutsches Museum) létrejötte, koncepciója és ismeretátadási 

módszerei jelentős hatással voltak a múzeumi tanulás közvetlen élményen alapuló, szórakoztató-

ismeretterjesztő jellegének  megalapozásában és e gyakorlat elterjesztésében.  Az alapító, Oscar von 

Müller a kezdetektől törekedett az iskolák és múzeumok közti szoros kapcsolat kialakítására; 

kedvezményes belépést biztosított az iskolai tanárok számára, az ipari iskolák tanárainak pedig 

továbbképzéseket szervezett (Németh, 2014). A tudományos eredmények széles közönségréteg 

számára megismerhetővé és közérthetővé tétele, az interaktív, a látogató bevonásán alapuló 

bemutatási módszerek révén a Deutsches Museum a 20. századi múzeumok számára mintaértékűvé 

vált3. 

Hazai példaként a Domokos Lászlóné által vezetett, 1915-1949 között Budán működött Új 

Iskola ún. „munkakiállításait” érdemes kiemelni (Németh és Pukánszky, 1999). A gyermeki 

öntevékenységet, az alkotó munkát előtérbe helyező, Nagy László érdeklődéselméletére épülő 

tantervi anyag szerves része volt az iskola valamennyi évfolyamát bevonó évzáró kiállítások 

kidolgozása és megvalósítása. A mai pedagógiai gyakorlatból leginkább a projektmódszerhez 

hasonlítható tanulásszervezés eredménye adta a reformiskola egyik évente ismétlődő, reprezentatív 

rendezvényét. Áment Erzsébet tanulmányában (2005) az 1926-tól fennmaradt gépírásos és kéziratos 

dokumentumok alapján részletesen bemutatja ezeket a kiállításokat. A kiállítás mint produktum az 

egész éves feladatokat, az önálló munkaszervezést, a tanulás szervezését és színtereit is 

                                                 
3 A Deutsches Museum etalon-szerepét bizonyítja a VI.2. fejezetben bemutatott nemzetközi projekt is, melyben  - 

amellett, hogy egyike az együttműködő szervezeteknek – a továbbképzések egyik fő helyszíne és bázisa ez az 
intézmény, inspirációt adva számos európai pedagógusnak és múzeumpedagógusnak. 
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meghatározta. A különböző évfolyamok által kidolgozott kiállítási egységek tematikája mindig 

összekapcsolódott, az éves gyűjtő-, feldolgozó és alkotómunka eredményeiből maguk a gyerekek 

állították össze a tárlatokat.  Az információkat, tapasztalatokat többek között – az adott tematikához 

illeszkedve – közvetlenül a természetben, a történeti, helytörténeti helyszíneken vagy „tervszerű” 

múzeumlátogatások során gyűjtötték a diákok. Az elkészült kiállítások megnyitójára a szülőket, 

családtagokat, sőt a kulturális élet jeles képviselőit, tudósokat is meghívtak, a nyilvános tárlatok 

más iskolák tanulói számára is hasznos ismeretekkel és személyes élménnyel szolgáltak. 

A pedagógia irányából érkező, elsősorban külföldi inspirációk ellenére a hazai múzeumokban – 

az 1949-es állami tulajdonba kerülést követően – csak a hatvanas-hetvenes években pezsdült fel 

újra a múzeumpedagógia élet. 1963-ban létrejöttek a megyei múzeumi igazgatóságok, a budai vár 

rekonstrukciója során jelenlegi helyére költözött a Magyar Nemzeti Galéria és a Budapesti Történeti 

Múzeum. A múzeumi szervezet megújulásával párhuzamosan a múzeumok közművelődési, oktatási 

feladatai és lehetőségei ismét előtérbe kerültek (Káldy, 2009). A múzeumok nyitását a széles 

közönség és az oktatási intézmények felé törvényi szabályozás segítette4, a Múzeumi Restaurátor és 

Módszertani Központ (MRMK) kiadványok megjelentetésével, szakmai konferenciák és rendszeres 

továbbképzések szervezésével járult hozzá a látogatóbarát szemlélet elterjedéséhez, gyakorlati 

megvalósításához. Káldy (2002) cikkében a történeti összefoglalás zárásaként áttekintő táblázatot 

közöl az 1969-2002. között megvalósult múzeumi közművelődési beszélgetésekről, 

tanácskozásokról, konferenciákról és továbbképzésekről. Az országos múzeumokban és a megyei 

múzeumi szervezeteknél számos kiváló szakember indított el a mai napig példaértékű 

múzeumpedagógiai, közművelődési programokat, építettek ki együttműködéseket óvodákkal, 

iskolákkal, kulturális intézményekkel. A korszak meghatározó múzeumi szakembereinek 

visszaemlékezéseit a 2000-es évek végén gyűjtötte össze és szerkesztette egybe Lipták Mária 

koncepciója alapján Pálfy (2009).  

A nyugat-európai országokban – a technikai és gazdasági fellendüléssel és az egyre újabb 

médiumok megjelenésével párhuzamosan – az 1960-as években kerültek ismét napirendre a 

múzeumok küldetéséről, társadalmi funkciójáról szóló szakmai kérdések. A tudományos, szakmai 

tevékenységek mellett egyre inkább előtérbe kerültek a szolgáltató, nevelő, ismeretátadó funkciók. 

Az ICOM (International Council of Museums) 1968-as konferenciáján elindult vita nyomán a 

szervezet 1971-es grenoble-i deklarációja kimondta, hogy a múzeumoknak nyitniuk kell a közönség 

felé, a múzeumi ismeretátadásnak a látogatók mind szélesebb körét el kell érnie.  A múzeumok mint 

intézmények küldetése az 1974-es konferencián megfogalmazott – és kisebb kiegészítésekkel a mai 

napig  érvényes – formában már ezt a szemléletet tükrözi. 

                                                 
4 Közművelődési törvény 1976., Oktatási Irányelvek 1978. 
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A hazai múzeumok közművelődési, közönségkapcsolati tevékenysége az 1980-as évek 

közepéig nagyjából párhuzamosan haladt a nemzetközi folyamatokkal. 1987-ben érték el a 

magyarországi múzeumok az eddigi legmagasabb éves látogatottságot; egy év alatt 20 millió 

látogatót fogadtak (Koltai, 2011). Ezután viszont a múzeumi területen is egyre inkább éreztette 

hatását a gazdasági visszaesés. A forráshiány a múzeumi szolgáltatások minőségének romlását és 

mennyiségi csökkenését eredményezte, ami egyrészt a látogatói elégedettség csökkenésével, 

másrészt az intézményeken belüli szervezeti átalakításokkal járt. A megtakarításokra hivatkozva sok 

helyen megszűntek a hetvenes években megalapított közművelődési osztályok, ami 

elbocsátásokkal, a terület elhanyagolásával járt. A korábban működő szakmai műhelyek, majd az 

MRMK megszűnésével a szakemberek továbbképzésére, a kapcsolatépítésre, tapasztalatok 

megosztására sem volt lehetőség, így a megmaradt múzeumi közművelődési szakemberek 

elszigetelten igyekeztek az egyre lehetetlenebb körülmények között dolgozni (Káldy, 2009). 

 

II. 2.  A hazai múzeumi közművelődés helyzete a 21. század fordulóján 

A rendszerváltás időszaka a múzeumoknál is komoly változásokat hozott, egyes intézményeknél, 

különösen az országos múzeumokban látványos fejlesztések indultak el, míg a vidéki múzeumok 

számos feladattal, kihívással, köztük a szintén változó közönség igényeinek való megfelelés 

kérdéseivel magukra maradtak. A régi és új múzeumi munkatársak közti kapcsolatfelvételre,  

tapasztalatcserére, egymás jó gyakorlatainak megismerésére nem volt lehetőség közel 5 évig. A 

kilencvenes évek közepétől a Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület és egyéb civil 

szervezetek, illetve felsőoktatási intézmények szervezésében indult meg a közös gondolkodás, 

műhelymunkák, konferenciák keretében. Ezek előadásainak összefoglalói tanulmánykötetekben is 

megjelentek (többek között Hársas, 2000; Kovács, 2002; Lengyelné Kurucz, 2003). 

Újabb lendületet a 2000-ben a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma által létrehozott 

közművelődési és múzeumpedagógiai szakfelügyelet szakértő tevékenysége adott a területnek. 

2001-2003. között átfogó kérdőíves felmérést és helyszíni vizsgálatot végeztek az országos 

múzeumokban és a megyei szervezeteknél. Tapasztalataikat összegezve (Káldy, 2004.) kiemelték a 

stratégiai gondolkodás, a koncepcióalkotás hiányát a közművelődés és a marketing területén, a 

múzeumi intézmények közötti kapcsolat és egyeztetés alkalomszerűségét. Szomorú tapasztalatként 

fogalmazták meg azt, hogy sok helyen a közművelődésnek nincs saját szervezeti egysége, 

legtöbbször egyetlen személy foglalkozik a múzeumi közművelődés egész területével, sőt van, ahol 

ez a feladat – mivel csak erre a célra megfelelő végzettségű és szakértelmű munkatárs 

alkalmazására nincs lehetőség – az egyébként is túlterhelt muzeológus, könyvtáros, adattáros 

munkatársra marad. A létszámhiány és a minimális anyagi forrás mellett a megfelelő szakmai 

képzés hiánya is nehezíti a szakértő munkavégzést. A közönség igényeinek megismerésére törekvés, 
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annak megfelelő oktatási és szabadidős programok, rendezvények megvalósítása legtöbb helyen e 

feltételek függvényében valósulnak vagy nem valósulnak meg. Az iskolák és múzeumok közötti 

együttműködés hiányát a tanulmány külön hangsúlyozza: 
 

„...rendkívül kicsi a múzeumot felkereső iskolai csoportok száma. (...) Sok helyen hiányoznak a 

kiállításokhoz kidolgozott oktatási programok, programcsomagok, feladatlapok, tanári 

segédanyagok. Múzeum és iskola igen gyakran elmennek egymás mellett. A múzeum nem megy az 

iskolák elébe tartalmas programokkal, a pedagógusok pedig túlterheltségükre hivatkozva nem 

vállalják a felkészülést és időt igénylő elfoglaltságot.” (Káldy, 2004. 52. o.) 

 

A szakfelügyeleti jelentés tehát már 2003-ban meghatározza azokat a területeket, melyek 

fejlesztésével a múzeumok iskolai, közoktatási hasznosítása hatékonyan tudna megvalósulni, 

források hiányában azonban a terület működésében változás nem várható. A fenti tevékenységek 

(stratégiai tervezés, közművelődési-múzeumpedagógiai terv kidolgozása, megfelelő végzettségű 

szakember foglalkoztatása, a kiállításokra épülő, az iskolák igényeit figyelembe vevő 

múzeumpedagógiai programok kidolgozása és az oktatási intézményekkel való együttműködés) 

mind előfeltételei lettek a TIOP és TÁMOP konstrukciók keretében meghirdetett pályázati 

lehetőségek elnyerésének, a projektek megvalósításának. A szakmai továbbképzések és az 

intézmények közti együttműködés majd a MOKK keretében valósul meg. 

 

II. 3. A látogatóbarát múzeumok felé – múzeumi közművelődés a 2000-es években 

Ebben a fejezetben azokat a folyamatokat mutatom be, melyek oda vezettek, hogy az Európai Unió 

által Magyarországnak nyújtott fejlesztési források egy része közvetlenül a múzeumok számára vált 

elérhetővé, kiemelten a múzeumok oktatási-képzési szerepének megerősítése érdekében. A 

szakirodalomra támaszkodva bemutatom, milyen állapotban lépett át a 21. századba a hazai 

múzeumi közművelődési terület, illetve milyen szándékok mentén, milyen konkrét lépéseket tett a 

kulturális kormányzat a múzeumok népszerűsítése, a múzeumi szakma szemléleti megújulása, a 

kiállítások és szakemberek látogatóbaráttá tétele érdekében. 
 

II.3.1. Múzeumok Mindenkinek Program 

A közművelődési szakfelügyelet által szerzett tapasztalatok is hozzájárultak ahhoz, hogy 2003 

májusában a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Közgyűjteményi Főosztálya elindította a 

Múzeumok Mindenkinek Programot5. Célja az intézményrendszer kultúraközvetítő és közösségi 

                                                 
5 A szakanyagokban a Múzeumok Mindenkinek Program és a Múzeumok Mindenkinek elnevezés magában egyaránt 

szerepel. Később a Múzeumok Mindenkinek szlogent emelte át projektje címébe a MOKK. Dolgozatomban a 2003- 
ban indult akció elnevezésére a Múzeumok Mindenkinek Program formát használom. 
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szerepének hangsúlyozása volt, annak a szemléletnek a megerősítése, hogy a közönség szolgálata a 

múzeumok számára a hosszú távú versenyképesség záloga, ezért indokolt a megváltozott látogatói 

igényeknek megfelelően a múzeumok személyi, szervezeti és infrastrukturális átalakítása. A 

múzeumok és közönségük kapcsolatának erősítését a program két irányból közelítette meg: a 

látogatói oldalon az érdeklődés felkeltését, a múzeumok, a múzeumi szolgáltatások és a múzeumi 

élmény iránti igény megerősítését kívánta elősegíteni, másrészt pedig a múzeumi szakemberek, a 

„szakma” érzékenyítését a látogatók iránt, a közönségszolgálati, közkapcsolati tevékenységek 

elismertetését az intézményeken belül (Török, 2006.). 

A program 2003-ban, a stratégiai célkitűzések meghatározását követően egy minisztériumi 

szervezésű, kis létszámú munkacsoporttal indult. A csoport munkájában a minisztérium képviselői, 

illetve a közművelődési szakfelügyelet tagjai mellett gyakorló pedagógusok és 

múzeumpedagógusok is részt vettek. Az iskolák és múzeumok közelítésének, együttműködésének 

segítése érdekében e munkacsoport gondozásában valósult meg a Múzeumok Mindenkinek 

kiadványsorozat. Az első füzetek6 az informálódásban nyújtottak segítséget a pedagógusoknak: az 

országos, majd a vidéki és budapesti múzeumok múzeumpedagógiai ajánlatait gyűjtötték össze és 

juttatták el az iskolákba minisztériumi segítséggel, ingyenesen. A sorozat 2. kötete Módszertani 

ajánlások címmel jelent meg (Török, 2003); valójában – külföldi szakirodalomra és a szerzők, 

Vásárhelyi Tamás és Györgyi Ferencné saját tapasztalataira támaszkodva – a múzeumpedagógia 

didaktikai alapjait, főbb eszközeit, a múzeumi tanulás iskolai alkalmazását és hasznosítását mutatja 

be sok ötlettel és konkrét példával, illetve praktikus segítséget ad az iskolai múzeumlátogatás 

szervezéséhez, lebonyolításához. A kiadvány elején a program koordinátorához közvetlen 

elérhetőségeket, az utolsó oldalon pedig egy ajánlott irodalom listát is találhattak a téma iránt 

érdeklődő tanárok. A füzet népszerűségét igazolja, hogy nagyon gyorsan elfogyott, egy évvel 

később változatlan utánnyomásban ismét kiadták. 

Szintén konkrét módszertani segédletként jelentették meg egy angol nyelvű szakmai kézikönyv 

magyar adaptációját Tanulás tárgyakkal címen (Durbin, Morris és Wilkinson, 1990; átdolgozás: 

Miszné Korenchy, én.). A kiadvány a múzeumi tárgyak megfigyelésétől a tárgyakkal, tárgyakon 

keresztül történő készségfejlesztésen át az elvont fogalmak, átfogó problémák tárgyakon keresztül 

történő bemutatásáig, a tárgyak inspirálta közös gondolkodásig számos példát, játékot, módszertani 

javaslatot, ötletet ad pedagógusoknak és múzeumpedagógusoknak egyaránt. A közvetlen tantervi, 

tantárgyi kapcsolódásoknál a magyar változat hazai példákat mutat be. 

 

                                                 
6 Múzeumok Mindenkinek I. Országos múzeumok múzeumpedagógiai kínálata a 2003/2004-es tanévre, 
 Múzeumok Mindenkinek III. Vidéki és budapesti múzeumok oktatási-pedagógiai programjai a 2004/2005-ös 

tanévre, Múzeumok Mindenkinek IV. Országos múzeumok múzeumpedagógiai kínálata a 2004/2005-ös tanévre. 
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A további kötetek is túllépnek az információnyújtás, a programleírások szintjén. A 6. kötet 

(Vásárhelyi és Treiber, 2006) a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület ötletéből és gondozásában, 

mintegy 20 intézmény pedagógus és múzeumpedagógus munkatársainak együttműködésével 

készült, és Herman Ottó munkásságát mutatja be játékos, mégis tartalmas formában, mind iskolai, 

mind múzeumi vagy akár otthoni felhasználásra alkalmas módon. Az Iskola és múzeum, múzeum és 

iskola című kötet is egy civil, oktatással-neveléssel foglalkozó szervezettel, a Magyar Történelmi 

Társulat Tanári Tagozatával együttműködésben készült (Török, 2006b). A 2005 nyarán kiírt pályázat 

az iskolák és múzeumok együttműködésének terén már kipróbált és bevált jó gyakorlatok 

összegyűjtését célozta, ennek legjobb pályamunkái szerepelnek a kiadványban. A pályázó-szerzők 

között vannak iskolában oktató pedagógusok – olyan is, aki önálló programot indított a helyi 

múzeumban –, múzeumpedagógusok és több olyan anyag is megjelent, melyet a két együttműködő 

szakember közösen írt. A sorozat utolsó kötete (Sághi, 2007), mely a 2007. évi Múzeumpedagógiai 

Évnyitó előadásainak szövegét és a műhelygyakorlatok bemutatását, az előző évi 

múzeumpedagógiai nívódíjasok bemutatkozását tartalmazza, már a Múzeumi Oktatási és Képzési 

Központ gondozásában jelent meg, hiszen 2007-től ez a szervezet vitte tovább a munkacsoport 

feladatait. 

A Múzeumok Mindenkinek Program tapasztalataira építve kezdte meg munkáját 2006-tól a 

Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, illetve a 2007 elején a minisztérium közoktatási és 

múzeumi területen dolgozó munkatársaiból, valamint külsős szakértőkből létrejött 

Múzeumpedagógiai Munkabizottság. A különböző egyeztetések eredménye és a szakértői csoportok 

tevékenységei az európai uniós támogatási források fogadásához és felhasználásához kapcsolódó 

tervezési folyamatok során váltak igazán fontossá. A támogatás biztosíthatta ugyanis a fedezetet 

mindazon fejlesztések megvalósításához, melyek az iskolák és múzeumok valós partnerségét 

lehetővé teszi. 

Már az uniós támogatási programok kidolgozásával párhuzamosan, de még a pályázati 

konstrukciók megjelenése előtt, 2008-ban a Reneszánsz Év keretében a Közgyűjteményi Főosztály 

országos szintű pályázatot hirdetett az iskolák és múzeumok összekapcsolása céljából. A pályázat 

céljait és első tapasztalatait a főosztály munkatársai foglalták össze (Vígh és B. Varga, 2008). A 

reneszánsz tematikájához kapcsolódóan első lépésként a vállalkozó budapesti és vidéki 

múzeumoknak kellett múzeumi programokat – múzeumpedagógiai foglalkozásokat és szabadidős 

programokat – összeállítani. A legszínvonalasabb, komplex, átgondolt programok kerültek be abba 

az ajánlati listába, ahonnan az érdeklődő iskolák válogathattak. A pályázat részeként a 

pedagógusoknak is meg kellett fogalmazniuk a múzeumlátogatás célját, motivációját, annak a 

programnak a részletes tervét, amelynek kiemelt részét képezi majd a múzeumlátogatás. A pályázat 

tehát az iskola, a pedagógus részéről is komplex gondolkodást igényelt, a múzeumi program 
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előkészítettsége és későbbi hasznosítása fontos szempont volt a bírálatnál. A nyertes iskolai 

csoportok számára a költségvetésből biztosították az utazás és a programok költségét.  

A Reneszánsz túrák Magyarországon című programsorozat keretében 509 pályázó között 

185.013.500,- forint támogatást osztottak szét. 2008 júniusa és 2009 januárja között a kínálatban 

szereplő 89 múzeumi helyszínen összesen 2072 csoportot fogadtak, múzeumi foglalkozáson 

összesen 35.228 diák vett részt. 2008 telén az Oktatási és Kulturális Minisztérium a hátrányos 

helyzetű települések iskolái számára újabb pályázati kört hirdetett, melynek keretében – egy 

szűkített kínálati listából választható foglalkozások keretében – további 13.168 diák látogatott el 

múzeumba (Kotzián, 2008). 

A mind a támogatás nagyságrendje, mind a résztvevő múzeumok, iskolák és diákok 

szempontjából kiemelkedő program visszatekintve a TÁMOP konstrukció tesztprogramjának is 

tekinthető. A résztvevő múzeumok és iskolák körében végzett kutatás eredményei ebből a 

szempontból is fontosak. A kutatás során a múzeumba látogató diákokat, a kísérő pedagógusokat, 

illetve a csoportokat fogadó múzeumokat is kérdőíves vizsgálat keretében kérdezték 

tapasztalataikról7. A kutatási beszámolóban a szerző rámutat arra, hogy bár a megszerzett új 

ismeretek a diákokban nagyobb százalékban hagytak nyomot a vidéki túrák esetén, mint a 

fővárosiaknál, és a gyerekek egyaránt jól érezték magukat vidéken és Budapesten is, vidéken a 

múzeum és a kiállítás külső megjelenése, a „csomagolás” alacsonyabb osztályzatot kapott a 

pedagógusoktól, sőt vélhetően emiatt sokszor a programot is kevésbé érdekfeszítőnek találták a 

tanárok. Vagyis a vidéki múzeumok infrastrukturális adottságai sokat elvesznek a minőségi program 

élvezetéből is. Az iskolák ugyanakkor 99 %-ban pozitívan értékelték a múzeumokat, a 

foglalkozásokat és a közreműködő szakemberek munkáját. A múzeumok visszajelzéseiből a két 

intézmény együttműködésére vonatkozó adatok szerepelnek a cikkben: az iskolák többsége a 

látogatást megelőzően telefonon egyeztetett  múzeumpedagógussal, felvilágosítást főként szervezési 

kérdésekben (közlekedés, étkezési lehetőségek) igényeltek, másodsorban az árak iránt érdeklődtek, 

és csak ezt követték a módszertani kérdések. A múzeumpedagógusok tapasztalatai szerint bár a 

diákok közel háromnegyede rendelkezett az adott témában előzetes ismeretekkel, ráhangoló órán 

valószínűleg nem vettek részt, ezen a téren segíteni szükséges a jövőben a pedagógusokat akár 

kiadványokkal, segédanyagokkal. Mindkét oldal pozitívan értékelte a pályázat adta lehetőséget, 

hasznosnak tartották az együttműködés megindulását. Ugyanakkor a jövőre vonatkozóan a program 

iskolaévhez igazítását javasolták. 

A Reneszánsz túrák Magyarországon program nagy sikerét követően 2009-ben, a Kulturális 

Turizmus Éve jegyében hasonló rendszerben hirdette meg az OKM a KUL-Túra Élmény pályázatot 

                                                 
7 Sajnálatos, hogy e nagy mintán végzett kutatásból csupán egy rövid beszámoló vált nyilvánossá a fent hivatkozott 

cikk keretében. Az alkalmazott módszertan, illetve a kapott eredmények jó része így nem kutatható, hasznosítható. 
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is. A közoktatási intézmények a 2009. szeptember-november, valamint 2010. február-április között 

igénybe vehető programokhoz kaptak támogatást, a múzeumokon kívül már a levéltárak és a 

könyvtárak meglátogatására is lehetett pályázni. A támogatott 442 pályázat keretében összesen 

190.779.088 forintot használhattak fel az iskolák. Az interneten elérhető Monitoring jelentés 

kiemeli, hogy a Reneszánsz Túrák tapasztalatai már beépültek a pályázatokba, és konkrétan említ 

múzeumi jó tapasztalatokat a pályázati beszámolók alapján (Degéné Major, 2010). A múzeumok 

egyértelműen jobb pozícióból indultak, mint a többi közgyűjtemény, ezt az is bizonyítja, hogy a 

meglátogatott intézmények között 7 levéltár, 26 könyvtár és 411 múzeum szerepel a jelentésben, és 

a legnépszerűbb programok múzeumokban zajlottak. Az előzetes felkészülés, ráhangolódás is 

hangsúlyosabbá vált a beszámolók alapján – a diákok előzetesen önálló kutatómunkát végeztek, 

máshol vetélkedőt szerveztek a témáról. A pedagógusok visszajelzései a múzeumok jobb 

felkészültségét is hangsúlyozzák: „...a programok sikeres megvalósításához (…) nagymértékben 

hozzájárult a helyszín és a foglalkozások előkészítettsége” (Degéné Major, 2010. 40.o.).  

A KUL-Túra Élmény program tapasztalatai később a TÁMOP-3.2.13. Kulturális intézmények 

részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában pályázati konstrukcióba épültek be. Mivel 

ez a múzeumi TÁMOP pályázatok első két körét követően került kiírásra, a múzeumok itt is számos 

tapasztalattal és jelentős előnnyel pályáztak. 

 

II.3.2. „A látogatóbarát múzeumok elméleti megalapozása” kutatás 

Az elmúlt 5-7 év múzeumi fejlesztéseit és a hazai múzeumi rendszer szemléletmódját alapvetően 

meghatározta az az átfogó kutatás, melyet a Nemzeti Kulturális Alap (NKA) Múzeumi 

Kollégiumának megbízásából 2006 tavaszán készített a Xellum Kft (Puczkó, 2006). A kutatási 

jelentés az NKA kutatások 4. kötetében jelent meg, illetve egy rövidített változatot közölt a 

Múzeumi közlemények 2006. évi különszáma is. A látogatóbarát múzeumok elméleti megalapozása 

címet viselő kutatás során a külső szakértőket a múzeumok világát jól ismerő – az NKA, a Pulszky 

Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület és a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma Múzeumi 

Főosztálya képviselőiből álló – Szakmai Tanácsadó Testület segítette. 

A komplex kutatási program keretében elkészítették a korábbi évek múzeumi 

látogatókutatásainak regiszterét, személyes mélyinterjúkat és kerekasztal-beszélgetéseket folytattak 

olyan múzeumi szakemberekkel, illetve a területet ismerő szakértőkkel, akik mindennapi munkájuk 

során vagy pozíciójukból adódóan hatással lehetnek arra, hogy a hazai múzeumok látogatóbaráttá 

válhassanak. Fókuszcsoportos beszélgetéseket szerveztek a múzeumokat alkalomszerűen vagy 

egyáltalán nem látogatók köréből választott személyekkel, akik a bevezető beszélgetés után egy 

követéses tárlatlátogatáson vettek részt, majd ennek tapasztalatairól egy újabb beszélgetésen 

osztották meg a kutatókkal. 
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A kutatás hangsúlyos része volt a hazai múzeumok közül a Szakmai Tanácsadó Testület 

javaslatai alapján kiválasztott intézmények helyszíni vizsgálata: látogatómenedzsmenttel foglalkozó 

szakemberek hat múzeum – Duna Múzeum (Esztergom), Keresztény Múzeum (Esztergom), Magyar 

Nemzeti Múzeum (Budapest), Nógrádi Történeti Múzeum (Salgótarján), Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum (Szentendre), Terror Háza Múzeum (Budapest) – kilenc kiállítását elemezték a látogatói 

szempontok és elvárások alapján. A helyszínek kiválasztásánál fontos szempont volt, hogy pozitív 

példákat mutassanak be a többi múzeumnak is. A kutatás fő kérdéscsoportjai az 

eligazodás/orientáció, a múzeumi látogatóáramlás, az interpretációs program, az interpretáció 

elemzése, a közönséggel kapcsolatba kerülő munkatársak, illetve a múzeum által kínált kiegészítő 

szolgáltatások felmérésére irányultak. A vizsgált intézmények elemzése átfogó képet adott a hazai 

múzeumok látogatókhoz való viszonyulásáról, valóban számos jó példával vagy új szemponttal 

szolgáltak a szakma számára. 

 A kutatási beszámolót a hatékony látogatómenedzsmenthez, a látogatói magatartás 

megértéséhez és a látogatói elégedettség növeléséhez szükséges ismeretek, módszertani 

információk egészítették ki. Ezek, csakúgy mint a kutatás eredményei egy új nézőpontot kínáltak a 

hazai múzeumi szakmának:  a látogatók szemszögéből, az ő igényeik, elvárásaik szerint történő 

elemzéssel, ezen elvárások figyelembe vételével valóban vonzó találkozási és ismeretszerzési 

helyszínné válhatnak a múzeumok. A beszámoló a megbízó NKA és az Oktatási és Kulturális 

Minisztérium felé irányuló javaslatokkal zárul, a múzeumok látogatóbaráttá tétele érdekében. Ezek 

közül fontos kiemelni a múzeumi szakemberek képzésének szükségességét a látogatómenedzsment, 

közönségfogadás, interpretációs módszerek és látogatókutatások területén, illetve a múzeumok 

tevékenységét és teljesítményét komplexebben, a tudományos és a látogatók felé irányuló 

tevékenységet egyaránt részletesen mérő értékelési rendszer kidolgozását.  

A vizsgálatok tapasztalatai a közönségfogadás és a kommunikáció mellett alapvetően a 

múzeumi kiállítások tervezése és megvalósítása terén éreztették hatásukat. A kutatás eredményeként 

az NKA múzeumi pályázatainál már – elsősorban a kiállítások támogatása esetében – fontos 

értékelési szempont a látogatói igények felmérése, az áramlástervezés és az átgondolt 

kommunikáció. A jelentésben bemutatott jó példák, illetve az adott intézmények esetében 

megfogalmazott kritikák számos múzeumban fejlesztéseket, átalakításokat indítottak el. A 

látogatóbarát múzeum kifejezés és a látogatói elvárások figyelembe vételének igénye pedig egyre 

gyakrabban jelent meg a múzeumvezetői koncepciókban és a múzeumi közbeszédben. 

 

II. 3. 3. A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ elindulása 

A Múzeumok Mindenkinek Program egyes feladatait 2006 tavaszától – az Oktatási és 

Kulturális Minisztériummal kötött együttműködési megállapodás értelmében – a szentendrei 
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Szabadtéri Néprajzi Múzeum szervezeti egységeként létrejött Múzeumi Oktatási és Képzési 

Központ (MOKK) vette át. Elsősorban a múzeumi szakemberek közti kapcsolatépítés, a szakmai 

továbbképzés kereteinek biztosítása – konferenciáik, tanácskozások, műhelyek és továbbképzések 

szervezésével, szakmai könyvtár és adatbázis építésével, hozzáférhetővé tételével, információk, 

tájékoztató anyagok terjesztésével –, a kiadványszerkesztés, a közönségkapcsolati vonatkozású 

kutatások végzése és a regionális koordinátori hálózat fejlesztése került a MOKK-hoz. Emellett 

több, a minisztérium hatáskörében maradt feladatban is részt vállalt; a program keretében kiírt 

pályázatok (Múzeumpedagógiai Nívódíj, Családbarát Múzeum stb.) tervezésében és 

lebonyolításában, a Múzeumok Mindenkinek Program által összefogott nagyrendezvények 

szervezésében és a program általános kommunikációjában (Török, 2006a). A MOKK működésének 

pénzügyi fedezetét piaci alapokon nyugvó szakértői, szaktanácsadói szerepvállalásával és 

tanfolyamok, képzések szervezésével tervezték biztosítani. 

A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ szakmai koncepciójának kialakításakor a 

közművelődési szakfelügyelet korábban idézett felmérése, a Múzeumok Mindenkinek Program 

tapasztalatai és a Látogatóbarát múzeumok elméleti megalapozása című kutatás eredményei mellett 

több külföldi szakmai szervezet működése szolgált például. A Berlini Múzeumpedagógiai Szolgálat 

(Museumpädagogischer Dienst Berlin) működéséről 2002-ben szakmai tanulmányúton szerezhettek 

közvetlen tapasztalatokat a minisztérium és az akkori közművelődési szakfelügyelet képviselői 

(Lengyelné Kurucz, 2003).  

A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ működésének első éveiben kidolgozta egy múzeumi 

vezetőképző tanfolyam tananyagát, elkészíttette a tanfolyami jegyzetet (Vásárhelyi, 2008.) és 

sikeresen megvalósította a képzési programot. Emellett továbbfejlesztette a Múzeumpedagógiai 

Nívódíj pályázati rendszerét, és először 2006-ban, majd később évente megrendezte a Múzeumok 

Őszi Fesztiválja országos programsorozatot. 

2008. elején került be a MOKK projektterve az Európai Unió által támogatott kiemelt 

projektek közé. A Múzeumok Mindenkinek – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése – 

Központi módszertani fejlesztés elnevezésű projekt tartalmi elemeinek részletes kidolgozása mellett 

a MOKK felnőttoktatási intézményi akkreditációja is elindult. A tervezett tevékenységek – 

elsősorban a képzési programok – közül azok kerültek előtérbe, amelyek a pályázati konstrukcióval 

összhangban a múzeumi ismeretátadás, a múzeumi tanulás területéhez kapcsolódtak. A projekt 

szakmai vezetői az oktatáshoz kapcsolódva igyekeztek minden olyan területet bevonni a képzések 

és kutatások körébe, amelyek a múzeumi szakma megújításához elengedhetetlennek tűntek. Így 

sikerült a múzeumi kommunikáció, a kiállításrendezés vagy a fogyatékkal élők múzeumi 

hozzáférésének biztosítását is a képzési tematikába illeszteni. A Múzeumok Mindenkinek 

Programból átvett regionális koordinátori hálózat az új projektben kiemelt szerepet kapott, és a 
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hatékonyabb működés érdekében megyei szintűvé bővült. A koordinátorokra az információ-

továbbító, közvetítő és helyi szintű szervező szerep hárult, rajtuk keresztül, az ő 

közreműködésükkel tudott a szentendrei központ országos szintű hatást elérni. Két – később három 

– külön múzeumpedagógiai szakkoordinátor is segítette a projekt szakmai vezetőinek munkáját. 

A MOKK központi módszertani fejlesztési projektjének tartalmi véglegesítésével 

párhuzamosan, szintén a Múzeumok Mindenkinek Program és a szakfelügyelet tapasztalatai alapján 

zajlott a múzeumok számára kiírt TÁMOP és TIOP pályázati konstrukciók előkészítése is. A 

Társadalmi Megújulás Operatív Program 3.2.8 konstrukció A komponense keretében kapott 

támogatást a MOKK kiemelt projektje, a B komponens pedig a múzeumok saját képzési-oktatási 

programjainak megújítására, fejlesztésére adott lehetőséget. A Társadalmi Infrastruktúra Operatív 

Program 1.2.2 konstrukciója az utóbbi fejlesztésekhez szükséges infrastrukturális háttér 

kialakításához kínált segítséget a sikeresen pályázó múzeumoknak. A pályázatok meghirdetésével a 

MOKK újabb komoly feladatot kapott: a múzeumok számára nemcsak szakmai szemléletében, 

hanem pályázati és megvalósítási mechanizmusában is újszerű projektek megvalósításához kellett 

segítséget nyújtania. 

2008 novemberében hivatalosan is elindult a MOKK uniós projektje, és az év végén 

meghirdetésre került az első TIOP támogatási konstrukció is. Ezzel a hazai múzeumi életben és a 

múzeumi ismeretátadás terén új fejezet kezdődött. A projekteket és azok hatásait a IV. fejezetben 

részletesen ismertetem. 

 

II.3.4. Összefoglalás 

A 21. század első évei a hazai múzeumpedagógia ismételt előtérbe kerülését, szakmapolitikai 

megerősödését eredményezték. A 2000-2003. közötti szakfelügyeleti vizsgálat által feltárt helyzet 

orvoslása céljából 2003-ban, az általános múzeumi modernizációs törekvésekkel párhuzamosan 

elindult a Múzeumok Mindenkinek Program, mely minisztériumi támogatással újjáélesztette az 

iskolai és múzeumi szakemberek közti együttműködést, módszertani kiadványokkal, szakmai 

tanácskozások szervezésével segítette a jó példák terjedését, a regionális koordinátori szervezet 

kialakításával és a Múzeumpedagógiai Nívódíj megalapításával elindította a hazai 

múzeumpedagógia intézményesülési folyamatát. A Reneszánsz túrák és a KUL-Túra Élmény 

programok sikere bizonyította a múzeumok iskolai hasznosításának érvényességét, és rávilágított a 

két intézményrendszer – múzeumok és közoktatás – együttműködése iránti igényre is. E programok 

tapasztalatai később a múzeumok, majd általánosabban a kulturális intézmények iskolán kívüli 

tanulási helyszínként való alkalmazását célzó TÁMOP pályázati konstrukciókba épültek be. 

A Látogatóbarát múzeumok elméleti megalapozása kutatás tapasztalatai és ajánlásai nyomán 

egyértelművé vált, hogy a megváltozott látogatói igények kielégítése érdekében a múzeumi 
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munkatársak szemléletváltása, szakmai továbbképzések mellett az intézmények infrastrukturális 

fejlesztésére, a közművelődési, múzeumpedagógiai és szolgáltató funkciók szerepének 

újragondolására van szükség. 

 

A Múzeumok Mindenkinek Program eredményeinek továbbvitele és egyes tevékenységeinek 

fejlesztése érdekében alakult meg a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ 2006-ban. A szakmai és 

közönségprogramok szervezése mellett megkezdték a múzeumi területen hiányzó, a 

szemléletváltáshoz elengedhetetlen továbbképzések kidolgozását, a koordinátori hálózaton keresztül 

országos szinten gyűjtötték a fejlesztési igényeket és javaslatokat. Az OKM Közgyűjteményi 

Főosztályával és az európai uniós pályázatok kidolgozásáért felelős kormányzati szervezetekkel 

együttműködésben sikerült elérni, hogy az oktatási célú pályázati konstrukciók sorában a 

múzeumpedagógia infrastrukturális és módszertani megújítását célzó programok is helyet kapjanak. 

Dolgozatom IV. és V. fejezetében az e pályázatok keretében megvalósult nagyszabású, a 

múzeumpedagógia és a hazai múzeumi szakma szempontjából egyaránt jelentős fejlesztéseket, 

illetve az ezek nyomán megvalósult lépték- és szemléletváltást mutatom majd be részletesen. 
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III. A MÚZEUMPEDAGÓGIA DIDAKTIKAI ÉS MÓDSZERTANI JELLEGZETESSÉGEI 

Ebben a fejezetben a hazai múzeumpedagógia elméletébe és gyakorlatába nyújtok betekintést a 

teljesség igénye nélkül, majd a továbbfejlődés irányainak példájaként a kortárs neveléstudományi 

elméletek múzeumi alkalmazására hozok példákat. A hazai gyakorlat jellegzetességeinek 

bemutatása, valamint a nemzetközi kitekintés elméleti és módszertani értelmezési keretet adhat 

annak a szemléletváltásnak, amelyet a 2008-2013. között megvalósult fejlesztések generáltak 

hazánk múzeumaiban. Egyben rámutathatnak az esetleges hiányosságokra, a továbblépés 

szükségességére. 

A magyar múzeumpedagógiai gyakorlat – a nemzetközi trendekhez hasonlóan – sokat merít a 

máig ható reformpedagógiai irányzatok elméletéből és gyakorlati módszertanából. Ezért a 

bemutatás során elsősorban ezeket a párhuzamokat emelem ki (a reformpedagógia és 

múzeumpedagógia kapcsolatáról l. még Bencze, 2009 tanulmányát), hatékonyságukat pedig  a 

Montessori-pedagógia elveinek és gyakorlatának tudatos, következetes múzeumi alkalmazásának 

egy példájával érzékeltetem. A fejezet második felében a legújabb neveléstudományi irányzatok 

múzeumpedagógiai alkalmazására hozok példákat. Zárásként a múzeumpedagógia fogalmának – az 

elméleti alapok és a gyakorlat sokszínűségéből, komplexitásából adódó – definiálási nehézségeire 

térek ki. 

 

III.1.1. Reformpedagógiai elvek és módszerek a múzeumokban 

A reformpedagógia a 19. és a 20. század fordulóján, elsősorban Európában és az Egyesült 

Államokban kialakult – és a pedagógiai szemléletre és módszertani gyakorlatra a mai napig jelentős 

hatással lévő – pedagógiai irányzatok és koncepciók összefoglaló elnevezése, melyek 

középpontjában a pedagógiai gondolkodás és nevelési gyakorlat gyermekközpontú és -léptékű 

megújítása áll. Ezen irányzatok egy a tanulási folyamatban aktívan résztvevő gyerekképet állítottak 

a középpontba, és ez alapján fogalmazták meg a hagyományos iskolarendszerrel szembeni 

kritikákat.  

Ha e kritikai megállapításokat sorra vesszük, és párhuzamba állítjuk a múzeumpedagógia ma is 

általánosan meghatározó jellemzőivel, láthatjuk, hogy a múzeumi tanulás számos ponton a 

hagyományos iskolarendszer kritizált jellemzőivel (Németh és Skiera, 1999. 12. o) ellentétes 

tulajdonságokkal bír, vagyis képes az iskolarendszer elméleti és módszertani hiányosságainak 

ellensúlyozására. Bár ma már – részben éppen a reformpedagógiai törekvések hatására – az iskolai 

oktatás keretei is jóval oldottabbak, a múzeumi, illetve általában az iskolán kívüli tanulási 

helyszíneken zajló ismeretszerzés komoly hozzáadott értéket jelent. 
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1. táblázat: A hagyományos iskolarendszer kritikája és a múzeumpedagógia jellegzetességei  

Hagyományos iskolarendszer Múzeumpedagógia  

Módszertani egyoldalúság Módszertani sokszínűség 
Merev idő-ütemezés (45 perces órák) Tágabb időkeret, rugalmasabb időgazdálkodás 
A tanterv dominanciája Gyűjteményre épülő ismeretek, tágabb kontextus 
Tankönyv alapján folyó tanulás  Tárgyakkal való interakción, források elemzésén 

alapuló tanulás, személyes tapasztalatokon 
keresztül 

Tantárgyi rendszer Interdiszciplináris, tantárgyközi megközelítés 
Sematikus értékelési és minősítési gyakorlat, 
fegyelmezés 

Nincs kötelező értékelés és minősítés, egyéni 
készségek és tudás elismerése, motiválás 

Formális fegyelmezés Közös szabályok felállítása és betartása 
(múzeumi „házirend”) 

Egyoldalú kommunikációs szerkezetek Folyamatos interakció, kooperatív 
munkaszervezés, többirányú kommunikációs 
formák alkalmazása 

Az iskolarendszer merev struktúrája 
(teljesítményen alapuló szelekció, korai döntés) 

Nyitott rendszer, minden életkorú és 
iskolázottságú diákot fogad 

Forrás: Németh és Skiera (1999) nyomán, illetve saját gyűjtés 

 

A múzeumi tanulásban rejlő lehetőségeket felismerve a reformpedagógiai törekvések 

szemléletmódja, elvei és gyakorlata az intézmények többségének múzeumpedagógiai gyakorlatában 

megjelenik. Az alábbiakban e jellegzetes jegyeket mutatom be. 
 

Pedagógiai alapelvek 

A reformpedagógiai irányzatok talán legfontosabb törekvése, hogy a gyermek saját tapasztalatokon, 

személyes élményeken keresztül ismerje meg az őt körülvevő világot. Az iskola épületéből kilépve, 

az iskolán kívüli tanulási helyszíneken, nem tankönyv alapján, hanem a helyszín, az eredeti 

műtárgyak és dokumentumok közvetlen megismerésével értse meg világunk összefüggéseit. A 

történeti, természettudományi és művészeti múzeumok különösen alkalmas helyek erre, hiszen 

koncentráltan, sajátos kontextusban elhelyezett eredeti tárgyakkal való találkozás lehetőségét 

biztosítják, ma már az esetek többségében megfelelő pedagógiai módszertani ismeretekkel 

rendelkező szakemberek – tárlatvezetők, múzeumpedagógusok, akár muzeológusok – 

közreműködésével. 

Bár a pedagógusok többsége konkrét tematikához, tananyaghoz, tantárgyhoz választ 

múzeumot, kiállítást, múzeumi foglalkozást8, a kiállítások és múzeumi gyűjtemények 

                                                 
8 A 2013-ban elindított online múzeumpedagógiai adatbázis, a Múzeumi a'la carte keresőfelülete is a tantárgyi 

szűkítés lehetőségét ajánlja fel a területi és az életkori keresési opció mellett. 
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tananyagszervezéstől eltérő szerkesztési elvei és módszertana a múzeumi órák során lehetőséget 

kínál a komplexebb, interdiszciplináris megközelítésekre, a tantárgyközi kapcsolatok bemutatására, 

felismerésére. A múzeumlátogatás alkalmat adhat a diákok adott témáról való előzetes ismereteinek 

felidézésére, a közösen tanultak rendszerezésére, áttekintésére vagy akár új nézőpontból való 

vizsgálatára is. 

A múzeumban zajló tanulási folyamatok nemcsak az információ és a lexikális tudás 

élvezetesebb, életkori sajátosságoknak megfelelő átadására szolgálnak. A kreatív, változatos 

munkaformák a készségek, kompetenciák fejlesztését is segítik. Konkrét tananyaghoz kapcsolódó 

példaként l. Szepesházyné (2009), a nem szakrendszerű oktatás és a múzeumok összefüggéseiről 

Palotainé (2009), a kompetencia-alapú tananyagfejlesztések múzeumi vonatkozásairól Bárd 

(2009b). A tantárgyi kompetenciák mellett többek között a társas kompetenciák, a kommunikációs 

kompetenciák, az esztétikai és művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetenciája, az 

interkulturális kompetenciák, sőt az önálló tanulási, ismeretszerzési kompetenciák is erősíthetők a 

múzeumban. Nem utolsó sorban pedig konkrét „múzeumi kompetenciák” fejleszthetők ezáltal: a 

múzeumi tanulás tanulása – a kiállítások komplex kommunikációs eszközrendszerének értelmezése, 

a múzeumi gyűjtemények forrásként való használata –, a tárgyakkal való óvatos bánásmód, a 

megőrzés fontosságának tudatosítása (Miszné Korenchy, én.). 

 

Gyermekkép 

A reformpedagógiai törekvések többsége fontosnak tartja a gyermeki személyiség és készségek 

fejlődésének fokozatosságát, illetve az egyes életkori szakaszoknak megfelelő tanulási módszerek 

alkalmazását. A hazai múzeumpedagógia gyakorlata nagy hangsúlyt fektet az életkori 

sajátosságokhoz illeszkedő tartalom és módszertan alkalmazására; a múzeumok többsége az 

óvodásoktól a gimnazistákon át a felsőfokú tanulmányokat folytató diákokig minden korosztály 

számára kínál kidolgozott múzeumi órákat, foglalkozásokat (Káldy, Kárpáti és Szirmai, 2010. 34. 

illetve 37. oldal táblázatai). Ezek időtartamukban, az átadni-megélni-megmutatni kívánt ismeretek 

és készségek mennyiségében, a feldolgozás formájában, eszközeiben egyaránt igazodnak a 

választott korosztályhoz. 

 

Módszertani sajátosságok  

A múzeumi tanulás az esetek jelentős részében magától értetődően tapasztalati tanulás, hiszen az 

műtárgyakkal való közvetlen találkozáson alapul. A demonstrációs tárgyak, műtárgymásolatok, 

makettek alkalmazása, illetve lehetőség szerint az eredeti műtárgy bevonása a tanulási folyamatba a 

múzeumi ismeretátadás egyedi, azt minden más iskolai vagy iskolán kívüli tanulási helyszíntől 

megkülönböztető jellemzője. A tárgyakkal való tanulás még a múzeumi környezetből kiemelve, 
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akár iskolai keretek között is lehetőséget ad a múzeumi módszerek alkalmazására, a múzeum mint 

intézmény megismertetésére.9 

A tárgyakkal való interakció, a cselekedtető tanulás egyfelől a természettudományi, 

technikatörténeti múzeumok esetében jelenik meg, nemcsak a múzeumpedagógiai foglalkozások 

során, hanem igen gyakran a kiállításokba beépítve is. A 20. század utolsó évtizedeiben, és a 2000-

es években megjelenő science centerek módszertana – a tematikai kapcsolódások miatt - elsőként 

ezekben a múzeumtípusokban jelent meg, és segítette a múzeumi ismeretterjesztés reneszánszát. A 

hands-on technikák, kísérletek, kirakók, párosítók, kipróbálható modellek, összerakható vagy 

szétszedhető makettek a kész válaszok, kijelentések helyett az összefüggések saját, önálló 

felismerésére adnak alkalmat. A történeti, helytörténeti és néprajzi múzeumokban az autentikus 

tárgyak, a felpróbálható jelmezek, a régi korok hagyományainak, szokásainak, hétköznapi 

tevékenységeinek és ünnepi alkalmainak felidézése dramatikus játékokkal, kézműves 

alkotómunkával mintegy „időutazás” keretében segítik a történelem és a társadalmi változások 

megismerését (Lovas, 2009). A művészeti gyűjtemények a műalkotások által inspirált egyéni vagy 

csoportos alkotómunka, a művészetpedagógiai módszerek alkalmazása (l. többek között Foghtűy, 

Sipos, Hemrik és Sinkó írását in: Foghtűy és Szepesházyné,2009) mellett szintén élhetnek a 

drámapedagógia eszközeivel és a társművészeti ágak – zene, tánc – módszereinek bevonásával. 

Minden esetben fontos az elsődlegesen vizuális csatornát használó múzeumi közegben a többi 

érzékszerv megmozgatása, a többcsatornás tapasztalási lehetőségek biztosítása: a tapintás, a hallás, 

sőt egyre gyakrabban a szaglás és az ízlelés is megjelenik nemcsak a múzeumi órákon, hanem a 

kiállításokon is. Ugyanígy fontos – különösen kisebb gyerekek esetében – a mozgásos önkifejezés, 

a mozgáskoordináció és a testtudatosság fejlesztése, amire szintén vannak jól bevált, múzeumi 

terekben is biztonsággal és élvezettel alkalmazható gyakorlatok. 

 

Munkaszervezés 

A múzeumi foglalkozásokon a hazai múzeumok is egyre gyakrabban alkalmaznak páros és 

csoportmunkát. Több intézmény foglalkozásain megjelenik a kooperatív munkaszervezés, így 

kiemelt szerephez jut a társas interakció, az egymástól tanulás is. A nem iskolai környezetben a 

tanulók személyiségének új oldala is megmutatkozhat. A közös élmény erősítheti, megújíthatja az 

osztályközösségen belüli kapcsolatokat, ami hosszabb távon is pozitív hatással lehet a személyes 

fejlődésre és a közös tanulásra. 

 

                                                 
9 Ezért tud hatásos lenni, ha a múzeumpedagógusok rendezvények vagy rendhagyó tanórák keretében ellátogatnak az 

iskolába. A 2014. évi Múzeumok Őszi Fesztiválján kiemelt helyet kapott az ún. „bőröndmúzeumok” kidolgozása és 
megvalósítása. 
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III.1.2. Montessori-módszer múzeumi környezetben 

A Magyar Mezőgazdasági Múzeum munkatársa, Csók Márta képzett Montessori-pedagógusként 

2002. óta tudatosan a Montessori-pedagógia elvei és gyakorlati módszerei mentén építette fel 

múzeumpedagógiai foglalkozásait (Csók, 2004. és Csók, 2009). Úgy gondolta, a múzeumpedagógia 

és a Montessori-pedagógia elméletének és módszertanának ötvözésével a múzeumi körülményekre 

tervezett foglalkozások hatékonyabban segítik majd az iskolai tananyag megértését, és emellett az 

érzelmi és társas intelligencia fejlesztése, a készség- és képességfejlesztés területén, a felzárkóztatás 

és esélyegyenlőtlenség problémáinak kezelésében is támogatni tudják az iskola oktató és nevelő 

munkáját. 

Tapasztalatai szerint Maria Montessori elméletének alapfogalmai, az önfejlődés, a szabadság és 

az élni segítés a múzeumpedagógiában is érvényesíthetők; a foglalkozásokon a gyerekek 

meghatározott keretek között, egyes feladatok megoldásában viszonylag nagy szabadságot 

élveznek, akár önállóan is közlekedhetnek a kiállításokban. A feladatokban, tevékenységekben való 

részvétel nem kötelező. Montessori is hangsúlyozza az eredeti források, az „eredeti”, „valódi” 

élmény fontosságát; a múzeumok esetében a műtárgyak, dokumentumok egyedisége biztosítja ezt. 

A múzeumpedagógus személyisége és szerepe is meghatározó a tanulási folyamatban: nem 

tudásátadó, hanem az ismeretszerzési folyamat szervezője, aki a megfelelő tanulási környezetet, a 

szükséges eszközöket biztosítja, és motiválja a diákokat. 

Csók Márta két foglalkozást dolgozott ki a Montessori-féle elmélet és módszertan alapján, 7, 

illetve 8 éves gyerekek számára. A kozmikus nevelés célkitűzéseinek megfelelően az egészből a 

részek felé haladva, minél több érzékszervre ható módszerek, munkaformák alkalmazásával állította 

össze A növények országából és a Vadon élő állatok az erdőben című foglalkozásokat. A program 

kidolgozásakor, kísérleti jelleggel megtartott foglalkozásokat két „pedagógus-továbbképzés jellegű” 

előkészítő alkalom előzte meg, mely a Montessori-pedagógia alapjait, a foglalkozások során 

feldolgozásra kerülő kiállításokat, a foglalkozások során használt eszközöket és módszereket 

ismertette meg a tanítókkal, illetve segítséget adott a foglalkozás iskolai előkészítéséhez és utólagos 

feldolgozásához. A foglalkozások a kísérlet során a felkészített pedagógusok és a 

múzeumpedagógus, valamint a szülők aktív részvételével valósultak meg.  

A foglalkozásokhoz a múzeumpedagógus a Montessori-eszközök mintájára és inspirációja 

nyomán rendkívül gazdag demonstrációs eszköz-készletet állított össze (levélkártya-készlet, 

fakéreg-minták, szaglódobozok, „titokzsákok”, zajdobozok, állatszőrök, falevelek, madártollak, 

állatcsontok), és különböző valódi gyümölcsöket, zöldségeket, magvakat és tejtermékeket is 

használt. Mindkét foglalkozást a kiállításban kezdték, ezután a foglalkoztató helyiségben különböző 

feladatokat kaptak a gyerekek, majd manuális alkotótevékenység és beszélgetés keretében a 

foglalkozás során megismert természeti kincsek és megtermelt javak új kontextusba helyezése – az 
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ember számára való hasznosság, például az élelem elfogyasztása – zárta a tanulási folyamatot. 

Az alaposan előkészített kísérleti foglalkozások pozitív tapasztalatokkal szolgáltak. Ennek 

nyomán a foglalkozások a mai napig sikerrel szerepelnek a Mezőgazdasági Múzeum kínálatában, és 

mintául szolgálnak a múzeum többi múzeumpedagógusának, illetve más múzeumok 

munkatársainak is. 

 

III.1.3. Összefoglalás 

Megállapítható tehát, hogy a mai hazai múzeumpedagógiai gyakorlat módszertani eszköztára igen 

gazdag. A módszerek jelentős része a reformpedagógiai mozgalom máig élő irányzatainak hatására, 

olykor egy-egy pedagógus, múzeumpedagógus személyes indíttatásából vagy módszertani 

tapasztalatából kiindulva, esetenként nemzetközi továbbképzések, tanulmányutak 

„eredményeként”terjedt el. Kiemelkedő szerepe van e módszertani gazdagság továbbéltetésében a 

formális múzeumpedagógiai képzéseknek. Az ELTE PPK múzeumpedagógus képzéséről Foghtűy 

(2009) közöl átfogó ismertetést, illetve a képzés hasznosulására vonatkozó hallgatói kutatás 

eredményeit. A hazai felsőoktatás további múzeumi, múzeumpedagógiai témájú képzési formáit 

Németh (2009) elemezte. A MOKK vonatkozó képzéseit e dolgozat IV.1.2. fejezetében részletesen 

bemutatom. A múzeumok közötti non-formális és informális tapasztalatcserék, együttműködések10, 

a meglévő jó gyakorlatok terjesztése is biztosítja a folyamatos megújulás lehetőségét. 

 

III.2. A legújabb tanuláselméletek megjelenése a múzeumpedagógiában 

A reformpedagógiai hatások a mai napig segítik a múzeumi ismeretátadás elméleti és módszertani 

frissülését, folyamatos megújulását. Érdemes azonban emellett folyamatosan tájékozódni a 

legfrissebb tanuláselméletekről, a neveléstudományi kutatások aktuális eredményeiről, hiszen ezek 

számos eleme beilleszthető az új muzeológiai gondolkodásba, többek között a közösség bevonása, a 

különböző célcsoportok hatékony megszólítása, a múzeumok társadalmi szerepvállalása és az 

élethosszig tartó tanulásban való részvétele terén. Az alábbiakban két olyan elméletet ismertetek, 

melyek múzeumi alkalmazására nemzetközi szinten már történtek kísérletek, léteznek bevált jó 

gyakorlatok. 

 

III.2.1. A Kolb-féle tanulási stílusok múzeumi alkalmazásának lehetőségei  

A tapasztalati tanulás modellje és a tanulási stílusok 

David A. Kolb amerikai szociálpszichológus tapasztalati tanulás elméletében a 20. század 

meghatározó jelentőségű tanuláselméleti irányzatait (John Dewey, Kurt Lewin, Jean Piaget, William 

                                                 
10 Többek között a Pulszky Társaság vagy a MOKK által szervezett konferenciák, találkozók, a MOKK koordinátorai 

által szervezett műhelymunkák. 
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James, Carl Jung, Paulo Freire, Carl Rogers stb.) ötvözi. A tanulás folyamat-jellegét hangsúlyozta, 

mely folyamat nemcsak új ismeretek elsajátításából áll, hanem mindig újratanulás is; a tanuló 

meglévő tudását, előzetes tapasztalatait előhívva dolgozza fel az új ismereteket, átalakítja, integrálja 

azt. Az egyén állandó kölcsönhatásban él környezetével, és a felmerülő „konfliktusok”, 

állapotkülönbségek kiegyenlítésére, az egyensúlyi állapot megtalálására törekszik: vagy 

alkalmazkodik hozzá saját állapotának megváltoztatásával, vagy a környezetet igyekszik átalakítani. 

Az elmélet hangsúlyozza, hogy a tanulásban a kognitív elemek mellett az affektív tényezők is 

fontos szerepet játszanak. A tanulási folyamatot tudáskonstrukciónak tekinti, amelyben nagy 

jelentősége van a tudástranszfernek és a társas tanulásnak is (Kolb, 1984).  

 

A fentiek alapján a tanulási folyamat négy, ciklikusan ismétlődő szakaszra osztható: 

 a cselekvés, tanulás élménye/közvetlen tapasztalatszerzés 

 a tapasztalatok elemzésén alapuló megfigyelés/belső reflexió 

 a feldolgozott élmények összevetése az egyén korábbi ismereteivel/elméletalkotás 

 az újonnan szerzett tudás kipróbálása, alkalmazása a gyakorlatban/új kompetencia 

kialakulása (Mihalkó, 2007). 

 
1. számú ábra: A Kolb-féle ciklikus tanulási modell és a tanulási stílusok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Forrás: Tóth és Béky (2008) 

E tanulási ciklus – mely inkább spirálként mint körkörös folyamatként ábrázolható – 

alapvetően két dimenzióra épül:az egyik az információ észlelésének, felvételének-megszerzésének 

módját, a másik pedig a megszerzett információk feldolgozását jellemzi. A szélső értékek az első 

esetben a közvetlen tapasztalás és a gondolkodás, elméletalkotás, míg a második esetben 
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(információfeldolgozás) konkrét, gyakorlati alkalmazás vagy elvont, absztrakt értelmezés. 

A két dimenzió mentén Kolb négy különböző tanulási stílust is elkülönített, melyekhez kutatási 

tapasztalatai alapján igen eltérő tanulási módszerek és attitűdök társíthatók. Az egyes tanulók 

tanulási stílusát a Kolb és követői által kidolgozott tesztek alkalmazásával lehet meghatározni. A 

négy tanulási stílus: 

1. konkrét-megfigyelő – széttartó (divergens), érzékelésorientált 

2. absztrakt-megfigyelő – beolvasztó (asszimilátor), gondolkodás-centrikus 

3. absztrakt-aktív – összetartó (konvergens), tervezés-centrikus 

4. konkrét-aktív – alkalmazkodó (akkomodátor), cselekvésorientált 

 

Eltérő tanulási stílusú látogatók a múzeumokban 

A múzeumi ismeretátadási folyamat tervezése és megvalósítása során is érdemes figyelembe venni 

a látogatók tanulási stílusának különbözőségét. Az eltérő tanulási stílusú látogatók más-más 

környezetben és módszerekkel tudnak motiváltan, hatékonyan tanulni; a Kolb-féle tanulási stílusok 

ismerete a kiállítások rendezéséhez és a múzeumi órák, családi programok tervezéséhez is számos 

ötletet adhat.  

2004-2006 között zajlott az a nemzetközi képzési projekt, melynek során múzeumi 

szakemberek ismerkedhettek meg a Kolb-féle tanuláselmélettel és a tanulási stílusokhoz illeszkedő 

múzeumi interpretációs és ismeretátadási technikákkal (Gibbs, Sani és Thompson, én.). Bár a 

program az élethosszig tartó tanulás kapcsán elsősorban a felnőtt tanulókra koncentrált, hasznos 

tanácsokkal szolgál a szűkebben értelmezett múzeumpedagógia számára is. 

A projekt keretében több műhelymunka zajlott nemzetközi szakértők és múzeumi munkatársak 

részvételével. Ezek során a négy tanulási stílushoz jellemző kulcsszavakat társítottak, majd 

összegyűjtötték azokat a jellegzetességeket, amelyek az adott stílusú látogató múzeumlátogatási 

szokásait jellemzik. Végül ezen jellegzetességek alapján gyűjtöttek ötleteket, jó példákat motiváló 

kiállítások és aktivitások tervezéséhez.  
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2. számú táblázat: A különböző tanulási stílusú látogatók jellemzői  
 Dreamers 

(álmodozók) 
Deliberators 
(mérlegelők) 

Deciders 
(döntéshozók) 

Doers 
(cselekvők) 

Tanulási stílus 
(Kolb)  

Konkrét-megfigyelő 
(divergens) 

Absztrakt-megfigyelő 
(asszimilátor) 

Absztrakt-aktív 
(konvergens) 

Konkrét-aktív 
(akkomodátor) 

Erősség Képzelőerő, 
jelentés és érték iránti 
figyelem, 
több szempont 
figyelembe vétele 

Nagy mennyiségű 
információ 
befogadása, elemzése, 
értelmezése 

Problémamegoldás, 
elméletek gyakorlati 
alkalmazása, 
döntésképesség. 

Új élmények 
megszerzése, tervek 
megvalósítása, gyors 
alkalmazkodóképess
ég. 

Kulcsszavak érzelmek, 
személyesség, 
kreativitás, különböző 
nézőpontok, költőiség, 
képzelet, színek és 
anyagok, 
szubjektivitás 

tények és adatok, 
logikai kapcsolat, 
szakértői vélemény, 
elméletalkotás, háttér-
információk, szépség,  
precizitás 

funkcionalitás, 
hatékonyság, 
érvényesség és 
alkalmazhatóság,sé
mák és modellek, 
elméletek 
kipróbálása, 
kiegészítő anyagok, 
ésszerűség és 
praktikum, technika, 
problémamegoldás  

új tapasztalatok, 
bevonódás, izgalom 
és változatosság, 
verseny és kockázat, 
rövid és lényegre 
törő, látványos, való 
élet bemutatása, 
intuíció 

Motiváció Emberek és fantázia Intellektuális kihívás Próbáld ki a 
gyakorlatban! Találd 
meg a helyes 
választ! 

Vajon mi történik? 
Próbáld ki! 

Múzeumi 
interpretációs 
technikák  

Olyan kérdések, 
amelyek 
megválaszolásához 
saját fantáziáját kell 
használnia. 

A tárgyak, 
információk olyan 
elrendezése, mely 
lehetővé teszi a 
köztük lévő logikai  
kapcsolatok elemzését 
(pl. kronológia). 

Helyes válasz 
megtalálására, 
információk helyes 
sorrendbe rakására, 
párosításra buzdító 
feladatok. Skálák, 
modellek 
alkalmazása. 

Kipróbálható 
modellek 
alkalmazása, 
mozgásos feladatok. 

 Saját táblázat Mihalkó (2007) és Gibbs – Sani – Thompson (én.) nyomán 
 

A fenti táblázat alapján egy-egy kiállítás esetében már a forgatókönyv írásakor figyelembe 

vehetőek a különböző tanulási stílusok, és egyes kiállítási egységek akár több tanulási stílushoz 

illeszkedő interpretációval is megvalósíthatók. A kiállított műtárgyak mellett fontos szerephez 

juthatnak a modellek, makettek, a feliratokban elhelyezett kérdések, az információ átadásának 

interaktív formái – például kérdés-válasz párok, kirakók, párosítós feladatok. A kiállításra épülő 

múzeumpedagógiai programok során pedig még több lehetőség van az eltérő tanulási motivációk és 

tanulási stílusoknak megfelelő módszerek alkalmazására, a fantáziajátékoktól és ötletelésektől a 

kísérletezésen át a kreatív alkotásig. 
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Tanulás múzeumi környezetben 

A tanulási stílusok mellett Kolb tanulási ciklus elméletéből a tanulási környezet és a tanulás társas 

jellegének fontosságát is ki kell emelnünk. A múzeumi tanulás a legtöbbször társas folyamat, a 

múzeumlátogatás a család, a baráti társaság, turistacsoport vagy az osztály közös élménye. 

Nemcsak a kiállításból, a tárgyakon és a szövegeken keresztül tanulunk, hanem a látogatás közben 

és után zajló beszélgetésekből, a felmerülő kérdések nyomán is. Ezért különösen fontos a vezetett 

múzeumlátogatás során a múzeumi tárlatvezető vagy múzeumpedagógus szerepe, szakmai és 

személyes kompetenciái (Bárd, 2009c). A múzeumpedagógiai foglalkozásokon alkalmazott páros 

vagy kiscsoportos gyakorlatok további lehetőségeket kínálnak nemcsak a kooperatív készségek 

fejlesztése terén, hanem abban is, hogy a különböző tanulási stílusú diákok egymás tanulási 

stratégiáiból, megismerési módszereiből is profitáljanak. 

Sokszor már az motiváló és inspiráló lehet a diákok számára, hogy nem az iskolában, hanem 

egy külső helyszínen, például múzeumban mélyedhetnek el az adott témában, szerezhetnek új 

tapasztalatokat, ismereteket. A múzeumok által kínált tanulási környezet legfőbb jellemzőjeként a 

szakirodalom többnyire a tárgyakkal való közvetlen kapcsolat lehetőségét emeli ki. A tárggyal való 

találkozás, a felfedezés élményén túl a tárgyak összehasonlításra, vitára ösztönöznek (l. még Weber, 

én.; Vásárhelyi, 2011). A kiállítás a tárgyakat speciális kontextusba helyezi, mely számos 

értelmezési utat nyit a látogató számára. Erre épülnek, ezt árnyalják a foglalkozások, 

múzeumpedagógiai tevékenységek, amelyek révén számos további ismeretszerzési és feldolgozási 

lehetőség nyílik meg. Ezekben az esetekben is fontos, hogy a kiállítás vagy a foglalkozás témájával 

kapcsolatos előzetes ismereteket előhívjuk a tanulóból, hiszen az új tapasztalatok ezekhez 

kapcsolódva tudnak valódi tudássá válni. 

A foglalkozások és egyéb tevékenységek helyszíne azonban nemcsak a kiállítás lehet; a 

múzeumok többségében erre múzeumpedagógiai foglalkoztató helyiség, közösségi tér, felfedező 

szoba, kézműves vagy alkotóműhely, előadóterem is rendelkezésre áll. Ezek a terek 

elrendezésükben általában szintén eltérnek a hagyományos iskolai tantermektől, viszont a múzeumi 

kiállításokhoz képest sokkal kevesebb óvintézkedést és viselkedési korlátot szabnak, lehetőséget 

biztosítanak olyan tevékenységek végzésére is, melyek műtárgyvédelmi okokból a kiállításokban 

nem megvalósíthatók. Optimális esetben a kiállítások és az oktató-ismeretszerző terek együttesen 

biztosítják a múzeumi tanulás ideális, komplex helyszínét, amely valamennyi tanuló egyedi tanulási 

stílusához illő formát és keretet tud adni. Az ideális tanulási környezet kritériumrendszerét 

Bransford és társai nyomán Kárpáti (2011) ismerteti. 
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III. 2.2. A konstruktivista tanuláselmélet és lehetséges múzeumpedagógia kapcsolódásai 

A konstruktivizmus mint tanulási stratégia    

A konstruktivista tanuláselmélet a pedagógia egyik legfrissebb irányzata, hazai szakirodalma 

viszonylag csekély, a pedagógiai elvei alapját adó filozófia külföldön is vitatott (Nahalka, 2002; 

Monoriné, 2008). Ugyanakkor szemléletében és eszközeiben számos reformpedagógiai irányzat 

elvei, tapasztalatai köszönnek vissza. A filozófiai, pszichológiai és kibernetikai alapokon nyugvó 

ismeretelméletként és a tanulás egy újfajta felfogásaként a konstruktivizmus az 1980-as években 

jelenik meg. A felvilágosodás korától a filozófiában és a tudományos életben uralkodó nézettel – 

miszerint a világ megismerhető, megtanulható és rendszerezhető – szemben azt állítja, hogy nincs 

egy mindentől függetlenül létező „külső” tudás. Mindannyian a magunk világát alkotjuk meg 

azáltal, hogy tapasztalataink alapján jelentéseket alkotunk, értelmezéseket gyártunk, vagyis nem 

egy objektív világ létezik, hanem egyes személyek által megkonstruált világok. Saját megismerési 

stratégiát és mentális modellt alkotunk, így a tanulás a világ jelenségeinek a korábbi tapasztalataink 

alapján felépített struktúrában való elhelyezését, illetve a struktúránk, stratégiánk folyamatos 

felülvizsgálatát, az új tapasztalatok tükrében való újrarendezését jelenti. 

Mint filozófiai irányzatnak, a konstruktivizmusnak számos ága különböztethető meg; radikális, 

szociális, fizikai, evolúciós, posztmodern konstruktivizmus, szociális konstrukcionizmus, 

információfeldolgozási konstruktivizmus. Valamennyi egy vagy több kutatóhoz, kutatócsoporthoz 

köthető, az ismertebb nevek Ernst von Glassersfeld, Heylingen, Ernest, de egyesek a radikális 

konstruktivizmushoz sorolják – a konstruktivisták által egyébként többször kritizált – Piaget 

munkásságát is. 

Pedagógiai szempontból a konstruktivizmusban a tanulás folyamatán és nem eredményén van a 

hangsúly. Céljának azt tekinti, hogy a tanulók egyénenként képesek legyenek létrehozni a világról 

alkotott saját modelljüket, komplex, tartalomalapú tudást szerezve. Ehhez kínál támogató, 

természethű környezetet, segítő, nem irányító, hanem csapatvezető, koordinátor szerepű 

pedagógussal, életközeli problémákkal, és az önellenőrzés lehetőségével. Tanulóközpontú 

megközelítésében és eszközeiben, módszereiben a konstruktivizmus valóban a reformpedagógiák 

„leszármazottjának” tekinthető. 

 

A konstruktivista tanulási elmélet múzeumpedagógiai vonatkozásai 

George E. Hein a Lesley University emeritus professzora, egyebek mellett a múzeumi tanulási 

folyamatok és azok értékelésének kutatója több írásában is foglalkozik Dewey munkásságának 

múzeumi vonatkozásaival (többek között Hein, 1995 és Hein, 2006), illetve .a konstruktivista 

tanuláselmélet múzeumi alkalmazásával (például Hein, 1992)  The Constructivist Museum (Hein, 

1995) című cikkében a tudásról és a tanulásról vallott elvek mentén felállított koordináta-
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rendszerben helyezi el a tanulás, ismeretszerzés szempontjából a különböző múzeumtípusokat. Ez a 

felosztás nemcsak a múzeumpedagógiai tevékenység, hanem egy-egy múzeum 

múzeumpedagógiához, múzeumi tanuláshoz való viszonyának, sőt a kiállítások tanulási szempontú 

vizsgálatakor is alkalmazható. 

 
2. számú ábra: Múzeumtípusok a megismerés-elméletek és tanulás-elméletek koordináta-rendszerében 

Forrás: Hein (1995) 

 

A tanuláselméletek dimenziójában Hein szerint a két véglet a fokozatos tanulás elmélete, mikor 

a tanuló elméje üres („tiszta lap”), és azt kell lépésről lépésre megtölteni az ismeretekkel, illetve az 

a felfogás, miszerint a tanulási folyamat során a tanuló maga hozza létre a tudást tapasztalatai 

és/vagy saját ötletei, gondolatai alapján. Az ismeretelmélet dimenziójának egyik végén azok az 

elméletek állnak, melyek szerint a tudás, a valóság tőlünk függetlenül létezik, a másik oldalon pedig 

azok, melyek szerint azt az egyének és a közösségek maguk konstruálják, hozzák létre. 

E dimenziók mentén négy jellegzetes tanulási szemlélet és ennek megfelelően négy fő 

múzeumi ismeretátadási irányzat határozható meg: 

 A rendszerező múzeum, mely a hagyományos tananyag- és szövegalapú tanulás 

jellegzetességeire épül. Eszerint a múzeum kiállításainak a választott téma valódi, „adott” 

struktúráját, rendszerét kell tükrözniük, és a tartalmakat olyan formában kell a látogató elé 

tárni, hogy azokat a lehető legkönnyebben megértse. 
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 A felfedező múzeum értelemszerűen a felfedezéses tanulás jellegzetes szemléleti jegyeit 

hordozza: a tudásról vallott nézetei a rendszerező múzeuméhoz hasonlóan pozitivista 

alapokon állnak, de magát a tanulási folyamat során fontosabbnak tartja a saját, személyes, 

közvetlen tapasztalatot, mint az elméleti ismeretátadást. A közvetlen tapasztalat biztosítását 

azért tartja fontosnak, hogy a tanuló ezek által megismerje, megértse a tőle függetlenül 

létező rendszereket, elméleteket. 

 A szabályozó múzeum, melyben a behaviorista tanulás elvei szerint lehet tanulni. E 

pszichológiai eredetű tanuláselmélet szerint is fokozatosan, az ingerekre adott válaszok 

alapján sajátítja el a tanuló a tudást, de e tudás nem független az egyéni és társas 

tapasztalatoktól. 

 A konstruktivista múzeum értelemszerűen a konstruktivista tanuláselmélet nézőpontját 

veszi alapul: vitatja, hogy akár a világról alkotott tudás maga, akár a megismerés folyamata 

független lehetne a tanuló egyén gondolkodásától. A tudás a tanulási folyamat során, a már 

meglévő tudás folyamatos újrastrukturálása, a világ dolgaival való interakciók és saját 

elméletek konstruálása révén alakul ki. 

A konstruktivista tanuláselmélet múzeumi alkalmazásának lehetőségeit az alábbiakban Hein 

egyik előadásának írásban is megjelent változatának részletesebb ismertetésével mutatom be (Hein, 

1991). Ez a Múzeumok Nemzetközi Tanácsa, az ICOM oktatással és kulturális eseményekkel 

foglalkozó nemzetközi bizottságának (CECA) konferenciáján, múzeumi szakemberek körében 

hangzott el, és számos konkrét, praktikus és elgondolkodtató példát tartalmaz. Az interneten is 

elérhető szöveges változat a hazai múzeumi szakemberek körében sem nagyon ismert. 

A tanulmány két nagyobb egységre osztható; az első a konstruktivista ismeretelméletet helyezi 

el tágabb filozófiai, pedagógiatörténeti és -elméleti kontextusban, a másodikban pedig a szerző által 

fontosnak tartott konstruktivista alapelveket veszi számba, illetve ezekhez kapcsolódva néhány a 

napi múzeumpedagógiai gyakorlatban felmerülő kérdést, problémakört tárgyal. Az előadás 

legfontosabb mondanivalója – a jól kiemelt elvek felsorolásán és a kitűnően megválasztott példákon 

túl – az, hogy a konstruktivista tanulási elmélet felvetései minden pedagógust arra kell, hogy 

késztessenek, hogy megvizsgálja saját tudásról, a világ megismerhetőségéről vallott nézeteit, és azt, 

hogy ezek hogyan jelennek meg a mindennapi gyakorlatban. Ez az önvizsgálat felkészíthet arra, 

hogy a konstruktivista elmélet számunkra szimpatikus és hasznosnak ítélt gondolatait beépítsük 

ismeretátadó tevékenységünkbe. Kiemeli, hogy a konstruktivista felfogás felől nézve az aktivitást 

biztosító, tapasztalatszerzésen alapuló tanulási módszerek mögöttes, tartalmi, gondolati oldala 

nagyobb hangsúlyt kell kapjon. 

A konstruktivista tanulási elmélet Hein szerinti két általános alapelve a következő: 

1. A tanuló maga konstruálja/hozza létre a tudást. Ebből következik, hogy a tanulóra kell 
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fókuszálnunk, nem pedig a tantárgyra vagy az elsajátítandó ismeretre. Másrészt ezen elv 

szerint nincs független tudás, csak az a tudás létezik, amit a tanuló vagy a tanulócsoport 

konstruál. 

2. A tanulónak lehetőséget kell biztosítanunk ahhoz, hogy érzékszervi tapasztalatokat 

szerezzen, és így megkonstruálja saját világát. 

 

Az általános elvekből kilenc tanulási alapelvet vezet le, és ezeket részletesen értelmezi is: 

1. A tanulás aktív folyamat, melynek során a tanuló tapasztalati úton szerez adatokat, és 

értelmet konstruál azok alapján. 

2. Tanulás útján tanulunk tanulni. 

3. Az értelem konstruálásának döntő tevékenysége mentális, az agyban történik. 

4. A tanulásnak része a nyelv; a használt nyelv befolyásolja a tanulást. 

5. A tanulás társas tevékenység. 

6. A tanulás kontextusba ágyazott. 

7. A tanuláshoz szükség van előzetes tudásra. 

8. A tanuláshoz idő kell. 

9. A motiváció a tanulás kulcsfontosságú összetevője. 

 

A tanulási alapelvek mindegyike a múzeumi ismeretátadás kontextusában is értelmezhető. Hein 

példákkal illusztrálja, az egyes elvek hogyan jelennek meg – akár már működő gyakorlatként, akár 

problémaként vagy szemléletmódosító tényezőként – a múzeumpedagógiai gyakorlatban. 

Az 1. és 3. elv kapcsán arról beszél, hogy fontos a tapasztalati úton megszerzett ismeret, az 

aktív részvétel, de nem minden aktivitás és tapasztalat tanító hatású. Nem elég, ha egy kiállítási 

interaktív elem több érzékszervre is hat, lehetőséget kell adnunk vele arra, hogy az elmére, a 

látogató gondolataira is hasson. Nem kell, hogy komplex legyen, de biztosítson lehetőséget a 

gondolkodásra is cselekvés közben. A hazai múzeumi kiállításokon egyre szélesebb körben 

alkalmazott „megfogható”, „kipróbálható” eszközöknek tehát valódi „gondolkodtató” funkciót is 

kell adnunk, a „hands-on” élmény mellett a „minds-on” hatást is el kell érni. 

A 2. tétel kapcsán az a kérdés vetődik fel, vajon mit gondol a kiállítás rendezője a látogatók 

tanulási, tudás-rendszerezési képességéről. Mivel tanulás közben tanuljuk ezeket a – későbbi 

tanuláshoz szükséges – készségeket, a kiállításban alkalmazott eszközök, szervezési sémák 

használatát is meg kell tanítanunk a látogatóknak. Ilyen lehet például egy történeti kiállításban a 

kronológiai elrendezés, egy fejlődési-változási folyamat állomásainak bemutatása; de fontos, hogy 

ez a rendezési szándék valami módon, akár a tárlatvezető, a kurátor vagy a múzeumpedagógus 

segítségével, akár a kiállítás önreflexív szövegeivel, eszközeivel világos és egy rövid időre akár 
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hangsúlyos eleme is legyen a kiállításnak. Magát a múzeumi kiállítás-nézést tanulhatja meg vagy a 

múzeumi munkafolyamatokat ismerheti meg a látogató ily módon. A legújabb hazai múzeumi 

bemutatási forma, a látványraktár és a tanulmányi raktár, illetve az új szemléletű, önreflexív 

kiállítások segítik ezt a tanulási folyamatot. 

A 4. és 5. pont ismeretében azt kell megvizsgálnunk, hogy egy kiállítás felépítése, interaktív 

elemei bátorítják-e a látogatókat a beszélgetésre, vitára, tapasztalataik megosztására. Ha maga a 

kiállítás önmagában nem is teszi ezt, de a kapcsolódó foglalkozás vagy foglalkoztató füzet 

kidolgozásakor ez a szempont megkerülhetetlen. 

Múzeumi szakemberként a 6. tételből következő feladatunk, hogy egy kiállítás tervezésekor az 

eltérő előzetes tudással, különböző tájékozottsági szinttel érkező látogatók számára eltérő 

kapcsolódási pontokat nyújtsunk. Más kiállítási elem váltja ki a személyes érdeklődést, az aktív 

részvételt egy gyerekből, egy külföldi turistából vagy egy adott téma szakértőjéből.  

A 7. pontot a szerző a legnehezebb kérdések egyikének tartja. A látogató/tanuló bevonásának 

megfelelő szint pontos megállapítása valóban nem könnyű. Egy kiállítás tervezésekor szerencsére 

ma már hazánkban is az első kérdések egyike, hogy kinek szól a kiállítás, ám menet közben 

hajlamosak vagyunk elfeledkezni célközönségünkről. Könnyebben megfogható a közönség 

bevonódási szintje egy-egy kiadvány megfogalmazásakor vagy az iskolásoknak szóló, 

korosztályonként kidolgozott és tananyaghoz kapcsolódó foglalkozások esetében.  

Talán a legtöbb kihívást a 8. pont tartalmazza a múzeumpedagógusok számára. A látogatókat 

minél változatosabb módszerekkel kell rávennünk, hogy megnyújtsák a múzeumban eltöltött időt, a 

kiállítási objektumokkal való interakció idejét. Itt akár a figyelemfelkeltő design-elemek, 

rendezvények, programok is alkalmazhatók, de a beszélgető-helyiségek kialakítása, illetve a 

múzeumlátogatást követő „kapcsolattartás” eszközeinek (múzeumi internetes oldalak, katalógusok, 

emléktárgyak, stb.) széles arzenálja is bevethető. Ezen a téren a hazai múzeumok szinte 

mindannyian egyre találékonyabbak, az ötletek kivitelezésének legtöbbször csupán a költségvetés 

szab határt. 

Hein professzor azzal a kijelentéssel zárja előadását, hogy az iskolai oktatásra egyre nagyobb 

hatással lévő konstruktivista elvek a múzeumi tanulásra is alkalmazhatóak.  Bár a konstruktivizmus 

elvei összhangban vannak a tanulásról és tudásról vallott modern nézetekkel, több ponton ütköznek 

a hagyományos múzeumi gyakorlattal. Ugyanakkor a látogatóbarát fejlesztések, illetve a 

múzeumpedagógiai foglalkozások, ismeretátadási programok tervezése és megvalósítása során a 

fenti szempontok figyelembevétele, a javasolt módszerek átgondolt alkalmazása mindenképpen 

gazdagítja a múzeumi ismeretátadás elméletét és módszertani eszköztárát. 
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III. 3. A definiálás nehézségei 

Amint a II. fejezet történeti áttekintése is bemutatta, a múzeumpedagógia – a külföldi 

mintákhoz hasonlóan – a hazai múzeumi életben is a kezdetektől jelen van. Ebben a fejezetben 

szóltam a múzeumi ismeretátadás elméletéről és módszertani jellegzetességeiről, bemutatva azok 

sokszínűségét. De hogyan lehet meghatározni, mit értünk a múzeumpedagógia fogalmán? A hazai 

szakmai közbeszédben és tudományos publikációkban is számos elnevezés van használatban, 

sokszor egymás szinonimájaként, többek között: múzeumi közművelődés, múzeumpedagógia, 

múzeumi tanulás, múzeumi ismeretátadás, múzeumi mediáció (lásd még Koltai, 2011). Az 

alábbiakban néhány közelmúltbeli és jelenleg használatos múzeumpedagógia-definíciót mutatok be: 

 

„Az iskolán kívüli ismeretszerzés, ismeretközvetítés sajátos, múzeumban megvalósuló 

formájával foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat; a múzeum gyűjteményi anyaga, kiállításai, 

az ott folyó kutatómunka és a múzeum látogatói közötti közvetítőtevékenység azon területe, amely a 

gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozik. Közvetlen célja a múzeumi anyag (gyűjtemény, 

kutatómunka, kiállítás) sokoldalú és élményszerű megismertetése. Hosszabb távú célja a múzeumok 

által nyújtott kulturális ismeret és élmény igénylésére és ezáltal múzeumlátogatóvá nevelés.” 

(Lovas, én.) 

 

„A múzeumpedagógia legfontosabb célja a tárgyi és személyi tartalmak élményszerű 

megismertetése, közvetítése és a múzeumlátogatóvá nevelés. Feladata: az iskolán kívüli oktató-

nevelő munka megvalósítása, koordinálása, dokumentálása; a különböző célcsoportokhoz igazodó 

differenciált didaktikai módszerek kidolgozása; az új és régi látogatók figyelmének felkeltése, és 

aktív résztvevővé nevelése; az életkori sajátosságokat figyelembe vevő programok szervezése; 

kiadványok szerkesztése.” (Kócziánné Szentpéteri, 2002. 15-16.) 

 

„...az iskolán kívüli ismeretszerzés, ismeretközvetítés sajátos, múzeumban megvalósuló 

formájával foglalkozó pedagógiai elmélet és gyakorlat a múzeum gyűjteményi anyaga, kiállításai, 

az ott folyó kutatómunka és a múzeum látogatói közötti közvetítőtevékenység azon területe, amely a 

gyermek- és ifjúsági korosztállyal foglalkozik.” (Palotainé, 2003. 11.o.) 

 

„A múzeumpedagógia olyan pedagógiai tevékenység, amelynek során a nem szakmai közönség 

számára megközelíthetővé válnak a múzeumi értékek, elsajátíthatók lesznek ismeretek formájában, 

és a közönség a múzeum jellegéről, formájáról is képet nyer a múzeumpedagógus segítségével. […] 

A múzeumpedagógia a neveléstudomány sajátos területe, mert kötött egy intézményformához, a 

múzeumhoz, kapcsolatba kerül más oktatási formákkal (iskolai oktatás, képzés, távoktatás, 
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továbbképzés), ám elméleti munkássága inkább az adott múzeum gyűjtési köréhez 

kapcsolódik.”(Sinkó, 2009. 40. o.) 

 

„A múzeumpedagógia döntően pedagógiai jellegű tevékenység, helyszíne a múzeum és 

legfontosabb tartalma a tudásközvetítés. Leginkább az iskolai csoportok fogadására, az életkori 

sajátosságoknak megfelelő programok szervezésére, a jövő múzeumlátogatóinak nevelésére terjed 

ki. [...] a múzeumpedagógia legfontosabb jellemzője az élményszerűség”.(B. Pinczés, 2009. 4-6. o.) 

[…] „A múzeumpedagógiai módszerek a múzeumi foglalkozások keretében alkalmazott didaktikai 

eljárások, melyek a múzeumpedagógus és a gyerekek közti tevékenységek részeiként különböző 

célok érdekében megvalósulva segítik az elmélyítést” (ugyanott, 7.o.) 

 

„A múzeumi ismeretterjesztés pedagógiai lehetőségei mind életkori megfeleltetésben, mind 

módszertani eszköztárban szerteágazóak. Gyermekekkel, ifjakkal, felnőttekkel, idősekkel, 

családokkal egyaránt megismerhető általa a tanulás tárgyakra épülő, élményszerű és önálló 

felismeréseket előhívó módja. Módszertanát tekintve az alternatív oktatási formákhoz sorolható, 

egyfajta gyűjtőbázisként szolgál a leghatékonyabb megközelítési lehetőségek különféle 

alkalmazásának.” (Éliás, én.) 

 

A fenti definíciók megalkotói között egyaránt vannak hazai múzeumi szakemberek, gyakorló 

múzeumpedagógusok és iskolai pedagógusok. Legtöbbjük hangsúlyozza a múzeum mint tanulási 

helyszín és mint a tanulás tárgya (látogatóvá nevelés, a múzeumok értelmezhetővé váljanak) 

fontosságát, az oktató, nevelő, ismeretterjesztő cél mellett a módszerek sokszínűségét, az 

élményszerűséget, és a tárgyakra, gyűjteményekre alapozott ismeretszerzést. Valamennyi 

definícióban megjelenik az életkori meghatározottság – van, ahol kifejezetten a gyermek és fiatal 

korosztályt célozza csupán a múzeumpedagógia, van, ahol szélesebb körben, minden generáció 

számára alkalmazhatónak gondolják. Egyes meghatározásokban a múzeumpedagógus szerepe 

nagyobb hangsúlyt kap, másutt inkább az önálló megismerés, felfedezés lehetőségét kínálja a 

múzeumpedagógia.  

Érdemes külön megvizsgálni az európai uniós pályázati felhívás fogalomjegyzékében szereplő 

múzeumpedagógia-definíciót: 

 

„A múzeumpedagógia oktató, nevelő és ismeretterjesztő céllal közvetíti a látogatók számára a 

múzeumokban felhalmozott tudást és ismereteket, az életkori sajátosságoknak és a célcsoportnak 

megfelelő módszerekkel. A múzeumpedagógiai tevékenységek célja, hogy a múzeumok gyűjteményei, 

kiállításai értelmezhetővé és hasznosíthatóvá váljanak a látogatók, jelen pályázat keretében 
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kiemelten a formális oktatásban részt vevő gyermek- és ifjúsági korosztály számára.” (TÁMOP-

3.2.8. Pályázati Útmutató, 35. o.) 

 

A későbbiekben ismertetésre kerülő, a hazai múzeumpedagógia jelenét és középtávú fejlődését 

jelentősen befolyásoló fejlesztések a fenti meghatározásnak megfelelően valósulhattak meg. E 

viszonylag tömör definíció inkább a célokat – ismeretközvetítés nevelő célzattal, a múzeumi 

gyűjtemények hasznosítása érdekében – és kifejezetten a célcsoportokat – formális oktatásban részt 

vevő gyermek- és ifjúsági korosztály – határozza meg, szabad teret adva a módszertani 

sokszínűségnek. 

Valamennyi előzőleg bemutatott meghatározás a múzeumpedagógiára vonatkozott. Egyedül a 

Herman Ottó Múzeum munkatársa által megfogalmazott definíció nem használja a 

múzeumpedagógia szót, hanem a múzeumi ismeretterjesztés pedagógiai lehetőségeiről beszél. Igaz, 

ez a meghatározás a múzeum honlapjának „Múzeumpedagógia” menüpontja alatt szerepel.11 

Míg a hetvenes években a múzeumi közművelődés vagy a múzeumi népművelés fogalma alá 

került minden olyan tevékenység, amely a múzeumok látogatói felé irányult, mára a terminológia is 

sokszínűbb (l. még Takács, 2013). A hazai múzeumi közéletben – valamint a pedagógusok és a nem 

pedagógus nagyközönség körében is – jelenleg a múzeumpedagógia kifejezés a legelfogadottabb és 

a legjobban ismert. Az, hogy mit értenek alatta a múzeumi szakemberek és a pedagógusok, már nem 

annyira egyértelmű. 2008-ban Joó Emese, Szabics Ágnes és Éliás István, a MOKK 

múzeumpedagógiai szakkoordinátorai egy műhelymunka keretében budapesti – országos 

„nagymúzeumokból” és kisebb helytörténeti vagy szakmúzeumokból érkező – 

múzeumpedagógusokat kért meg arra, hogy az előzőleg közösen összegyűjtött szavak, fogalmak 

felhasználásával készítsék el saját múzeumpedagógiai definíciójukat. A megfogalmazások legalább 

olyan sokszínűek lettek, mint maguk a múzeumok és a bennük folyó „múzeumpedagógiai” 

tevékenység. Amiben a szógyűjtemény alapján megállapodás született, az a korosztályi 

meghatározottság: a múzeumpedagógia 3-18 éves korig foglalkozik a gyerekekkel, a 19-25 éves 

korosztályra az oktatás kifejezést fogadták el, 26 éves kortól pedig a felnőttképzést.12 Ez utóbbit 

azóta kezdi felváltani a tágabb kereteket adó, a magyar múzeumi világban is egyre elfogadottabb 

múzeumandragógia.13 Ugyanakkor azt is fontosnak tartották a műhelymunka résztvevői, hogy a 

múzeumok a szervezett diákcsoportok számára kínált programjaikra egységesen a 

múzeumpedagógia kifejezést használják a célközönség felé irányuló kommunikációjukban – 

                                                 
11 http://www.hermuz.hu/hom/index.php/hu/muzeumpedagogia/kapcsolat 
12 Ezúton köszönöm Joó Emesének, hogy a műhelymunka jegyzeteit rendelkezésemre bocsátotta. 
13 A Herman Ottó Múzeum – a Pulszky Társasággal, a MOKK-kal, valamint a Múzeumok és Látogatók Alapítvánnyal 

közösen kétévente rendeznek múzeumandragógiai konferenciát. A Debreceni és a Pécsi Tudományegyetemen is 
folynak kutatások, készülnek tanulmányok a témához kapcsolódóan. 
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például így szerepeljen a múzeumi honlapokon –, egyértelműsítve, hol találják meg a számukra 

fontos információkat. 

Koltai (2011) e terminológiai sokszínűség vizsgálata nyomán szintén az egységesítés 

szükségességét emeli ki, hozzátéve, hogy „[a] múzeumi kultúraközvetítők, a közönségkapcsolati és 

a múzeumi marketingért felelős munkatársak, a múzeumpedagógusok, múzeumandragógusok 

összetett tevékenységét a jelek szerint még mindig a hetvenes években elterjedt »múzeumi 

közművelődés« fejezi ki legjobban, különösen ha figyelembe vesszük azt, hogy a magyarországi 

múzeumok többségében ezeket a feladatokat az esetek nagy részében egy és ugyanazon személynek 

kell ellátnia.” (Koltai, 2011. 41. o.)  

A nemzetközi szakirodalomban sem egységes a szóhasználat. Angol nyelvterületen a museum 

education és a museum learning fogalmával egyaránt találkozunk, és ezek nem jeleznek sem 

életkori, sem módszertani korlátokat. Általános megfogalmazásban a museum education a múzeum 

társadalmi szerepét erősítő tevékenység, mely segíti a látogatókat a kiállítások és gyűjtemények 

megértésében és értelmezésében.14 A szóhasználat különbsége inkább a tanulás folyamatára 

vonatkozó elképzelések és elméletek különbözőségét tükrözi; mennyire szervezett, irányított a 

múzeumi ismeretek megszerzése (education) vagy mennyire önálló (learning). A német és 

skandináv területeken általánosan használt Museumspädagogik hasonlóan szabadon értelmezett, 

sokszínű és változatos tartalmakat lefedő fogalom.15 

 
III. 4. Összegzés 
A harmadik fejezetben a mai magyar múzeumpedagógiai gyakorlat gazdag módszertani eszköztárát 

a reformpedagógiai mozgalmak máig élő hatásainak tükrében, illetve egy esettanulmány nyomán 

mutattam be. Ezután a Kolb-féle tanulási stílusok és a konstruktivista tanuláselmélet múzeumi 

alkalmazhatóságára vonatkozó külföldi kezdeményezéseket ismertettem, melyek hazai hasznosítása 

még várat magára. Végül rámutattam, hogy az elméleti és módszertani gazdagság a 

múzeumpedagógia definiálása és a terminológia területén is sokszínűséget eredményez; az 

egységesítés pedig nem minden esetben egyszerű. 

 

                                                 
14  http://en.wikipedia.org/wiki/Museum_education 
 „Museum education is a specialized field devoted to developing and strengthening museums' role as public 

institutions. The purpose of museum education is to enhance the visitors ability to understand and appreciate 
museum collections.” 

15 A Németországi Országos Múzeumpedagógiai Egylet (Bundesverband Museumspädagogik e.V.) bevezetőjében a 
következő módon definiálja a múzeumpedagógiát: 

 „ A múzeumpedagógia múzeumokban és kiállításokon a történelmi, kultúrtörténeti, művészeti, technikai és 
természettudományi tartalmakat és összefüggéseket bemutatja, értelmezi és közvetíti. A közvetítés a gyűjtés, a 
megőrzés, a kutatás és a kiállítás mellett a múzeumi munka konstitutív része. Elősegíti a látogatók azonosulását a mi 
kulturális hagyatékunkkal és elősegíti részvételét a társadalmi diskurzusban, mely a múlt, a jelen és a jövő kérdései 
körül forog.” (fordította German Kinga) 
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IV. LÉPTÉK- ÉS SZEMLÉLETVÁLTÁS A HAZAI MÚZEUMPEDAGÓGIÁBAN 

A történeti és didaktikai-módszertani kontextus felvázolását követően ebben a fejezetben a 

kutatásom középpontjában álló időszak, a 2008-2013. közötti uniós pályázati ciklusban megvalósult 

múzeumpedagógiai infrastrukturális és módszertani fejlesztéseket mutatom be. Ezek a fejlesztések 

feltételezésem szerint jelentős lépték- és szemléletváltást idéztek elő a hazai múzeumpedagógia 

területén. Mivel a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ tevékenységének a lezárást követő, 

átfogó, teljes körű, értékelő bemutatása még nem történt meg, fontosnak tartottam e projekt 

eredményeinek a vállalt projekttevékenységek szerinti részletes bemutatását, melyet 

dokumentumok elemzésével és szekunder kutatások felhasználásával végeztem el. Az bemutatás és 

értékelés során személyes tapasztalataimra is támaszkodhatom, hiszen aktív résztvevője voltam e 

folyamatnak, több „szerepben” is: 2009 őszétől több képzésen vettem részt oktatóként, az egyik 

képzésnek hallgatója is voltam, 2010-től pedig Komárom-Esztergom megyei koordinátorként 

szorosabban is bekapcsolódtam a MOKK munkájába. Két sikeres TIOP-pályázat elkészítése és a 

nyertes projektek menedzsment-feladatainak ellátása révén múzeumi oldalról is számos 

tapasztalatot szereztem az uniós projektek eredményeivel és hatásaival kapcsolatban. Ezen 

tapasztalatok segítettek a pályázatok dokumentációjának bemutatásában, amit a T. Kesik Gabriella 

által az első pályázati kiíráson nyertes múzeumok körében végzett szakfelügyeleti vizsgálatának 

szekunder elemzése tesz teljesebbé. 

 

IV. 1.  A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ központi módszertani fejlesztése és annak 

eredményei  
A „Múzeumok mindenkinek” Program (MMP) – Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése- 

Központi módszertani fejlesztés a 2008-2013. közötti uniós pályázati periódus egyik kiemelt 

projektje volt (TÁMOP – 3.2.8/A/08-2008-0002). A projekt 2008. november 3-án indult, és 

hosszabbítás után 2014. február 28-án zárult. A közel 450 millió16 forintos támogatás az elmúlt 

évtizedek egyik legjelentősebb múzeumi fejlesztéséhez biztosított pénzügyi hátteret; a 

múzeumpedagógia területe pedig még sosem kapott ekkora támogatást hazánkban. 

A projekt fő célja a múzeumok formális, nem-formális és informális oktatásban való 

szerepvállalásának fejlesztése, erősítése volt. A projekttevékenységek meghatározásakor elsődleges 

szempont volt, hogy a múzeumokat az egyik legjobb, leghatékonyabb iskolán kívüli tanulási 

helyszínként pozicionálják, és elősegítsék a múzeumi szakemberek és a pedagógusok egymás felé 

való nyitását, közös platform kialakításával, az egymás igényei iránti érzékenyítés eszközeinek 

megtalálásával. 

                                                 
16 A vissza nem térítendő támogatás pontos összege 438.233.032 Ft, a támogatási intenzitás 100% volt. A projekt 

kedvezményezettje projektgazdaként a szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeum volt. 
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A projekt nem önmagában, elszigetelten kapott támogatást, hanem szorosan kapcsolódott a 

kulturális kormányzat múzeumok, illetve iskolák számára kidolgozott és meghirdetett uniós 

fejlesztési pályázataihoz17, támaszkodott azok eredményeire vagy éppen segítette az egyes múzeumi 

fejlesztések és a szakmai szemléletváltás megvalósítását. 

Maga a MOKK által koordinált projekt négy szakmai tevékenységi kört ölelt fel: 

 kutatások és módszertani fejlesztések; 

 képzések; 

 múzeumi koordinátori hálózat kialakítása és működtetése; 

 disszemináció, az eredmények, jó gyakorlatok széleskörű terjesztése. 

 

E tevékenységek sok helyen összefonódtak, tapasztalataik, eredményeik egymásra épültek. A 

kutatások eredményei segítették a képzési tematikák pontosítását, a koordinátori hálózaton keresztül 

sikerült a képzésekre széles körből hallgatókat toborozni, illetve a koordinátorok közvetítették a 

munkatársak, partnerek igényeit a MOKK munkatársai felé. A kutatások tapasztalatai és a 

koordinátorok javaslatai, szakmai ötletei nyomán jött létre a projektben eredetileg nem tervezett 

Múzeumi a'la carte online keresőfelülete is. A Múzeumi iránytű kiadványsorozat egyik kötetében a 

képzések válogatott dolgozatai jelentek meg jó példaként, erősítve a disszeminációs tevékenységet. 

Az alábbiakban részletesen bemutatom a MOKK 2008-2013. közötti időszakban megvalósított 

tevékenységeit, értékelve és elemezve azokat – részben saját koordinátori, előadói és tanfolyam-

hallgatói tapasztalataim, részben a megjelent írásos elemzések és a MOKK szakmai vezetőjével, 

Káldy Máriával készült – később részletesen elemzett – interjú alapján. 

 

IV.1.1. Kutatások, módszertani fejlesztések projekttevékenység  

Bár ideális esetben egy szakterület, jelen esetben a múzeumpedagógia, a múzeumok oktatási-

képzési szerepének helyzetelemzése, aktuális állapotának felmérése meg kell, hogy előzze a projekt 

fő irányainak meghatározását, a MOKK esetében – az uniós források elnyeréséért folytatott 

küzdelem, a pályázat elkészítésének kényszere miatt – a kutatások jelentős része, illetve az 

eredmények értékelése, elemzése a projekt első két évére esett. Így a cél a legtöbb esetben a jelen 

állapot felmérése mellett a célkitűzések visszaigazolása lehetett csak; az eredmények a projektcélok 

finomításához, az irányvonalak pontosításához adhattak segítséget. A projekt keretében megvalósult 

kutatások ugyanakkor mindenképpen hiánypótlónak mondhatók: hazánkban korábban nem készült 

                                                 
17 Kifejezetten múzeumi fejlesztések támogatására hirdették meg a TIOP-1.2.2 kezdetű és a TÁMOP-3.2.8/B 

pályázatokat, kulturális intézmények, köztük múzeumok is pályázhattak a TÁMOP 3.2.11, TÁMOP-3.2.12., 
TÁMOP-3.2.13 konstrukciókra, illetve tágabb körben volt megpályázható a TÁMOP-3.2.3 és TÁMOP-3.4.4. 
konstrukciók. A turisztikai célú múzeumfejlesztések a regionális operatív programok keretében nyerhettek 
támogatást. 
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átfogó elemzés sem a múzeumok és az iskolák kapcsolatáról, sem pedig a múzeumok 

múzeumpedagógiai kínálatáról, a múzeumpedagógiáról, közoktatásról a múzeumi szakmában 

kialakult szemléletről. A kutatások eredményei a Múzeumi iránytű sorozat önálló köteteiben 

jelentek meg. 

 

Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában 

Az Oktatási és Kulturális Minisztérium Közgyűjteményi Főosztályának felkérésére az ELTE 

Pedagógiai és Pszichológiai Kara múzeumi és közoktatási szakemberek bevonásával 2008-ban, még 

a MOKK projektjének megkezdése előtt indította el nagyszabású kutatását (Vásárhelyi, 2009b) a 

magyar múzeumok és a közoktatás viszonyainak feltárása, az iskolák múzeumhasználati 

jellemzőinek megismerése érdekében. A kutatás vezetői számára többek között a Nagy-

Britanniában 1997-ben készült Anderson-jelentés (Anderson, 1997) szolgált mintául. 

A változatos módszerekkel (dokumentumelemzés, szakirodalmi áttekintés, esettanulmányok és 

összegzésük, kérdőíves kutatás, komplex vizsgálat, munkakonferenciák), sokszínű munkacsoport 

által végzett kutatás eredményeit bemutató kötetben helyet kapott az iskolai múzeumlátogatás jogi 

kereteinek, a Nemzeti Alaptanterv és a kutatás idején éppen megjelenő kompetencia-alapú tantervek 

múzeumi vonatkozásainak elemzése is. Az iskolák múzeumhasználati szokásaira vonatkozó 

országos kérdőíves vizsgálat eredményeinek ismertetése mellett a múzeumhasználó iskolák és az 

iskolába kihelyezett múzeumi tevékenységek jó példái, a felsőfokú oktatási intézményekben zajló 

múzeumi, múzeumpedagógiai témájú képzési formák, tartalmak bemutató elemzése, kiemelten az 

ELTE PPK múzeumpedagógiai szakirányú képzése és eddigi eredményei, a fogyatékkal élő és 

sajátos nevelési igényű diákok múzeumi ismeretszerzési lehetőségeinek bemutatása is szerepel a 

kiadványban. A kutatási jelentést egy összefoglaló tanulmány zárja, mely országos szinten, 

közgyűjteményi, közoktatási területen, valamint a pedagógusképzés vonatkozásában felsőoktatás és 

kutatás területére vonatkozó ajánlásokat fogalmaz meg. 

Bár a kutatásban nem múzeumi szakemberek is részt vettek, és a kutatás keretében szakmai 

találkozókra, konferenciákra is sor került, az eredmények szélesebb körben nem váltak ismertté. 

Egyetlen reflexióként egy gyakorló pedagógus, iskolavezető, Tóthné Tímár-Geng Csilla írt 

ismertetőt a kötetről a Múzeumi Közlemények 2009/2. számában (Tóthné Tímár-Geng, 2009).. 

Annak ellenére, hogy részese volt a kutatási folyamatnak, e dolgozat írójának sincsenek arra 

vonatkozó információi, hogy a kutatás tapasztalatai alapján megfogalmazott ajánlások eljutottak-e 

az illetékesekhez. 2012 őszén a korábbi kutatás egyik vezetője, dr. Vásárhelyi Tamás elvégzett egy 

utánkövetéses vizsgálatot a 2008-ban a kérdőíves országos mintában szereplő, és a válaszaikat 

visszaküldő iskolák körében. Ennek eredményei eddig sajnos nem kerültek publikálásra 

(Vásárhelyi, 2012.). 
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Élmény és tudás. Múzeumi szakemberek a közoktatás szolgálatában 

A MOKK saját kutatása (Bereczki és Sághi, 2010a) a fenti, iskolák és múzeumok kapcsolatát 

elemző vizsgálat „párja”: azt igyekszik feltárni, mit tudnak, gondolnak a múzeumi szakemberek a 

hazai közoktatásról, hogy látják benne a múzeumok szerepét, lehetőségeit. Ezzel kapcsolatban 

pedig megkerülhetetlen a kérdés: milyen szaktudásra, készségekre és szakemberekre van szükség a 

múzeumokban ahhoz, hogy az intézményrendszer és a közoktatás együttműködéséből mindkét fél 

számára a legjobbat, legtöbbet hozhassák ki. A kérdéssor máris a jelenlegi múzeumi szakember-

képzés felé irányítja a figyelmet, és itt a két kutatás ismét összeért, bár a múzeumpedagógiánál jóval 

szélesebb terület megújítására vonatkozó ambíciókkal.  

A kötetet és a kutatás tanulságait T. Bereczki Ibolya mutatta be a Múzeumi Közlemények 

2009/2. számában (T. Bereczki, 2009). E kutatás során mind a kutatási módszerek, mind a bevont 

szakemberek köre folyamatosan bővült. Eredetileg a projekt megvalósíthatósági tanulmányához a 

felsőoktatást és a múzeumi szférát egyaránt jól ismerő, a múzeumi élet meghatározó személyiségeit 

tervezték megkérdezni arról, milyen lenne a jövő sikeres múzeumi szakalkalmazottja, és ennek az 

ideálnak az eléréséhez milyen módszertani és tematikus átalakításokra lenne szükség a 

képzésekben. A kutatás során összeállítottak egy 12 fő kérdésből álló kérdéssort, melynek 

megválaszolására12 országos és megyei múzeumi vezetőt kértek fel. Közülük kilencen válaszoltak, 

e válaszokat szerkesztett formában, témakörönként, egy virtuális „szakértői kerekasztal” leirataként 

adják közre (Bereczki és Sághi, 2010a, 41-58.o.). Végül jóval szélesebb körben, egy terjedelmes 

kérdőív segítségével keresték a választ arra, milyen múzeumra, milyen múzeumi szakemberekre 

van szükség a jövő múzeumi feladatainak sikeres megvalósításához, az új típusú látogatói 

igényeknek való megfeleléshez. A megkérdezett 100 szakember közül 61 fő válaszolt; az ő 

válaszaikat összegezve elemezték, majd az elemzések nyomán két alkalommal szakértői 

fókuszcsoportos beszélgetést szerveztek a szakértők egy része és a projektben közreműködők 

bevonásával. Ennek nyomán a meghívottak önálló rövid összefoglalót írtak az elemzés eredményei, 

a közös beszélgetés és saját elképzeléseik, javaslataik alapján. 

A kérdőíves felmérés egyik egységében a magyar közoktatás erősségeiről és legfontosabb 

problémáiról kérdezték a múzeumi dolgozókat. A mintában szereplők tanítási és múzeumi területen 

szerzett tapasztalat szempontjából egyaránt rendkívül szórt, a „tanítási tapasztalat” pedig nem 

feltétlenül jelent közoktatási tapasztalatot (Bereczki és Sághi, 2010a, 15.o.). Legtöbben a tanári 

presztízs helyreállítását és a tanárok fizetésének növelését jelölik meg legfontosabb teendőként.  

Később – a közoktatási területre vonatkozó saját tapasztalat hiánya vagy töredékes volta miatt – a 

múzeumok közoktatásban való használhatóságára vonatkozó értékelés sem tud reális lenni. A hazai 

múzeumügy problémáiról és büszkeségeiről szóló kérdés esetében jobban érezhető a saját 

tapasztalat konkrétabb megfogalmazása. Abban szinte egységes a válaszadók álláspontja, hogy a 
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múzeumügyben szemléletváltásra van szükség, ennek fő oka a látogatói igények és a fenntartói 

elvárások érzékelhető megváltozása (Bereczki és Sághi, 2010a, 21.o.). Abban azonban nincs 

egyetértés, hogy mennyire fontos a múzeumok közművelődési szerepének erősítése – 58% teljesen 

vagy többnyire egyetért, míg 42% részben vagy egyáltalán nem ért egyet. A közoktatás igényeinek 

megfelelő infrastrukturális fejlesztések szükségességét azonban szinte minden megkérdezett 

fontosnak tartja. A jó kiállítás, múzeumpedagógiai program ismérvei között gyakrabban említik a 

szakmai megalapozottságot, az aktív részvételt és a manuális tevékenységet, jóval kevésbé az 

interaktivitást, a fantázia és kreativitás serkentését, az értékközvetítést és közösségépítést (Bereczki 

és Sághi, 2010a, 29-30.o.). A kérdőívhez kapcsolódó kompetenciatáblázatból múzeumi 

munkakörönként a 3 legfontosabbnak és 3 legkevésbé fontosnak megjelölt kompetencia szerepel az 

összesítésben. Itt is fontos megjegyezni, hogy nagy volt a szórás, egyetlen esetben sem alakult ki 

egyértelmű rangsor; 1-4-ig terjedő skálán kellett jelölni, hogy a válaszadó mennyire tartja fontosnak 

az adott kompetenciát a konkrét munkakörben, a legmagasabb érték pedig – egyetlen munkakör-

kompetencia viszonyban – 2,88 volt! 

A szakértői írások a kutatás megelőző fázisainak eredményeit ismerve születtek, így ezekre 

reflektálnak. Vásárhelyi Tamás kifejezetten a közoktatásra koncentrál, Lakner Lajos – az ICOM 

ajánlások nyomán – a képzésekre, kompetenciákra. Cseri Miklós saját válaszaival egészíti ki az 

alapkérdőív eddigi adatgyűjtését. A két „külső szem”, a múzeumi világot jól ismerő, de a 

mindennapjait más közegben töltő szakember, György Péter és a szakértői körben megkérdezett Ébli 

Gábor is elsősorban a kérdésfelvetés fontosságát hangsúlyozza, üdvözli a múzeumok „nyitási” 

szándékát, ami a megújulás záloga lehet. 

A kutatási eredményeket közreadó kötet munkakörönként elemzi a kompetenciákat, végül a 

kutatás zárásaként a szerkesztők átfogó megállapításokat tesznek, és ajánlásokat fogalmaznak meg a 

muzeális intézmények, a fenntartók, a szakmai és civil szervezetek számára, illetve a jogszabályi 

környezet kialakítására vonatkozóan. 

 

Tudás és gyakorlat. Múzeumpedagógiai módszerek – európai példák és hazai alkalmazások 

A Múzeumi iránytű 5. köteteként megjelent tanulmánygyűjtemény (Bereczki és Sághi, 2010b) 

nemzetközi jó példákat, követendő jó gyakorlatokat mutat be, olyan irányokat, lehetőségeket 

ismertet, melyek felé a szerkesztők véleménye szerint a hazai múzeumpedagógiának is érdemes 

lenne elmozdulnia. Olyan példák ezek, melyeknek jellemzője „az innováció, a sikeresség, a mások 

által és más területen megvalósuló adaptáció, azaz a sokszorosíthatóság lehetősége és a 

fenntarthatóság” (Bereczki és Sághi, 2010b, 7.o.).  A válogatás a nemzetközi múzeumi és 

társadalmi trendek figyelembe vételével történt, a tanulmányok változatos múzeumi területeket 

mutatnak be. Ugyanakkor a választás szempontja volt az is, hogy a példák hazai alkalmazásra, 
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adaptációra alkalmasak legyenek, és inspirálják a magyarországi múzeumi szakembereket. 

Természetesen a szelekciót befolyásolta a szerzők érdeklődési köre, nemzetközi kapcsolatrendszere 

és rálátása az adott témára. Érdemes lett volna további, hasonlóan fontos, aktuális témaköröket, 

melyek a projekt ideje alatt, például az évente megrendezett országos múzeumpedagógiai 

konferenciákon vagy a koordinátori műhelymunkákon felmerültek (például a helyi közösségek 

aktivizálása, az élethosszig tartó tanulás múzeumi módszerei vagy a generációk közötti 

együttműködés) akár egy újabb kötetben összefoglalni, hasonló sikeres külföldi példák 

bemutatásával. 

A tanulmányokat hét fejezetbe sorolták; az örökségpedagógia, a múzeumpedagógiai kutatások, 

a természettudományi múzeumok által kínált ismeretátadási és tanulási lehetőségek, a műszaki 

múzeumok újdonságai, az élő interpretáció múzeumi alkalmazása, a szakiskolások kulturális 

képzésének múzeumi lehetőségei, valamint a múzeumi akadálymentesítés jó példáit minden fejezet 

elején Káldy Mária, a MOKK szakmai vezetőjének rövid bevezetője helyezi tágabb kontextusba, 

indokolva a téma fontosságát, aktualitását. A külföldi – francia, brit, cseh, osztrák – gyakorlatokat 

bemutató írásokat sok esetben már megvalósult, sikeres hazai példák követik, vagy maguk a 

külföldi esettanulmányokat zárja a hazai alkalmazásra vonatkozó javaslat, ajánlás. 

A tanulmánykötet számos hasznos külföldi példát, referenciát tartalmaz, a hazai 

kezdeményezéseket pedig nemzetközi összefüggésben mutatja be. Bár nem a kutatások, 

módszertani fejlesztések projekttevékenységhez kapcsolódik, tematikailag mégis e kötet párjának 

tekinthető a Múzeumi iránytű sorozat 10., „hivatalos” zárókötete, a címében is az 5. kötetre rímelő 

Tudás és alkalmazás (Bereczki, 2010.), mely a MOKK képzésein született dolgozatok közül 

válogat, konkrét hazai múzeumi programokat, fejlesztési terveket mutatva be. 

 

Helyzetkép és perspektívák. Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009 

A múzeumpedagógiai adatbázis elkészítéséhez alapul szolgáló, átfogó felmérés során a fejlesztések 

megindulása előtti, 2008.évre vonatkozó adatokat gyűjtötték össze a kötetben (Káldy, Kárpáti és 

Szirmai, 2010). Az adatok szakszerű elemzéséből átfogó képet kaphatunk a hazai 

múzeumpedagógiai állapotokról, kirajzolódnak a főbb tendenciák, meghatározhatók a 

„hiányterületek”. Ezt a vizsgálatot, hasonlóan a Múzeum és iskola kutatáshoz, praktikusan szintén 

még a TIOP-TÁMOP projektek meghirdetése előtt lett volna érdemes elvégezni, így inkább csak 

megerősíteni, visszaigazolni tudja azokat a – korábbi szakfelügyeleti vizsgálatok és személyes 

tapasztalatok alapján meghatározott – fejlesztési célokat, melyek nyomán a pályázatok kiírásra 

kerültek. A vizsgálat későbbre tolódását jól kompenzálja a kötet második felében összegyűjtött 

példatár, mely a már támogatást nyert, a megvalósítás különböző fázisában tartó projektek közül 

mutat be tizenkettőt, így a változás első lépései során szerzett tapasztalatok megosztására is 
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lehetőség adódik. 

A kutatás idején működő mintegy 900 hazai muzeális intézmény közül több mint 300-at 

kerestek meg, és 244 intézményből érkeztek értékelhető válaszok. Kérdőív segítségével a MOKK 

munkatársai adatokat gyűjtöttek a múzeumok aktuális oktatási, múzeumpedagógiai kínálatáról, az 

ehhez kapcsolódó személyi és infrastrukturális feltételek meglétéről vagy hiányáról.  A válaszadó 

múzeumpedagógus és intézményvezető kollégák véleményét kérték arról is, mennyire találkozik 

esetükben a múzeumi kínálat a tanárok és diákok igényeivel, mennyire illeszkedik az iskolai 

tananyaghoz. A múzeumpedagógiai tevékenység népszerűsítése, az ehhez kapcsolódó 

kommunikáció, illetve a programkínálat kihasználtsága is a vizsgált területek között volt, emellett 

arra is rákérdeztek, mely célcsoportok irányába lenne érdemes még fejleszteni, melyek a 

kihasználatlan területek. Egy másik kérdéscsoport a múzeumpedagógia intézményen belüli és 

fenntartó általi támogatottságára, a személyi, infrastrukturális és módszertani fejlesztés 

lehetőségeire irányult. Végül általánosabb szinten a hazai múzeumpedagógia problémáira, a 

fejlődést akadályozó, gátló tényezőkre kérdeztek rá. 

A nagy mintán végzett adatgyűjtés feldolgozása nyomán alapos elemzések, jól levezetett 

következtetések és fontos szakmai ajánlások kerültek a kötetbe. A főbb megállapítások közül itt 

csak néhányat emelek ki, melyek közvetlenül kapcsolódnak a TIOP-TÁMOP fejlesztésekhez, illetve 

a MOKK uniós projektjének egyéb területeihez: 

 erősíteni szükséges az iskolák és múzeumok közti együttműködést, biztosítani kell a 

rendszeres kapcsolattartás és a folyamatos tájékoztatás/tájékozódás lehetőségét (e célból jött 

létre a projekt utolsó évében a Múzeumi a'la carte online felület, de ezt szolgálják a MOKK 

koordinátorai által helyi, regionális szinten megtartott információs napok, szakmai 

rendezvények is); 

 a múzeumok által kínált programok módszertani szempontból korszerűek, típusuk alapján 

sokfélék, de az iskolai tananyaghoz való kapcsolódásuk kevésbé egyértelmű; 

 komoly igény van a múzeumpedagógiai, pedagógiai képzésekre, továbbképzésekre, a 

tanulás szándéka erős (a MOKK projektidőszak alatt ingyenesen kínált képzései mellett a 

TÁMOP 3.2.12 Kulturális szakemberek képzése pályázati konstrukció kínált erre 

lehetőséget); 

 a múzeumpedagógiai fejlesztésekre fordítható pénzügyi és személyi erőforrások csekélyek 

(erre a problémára, ha csak rövid távon is, a TÁMOP-3.2.8, TÁMOP 3.2.11 és TÁMOP 

3.2.13 programok kínáltak megoldást); 

 a múzeumpedagógiai infrastruktúra fejlesztése is szükséges a korszerű programok 

színvonalas megvalósításához (a TIOP-1.2.2. pályázatok biztosítottak forrást a 

fejlesztésekhez); 
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 fontos a múzeumpedagógus szakma és tevékenység elismertségének növelése, fontos lenne, 

hogy a múzeumpedagógusok már a kiállítások tervezése során bekapcsolódjanak a múzeumi 

szakmai munkába, hogy az oktatási-képzési szempontok már a kezdetektől megjelenjenek 

(ezt a szemléletformálást segíthetik a MOKK képzései, a projekt kommunikációja, a 

megvalósult rendezvények és kiadványok). 

A kötet második felében olvasható 12 esettanulmány a szerkesztők szándéka szerint 

előrevetítik „egy új múzeumi korszak képét” (Káldy, Kárpáti és Szirmai, 2010. 162.o.). A kizárólag 

vidéki, de különböző méretű múzeumok fejlesztéseit vagy fejlesztési terveit bemutató rövid írások 

őszintén, kellő önkritikával és öniróniával szemléltetik a hazai múzeumi életben teljesen új uniós 

pályázás és projektszerű fejlesztés tapasztalatait. Jól látszik, hogy a legtöbb helyen a fejlesztések 

egymásra épültek: a vidéki intézmények állandó kiállításainak megújítását támogató, állami 

finanszírozású ALFA-program eredményein alapulnak a TIOP pályázatok múzeumpedagógiai célú 

infrastruktúra-fejlesztései, majd ennek hasznosítására készülnek el az új múzeumpedagógiai 

programok a TÁMOP projektek keretében. Sőt, egyes helyeken az iskolák által pályázható TÁMOP 

3.1.4. konstrukció is ráépül a múzeumi fejlesztésekre – ennek keretében érkeznek az iskolás 

csoportok az új programokra. A pályázatírás és a nyertes projektek megvalósítása tágabb értelemben 

is fejlődési lehetőséget kínált az intézményeknek: a munkatársak projektmenedzsment, pályázatírói, 

adminisztratív kompetenciái is fejlődtek, a múzeumok új partnerekre leltek az oktatási 

intézményekben, és számos helyen a fejlesztéseknek köszönhető, hogy a múzeumpedagógiai 

tevékenység elindulhatott, folyamatosan működhet. 

 

IV. 1.2. Képzések projekttevékenység 

A MOKK életre hívásának egyik fő motivációja és létrejöttének célja a kezdetektől fogva az volt, 

hogy kidolgozza és megvalósítsa a hazai múzeumi szakmából hiányzó, a megújulást, 

szemléletváltást segítő képzéseket a múzeumi működés több területére vonatkozóan. Az európai 

uniós pályázati projekt keretében alapvetően az oktatási területre vonatkozó képzések 

(múzeumpedagógiai tematikus képzési programok, múzeumok és oktatási intézmények 

együttműködését célzó képzések, pedagógus továbbképzések) elindítására volt lehetőség, de a 

projekt tervezése során sikerült elfogadtatni a 2007-ben már kidolgozott és tesztelt múzeumi 

vezetőképző programot, illetve a kiállításrendezés képzést is. 

A Múzeumok Mindenkinek Program szakmai egyeztetései (ezekről l. többek között Török, 

2006), a közművelődési szakfelügyelet tapasztalatai és ajánlásai (Káldy, 2004) mellett valamennyi, 

a projekt keretében végzett és a fentiekben elemzett kutatás hangsúlyozta, visszaigazolta a 

képzések, továbbképzések szükségességét. A MOKK ezért már a projekt előkészítési szakaszában 

elindította intézményi akkreditációját, és így 2008-ban a hazai muzeális intézmények között 
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elsőként nyerte el az akkreditált felnőttképzési intézmény minősítést18. Emellett a kidolgozott 

képzési programok is rendelkeznek akkreditációval; a múzeumi tematikájú képzéseket a Múzeumi 

Akkreditációs Szakbizottság, a pedagógus-továbbképzéseket a Pedagógiai Akkreditációs Testület 

minősítette. 

A MOKK szakmai munkatársai külső szakképzési és oktatási szakértők bevonásával összesen 

10 képzés tematikáját dolgozták ki. Ezek közül nyolc képzés múzeumi, kettő pedig pedagógus 

tanfolyam, de a múzeumpedagógiai tematikájú képzéseket közoktatásban dolgozó pedagógusoknak 

is ajánlják. Fontos szempont volt az is, hogy a legkorszerűbb elméleti ismeretek átadása mellett 

gyakorlati tapasztalatokkal, az előadók és egymás példáival is gazdagodjanak a hallgatók, és a 

tanultakat mindennapi munkájukban közvetlenül hasznosítani tudják majd. 

A képzések oktatói többségükben múzeumi szakemberek a múzeumvezetőtől a restaurátoron át 

a kommunikációs szakemberig, de számos esetben külső szakértők – építész, pszichológus, 

felnőttképzési szakember, turisztikai szakértő – kaptak felkérést, akik új szempontokat hoztak a 

múzeumi világba. A pedagógusok számára meghirdetett vagy kifejezetten a múzeumok és iskolák 

együttműködésére fókuszáló képzések oktatói között több pedagógus, oktatási szakértő is 

megjelenik. A múzeumi jó példák bemutatói között előadóként több MOKK koordinátor, illetve az 

országos múzeumok (többek között a Szabadtéri Néprajzi Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a 

Magyar Természettudományi Múzeum, Néprajzi Múzeum) munkatársai szerepelnek leggyakrabban. 

A képzések tartalmát – az akkreditált tematika megtartásával – és az előadók összetételét a 

hallgatói visszajelzések alapján folyamatosan alakították a szervezők; így egyre több kismúzeumi 

példa került az esettanulmányok közé. Az előadók is többnyire örömmel vették az őket értékelő 

visszajelzéseket, és igyekeztek a hallgatói elvárásoknak megfelelően alakítani a tematikán, 

módszereken. A MOKK képzési programjainak általános jellemzője és erőssége a hallgatói igények 

és visszajelzések figyelembe vétele; a jelentkezők kiválasztása a jelentkezési lap mellékleteként 

beküldött motivációs levél alapján történik, ahol a hallgató előzetes elvárásaira is rákérdeznek. A 

motivációs levelek kivonatát az adott képzésben résztvevő oktatóknak is elküldik, akik a résztvevők 

előzetes ismereteinek, gyakorlati tapasztalatainak és elvárásainak ismeretében készülhetnek az órák 

megtartására. 

Valamennyi képzéshez írásos jegyzet készült, mely az első képzési alkalom előadóinak 

óravázlatait, háttéranyagait tartalmazza. Ezekből a jegyzetekből állt össze a Múzeumiskola sorozat, 

melynek kötetei a MOKK honlapjáról is letölthetők19. A Múzeumi vezetési ismeretek képzéshez 

kapcsolódó előadások szerkesztett változatait két kötetben, a Múzeumi iránytű 8., illetve már a 

projekten kívüli finanszírozásból készült 11. kötetében jelentették meg. 

                                                 
18 Intézményi akkreditációs lajstromszám: AL – 1921, érvényesség ideje: 2016. 12. 04.  
19 http://mokk.skanzen.hu/oktatasi-segedanyagok1.html 
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A képzések fele, öt program távoktatás keretében, e-learning formában is elvégezhető; ebből 

négy múzeumi szakembereknek, egy pedig a pedagógusoknak nyújt lehetőséget az önképzésre. 

A képzések részletes tematikája a MOKK honlapján érhető el ( 

http://mokk.skanzen.hu/kepzeseink.html), az egyes képzések főbb jellemzőit az alábbi táblázat 

mutatja be. 

 

http://mokk.skanzen.hu/kepzeseink.html
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3. számú táblázat: A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ képzéseinek jellemzői  

A képzés megnevezése Célcsoport  Óra-
szám 

Egyedi jellemzők 

Kiállítás-rendezés A-Z-ig: 
az ötlettől a megvalósításig 
a közoktatás szolgálatában 

kiállításrendező 
kurátor 
szakmuzeológus 
múzeumi közművelődési szakember 
múzeumvezető, 
múzeumpedagógus   

120 különböző múzeumi szakterületekről érkező 
munkatársak tanulnak együtt  
12 órás kiállításrendezési gyakorlat a képzésben 
a hallgatók által közösen rendezett kiállítás a 
nagyközönség számára nyitott 
az egyik legnépszerűbb képzés volt a projekt során 

Szórakoztatva tanulni, 
tanulva szórakozni – 
Projektmódszer a 
múzeumpedagógiában 

múzeumpedagógus 
interpretátor 
múzeumi közművelődési szakember 
iskolai pedagógus 

60 átfogó múzeumpedagógiai módszertani képzés 
közös gyakorlati tervezés, megvalósítás is a képzés 
része 
a legnépszerűbb képzések egyike 

Múzeumi vezetői ismeretek múzeumi szakalkalmazott 
múzeumi közép- és felsővezető 

120 jelenlegi múzeumi vezetők továbbképzése és leendő 
vezetők felkészítése 
vezetők tanítanak vezetőket 
a vezetői pályázatoknál előírt továbbképzési elvárás 
teljesíthető elvégzésével (1/2000. II. 14. NKÖM 
rendelet) 

„Érted?! - Értem!?” -
Hogyan fogadjuk 
fogyatékos embertársainkat 
múzeumainkban? 

múzeumpedagógusok 
gyógypedagógusok 
múzeumvezetők 

30 szakemberek felkészítése a fogyatékkal élő látogatók 
fogadására 
inkluzív szemlélet formálása 
speciális oktatástechnikai eszközök és módszertani 
eszközök, jó példák 

Múzeumi kommunikáció az 
oktatás szolgálatában 

múzeumi kommunikációs 
szakemberek 
múzeumvezetők 
múzeumpedagógusok 
tárlatvezetők 

60 célcsoport-központú kommunikációs tervezés 
online kommunikáció lehetőségei 
gyakorlati példák nagy és kismúzeumok sikeres 
kommunikációjáról 
kommunikációs terepek a kiállítástól a múzeumi 
boltig 

Iskolák és múzeumok 
partnersége 

általános és középiskolai szaktanár 
fejlesztőpedagógus 
gyógypedagógus 
játék- és szabadidő-szervező 
kollégiumi nevelőtanár 
napközis tanár 
óvodapedagógus 
tanító 

30 akkreditált pedagógus továbbképzés 
oktatásban hasznosítható múzeumi lehetőségek és 
módszerek bemutatása 
gyakorlati, praktikus szervezési kérdések 
tartalmi tervezés, munkaformák a múzeumi 
tanuláshoz 

Iskolabarát múzeumi 
környezet 

múzeumpedagógus 
múzeumvezető 
egyéb kulturális szakemberek  
 

30 pszichológiai, pedagógiai, építészeti és ergonómiai 
szempontok a középpontban 
új megközelítés és új nézőpont 
konkrét kapcsolódás a TIOP-projektekhez 

Oktatási célú múzeumi 
kiadványok 

múzeumi kiadványszerkesztő 
szakmuzeológus 
múzeumi közművelődési szakember 
múzeumpedagógus 
múzeumvezető 

30 különböző típusú múzeumi kiadványok oktatási célú 
hasznosítási lehetőségeire fókuszál 
tervezés, szerkesztés, tartalmi és formai megoldások 
gyakorlati jó példák mellett közös tervezési folyamat  

Hálózatosodás és 
együttműködés az iskolán 
kívüli szervezett tanulásban 

múzeumvezető, 
szakmuzeológus, 
múzeumi közművelődési szakember, 
múzeumpedagógus, 
múzeumi rendezvényszervező 
marketing menedzser 

30 hálózatosodás elmélete és a gyakorlati megvalósítás 
lehetőségei 
a hálózatos működés jó múzeumi példái 
több múzeum, iskolák és múzeumok 
együttműködésének előnyei 

Pedagógus képzők képzése 
- Múzeumok közoktatási 
hasznosítása 

kistérségi, kerületi, városi 
munkaközösségek vezetői, 
pedagógiai központok, pedagógiai 
szolgáltató intézetek szakértői, 
szaktanácsadói, általános és 
középiskolában tanító pedagógusok  

60 akkreditált pedagógus továbbképzés  
a muzeális intézményrendszer jellegzetességeit, 
közoktatási hasznosításának lehetőségeit mutatja be 
„kívülállóknak” 
múzeumpedagógiai módszerek és eszközök 
bemutatása is része a képzésnek 
muzeológus és gyakorló iskolai pedagógus egyaránt 
található az előadók között 

Saját táblázat a MOKK honlapja (www.mokk.skanzen.hu) és tájékoztató kiadványa alapján 

http://www.mokk.skanzen.hu/
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A képzések elvégzését követően a hallgatók egy záródolgozat megírásával teljesíthetik a 

követelményeket. E dolgozattal kapcsolatban a legfőbb elvárás az, hogy kapcsolódjon a hallgató 

napi munkájához, és mutassa be az elsajátított ismeretek önálló, gyakorlati alkalmazását. A 

dolgozatokat két szakértő – a képzés előadói – értékelik, és a hallgató dolgozata elfogadását 

követően kapja meg a képzés elvégzését igazoló tanúsítványt. A továbbiakban sem szakad meg a 

kapcsolat a képző intézmény és a hallgatók között, két éven keresztül, félévente egy-egy rövid 

írásos beszámolót kell küldeniük arról, mindennapi munkájukban hogyan alkalmazzák a képzésen 

tanultakat. A záródolgozatok válogatása a Múzeumi iránytű 10. kötetében (Bereczki, 2010c) jelent 

meg, emellett a képzések hasznosulását bemutató példákat a MOKK honlapja is közöl 

(http://www.mokk.skanzen.hu/kepzeseink-hasznosulasa.html). Több korábbi hallgató 

esettanulmányként a későbbi képzéseken is bemutathatta a képzésen tanultak nyomán megvalósult 

projektjét.  

A MOKK uniós projektjében eredetileg 38 képzés és 541 hallgató szerepelt, a valóságban 

viszont – a nagy érdeklődésnek köszönhetően – ennél több, 42 képzést szerveztek meg, összesen 

593 hallgatóval. A hallgatók közül 383 fő múzeumból érkezett, ami a múzeumi szakalkalmazottak 

10 %-át jelenti (bár voltak, akik több képzésen is részt vettek). A záródolgozatok színvonala és a 

megvalósult projektek visszaigazolták a képzések szükségességét, hatékonyságát, a múzeumi 

szakmában elindult szemléletváltást. A pedagógusoknál az elérések aránya jóval alacsonyabb, a 

képzéseken részt vett 210 fő a pedagógustársadalom kevesebb, mint 1 %-át jelenti. A projekt 

szakmai vezetői szerint a pedagógusok megszólítása, a múzeumi közeggel való szorosabb kapcsolat 

kialakítása helyi, regionális szinten, a koordinátori hálózat tagjai által szervezett programok 

keretében járt jelentős sikerrel. 

Az oktatási program létjogosultságát még inkább alátámasztja, hogy a projekt keretében 

ingyenes képzési programok közül a támogatás megszűnése után, piaci alapon meghirdetett 

(„fizetős”) képzésekre is van kereslet. 2013 ősze óta a Múzeumi vezetési ismeretek, a Szórakoztatva 

tanulni, tanulva szórakozni, a Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában és a 

Kiállításrendezés A-Z-ig képzések folyamatosan meghirdetésre kerülnek és megfelelő hallgatói 

létszámmal el is indulnak. 

A MOKK fejlesztési tervei között szerepel több új képzési program kidolgozása, beindítása 

szélesebb tartalmi kört felölelve, egy-egy részterület mélyebb, gyakorlati szemléletű vizsgálatával – 

például az üzemelés, a marketing, a frontline-menedzsment területén – szélesítve a megszólítandó 

múzeumi munkatársak körét is. Különösen fontos az újonnan létrejött, ún. többfunkciós kulturális 

intézmények munkatársainak együttműködését segítő képzések kidolgozása, elindítása. Ezen a 

területen a MOKK már közreműködött a Nemzeti Művelődési Intézet Többfunkciós kulturális 
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intézmények vezetőinek képzése címmel akkreditált 60 órás szakmai továbbképzése múzeumi 

moduljának kidolgozásában20. 

Véleményem szerint az e-learning anyagok körének bővítése, azok akkreditáltatása, 

kontaktórákkal kiegészített blended tananyagok elkészítése lenne igazán hasznos, mivel ez a 

lehetőség csökkentené a képzések járulékos költségeit (utazás, szállás), így többek számára válna 

elérhetővé a szakmai fejlődés, a korszerű szakmai ismeretek elsajátítása. 

 

IV. 1.3. Múzeumi koordinátori hálózat kialakítása és működtetése projektelem 

A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ tevékenységével közvetlen kapcsolatba a képzések, 

illetve konferenciák, szakmai rendezvények résztvevői kerülhetnek. Ez azonban – a képzéseken 

résztvevők létszáma és a programok befogadóképességének korlátozottsága miatt – igen alacsony 

számú elérést tenne csak lehetővé. Az igazi kapcsolatot a MOKK és a múzeumi világ mindennapjai 

között – a később bemutatásra kerülő honlap mellett – a koordinátori hálózat tagjai a megyei és 

szakkoordinátorok jelentik, akiknek emellett a múzeumon kívüli kapcsolatrendszer bővítése, 

elsősorban a pedagógusokkal, oktatási szereplőkkel való kapcsolat erősítése és az eredmények 

kommunikációja is alapvető feladat. 

A még 2006-ban megalakult regionális koordinátori hálózat az uniós projekt elnyerését 

követően 2009-ben megyénként egy-egy koordinátorral és 3 múzeumpedagógiai szakkoordinátorral 

kezdte meg intenzív működését. 2013-ra, a projekt zárásáig a koordinátori hálózat 40 fősre bővült, a 

legtöbb megyében ma már két koordinátor is működik, összesen 36 megyei koordinátorból és 4 

múzeumpedagógiai szakkoordinátorból (közülük ketten a budapesti múzeumokat is összefogják) áll 

a csapat. 

A koordinátorok meghatározó szerepet játszottak és játszanak a MOKK központi módszertani 

tevékenységének kiteljesítésében és eredményeinek terjesztésében. Azon túl, hogy saját 

működésükkel példát adnak a korszerű múzeumi szemlélet gyakorlati alkalmazására, helyi, megyei 

és régiós szinten munkacsoportokat működtetnek, találkozókat és továbbképzéseket szerveznek, 

minél több múzeumi szakember és pedagógus bevonásával segítik a múzeumok és közoktatási 

intézmények közötti tartalmas együttműködések kialakítását, fejlesztését.21 

A koordinátorok kiválasztása, műhelymunkák keretében történő továbbképzésük a MOKK 

vezetői számára folyamatos kihívást jelentett. A hálózatos működés sajátosságainak és az egyes 

koordinátorok saját tevékenységének megismerése, a hazai múzeumpedagógiai terep minél 

átfogóbb és sokrétűbb megtapasztalása érdekében a projekt öt éve alatt számos műhelymunkát, 

                                                 
20 Akkreditációt jóváhagyó határozat száma: 24887-3/2014/KOZMUV 
21 A koordinátorok felsorolása, életrajzuk, éves munkaterveik és beszámolóik a MOKK honlapján találhatók meg: 

http://mokk.skanzen.hu/koordinatorok-feladatai.html 
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összesen 72 továbbképzési napot szerveztek a koordinátoroknak, részben Szentendrén, részben 

különböző vidéki helyszíneken, az adott megyei koordinátor bevonásával. (E koordinátori 

műhelymunkák egyikéről részletesen számol be Bárd és Joó, 2011.) 

Az egyes megyékből érkező, eltérő szakmai és szervezői tapasztalatokkal rendelkező, 

különböző életkorú, a saját intézményükben más-más elismertséggel és befolyással bíró 

koordinátorok színes és széleskörű mintáját adják a hazai múzeumi közművelődési 

szakembereknek. Ennek felismerése nyomán a MOKK a koordinátoroktól elvárt egyéni feladatokat 

úgy határozta meg, hogy azokat a helyi különbségek, lehetőségek és igények figyelembevételével 

megvalósíthatók és eredményesek lehessenek. A kötelező rendezvények – helyi/megyei 

múzeumpedagógiai évnyitó, információs napok, munkacsoport-találkozók, műhelymunkák, helyi 

múzeumpedagógiai akciók, találkozók közoktatási intézményekkel – tartalmát a koordinátorok a 

helyi szempontok alapján többnyire maguk alakíthatták; az elvárás e téren az évente meghatározott 

számú, jól dokumentált, lehetőség szerint minél szélesebb célközönséget elérő szakmai programok 

megszervezése volt. Öt év alatt országszerte összesen 638 rendezvény valósult meg a 

koordinátoroknak köszönhetően22. A legtöbb az ún. múzeumi információs nap volt (207), amikor 

egy-egy – esetleg több egymáshoz közeli – múzeum mutatta be múzeumpedagógiai programját, 

aktuális kiállításait vagy egyéb újdonságait az érdeklődő pedagógusoknak. Szintén a közoktatás és a 

múzeumok közti kapcsolatépítés szervezett formái voltak a megyei múzeumpedagógiai évnyitók 

(165), és a pontosabban nem definiált múzeumok és közoktatási intézmények találkozói alkalmai 

(51).  
3. számú ábra: A MOKK koordinátorai által szervezett rendezvények (saját ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az egy megyében, régióban dolgozó múzeumpedagógusok, múzeumi szakemberek szakmai 

fejlődését, önképzését és kapcsolatépítését célzó programok vagy konkrét közös múzeumi esemény 

megszervezésére irányuló egyeztetések, találkozók a sokrétű tartalmakat lefedő munkacsoport-

                                                 
22 A rendezvényekre vonatkozó adatokat Káldy Mária és Bereczki Ibolya 2014. február 20-án elhangzott előadása 

alapján tüntetem fel. 
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találkozók, szakmai fórumok, országos rendezvények (72), múzeumpedagógiai szakemberek 

tanácskozása (57), helyi múzeumpedagógiai akciók (86) keretében valósultak meg. Összességében 

tehát a múzeumi szakemberek egymás közötti információcseréjét, tapasztalatszerzését célzó 

rendezvények száma 215, a múzeumi szféra és a közoktatási szereplők közti kapcsolat erősítésére 

irányuló programok száma pedig ennek a duplája, 423 volt. (Természetesen ez utóbbi típusú 

rendezvények nagy része is lehetőséget adott a különböző múzeumokból érkező kollégák 

kapcsolatépítésére is.) Elmondható tehát, hogy a MOKK tevékenységén belül a koordinátorok által 

szervezett helyi vagy a közreműködésükkel megvalósult országos rendezvények segítették 

leginkább a múzeumi és oktatási szféra közeledését, az együttműködések kialakítását, erősítését. A 

koordinátorok voltak azok, akik a legtöbb pedagógus-kapcsolatot építették ki a projekt ideje alatt, 

komoly adatbázisokat létrehozva és kialakítva a folyamatos kapcsolattartás működő formáit. 
 

4. számú ábra: A koordinátorok által szervezett rendezvények célcsoport szerinti megoszlása 

(saját ábra) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A MOKK és az országban található múzeumok közötti információáramlás alapvetően a 

koordinátorok segítségével zajlott: ők továbbították az országos pályázatok felhívásait, a tájékoztató 

rendezvényekről és a MOKK képzéseiről szóló információkat, segítettek a jelentkezők 

kiválasztásában vagy javaslatot, ajánlást tettek a képzésen való részvételre, koordinálták helyi 

szinten a MOKK által indított országos kutatásokat, felméréseket. Igény szerint segítséget 

nyújtottak a megyéjükben működő múzeumoknak a pályázati anyagok összeállításához, az 

együttműködések megvalósításához is. Az első TIOP pályázat nyerteseinek körében végzett 

szakfelügyelői vizsgálat személyes konzultációinak tapasztalatai is megerősítik a koordinátori 

hálózat ez irányú tevékenységének hasznosságát (T. Kesik, 2013). 

A koordinátorok nemcsak megyei, regionális szinten képviselték a MOKK-ot és a múzeumok 

oktatási-képzési szerepének erősítésére irányuló törekvéseket. Több koordinátor szerepelt 

rendszeresen a MOKK által indított képzéseken, az országos múzeumpedagógiai konferenciákon és 
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múzeumpedagógiai évnyitókon előadóként. Meghatározó volt a szakkoordinátorok szerepe a 

Múzeumpedagógiai Nívódíj bírálati rendszerének kidolgozásában és valamennyi koordinátornak a 

pályázatok értékelési, bírálati folyamatában, illetve a Múzeumi a'la carte ötletének felvetésében. A 

Múzeumok Őszi Fesztiválja tapasztalatainak összegzésében és a fesztivál programjának 

megújításában is fontos volt a koordinátorok véleménye, ötletei.  

A projekt ideje alatt a vidéki múzeumokat és a közoktatás rendszerét érintő változások – az 

ebben való létezés, illetve a közvetlen kapcsolat okán – a koordinátorok tevékenységére volt a 

legnagyobb hatással. A megyei múzeumi rendszer átszervezése, majd megszűnése nyomán 

átalakultak a korábban megyei múzeumi központban dolgozó koordinátorok feladatai és 

kapcsolatrendszere, a megyei hatókörű városi múzeumok közművelődési módszertani központként 

való működésével új feladatokat kaptak, egyben szükségessé vált a tevékenységi körök tisztázása. A 

helyi viszonyok és sajátosságok nyomán mindenütt másképp alakuló együttműködések a korábbi 

évek eredményeképpen hol erősödtek, hol gyengültek. 

Az oktatási intézmények jelentős részének állami fenntartásba kerülése szintén komoly 

változásokat vontak maguk után. A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ területi vezetőivel 

való kapcsolat kiépítése, rajtuk keresztül az iskolákkal meglévő együttműködések tovább-éltetése 

vagy új együttműködések kialakítása szintén a helyi sajátosságok és kapcsolatrendszerek mentén 

alakul. A MOKK koordinátorok összefogó, több múzeumot képviselni tudó szerepe ebben a 

kontextusban ismét felértékelődik. 

Összegzésként elmondhatjuk, hogy a MOKK a koordinátorokon keresztül tudott széleskörű 

kapcsolatokat kiépíteni a múzeumi területen és a közoktatás szereplői felé is. A koordinátori hálózat 

tagjai helyi tapasztalataik, véleményük, szakmai javaslataik hozzáadásával segítették a MOKK 

valamennyi projekttevékenységének sikeres megvalósítását. Az immár 40 fősre duzzadt 

koordinátori csapat valódi hálózatként való működése a projekt hivatalos lezárultát követően, 2014-

ben kezdődött meg: a tematikus koordinátori munkacsoportok megszerveződése a MOKK 

továbbfejlesztésének első, már látható eleme. A különböző feladatok és témák – többek között a 

múzeumban végezhető iskolai közösségi szolgálat, a múzeumpedagógiai foglalkozások, múzeumi 

órák minősítési rendszerének kidolgozása vagy a múzeumok életminőséget javító szerepe – köré 

szerveződő koordinátori csoportok nemcsak azt teszik lehetővé, hogy párhuzamosan több fontos 

témában induljon el a munka, hanem a nagy létszámú csapat hatékony működésének is ez lehet a 

megfelelő formája, a koordinátorok közti közvetlen és egymást átszövő együttműködésekkel 

megelőzve a hálózat irányíthatatlanságát, szétesését. 
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IV. 1.4. Disszeminációs tevékenységek projekttevékenység 

A MOKK kommunikációs tevékenysége, „irányító, összegyűjtő és szétsugárzó feladatköre”23 

leginkább a kutatási eredmények és a képzések népszerűsítése terén meghatározó. A projekt 

eseményei és eredményei két fő csatornán keresztül jutottak el a szélesebb szakmai 

nyilvánossághoz: személyes találkozások, közvetlen kommunikáció révén – a fent ismertetett 

koordinátori programokon, illetve a MOKK országos rendezvényein, konferenciáin –, valamint 

online formában, a MOKK honlapján és internetes felületein. Ezeket egészítették ki a kiadványok, a 

nyomtatott és elektronikus sajtóban, közönségrendezvényeken (Múzeumok Majálisa) való 

megjelenés a nagyközönség felé. 

 

Honlap 

A MOKK honlapja a projekt indulásakor viszonylag hamar elkészült, az alapvető információkat 

tartalmazta a projekttevékenységekről, a projekt megvalósítóiról. Ez arra volt alkalmas, hogy az 

érdeklődők megbízható, naprakész információkat találjanak az interneten a MOKK által végzett 

tevékenységekről, illetve megfelelő felületet biztosított az e-learning képzésekhez. Valamennyi, a 

MOKK projektje keretében megjelent kiadvány digitális verziója letölthető formában felkerült a 

honlapra, ingyenes regisztrációt követően hozzáférhetővé vált. Konkrét témák múzeumi szakértői és 

a koordinátorok elérhetőségei, illetve a MOKK szakmai könyvtárának kiadványlistája erősítette a 

szakmai központ szerepet. Az állandó tartalmak mellett rendszeresen frissültek a képzésekkel 

kapcsolatos jelentkezési információk, megjelentek a koordinátori programok meghívói és az 

aktuális országos rendezvények programja. A feliratkozott érdeklődők havonta hírlevelet is kaptak 

az aktualitásokról. 

2013 májusában formailag és tartalmilag is megújult a honlap, lehetővé vált, hogy a MOKK 

munkatársai maguk töltsék fel a tartalmakat, frissítsék azokat. Az új, színesebb arculat és az 

áttekinthetőbb szerkezet vonzóbbá tette a honlapot, így sikerült a projekt zárására a tervezett 5000 

regisztrált felhasználót elérni. A regisztrált felhasználók száma 2014 novemberében közel 5500 fő 

volt, ebből mintegy 1000 fő hírlevélre is feliratkozott24. A belépéssel nem járó, bárki által elérhető 

tartalmak használata is jelentősen nőtt, különösen a Múzeumi a'la Carte aloldal elindulásától és 

szélesebb körben ismertté válásától. A hírlevélre feliratkozókat továbbra is havi rendszerességgel, e-

mailben tájékoztatják az újdonságokról, a rendkívüli eseményekről (Múzeumok Őszi Fesztiválja 

indulása, konferenciák, képzések meghirdetése stb.) külön hírlevelet küldenek.  

 

                                                 
23  Káldy Mária megfogalmazása a vele készült interjúban. 
24 2014. 11.11-én 5497 regisztrált felhasználó, hírlevélre feliratkozott 981 fő. Köszönöm Nagy Magdolnának a friss 

adatokhoz való hozzáférést. 
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A honlap 2013-ban az eFestival pályázatán Kultúra/Kulturális örökség/Turizmus kategóriában 

III. helyezést ért el, megkapta a Kiváló Magyar Tartalom és a Felhasználóbarát honlap minősítést. 

2014-ben az ICOM (International Council of Museums) által szervezett FIAMP Nemzetközi 

Audiovizuális és Multimédia Fesztiválon a szakmai zsűri nemzetközi elismerésben, az AVICOM 

arany fokozatú díjában (Special Web Art Award – Gold Prize) részesítette a MOKK honlapját. 

Múzeumi a'la Carte 

2012-ben, az EMMI oktatási és kulturális államtitkárságai felkérésére a MOKK munkatársai a 

koordinátorok bevonásával egy országos adatbázist állítottak össze a hazai múzeumok 

múzeumpedagógiai szolgáltatásairól. Ez az adatbázis a múzeumok kiállításainak, 

múzeumpedagógiai foglalkozásainak az iskolai tananyaghoz való kapcsolódásait is megjelölte, 

emellett az egyes múzeumok múzeumpedagógiai infrastruktúrájáról is hasznos információkkal 

szolgált. A hatalmas adatmennyiség kezelése, a konkrét tananyaghoz, területhez kapcsolódó kínálat 

megtalálása nehézkesnek bizonyult. A koordinátorok javaslatai nyomán, a MOKK kommunikációs 

tanácsadójának szakértő közreműködésével jött létre a Múzeumi a'la Carte felülete. A múzeumok 

saját maguk tölthetik fel kínálatukat, valamennyi foglalkozás, program és kiállítás esetében 

megadhatják a jellemző paramétereket – rövid leírás, ajánlott életkor, tantárgyi kapcsolódások, 

időtartam, segédanyagok – és szükség szerint frissíthetik az anyagokat. A múzeumlátogatást tervező 

pedagógusok mint fő felhasználók település, tantárgy és életkor szerint kereshetnek a foglalkozások 

és a kiállítások között. Jelenleg 230 múzeum több, mint 800 kiállítása és 2300 múzeumpedagógiai 

foglalkozása szerepel az okostelefonra optimalizált és akadálymentesített formában is elérhető 

adatbázisban. A rendszer rugalmasságának köszönhetően gyorsan képes reagálni a felmerülő 

igényekre: a nyári időszakban a múzeumi táborok külön blokkban közvetlenül elérhetőek voltak, 

csakúgy, mint az iskolai közösségi szolgálatos diákokat fogadó múzeumok listája és vonatkozó 

kínálata. 

 

Kiadványok 

A Múzeumi Iránytű sorozatban – a korábban ismertetett kutatási beszámolók mellett – több fontos 

tanulmánykötet is megjelent. Ezek közül kiemelendő a Vásárhelyi Tamás korábbi, 

múzeumpedagógia és menedzsment témájú publikációit összegyűjtő kötet (Vásárhelyi, 2009a), 

mely így számos fontos tanulmányt tett ismét és könnyen elérhetővé, illetve Vasáros Zsolt Kiállító-

tér című kézikönyve (2010), amely a hazai muzeológiai szakirodalomban régi hiányt pótol az 

aktuális kiállításrendezési alapelvek praktikus megközelítésű összefoglalásával.25  

 

                                                 
25 A kötetről Kaján Imre írt ismertetőt: http://www.magyarmuzeumok.hu/muhely/24_kotelezo_olvasmanyok 
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A múzeumok számára új terepnek számító uniós pályázatírás és -megvalósítás módszertanát, 

múzeumi tapasztalatait foglalja össze a sorozat 9. kötete (Bagyó, Pálfi, Szu és Török, 2010). A 

gyakorlott pályázatírók és pályázati menedzserek tanácsait, tippjeit a MOKK uniós projektjének 

keretében kidolgozott és megvalósított projektszimulációs műhelygyakorlatok és mintaprojektek 

bemutatására is e kötetben van lehetőség. Bár a kiadvány 2010-es megjelenésekor már több uniós 

pályázati forduló lezajlott, a megvalósítás és a beszámolók, elszámolások, fenntartás időszakára 

vonatkozó javaslatok még a pályázatírásban sikeres múzeumi kollégáknak is hasznos segítséget 

jelentettek. 

A MOKK által szervezett képzésekhez kapcsolódó oktatási segédanyagok, jegyzetek a 

MúzeumIskola sorozatban jelentek meg. Kivételt képez a Kiállításrendezés A-Z-ig című képzés, 

ahol a résztvevők Vasáros Zsolt fent említett könyvét is kézhez kapták, illetve a Múzeumi vezetési 

ismeretek képzés, melynek segédanyaga – két kötetben, részben jelentősége, részben terjedelme 

miatt – a Múzeumi iránytű sorozat része lett (Bereczki és Sághi, 2010d; Bereczki és Sághi, 2011).  

A kiadványsorozat 10. kötete (Bereczki és Sághi, 2010c) is a képzésekhez, azok 

hasznosulásához kapcsolódik: a hallgatók által a képzésekre írt záródolgozatok válogatása szerepel 

benne. Ezek a múzeumi szakemberek, pedagógusok számára jó példaként, ötletadóként 

hasznosíthatók, emellett a képzések tartalmáról, színvonaláról is tanúskodnak, hozzájárulnak a 

képzési program elismertetéséhez, népszerűsítéséhez. 

 

Szakmai rendezvények, konferenciák, országos programsorozatok 

Az először 2002-ben megrendezett Múzeumpedagógiai Évnyitóra, a múzeumpedagógia és az 

iskolai oktatás közös évkezdő rendezvényére minden év szeptember utolsó hétfőjén kerül sor. 2009-

től kezdve ennek a programnak a szervezése is a MOKK feladata lett. Az esemény egyben a 

Múzeumok Őszi Fesztiválja szakmai nyitórendezvénye is, megrendezéséhez a pénzügyi forrást 

minisztériumi keret vagy az NKA meghívásos pályázata biztosította. Az elmúlt öt évben egy 

alkalommal fordult elő, hogy a Múzeumok Őszi Fesztiválja és így az Országos Múzeumpedagógiai 

Évnyitó megrendezése is más szervezethez, a Magyar Vidéki Múzeumok Szövetségéhez került. A 

2012-es tapasztalatok nyomán azonban 2013-ra ismét a MOKK nyerte el a feladatot. 

A múzeumpedagógiai évnyitók jó alkalmat teremtenek egy-egy kiemelt, aktuális téma 

körbejárására előadások formájában, illetve a házigazda intézmény múzeumpedagógiai 

tevékenységének megismerésére bemutatók, műhelymunkák keretében. 

A váltakozva budapesti és vidéki helyszíneken megrendezésre kerülő, egynapos program első 

felében 2006 óta kerül sor a Múzeumpedagógiai Nívódíjak átadására. A nívódíj célja, hogy 

elismerésben részesítse azokat az intézményeket, akik kimagasló teljesítményt értek el 

múzeumpedagógiai kiadványaikkal, magas színvonalú programjaikkal. Pályázni az elmúlt év 
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szeptembere és az adott év augusztusa között megvalósult programokkal, kiadványokkal lehet. 

A nívódíjak pályáztatási és bírálati rendszere az elmúlt években több változáson esett át, 

amelyek jól tükrözik a múzeumpedagógiában bekövetkező tendenciák változását is. Kezdetben 

„központilag”, a MOKK és az illetékes minisztériumi munkatársak döntése alapján került 

kiválasztásra a nyertes, illetve esetenként a nyertesek, majd 2010-től meghatározásra került a 

kiadható nívódíjak száma (4 db évente), melyekre két kategóriában lehet pályázni – 

múzeumpedagógiai kiadvánnyal és múzeumpedagógiai programmal. A bíráló bizottságban ekkor 

már a MOKK szakkoordinátorai is helyet kaptak, 2012-ben a múzeumi szakmai szervezetek 

(Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Magyar Vidéki Múzeumok Szövetsége, Országos 

Közgyűjtemények Szövetsége, ICOM Magyar Nemzeti Bizottság) képviselőivel bővült a bírálói 

kör, 2014-ben pedig már a megyei koordinátorok is bekapcsolódtak az előbírálatba. A beadott 

pályázatok tartalmi és minőségi változása következtében 2013-tól már nem lehet csak 

múzeumpedagógiai kiadvánnyal pályázni, a kiadvány csak múzeumpedagógiai program 

kiegészítéseként kerül elbírálásra. A bíráló bizottság esetenként különdíjat, szakmai elismerést is 

kiadhat. A 2009-2013. közötti nívódíjas kiadványok és programok listája az I. számú mellékletben 

található. A Múzeumpedagógiai Nívódíj mellett 2013-ban elsőként lehetett jelölni a személyes 

szakmai eredmény elismeréseként adható Múzeumpedagógiai életmű-díjra, illetve 2014-től a 

Kiemelkedő szakmai munkásságért adható nívódíjra azokat a szakembereket, akik egyéni, hosszabb 

távú vagy kiemelkedő teljesítményük okán méltóak arra. A két díj felváltva kétévente kerül 

meghirdetésre és kiosztásra. A múzeumpedagógiai nívódíjak és személyes elismerések kiosztásában 

vállalt szerepe tovább erősíti a MOKK szakmai központ jellegét, egyben a díjazottak jó példaként, 

való kiemelésével a múzeumpedagógusi teljesítmények elismerő népszerűsítésével hozzájárul a 

múzeumpedagógia szakmai és társadalmi ismertségének, pozitív megítélésének erősítéséhez. 

A szintén évente megrendezésre kerülő Országos Múzeumpedagógiai Konferencia a MOKK 

uniós projektjének hozadéka. A Múzeumok Őszi Fesztiválja keretében, annak utolsó harmadában 

megtartott kétnapos tanácskozás a múzeumpedagógiai terület legjelentősebb szakmai programjának 

számít. A szervező MOKK vezetősége által meghatározott tematika mentén a koordinátorok 

bevonásával kerül sor az előadók felkérésére, és minden esetben külön blokk áll a résztvevők saját 

példáinak, jó gyakorlatainak bemutatására is. Az országos múzeumpedagógiai konferenciák 

meghívott előadói között több egyetemi, főiskolai tanár, nem múzeumi területen dolgozó szakember 

szerepelt; az ő példáik, külső szempontjaik tágabb kontextusba helyezik a múzeumokban zajló 

változásokat. Az országos múzeumpedagógiai konferenciák helyszíneit és témáit a II. számú 

melléklet tartalmazza. 

A múzeumpedagógiai évnyitók történetének ismertetésekor már utaltam rá, hogy megalakulása 

óta a MOKK – 2012 kivételével minden évben – szervezi és koordinálja a Múzeumok Őszi 
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Fesztiválja programsorozatát.  A szeptember végétől november első hétvégéjéig tartó országos 

rendezvénysorozatban bármely hazai múzeum vagy muzeális intézmény részt vehet a MOKK által 

– a koordinátorokkal egyeztetve – meghatározott tematikák valamelyikéhez kapcsolódó 

programokkal. A MOKK elsősorban a fesztivál központi kommunikációját és a támogatások 

elosztását koordinálja; a meghatározott tematikákon és a pályázati rendszeren keresztül tudja 

alakítani a program arculatát, bizonyos rendezvény-formákat, célközönségeket kiemelve, 

meghatározott múzeumi tevékenységeket előtérbe helyezve. Az elmúlt évek során, a rendezvény 

tapasztalatainak tükrében az alábbi tematikák állandósultak: 

 „A lámpás én vagyok!” - Tanárok éjszakája 

A programot 2013-ban hagyományteremtő céllal indították el. Meghatározott napon az országban 

minden csatlakozott intézmény egyszerre szervezi a pedagógusok és a múzeum rendhagyó 

találkozóját. A cél az, hogy a múzeumok számára fontos célcsoport, a pedagógusok 

betekinthessenek a múzeumi színfalak mögé, saját élményeket és személyes kapcsolatokat 

szerezzenek, ezáltal később magabiztosabban és szívesebben hozzák a diákokat a megismert 

intézménybe. A 2014. évi Múzeumok Őszi Fesztiválja kiemelt tematikája volt a Tanárok Éjszakája, 

a köznevelésért, a család- és ifjúságügyért felelős államtitkárok és a kulturális ügyekért felelős 

helyettes államtitkár részvételével külön sajtótájékoztatót tartottak a rendezvény előtt.  

 16+ múzeumi találkozások – Diákok buli előtt pedagógusok 

A pedagógusok mellett a másik kiemelt célcsoport a múzeumba ritkán járó tizenéves korosztály. Az 

ő megszólításukhoz rendhagyó programokat szerveznek a múzeumok, leginkább a péntek délutáni-

esti órákra. A rendezvények célja ebben az esetben is az, hogy a múzeumok olyan helyszínek 

legyenek, ahol a kamaszok jól érzik magukat, amit ismernek, ahová szívesen jönnek. Másfelől 

pedig az iskolai közösségi szolgálat múzeumi lehetőségét is bemutathatják az intézmények – 

kötetlen, inspiráló módon. 

 Alkossunk együtt! – A Nagy Rajzolás 

A Múzeumok Őszi Fesztiválja jelenlegi tematikái közül ez a legrégebbi, immár ötödik éve kerül 

meghirdetésre. A The Big Draw nemzetközi programsorozatához kapcsolódás lehetőségére a 

művészeti múzeumokban dolgozó múzeumpedagógusok hívták fel a kollégák figyelmét. A 

nemzetközi mottóhoz kapcsolódó látványos, sokszor a múzeum falain túl, akár az utcán is 

megjelenő akciók során közös, nagyméretű alkotások készülnek vagy új technikák alkalmazásával, 

a kreativitás kibontakoztatásával járul hozzá a múzeum a különleges élményhez. 

 Tárgydoktor rendel 

Egy jellegzetesen múzeumi szakmai funkciót hoz „látogatóközelbe” ez a tematika: a restaurátorok 

munkája ismerhető meg és válik személyesen is hasznossá ezeken a rendezvényeken. A megjelölt 

időpontokban a látogatók saját gyűjteményük, különleges tárgyaik ápolásához, javításához vagy 
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használatához kapnak jó tanácsokat, megismerhetik a restaurátor-műhelyben zajló tevékenységet. 

Ez a program a szakmai munkatársak bevonásával az intézményen belüli együttműködést is 

segítheti, a közönség felé pedig a múzeum társadalmi hasznosságának – az oktatásban, képzésben, 

tanulásban betöltött szerep mellett – újabb szeletét állítja a középpontba. 

 Csak itt, csak most – Pincétől a padlásig 

Az előzőhöz hasonlóan a múzeum színfalak mögötti működésébe, a látogatók számára ritkán 

látható értékek, különlegességek világába nyújtanak betekintési lehetőséget az ehhez a tematikához 

kapcsolódó programok. Talán nem véletlen, hogy ezek a legnépszerűbb programok – hiszen minden 

korosztály számára érdekesek, és egyedi, csak ezen alkalmakkor elérhető helyszínek válnak 

megismerhetővé. 

 Sétálj, gyalogolj, bringázz velünk! - Kulturális tereink másként 

A szabadban való mozgás örömét a kulturális élménnyel párosító rendezvények a települések épített 

és természeti értékeit, az utcákat, tereket változtatják „múzeummá”. Múzeumi szakemberek, 

régészek, történészek, muzeológusok mutatják be a közönségnek azokat a helyszíneket, melyek 

különlegességei mellett a hétköznapok során gyakran elmennek a helyben lakók is. De e tematikán 

belül van lehetőség egy-egy ásatási helyszín vagy felújítás érdekességeivel való ismerkedésre is. 

 Utazó múzeum – Múzeumi élmény falakon kívül 

A 2014-es rendezvénysorozat újdonságaként a múzeumok az épületből kilépve, akár nem várt 

helyszíneken szerveznek programot, kiállítást. Az óvodák, iskolák, művelődési házak, könyvtárak 

mellett állatkert, gyógyfürdő vagy akár egy utca is helyszíne lehet a múzeumi élménynek. 

 Múzeumi őszbúcsúztató 

A legszínesebb, legváltozatosabb programokat befogadó tematika egyszer kikerült a programból, de 

a múzeumi kollégák és a közönség részéről egyaránt határozott igény fogalmazódott meg egy olyan 

szabad kategória iránt, amelybe minden egyéb program beilleszthető. Így ez lett a Múzeumok Őszi 

Fesztiválja egyedi arculattal legkevésbé rendelkező tematikája – viszont lehetőséget ad a helyi 

jellegzetességek és adottságok kihasználására, a múzeum és közönsége közötti találkozásra. Több 

múzeum jeles napokhoz vagy helyi évfordulóhoz kapcsolja ezen rendezvényét, melybe a 

komolyzenei koncerttől a gasztronómiai programig minden belefér. 

 

IV. 1.5. Összegzés és fejlesztési javaslatok 

A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ 2006-os megalakulása után a 2008-2013. között zajló 

„Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási és képzési szerepének erősítése. 

Központi módszertani fejlesztés (TÁMOP-3.2.8/A/08-2008-0002) európai uniós támogatással 

megvalósított projektje jelentős hatást gyakorolt a hazai múzeumpedagógiai és muzeológiai életre. 
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Ennek tényezői: 

 a hiánypótló szakmai képzések kidolgozása és megtartása, 

 a teljes hazai múzeumi szférára kiterjedő kutatások,  

 a nagy számban, változatos témákban megjelentetett szakmai kiadványok, 

 a megrendezett konferenciák és egyéb rendezvények, 

 a koordinátori hálózat kialakítása, működtetése. 
 

A célul kitűzött szemléletváltás – a múzeumok formális, non-formális és informális tanulásban 

betöltött szerepének erősítése, a múzeumi alapfeladatok között az oktatás, ismeretátadás 

hangsúlyosabbá tétele – komoly megalapozást követően elindult, és a TIOP, illetve TÁMOP 

pályázatok keretében az egyes múzeumokban megvalósult fejlesztésekkel kiegészülve a jövőben is 

folytatódhat. 

A múzeumok és a köznevelési intézmények közötti együttműködés erősítése érdekében 

azonban további lépések szükségesek, mind kormányzati, mind múzeumszakmai szinten. A helyi 

kezdeményezések, konkrét együttműködések példái mellett szükség van az oktatásirányítás 

meghatározó személyeivel, intézményeivel való egyeztetésekre, hogy a múzeumok által kínált – 

többnyire immár megfelelő infrastrukturális háttérrel is támogatott – módszertani újdonságok, a 

szemléletváltás konkrét eredményei beépüljenek a közoktatás és az élethosszig tartó tanulás 

rendszereibe.26 Szintén hasznosnak tartanám a múzeumi fejlesztések bemutatását a 

neveléstudomány és a pedagógusképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények szakmai 

találkozóin, konferenciáin. 

Az ötéves fejlesztési projekt eredményeinek alátámasztása érdekében, a szemlélet- és 

attitűdváltás valós mértékének megismerésére hasznos volna a korábbi kutatások egyes elemeinek 

megismétlése (például az iskolák múzeumhasználatára vonatkozóan, a pedagógusoknak a múzeumi 

tanulásról való véleményének feltárására, illetve a múzeumi szakmán belül a múzeumpedagógia és 

az egyéb szakterületek megítéléséről). 

A képzési programok iránti igény a projekt lezárulta után sem csökkent, ezért a korábban 

javasolt változtatásokkal, a képzési tematika bővítésével és új módszerekkel, az online tanulási 

felületek alkalmazásának nagyobb teret engedve ezek továbbvitele mindenképpen hasznos. 

Az eddigi tapasztalatok és az országos „lefedettséget” biztosító koordinátori hálózat révén 

adott a lehetőség a valódi módszertani központként való működéshez. Az ebben rejlő potenciál jól 

átgondolt, hatékony kihasználása még jobban megerősítheti a MOKK szerepét a hazai múzeumi 

életben. 
                                                 
26 Ennek érdekében már több egyeztetés zajlott a MOKK vezetősége, az EMMI közgyűjteményi főosztálya és a 

köznevelésért felelős államtitkárság között, és elkészült egy átfogó, konkrét kapcsolódási pontokat tartalmazó 
stratégia a Nemzeti Alaptanterv és a múzeumi ismeretszerzés összehangolására. 
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Fontosnak tartom az eredmények, illetve magának a MOKK intézményének a nemzetközi 

színtéren való bemutatkozását, megismertetését. Ebben segíthet többek között az ICOM Magyar 

Nemzeti Bizottsága azzal, hogy a nemzetközi múzeumi szervezet vonatkozó nemzetközi 

bizottságainak rendezvényein megjelenési lehetőséget biztosít a MOKK delegáltjainak. A 

nemzetközi partnerkapcsolatok kialakítása pályázati támogatással megvalósítható, és akár a hazai 

képzéseken, konferenciákon is megjelenhetnek külföldi előadók. Ezáltal szélesebb kör számára 

volna lehetőség a külföldi tendenciák megismerésére és a külföldről érkezők is jobban rálátnának a 

hazai folyamatokra. 

 

IV. 2. Uniós forrásból megvalósult múzeumpedagógiai fejlesztések és hatásaik 

A 2007-2013. közötti támogatási időszakban az Új Magyarország Fejlesztési Terv, majd az Új 

Széchenyi Terv a múzeumok számára több pályázati lehetőséget is kínált.  A regionális operatív 

programok turisztikai vonatkozású intézkedései27 keretében a társadalmi-gazdasági életre és a 

környezet minőségére gyakorolt hatás szempontjából a műemlék épületekben működő, települési 

vagy megyei fenntartásban lévő múzeumok infrastrukturális fejlesztésére – épületek felújítása, az 

állandó kiállítások megújítása, akadálymentesítés, tájékoztató rendszer kialakítása, kiegészítő 

szolgáltatások infrastruktúrájának fejlesztése, új turisztikai funkciók kiépítése (pl. látogatóközpont) 

– volt mód, sokszor városközpont-rehabilitáció vagy egyéb átfogó vonzerő-fejlesztések keretében. 

2008-ban jelentek meg először kifejezetten múzeumoknak szóló pályázati konstrukciók, 

először a Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP), majd a Társadalmi Megújulás 

Operatív Program (TÁMOP) intézkedéseként. Önmagában az a tény, hogy a múzeumok a 

strukturális alapokból származó forrásra saját jogon pályázhatnak különleges; az Európai Unióban a 

kulturális tevékenységek tagállami szintű feladatnak számítanak. Kiemelt terület viszont az oktatás, 

az élethosszig tartó tanulás mint a munkaerőpiacon való érvényesülés kulcsa; ebben a 

megközelítésben a múzeumok oktatási, múzeumpedagógiai tevékenysége és a múzeum mint iskolán 

kívüli tanulási helyszín fejlesztése fontos és támogatandó. A kulturális kormányzat eredeti 

elképzelései szerint első lépésként, a TIOP-1.2.2 pályázati konstrukció keretében a 

múzeumpedagógiai infrastruktúra megújítására került volna sor, majd ezt követően a TÁMOP-

3.2.8/B pályázatok módszertani fejlesztésére. Bár az első két pályázat meghirdetése és a pályáztatás 

folyamata összecsúszott, a későbbiekben sikerült több pályázati kört is meghirdetni, így többnyire 

valóban egymásra épülhettek a tevékenységek. A múzeumi pályázatokról és köztes eredményeikről 

átfogó körképet közöl Hamvay Péter (2013). 

 

                                                 
27 ROP 1.1 „Turisztikai vonzerők fejlesztése” és ROP 1.2 „Turisztikai fogadóképesség javítása” intézkedések, és ezek 

régiónkénti intézkedései. 
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A múzeumok – főként azok, melyek sikeresen pályáztak a fent megjelölt, múzeumi 

konstrukciókra, és már kellő tapasztalattal, kapcsolati tőkével rendelkeztek – más, szélesebb körben 

meghirdetett felhívásokra is pályázhattak: ilyen volt a TÁMOP-3.2.13 Kulturális intézmények 

részvétele a tanórán kívüli nevelési feladatok ellátásában és a TÁMOP-3.2.3 „Építő közösségek”, 

közművelődési intézmények az élethosszig tartó tanulásért pályázati konstrukció. Az iskolák 

pályázhattak külső tanulási helyszínekkel, például múzeumokkal együttműködésben megvalósuló 

programokra a TÁMOP-3.2.11 Nevelési-oktatási intézmények tanórai, tanórán kívüli és szabadidős 

tevékenységeinek támogatása konstrukció keretében, és a múzeumi szakemberek továbbképzéséhez 

kínált forrást a TÁMOP-3.2.12 Kulturális szakemberek képzése konstrukció.28 

Az uniós pályázati eljárás újszerűsége, a tervezés, megvalósítás és fenntartás sikeres 

teljesítéséhez szükséges gondolkodásmód megértése és elsajátítása komoly kihívás elé állította a 

múzeumi szakembereket. Ahol az intézmény vagy a fenntartó önkormányzat nem tudott külsős 

pályázatírói segítséget biztosítani, ott a múzeum vezetőjének vagy egyik munkatársának kellett 

beletanulnia a pályázatírásba, a pályázati menedzsment-tevékenységbe, jobb esetben élesben 

alkalmaznia a korábbi uniós pályázatírói tanfolyamon szerzett tudását. Bár rövid távon előnyt 

jelentett a tapasztalt pályázatírói segítség, a múzeumi kollégák szóbeli közlése alapján a saját 

tervezésű pályázatok esetében sokszor innovatívabb, helyspecifikus megoldások születtek, az 

elszámolás és a fenntartás is egyszerűbb volt, nem utolsó sorban pedig a sikeres pályázatokkal 

szerzett tapasztalat az intézményen belül maradó kompetenciaként később is hasznosulhatott. 

A TÁMOP pályázati konstrukció finomhangolását és a múzeumok oldaláról a sikeres 

pályázatírást segítette a MOKK központi módszertani fejlesztése (TÁMOP 3.2.8/A-08-2008-0002) 

keretében megvalósított Mintaprojektek tervezése, projektszimulációk és multiplikálható 

mintaprojektek projektelem. Ennek során a muzeális intézmények vezetői és munkatársai 

gyakorlatban, szimulációs műhelymunkák formájában ismerhették meg a projekttervezés, 

projektmenedzsment, pénzügyi tervezés és lebonyolítás, a projektmegvalósítás és a kommunikáció 

lépéseit. A kilenc kis léptékű mintaprojektet különböző méretű és státuszú múzeumok részvételével 

valósították meg, a tartalmakat úgy alakították, hogy azok a MOKK képzési tematikáihoz is 

illeszkedjenek, azokban is esettanulmányként, jó gyakorlatként felhasználhatók legyenek .  A 

projektszimulációs folyamatot és a mintaprojekteket részletesen bemutatja Bagyó, Pálfi, Szu és 

Török (2010). 

Az alábbiakban a két kizárólag múzeumpedagógiai tárgyú konstrukciót ismertetem, és 

összefoglalom a T. Kesik Gabriella vezető szakfelügyelő által az első pályázati kör tapasztalatairól 

készített vizsgálati jelentés főbb, jelen kutatás szempontjából releváns megállapításait. 

                                                 
28 Valamennyi pályázat dokumentációja megtalálható a szechenyi2020.hu dokumentumtárában. 
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IV.2.1. TIOP-1.2.2 Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének 

infrastrukturális erősítése 

A pályázati konstrukció először 2008 végén került kiírásra (TIOP 1.2.2/08/1), majd 2009-ben (TIOP 

1.2.2/09/1) és 2012-ben is volt lehetőség pályázat beadására (TIOP-1.2.2-11/1). A konstrukció 

átfogó célja a múzeumok és a későbbi kiírásokban már a levéltárak – a közoktatást támogató 

egységes alapszolgáltatásként megvalósuló – oktatási-képzési szerepének erősítése, az iskolabarát 

szemléletű megújulásukhoz szükséges infrastrukturális háttér megteremtése volt, oly módon, hogy a 

múzeumok iskolabarát fejlesztése a közoktatást támogató egységes alapszolgáltatásként valósuljon 

meg. A „múzeumpedagógiai tevékenységeket megalapozó és segítő célzott infrastrukturális 

fejlesztések” (TIOP-1.2.2/09/1 Pályázati felhívás, 3.) három területen valósulhattak meg: 

A) Az alkotókészséget és kreativitást fejlesztő, több korosztály foglalkoztatására alkalmas 

múzeumi oktatási célú közösségi terek (pl. oktatóterek, -termek, ehhez kapcsolódó pihenősarkok, 

gyermekfoglalkoztatók) kialakítása, fejlesztése; 

B) A múzeumi műtárgyállományhoz való hozzáférés kiszélesítése és annak oktatásban való 

használata érdekében látványtár vagy tanulmányi raktár kialakítása; 

C) A múzeumpedagógiai szolgáltatásokhoz kapcsolódó – a klaviatúra-monitor pároson 

túlmutató – korszerű informatikai technikán alapuló, az informális oktatást és 

kompetenciafejlesztést segítő informatikai pont(ok) kialakítása. 

A pályázati konstrukció csak a konvergencia-régiókban került meghirdetésre, de az országos 

múzeumok is adhattak be pályázatot vidéki intézményeik fejlesztésére. A támogatás intenzitása 

100% volt, tehát nem volt szükség önrészre. A három pályázati kör során a 192 pályázó közül 

összesen 87 nyert támogatást, átlagosan 40.300.000 Ft értékben (Pálfi, 2014. az nfu.hu adatai 

alapján). Arra vonatkozó összesítést nem találtam, hogy a fenti területek közül melyik volt a 

legnépszerűbb, de feltételezhetően a foglalkoztató termek kialakítását és felszerelését, illetve az 

informatika pontok kialakítását választhatták a legtöbben. A látványtár, tanulmányi raktár29 új 

bemutatási formaként és oktatási helyszínként jelent meg a múzeumokban; kialakítása nagyobb 

épület-átalakítást, komoly muzeológiai és restaurátori háttérmunkát igényelt, és a megvalósult 

fejlesztés működtetése, a múzeumi ismeretátadásba való integrálása is nagyobb kihívást jelent. A 

tanulmányi raktár ismeretátadási szempontú kialakításának és múzeumpedagógiai hasznosításának 

kiváló példája a veszprémi Laczkó Dezső Múzeum által megvalósított fejlesztés (Schleicher, 2012). 

A kapcsolódó múzeumpedagógiai program 2014-ben Múzeumpedagógiai Nívódíjat kapott. 

 

                                                 
29 A pályázati felhívásban szereplő definíciókat a III. számú melléklet tartalmazza. 
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Az első, TIOP-1.2.2-08/1 jelű pályázat tapasztalatairól és a fejlesztések hasznosulásáról 2013. 

március-augusztus között végzett vizsgálatot az EMMI Közgyűjteményi Főosztály Múzeumi 

közművelődés, múzeumpedagógia szakfelügyeleti szakági csoportjának tagjai, T. Kesik Gabriella 

vezető szakfelügyelő, Káldy Mária és Lovas Márta szakfelügyelők (T. Kesik, 2013). Ebben a 

pályázati kiírásban még csak az oktató- és foglalkoztató terek kialakítása és a „virtuális pontok” 

kiépítése szerepelt, valamint külön komponensként a fogyatékkal élők hozzáférését támogató 

fejlesztések. Ez a további konstrukcióknál beépült a szakmai komponensek anyagába részben 

kötelező, részben választható tevékenységként, és a helyére – megelőzve az első pályázati körben 

még B) komponensként szereplő virtuális pontokat – a tanulmányi raktárak, látványtárak kialakítása 

került. 

Az első körben támogatásban részesült 18 múzeumban személyes szakfelügyelői látogatások 

keretében, a projektvezetőkkel és múzeumpedagógusokkal történt személyes konzultáció során egy 

előzetesen kiküldött szempontrendszer mentén elemezték a fejlesztések hasznosulását. Az 

információgyűjtés arra irányult, hogy „a pályázat keretében megvalósításra került iskolabarát 

fejlesztések  

 miként és milyen hatásfokkal épültek be a múzeum pedagógiai tevékenységébe, miként 

szolgálják az adott múzeum oktatási-képzési szerepének erősítését; 

 az infrastrukturális háttér milyen összhangban áll a TÁMOP pályázatok (ha volt) tartalmi és 

módszertani fejlesztéseivel;   
 milyen hatással vannak a múzeum társadalmi (kiemelten oktatási) környezetének 

viszonyára, a kapcsolatok minőségére és formáira.” (T. Kesik, 2013. 5.)  

 

A vizsgálat készítői fontosnak tartották, hogy a fejlesztést megelőző infrastrukturális 

adottságokról, technikai felszereltségről is tájékozódjanak, mert ennek ismeretében értelmezhető a 

változás mértéke. A vizsgált intézmények közel fele egyáltalán nem rendelkezett korábban oktatási 

célú térrel, oktatástechnikai felszereltsége a háromnegyedének minimális szintű volt vagy 

egyáltalán nem volt, és mindössze 4 múzeum kiállításában volt – elfogadható vagy használható, de 

elavult – infokommunikációs eszköz, alkalmazás (T. Kesik, 2013). 

A pályázat legnagyobb eredményének és a legjobban hasznosuló fejlesztésnek az első pályázati 

fordulóban nyertes 18 intézmény körében egyértelműen a felújított vagy újonnan kialakított oktató-

előadó-foglalkoztató termek bizonyultak a vizsgálat szerint. Mindössze egy múzeum nem pályázott 

ilyen típusú fejlesztésre. A fejlesztésbe bevont terek részleges vagy teljes átalakítása mellett a 

berendezés és a technikai, demonstrációs és szemléltető elemzésére is sor került. A főbb 

észrevételek között szerepel, hogy a többfunkciós, komplex hasznosítás nem valósult meg teljes 

mértékben, a különböző korosztályok igényeinek megfelelő térkialakítás legtöbbször csak a bútorok 
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átrendezésével, kisebb nehézségek árán valósítható meg. A sok helyen kialakított raktárak, 

kiszolgáló helyiségek ugyanakkor praktikus segítséget jelentenek a mindennapokban. A termekbe 

beépített vagy azokhoz beszerzett informatikai és audiovizuális eszközök közül a hangosító 

berendezések, az LCD képernyők jól hasznosulnak, viszont a digitális táblák használata általános 

probléma, melyen a múzeumi munkatársak tanfolyami képzése segíthetne. A demonstrációs és 

szemléltető eszközök gazdagságát, ötletes és jó minőségű megvalósítását külön kiemeli a vizsgálat 

– a leginkább múzeumi jellegű oktatási segédeszköz használata a leggyakoribb és legszélesebb 

körben elterjedt.  

A kiállítások területén alkalmazott virtuális informatikai oktatópontokat a vizsgálat szerint 

általában nehézkes, kevésbé esztétikus külső és gyakori meghibásodás jellemzi. Kiemeli a jelentés, 

hogy mivel sem a TIOP, sem a TÁMOP pályázatok keretében nem volt lehetőség a tartalmak 

kidolgozására, így azok hiányosak vagy nem igazán jól alkalmazhatók, nem jelentenek a látogatók 

számára élményt. Fontos megállapítás az is, hogy az eszközök több helyen elavult, akár több 

évtizedes kiállításokba kerültek be, nem kapcsolódnak koherensen a kiállítás „történetébe” és 

vizuálisan is éles a különbség a modern eszköz és a régi tárlók között. 

A pályázatból megvalósított infrastrukturális fejlesztésekhez kapcsolódva valamennyi vizsgált 

múzeum jelentős fejlesztéseket hajtott végre múzeumpedagógiai és közművelődési 

tevékenységében is, a sikeres megvalósítás pedig pozitívan hatott a pályázati aktivitásra: az első 

TIOP pályázaton nyertes 18 múzeum közül 11 intézmény TÁMOP pályázaton is részt vett, és 6 

intézmény a következő, 2009-es TIOP pályázaton is nyert, legtöbben az új komponensként szereplő 

látványtár, tanulmányi raktár kialakítására. 

A vizsgálatot végzők azt tapasztalták, hogy a fejlesztések nyomán rendelkezésre álló minőségi 

infrastrukturális háttér nemcsak kielégíti a múzeumpedagógiai szolgáltatások iránti igényeket és 

emeli e szolgáltatások színvonalát, hanem „forrása és ösztönzője is a változatos programfajták 

megvalósításának és azok módszertani gazdagításának.” (T. Kesik, 2013, 15.) „Az új foglalkoztató 

termek használatában rejlő lehetőségek jelentős ösztönző erővel hatnak a múzeumok 

„viselkedésére” és a munkatársak ambícióira. Ennek eredménye, hogy az intézmények sokkal 

nagyobb figyelmet fordítanak közönségük és társadalmi környezetük múzeumi aktivitására.” (T. 

Kesik, 2013. 16.) 

A vizsgálat általános eredményeként a szakfelügyelők megfogalmazták, hogy „barátságos, 

élhető és szerethető, jól használható foglalkoztató terek készültek, amelyek a múzeumlátogatóik 

európai színvonalú közösségi színtereiként működhetnek, biztosítva az igényes múzeumi 

ismeretátadás fizikai feltételeit, a múzeumi tanulás optimális körülményeit.”(T. Kesik, 2013. 19.) 
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IV.2.2. TÁMOP-3.2.8/B/08 „Múzeumok Mindenkinek” Program – Múzeumok oktatási-

képzési szerepének erősítése 

Ez a pályázati konstrukció kifejezetten a múzeumok iskolai oktatásban való hasznosítására irányul, 

célja „a múzeumok közoktatást és az egész életen át tartó tanulást támogató szolgáltatásainak 

körében a múzeumpedagógiai tevékenységek fejlesztése.” (Pályázati felhívás TÁMOP 3.2.8/B/08, 

3.) A kiírók a pályázati felhívás szövegében részletesen megfogalmazzák, miért fontos a múzeumok 

szerepvállalása a formális oktatás, illetve az egész életen át tartó tanulás terén, emellett 

megindokolják a fejlesztések támogatásának létjogosultságát is: 

„A múzeumok múzeumpedagógiai szemléletét, módszertanát és gyakorlatát a klasszikus 

múzeumi tevékenységek kiemelkedő szakmai eredményei mellett oktatási vonatkozásban 

elmaradottság jellemzi: a múzeumok nem kellő intenzitással jelennek meg a formális oktatás és az 

egész életen át tartó tanulás eszköztárában, ugyanakkor a formális oktatási rendszer sem kellően 

felkészült a múzeumok tudatos használatára. A múzeumok formális oktatásba történő bekapcsolása, 

szerepének megerősítése érdekében elengedhetetlen a múzeumok múzeumpedagógiai gyakorlatának 

"iskolabarát" elvű újrafogalmazása, disszeminációja, különös tekintettel az oktatási igényekre. 

Hasonlóan alapvető fontosságú a közoktatás és az egész életen át tartó tanulás szereplői felé való 

nyitás és együttműködés. Így a múzeumok az oktatási-képzési hasznosulás szempontjából 

hatékonyabbá válhatnak.” (Pályázati felhívás TÁMOP 3.2.8/B/08, 3.) 
 

A pályázat keretében támogatott projektek keretében a már létező jó múzeumpedagógiai 

gyakorlatok továbbfejlesztését és terjesztését, új múzeumpedagógiai programok kialakítását és a 

helyi közoktatással való együttműködés erősítését, a múzeumok mindennapi működésébe való 

beillesztését, illetve a múzeumpedagógia széles körben ismertebbé tételét támogatták. Kiemelt cél 

volt a MOKK által megvalósított TÁMOP 3.2.8/A kiemelt projekt eredményeinek, tapasztalatainak 

beépítése, illetve a két pályázati konstrukció egymásra hatásának erősítése. Mivel ez a pályázat nem 

infrastrukturális fejlesztésre irányult, a Közép-Magyarország régió intézményei, ezen belül a 

budapesti nagy múzeumok is pályázhattak30.  

A támogatási intenzitás – a TIOP-hoz hasonlóan – e konstrukcióban is 100% volt, a 

maximálisan pályázható összeg viszont jóval alacsonyabb, minimum 1.000.000, maximum 

7.000.000 forint. A támogatható tevékenységeket két nagyobb csoportba sorolták, ezeken belül 

konkrét, pontos indikátor-értékekkel is definiált foglalkoztatási formákat határoztak meg a pályázat 

kiírói31: 

                                                 
30 Fontos megjegyezni, hogy a projektben elszámolható költségek maximum 10%-áig ún. „ERFA típusú”, 

infrastrukturális jellegű tevékenységek (kisléptékű épületátalakítás, eszközbeszerzés a pályázati célok megvalósítása 
érdekében) is finanszírozhatók voltak a pályázati forrásból. 

31 Az egyes típusok meghatározása megtalálható a Pályázati felhívás  C. pontjában:  Pályázati felhívás TÁMOP 



 

79 
 

A) Múzeumok és iskolák partnersége 

múzeumi óra 

múzeumi szakkörök 

B) Iskolabarát élményprogramok, múzeumok az informális tanulásért 

 tematikus foglalkozás 

 műhelyfoglalkozás, műhelymunka 

 szünidei múzeumi gyermekfoglalkoztató napok 

 speciális múzeumi foglalkozás-szabadegyetem felsőbb osztályos diákoknak 

 egész napos családi foglalkozás  

 

 

Az első tevékenység-csoportban a tantervhez szorosan illeszkedő, a múzeum gyűjteményeire 

épülő programok kerültek, a másodikba az élethosszig tartó tanulás  jegyében szélesebb 

közönségkört, megszólító, nem formális és informális rendezvények. Mindkét tevékenység-csoport 

esetében lehetett pályáznia  tematika kidolgozására, a módszertani kiadványok, feladatlapok, 

füzetek, segédanyagok kidolgozására, megjelentetésére, sokszorosítására. A tevékenységek között 

voltak kötelezően és szabadon választhatóak.  

Itt érdemes kitérni arra, a pályázati rendszer sajátos logikája, a támogatások felhasználásának 

ellenőrizhetősége és az eredmények mérhetőségének elvárása a teljes hazai múzeumpedagógiai 

gondolkodásra is óriási hatással lehet. A Pályázati útmutatóban nemcsak a fejlesztés, a 

tevékenységek megvalósításának céljai, hanem magának a múzeumpedagógiának a definíciója, 

illetve a támogatott programtípusok meghatározása is szerepel. Ezeket a definíciókat ugyan nem 

széles szakmai kör, hanem a pályázatot előkészítő múzeumi és minisztériumi szakemberek alkották 

meg, ugyanakkor – éppen a támogatások révén – meghatározóvá váltak az elmúlt évek során. A 

tartalmi-módszertani sokszínűség mellett a tevékenységformák pontosabb meghatározása a 

célcsoport, a pedagógusok számára jó esetben átláthatóbbá, egyértelművé teszi, mit várhatnak egy-

egy múzeumlátogatástól, múzeumpedagógiai programtól. A múzeumok saját programjainak 

„önmeghatározásai”, a kreatív címadás optimális, nem túlszabályozó, de bizonyos paraméterek 

mentén jól elhatárolható keretek közé terelése véleményem szerint mindkét fél – a 

múzeumpedagógusok és a tanárok – számára hasznosnak bizonyult.32 

Az egyes tevékenységekhez meghatározott keretösszegre lehetett maximálisan pályázni, de e 

keretekből kellett a projektmenedzsment és egyéb járulékos tevékenységek költségeit is 

finanszírozni. Mivel ez a pályázati kiírás első körben időben „összecsúszott” a TIOP-pályázat 
                                                                                                                                                                  

3.2.8/B/08, 5-6., illetve ez alapján e dolgozat III. mellékletében 
32 A hivatkozott fogalomjegyzék definícióit a III. számú melléklet tartalmazza. 
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kiírásával, sok múzeumnak ez volt az első uniós pályázata, melynek során – a pályázati 

dokumentáció értelmezésétől és a tervezéstől a beadásig és a megvalósításig, elszámolásig –     

korábban ismeretlen működési és gondolkodási elvekkel, eljárási renddel, bonyolult dokumentációs 

feladatokkal találták szembe magukat a kollégák. Mindezek ellenére már az első körben 37 sikeres 

pályázat nyert támogatást, és a további fordulókkal (TÁMOP-3.2.8/B-08, TÁMOP-3.2.8/B-

08/KMR, TÁMOP-3.2.8/10/B, TÁMOP-3.2.8/10/B/KMR, TÁMOP-3.2.8/B-12/1) együtt összesen 

102 nyertes múzeumi projekt jutott forráshoz, összesen több mint 1 milliárd forint értékben (Pálfi, 

2014. az nfu.hu alapján). 

Vezető szakfelügyelőként T. Kesik Gabriella (2010) az első TÁMOP pályázat tapasztalatairól is 

készített vizsgálati jelentést. A 37 nyertes közül 28 intézmény válaszolt az elektronikus úton 

elküldött kérdőív kérdéseire, melyek a múzeumra vonatkozó alapadatok mellett az adott intézmény 

pályázatot megelőző múzeumpedagógiai tevékenységére, a konkrét pályázat általános jellemzőire, 

az annak keretében megvalósuló programok jellemzőire és eredményeire, a múzeumok és iskolák 

közötti együttműködés alakulására és a múzeumpedagógiai tevékenységnek a múzeum közvetlen 

környezetére gyakorolt hatására vonatkoztak, illetve kiterjedtek a tervezés-megvalósítás-költség 

viszonyára, a tartalom és az operatív megvalósítás tapasztalataira, a fenntarthatóságra, 

továbblépésre is. 

A válaszok alapján elmondható, hogy az első körben nyertes múzeumok nagy hányadában már 

a pályázatot megelőzően szervezett, sokszínű múzeumpedagógiai tevékenység zajlott, de 1/3 

részükben csak tárlatvezetéseket, néhány múzeumi órát és kézműves foglalkozásokat tartottak. 4 

múzeumban minimális volt a múzeumpedagógiához sorolt tevékenység. A tárgyi és személyi 

feltételek terén is nagy volt a szórás: az országos múzeumok esetében általában megfelelő 

erőforrások álltak rendelkezésre, de a megyei múzeumok között volt olyan, ahol nem volt 

múzeumpedagógus alkalmazott vagy félállású külső vállalkozó szervezte ezt a tevékenységet. 

Érdemes összevetni e vizsgálat eredményeit a Múzeumi iránytű 6. kötetében publikált országos 

kutatás eredményeivel (Káldy, Kárpáti és Szirmai, 2010): a múzeumok által kínált oktatási 

programok közül típus szerint 30 %-kal országos szinten is a tárlatvezetések aránya a legmagasabb, 

a múzeumpedagógiai feladatokat ellátók sorában azonban a múzeumpedagógus csak 17,6%-kal 

szerepel az első helyen, a külső munkatárs mindössze  10 %-kal kevesebb, 7,8%. 

A vizsgálatban megkérdezett múzeumi kollégák átlagosan 92%-osan elégedettek a maguk elé 

tűzött célok teljesítésével. A siker tényezői között említették többek között a pedagógusok és 

iskolák konstruktív hozzáállását, a pályázat által biztosított pénzügyi keret megfelelőségét, ehhez 

kapcsolódóan azt, hogy a résztvevők számára ingyenesen biztosíthatták a múzeumpedagógiai 

szolgáltatásokat, és volt lehetőség a tárgyi, technikai, személyi feltételek fejlesztésére is, az 

eredmények és a kínálat reklámozására. Szintén kiemelték azt, hogy a pályázat alkalmat 
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(kényszert?) teremtett a módszeres, átgondolt, szakszerű múzeumpedagógiai tevékenységre, a 

tervszerű munkára, a múzeum más szervezeti egységeinek, munkatársainak bevonására, a csapatban 

való munkára, és ezáltal több figyelem irányult a múzeumpedagógiai munkára az intézményen belül 

is. 

A múzeumok és az iskolák együttműködését vizsgálva a beszámoló kiemeli, hogy a múzeumok 

e pályázatok keretében a meglévő kapcsolatok hatékony kihasználása mellett törekedtek olyan 

iskolák megszólítására, amelyek korábban nem jártak rendszeresen a múzeumba (a vizsgált 

pályázatok esetében több mint 50 % az arányuk). Emellett azt is fontosnak tartották az intézmények, 

hogy a kiállítóterekben, múzeumi foglalkozásokon alulreprezentált középiskolás korosztályt, 

középiskolai pedagógusokat is megszólítsák. A válaszadók benyomásai, tapasztalatai alapján a 

projekt a pedagógusok és a diákok valamint a múzeum együttműködését az iskolai kereteken túl is 

erősítette, és egyértelműen növelte a múzeumpedagógiai foglalkozások iránti igényt az 

együttműködési körön kívül is. 

A legtöbb intézmény esetében a múzeumon belül is növelte a projekt a múzeumpedagógiai 

tevékenység elismertségét; a múzeumok 60%-ában számottevő hatása volt erre. Jelentős változásról 

azok az intézmények számoltak be, ahol a tudományos, muzeológus vagy gyűjteménykezelő 

munkatársak is szerephez jutottak a projekttevékenységek tervezése, megvalósítása során. A 

pályázati dokumentáció részét képezte az intézmény közművelődési hasznosítási tervének, 

múzeumpedagógiai tervének kidolgozása, ami a tudatos, átgondolt, rendszerezett gondolkodást 

igényelt, a középtávú tervezéssel szemléleti változással is járt. A vizsgálat kiemeli, hogy „a vizsgált 

múzeumoknak több mint a fele – változó megfogalmazásban – kiemelte: szemlélete, gondolkodása, 

tervező- és szervező munkája, munkavégzésének formája és módszere jelentős átalakuláson és 

megújuláson ment át” (T. Kesik, 2010-11.17.). 

A programok eredményességéhez az is hozzájárult, hogy a pályázat lehetőséget biztosított a 

foglalkozásokhoz kapcsolódó oktatási segédanyagok, szemléltető és demonstrációs eszközök 

elkészítésére, a programok megvalósításához szükséges eszközök és alapanyagok megvásárlására. 

A múzeumok éltek is a lehetőséggel; a foglalkoztató füzetek és lapok mellett készültek makettek, 

műtárgymásolatok, oktatófilmek, vásároltak könyveket, térképeket, illetve székeket, asztalokat és 

informatikai eszközöket, fényképezőgépeket. Ezen eszközök a fenntartási időszakban, esetenként 

azon túl is, illetve más, újabb foglalkozásokban is hasznosíthatóak. 

A vizsgálat tapasztalatai alapján azokban az intézményekben, ahol már korábban is folyt 

múzeumpedagógiai munka, azok szervezettebb, átgondoltabb stratégia mentén, jobb körülmények 

között tudtak kibontakozni, továbbfejlődni, ahol pedig nem létezett, alkalmi vagy esetleges volt a 

múzeumpedagógia, ott „az alapok lerakása mellett a kipróbálás és a szárnyra kapás lehetőségét 

biztosította.” (T. Kesik, 2010-11.26.o.) Az intézmények többségében „a múzeumok és az oktatási 
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intézmények közötti kapcsolatban a valódi együttműködések minőségi és mennyiségi változást 

eredményeztek. [...] A formai keretet és rögzített tartalmat kapó együttműködések a múzeumok 

kapcsolati hálójának sűrűsödését hozta: a diákok, a pedagógusok, az iskolák, a családok, a 

szolgáltatók, a külső és a múzeumi hálózaton belüli munkatársak révén. A pályázati támogatásból 

finanszírozhatóan a programok és az együttműködések hírét biztosító nyilvánosság, a sajtó, a 

média, az ajánló promóciós anyagok is segítettek ebben. Mindezek a múzeumok társadalmi, 

kitüntetetten a helyi társadalomban betöltött szerepének erősödését szolgálták.” (T. Kesik, 2010-

11.27.o.) 

 

IV. 2.3.  Összegzés 

Ebben az alfejezetben bemutattam a múzeumi terület számára 2008-2013. között rendelkezésre álló 

európai uniós forrásokat biztosító pályázati konstrukciókat. A sikeresen pályázó intézmények 

eredményeit és a fejlesztések tapasztalatait a 2010-11-ben és 2013-ban végzett szakfelügyelői 

vizsgálat adatai alapján elemeztem.  A pályázati kiírásokból kirajzolódó fenntartói, múzeum- és 

oktatáspolitika szándék valóban az iskolák és múzeumok közti együttműködés erősítése, a 

múzeumok mint iskolán kívüli tanulási helyszínek az ehhez szükséges infrastrukturális és tartalmi 

fejlesztésekhez jelentős forrás biztosítása. A szakfelügyelői jelentés az első körben nyertes 

pályázatok elemzése révén az azonnali eredményeket, a rövid távú hatásokat mutatja be. A hosszabb 

távú, a konkrét fejlesztések megvalósulásán túlmutató hatások vizsgálatára egy saját kutatásban 

vállalkozom. 
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V. AZ EMPIRIKUS KUTATÁSOK EREDMÉNYEI 

A rendelkezésre álló szakmai anyagok, dokumentumok és szekunder kutatások áttekintését 

követően saját vizsgálatom során a 2008-2013. között a hazai múzeumpedagógia területén 

megvalósult fejlesztések eredményességének mélyebb elemzését tűztem ki célul. A kutatáshoz 

kvalitatív és kvantitatív módszereket egyaránt alkalmaztam. Kutatásaim egyrészt a MOKK 

tevékenységeinek értékelésére, azon belül egy konkrét projektelem, a képzések vizsgálatára 

irányulnak, másrészt pedig az előző fejezetben bemutatott TIOP és TÁMOP pályázati konstrukciók 

keretében megvalósult fejlesztéseknek az egyes múzeumi intézményekben és a hazai 

múzeumpedagógiában érzékelhető hatására. A kutatások során célom volt, hogy az érintett 

csoportok minél szélesebb körét bevonjam a vizsgálatba; a MOKK szakmai megvalósítói közül 

Káldy Máriával készítettem interjút, a fejlesztésekben érintett szakemberek online kérdőív 

kitöltésével osztották meg tapasztalataikat és véleményüket, a szélesebb múzeumpedagógus kör 

véleményét pedig a Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni képzés hallgatói képviselik. A 

pedagógusok közül szintén a projektben érintett csoport, a MOKK Iskolák és múzeum partnersége 

képzés résztvevőinek visszajelzéseit elemeztem. Minden részkutatás bemutatását a kutatási 

jellemzők ismertetésével kezdem, majd az eredmények és tapasztalatok következnek. A fejezetet a 

kutatások összegzése zárja. 

 

V. 1. A MOKK tevékenységeinek elemző értékelése – Interjú Káldy Máriával 

V.1.1. Az interjú készítésének céljai, jellemzői és tematikája 

A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ európai uniós forrásból megvalósított négyéves projektje 

a hazai múzeumpedagógiai életben egyedülálló volt, mind időtartamát, pénzügyi lehetőségeit, mind 

pedig tartalmi és módszertani komplexitását tekintve. A projekt „életútjának” – a tervezéstől, a 

megvalósításon át a továbbfejlesztésen való gondolkodásig – megismerése céljából a MOKK 

szakmai vezetőjével, Káldy Máriával készítettem interjút. A kutatási módszer kiválasztásával az 

volt a célom, hogy az abban résztvevő szakértő személyes tapasztalatainak megismerésével nyerjek 

betekintést ebbe a folyamatba (Seidman, 2002). 

Az interjút egy találkozás során, 2014. június 26-án, az interjúalanynak előzetesen megküldött 

kérdéssor alapján készítettem el33. A kérdések összeállításánál arra törekedtem, hogy minél több 

szempontból legyen lehetőség a MOKK tevékenységeinek és a projekt-tervezési és -megvalósítási 

folyamatnak a megismerésére, ugyanakkor minél nagyobb teret biztosítsak az interjúalany 

személyes véleményének és tapasztalatainak kinyilvánítására. Az interjú során a MOKK 

projektjének vizsgálatát az alábbi témák köré építettem fel: 

                                                 
33 A kérdéssor a IV. számú mellékletben található. 
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 Tervek és megvalósulás 

 A projekt erősségei és gyengeségei 

 A fejlesztések jövője, további tervek 

 

Az interjúalannyal kialakult több éves személyes és szakmai kapcsolatom, valamint a projekt 

több részében (koordinátori tevékenység, oktató és kutatások résztvevője) való érintettségem 

hozzájárult a bizalmi környezet megteremtéséhez. A félig strukturált, tematikus interjú (Sántha, 

2009) során az eredeti kérdéssor vezérfonalként határozta meg a beszélgetés menetét, de lehetőség 

volt új kérdések felvetésére, közbevetések megtételére is. 

Az interjú anyagát elsődleges forrásként tudtam hasznosítani a MOKK tevékenységeit 

bemutató fejezet megírásakor; számos esetben pontosította vagy árnyaltabbá tette a 

dokumentumokban található, hivatalos stílusú meghatározásokat. Emellett e kutatás célja az volt, 

hogy megismerjem, a projekt szakmai, tartalmi kialakítója, a tevékenységek egyik fő irányítója 

hogyan látja a projekt erősségeit, gyengeségeit, a hazai múzeumi életre és a múzeumpedagógiára 

gyakorolt hatását, illetve a továbbfejlesztés lehetőségeit. Az interjúban szereplő válaszok, ez a 

nézőpont összevethető a másik két kutatás vizsgálati alanyainak – a képzésen résztvevők, illetve a 

más múzeumokban fejlesztésben érintett kollégák – véleményével, és így több szempontból válnak 

láthatóvá az elmúlt öt év hazai múzeumpedagógiai eredményei és azok középtávú hatása. 

 

IV. 2. Az interjú elemzése, a vizsgálat tapasztalatai 

A félig strukturált interjú keretében generált adatokat – magát a beszélgetést – írásban rögzítettem. 

Az elemzés során az egyes szövegrészeket a kutatási kérdések szempontjai szerint csoportosítottam. 

Az adatszerű, konkrét információk (témák, számszerűsíthető eredmények) mellett a személyes, 

szubjektív értékeléseket is figyelembe vettem. 

 

Tervek és megvalósulás  

A pályázat tervezésekor, a projekt szakmai koncepciójának kialakításakor a múzeumok újra 

pozicionálása volt a fő cél; megmutatni az érintett feleknek – múzeumok és iskolák – , hogy a 

múzeum a legjobb iskolán kívüli tanulási helyszín, mely az egész életen át tartó tanulás és a 

kompetencia-alapú képzés helyszíneként is jó partnere lehet az iskoláknak. Ehhez mind tartalmi, 

mind formai megújulásra szükség volt a múzeumokban – az intézményrendszeren belül 

megerősíteni a múzeumpedagógia helyét és szerepét, teret adni a jó példák terjedésének, illetve 

forrást biztosítania megfelelő infrastruktúra kialakítására. Különösen fontos volt a két érintett 

szakma képviselőinek, a múzeumi szakembereknek és a pedagógusoknak az egymás iránti 

érzékenyítése, egymás igényeinek megismerése, az együttműködések megalapozása, beindítása 
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helyi és országos szinten. A projekt tevékenységeit ezen elvek mentén határozták meg, így az 

előzetesen meghatározott célokat összességében sikerült elérni. A projekt kínálta lehetőségekkel a 

célcsoportok éltek, sikerült megmozdítani a múzeumi szakmát és a pedagógus társadalmat. A hatás 

„saját pályán”, a múzeumi szférában lett erősebb, a pedagógusokat kevésbé sikerült a központi 

projekt keretében elérni, megmozdítani. Ezen a területen leginkább a koordinátorok tevékenysége 

mondható eredményesnek, regionális, helyi szinten jóval több az együttműködés, sikeresebb a 

kapcsolatépítés. A pályázatban vállalt indikátorokat maradéktalanul sikerült teljesíteni, sőt van 

olyan, amelyet jelentősen túlteljesítettek (a vállalt 30 együttműködés helyett közel 400-at sikerült 

kialakítani). A mennyiségi mutatók teljesítése azonban néha a minőség és a tartalom rovására ment. 

 A lezárás után fél évvel, visszatekintve Káldy Mária elismeri, hogy a pályázat sikeres 

elbírálása érdekében az eredeti célok, vállalások nagyobbak voltak, mint amit az idő, az anyagi és 

személyi feltételek lehetővé tettek. Minden vállalás megvalósításához több előkészítésre, 

felkészülésre lett volna szükség. 

 

A projekt erősségei 

 A projekt egyik legnagyobb erőssége Káldy Mária szerint a résztvevők közti 

együttműködés, a pozitív hozzáállás; a MOKK szervezetén, a vezetésen és a szakmai csapaton belül 

kialakult jó viszony, illetve a koordinátori hálózat szakmai és személyes segítsége, a képzések 

hallgatóinak pozitív visszajelzései. 

A projekt legnagyobb eredményei között az utolsó másfél-két év erős, látványos 

kommunikációját, valamint a képzések megvalósulását említette az interjúalany, illetve azt, hogy a 

koordinátori hálózat révén teljes rálátásuk volt a múzeumi területre, annak problémáira, sikereire. A 

projektet záró ellenőrzések időbeli közelsége miatt Káldy Mária külön kiemelte az eredmények 

között, hogy mintaszerűen végig tudták csinálni a projektet, nincs az ellenőrzésekben elmarasztalás. 

A legsikeresebb projektelemeknek a képzéseket és a projekt keretében megjelentetett kiadványokat 

tartja. 

 Káldy Mária szerint a 2014 elején zárult ötéves projekt legnagyobb hatása a szemléletváltás: 

a múzeumokra nem csupán tudományos kutatóhelyként tekintenek többé, hanem mint a tanulás és 

szórakoztató ismeretszerzés helyszínére is. Ezt a változást a múzeumvezetők szemléletében is 

sikerült elérni. Ahhoz, hogy igazán látható legyen az eredmény, hasznosnak tartaná megismételni az 

erre vonatkozó vizsgálatokat (Bereczki és Sághi, 2010a). Erre az új támogatási lehetőségre 

várakozás átmeneti időszakában fontos volna több figyelmet fordítani, további kutatásokra lenne 

szükség külső szakértők (szociológus, pszichológus, andragógus) bevonásával. A kutatások 

eredményei alapján lehetne továbblépni. 
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A projekt gyengeségei, hátráltató tényezők 

A program öt éves kifutása alatt mind a belső, mind a külső környezet többször változott. A 

szűkös időkeret és a pénzügyi lehetőségek miatt az induláskor nem sikerült állandó csapatot 

összeállítani. Míg a projektvezetői csapat nem változott, az operatív munkatársak között nagy volt a 

fluktuáció. A személyi állományt létszámában és eloszlásában jobban a feladatok mennyiségéhez 

kellett volna igazítani. 

A múzeumi terület többszöri átszervezése (a megyei múzeumi szervezet megszüntetése, a 

fenntartóváltások), a szakmapolitikai bizonytalanság sem kedvezett a projektnek; sokszor 

akadályozott volt a vidéki múzeumvezetőkkel való kapcsolattartás, ami a koordinátori hálózat 

működését is érintette, és a kollégák sem tudtak, mertek minden esetben jelentkezni vagy eljárni a 

képzésekre. 

A feladatok időbeli ütemezése sem volt megfelelő („a projekt fejnehéz volt”), az első két évre 

esett a legtöbb feladat, miközben ekkor kellett megalapozni az összes tevékenységet. Sokszor 

szorosak voltak a köztes határidők, nem mindig épültek következetesen egymásra a feladatok, 

eredmények. 

 

A fejlesztések jövője, további tervek 

A koordinátori hálózat megtartása, komolyabb felkészítés és szakmai válogatás után a 

koordinátorok erősebb bevonása a MOKK feladatinak megvalósításába sokat segítene a további 

működésben. A képzési kínálatban újabb tematikák jelenhetnének meg (például múzeum-üzemelés, 

marketing, frontline-menedzsment), melyek akár egy-egy részterület mélyebb, gyakorlati 

megismerésére is alkalmat adnának. Rövidebb, modul-rendszerű képzések megvalósításán is 

gondolkodnak, melyeket tananyagfejlesztő szakemberekkel közösen dolgoznának ki. Különös 

figyelmet érdemes fordítani az új szabályozás nyomán létrejött integrált kulturális intézmények 

vezetőinek, munkatársainak továbbképzésére. 

Fontos lenne a nemzetközi dimenzió megjelenése a projektben: külföldi előadók meghívása a 

képzésekre, konferenciákra, illetve a MOKK tapasztalatainak, eredményeinek megosztása külföldi 

szinten is. 

A MOKK szervezetét érintően a valódi módszertani központként való működés lehet kihívás: a 

megszerzett tapasztalatok megosztása, átadása, tanácsadás jelenne meg a feladatok között. 

Hosszabb távon tehát nem csupán projekt-feladatok megvalósítójaként, hanem komplexebb feladat- 

és tevékenységkörrel tudna érvényesen jelen lenni a MOKK a múzeumi életben, Ehhez azonban 

biztosítani kell az anyagi és személyi feltételeket, lehetőség szerint több forrásból. 
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V.2. A MOKK képzései a hallgatói értékelések alapján 

Mivel a MOKK szerteágazó tevékenységeinek minden területre kiterjedő hatásvizsgálatára jelen 

dolgozat keretében nem vállalkozhattam, a képzések hatékonyságának vizsgálatát választottam 

empirikus kutatásom tárgyául. E képzések révén ugyanis a MOKK által képviselt szemlélet és 

feltételezhetően a múzeumpedagógia új irányzatai is széles körben terjedtek el, nemcsak a 

múzeumi, hanem a közoktatásban dolgozó szakemberek körében is. 

A MOKK uniós projektjének elemei közül Káldy Mária a vele készült interjúban a képzések 

kidolgozását és megvalósítását tartotta a legeredményesebbnek. A hazai múzeumi életben 

hiánypótló szakember-továbbképzések innovatív jellegét Koltai (2011) is kiemeli. Az előző 

fejezetben röviden valamennyi képzés tematikáját, illetve a képzési struktúra általános jellemzőit 

bemutattam. Az alábbiakban a tíz képzés közül kettőt elemzek részletesebben a hallgatói 

visszajelzések és a Múzeumiskola sorozatban kiadott jegyzet alapján. A hallgatói értékeléseket 

esettanulmányként egy-egy záródolgozat elemző bemutatása zárja34, és helyezi a közvetlen 

visszajelzéseket a gyakorlati alkalmazás és hasznosulás kontextusába. 

A MOKK-képzések hallgatói visszajelzéseinek elemzési eredményeit érdemes és hasznos lehet 

összevetni egy jóval régebb óta sikeresen működő képzési program hallgatói értékelésével. Az 

ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszékén 2001-től működő 

Múzeumpedagógia szakirányú továbbképzési szak végzett hallgatóinak körében 2008 őszén készült 

egy felmérés, mely többek között visszatekintő értékelést adott a képzés elemeiről, rákérdezett a 

képzés hosszabb távú hatásaként a volt hallgatók szemléletében, módszertani kultúrájában 

bekövetkezett változásokra, valamint a múzeumpedagógiai tevékenység jelenlétéről aktuális 

mindennapi munkájuk során. Az első két témakör válaszainak összevetése a MOKK képzéseinek 

jelen vizsgálat során kapott elemzésével további fontos szempontokat adhat a fejlesztés irányainak 

meghatározásához. 

 

V.2.1. A kutatás jellemzői 

A mintaválasztás indoklása 

A MOKK tíz képzése közül azt a kettőt választottam ki részletes elemzésre, melyek tematikájukban, 

tartalmukban és célcsoportjuk alapján a leginkább kapcsolódnak a múzeumok és iskolák 

együttműködéséhez, a múzeum iskolán kívüli tanulási helyszínként való alkalmazásának 

erősítéséhez. Ezek a Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni – Projektmódszer a 

múzeumpedagógiában (SZTTSZ60), valamint az Iskolák és múzeumok partnersége (IMK30) című 

képzések. Az előbbinek elsődleges célcsoportja a múzeumok közművelődési dolgozói, 

                                                 
34 A dolgozatok szerkesztett formában a Tudás és alkalmazás című kötetben (Bereczki, 2011) jelentek meg. 
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múzeumpedagógusai, míg a másodiké az iskolai pedagógusok, intézményvezetők. A képzések 

tematikája sok ponton kapcsolódott egymáshoz; természetesen a célcsoport jellemzőihez igazodva, 

a múzeumok iskolai oktatásban való alkalmazhatósága, annak elméleti és módszertani jellemzői, jó 

gyakorlatai szerepeltek a tananyagban. Mindkét képzés a projekt ideje alatt több alkalommal is 

meghirdetésre, lebonyolításra került, az SZTTSZ 5, az IMK pedig 10 alkalommal, tehát a 

képzéseknek volt fejlődési, kifutási ideje, és viszonylag nagy elemszámú hallgatói értékelés állt 

rendelkezésre a kutatáshoz. 

 

A kutatás módszertani sajátosságai 

A hallgatói elégedettség mérése a MOKK valamennyi képzésén folyamatos: a résztvevők minden 

képzési nap végén értékelik az előadók előadói készségét és az előadások felépítését, az egyes 

előadások tartalmát, illetve a képzés körülményeit. A képzés végén egy átfogó hallgatói 

elégedettséget mérő kérdőívet is kitöltenek. Kutatásom keretében ezen záró értékeléseket 

elemeztem a dokumentumelemzés módszerével (Falus, 2000) a választott képzések esetében35.  

A kérdőív kitöltése anonim módon történt. Mivel valamennyi – az adott napon jelen lévő – 

hallgató számára kötelező volt a válaszadás, az adott képzésekre vonatkozóan a vizsgált minta 

lefedi a tejes alapsokaságot. A kutatás során a háttérváltozók felvétele nem történt meg, ezért 

részminták vizsgálata nem volt lehetséges. 

Az értékelő kérdéseket a MOKK munkatársai állították össze, a válaszadásra minden képzés 

utolsó napján, a képzési program zárásaként került sor. A kérdőívek a MOKK valamennyi képzésén 

azonos felépítésűek, néhány kisebb kiegészítéssel – ezeket az adott képzés elemzésekor jelzem –, 

így az adott képzés valamennyi képzési alkalmának adatait egyben tudtam vizsgálni, illetve össze 

tudtam vetni a két választott képzés hallgatóinak véleményét is. A kérdőív nyitott kérdései a 

kvalitatív és kvantitatív elemzést egyaránt lehetővé tették, így a válaszok tartalmi ismertetése 

mellett az egyes témák, felvetések előfordulásának számát, arányait is be tudom mutatni.  

A kérdőívek egy részét papír alapon, eredetiben kaptam meg, egy kisebb részét pedig 

begépelve, képzési alkalmanként a kérdések szerint összesítve. Az adatbázist excell táblázatban 

készítettem el. A kódolást nem előzetesen felállított kategóriák alapján végeztem el, hanem az első 

képzési alkalom kérdőíveinek adatai alapján állapítottam meg, és szükség szerint – amennyiben új, 

releváns adat merült fel – bővítettem a kategóriákat a kódolás során. 

A két kiválasztott képzés elemzését a képzési tematika és a képzési segédanyag rövid 

bemutatásával kezdem, ezt követi a hallgatói értékelések eredményeinek vizsgálata, majd a képzés 

értékelésének összefoglalása, az erősségek és a fejlesztendő területek számbavétele, illetve egy 

                                                 
35 A kérdőívek kérdéseit a IV. számú melléklet tartalmazza. 
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hallgatói záródolgozat elemző bemutatása. Külön egységben vetem össze a MOKK képzések 

értékelését az ELTE PPK múzeumpedagógia szakirányú továbbképzési szak hallgatói 

véleményezésének eredményeivel. 

 

V.2.2. A kutatás eredményeinek összegzése 

Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni – Projektmódszer a múzeumpedagógiában 

A képzési program bemutatása 

A 60 órás képzés a MOKK egyik legnépszerűbb tanfolyama; az uniós forrásból megvalósított öt 

képzési alkalmat követően – melyeken a hallgatók térítésmentesen vehettek részt – is nagy volt az 

érdeklődés iránta, jelenleg is rendszeresen meghirdetésre kerül. Bár a képzés címében a 

projektmódszer hangsúlyosan szerepel, a tematikát36 és az előadások alapján készült segédanyagot 

(letölthető a MOKK honlapjáról: http://mokk.skanzen.hu/muzeumiskola-10.html) áttekintve egy 

klasszikus, a múzeumi ismeretátadási tevékenységet alapjaitól a speciális részletekig bemutató, 

átfogó múzeumpedagógiai tanfolyam képét adja. A kétszer négy napra elosztott tananyag a 

múzeumok kulturális életben és társadalomban betöltött szerepéről, a 21. század múzeumi 

kihívásairól szóló előadásokkal indul, majd a múzeum oktatási koncepciójának kialakítása, a 

hasznosítási tervek elkészítése és a múzeumpedagógiai foglalkozások tervezése következik. Ezek 

már nemcsak elméleti előadások keretében, hanem konkrét példák, hazai és nemzetközi jó 

gyakorlatok bemutatásával vannak jelen a képzési programban. Az első képzési hét közepén jelenik 

meg a projektmódszer, annak szükségessége, a projekttervezés menete elmélettel, példákkal és 

közös gyakorlattal. Ehhez kapcsolódnak olyan, a múzeumpedagógia témaköréből kitekintő, azt 

tágabb összefüggésekbe helyező témák, mint a non-profit marketing, a piackutatás, 

látogatóvizsgálatok, támogatói kör és pályázatok. A foglalkozások tervezése és megvalósítása, a 

korosztálynak megfelelő módszerek alkalmazása, a kiállítások, témák múzeumpedagógiai 

hasznosítása többször, több megközelítésben jelenik meg a képzés során, a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum múzeumpedagógusai által bemutatott példák, a hallgatók bevonásával zajló gyakorlatok 

mellett külső helyszíneken is: a Magyar Nemzeti Múzeum, a Magyar Természettudományi 

Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Ludwig Múzeum múzeumpedagógusai egy-egy kiállítás 

vagy foglalkozás kapcsán mutatják be a hallgatóknak saját módszereiket, bevált gyakorlatukat vagy 

épp újdonságaikat. Külön órakeretet kapott a múzeumpedagógiai segédanyagok témája, a múzeum 

és kommunikáció – kiemelten a múzeumpedagógiai tevékenység kommunikációja -, a 

drámapedagógiai módszerek alkalmazása. A múzeumi ismeretátadás módszertani jellemzői mellett 

annak tárgyi – helyszín, eszközök, kellékek –, illetve személyi feltételei – a frontszemélyzet és 

                                                 
36 L. a VI. számú mellékletben. 
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annak képzése, tájékoztatása – is előkerülnek.  

A képzés során nagyjából kiegyenlített az elméleti előadások, illetve a saját élményen alapuló 

vagy helyszíni jó példákra épülő gyakorlati foglalkozások aránya. Viszonylag kevés lehetőség van a 

hallgatók saját ötleteinek közös továbbgondolására, a tanultak azonnali kipróbálására. Az is 

nagyban az előadóktól függ, van-e lehetőség a saját jó példák megosztására, az aktuális hallgatói 

csoport saját tapasztalatai, „otthoni” gyakorlata ezáltal mennyire válhat a közös tudás részévé. 

A MúzeumIskola sorozat első köteteként kiadott oktatási segédanyag az első képzés előadóinak 

elméleti előadásait, az ott előkerült példákat rögzíti szerkesztett formában. A jó felépítésnek, 

áttekinthető szerkezetnek és a viszonylag általános tartalmaknak köszönhetően a jegyzet a későbbi 

képzéseknél is aktuális, jól használható alap, melyet az adott képzési alkalom előadóinak 

számítógépes prezentációi egészítenek ki (ezt a hallgatók utólag, cd-n vagy pendrive-on kapják 

meg). 

 

Hallgatói értékelések  

A Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni képzés a projekt során öt alkalommal került 

meghirdetésre. Az öt képzés hallgatói értékeléseinek áttekintése során megállapítottam, hogy az 

előadók értékelése egyértelműen pozitív, mind az előadások felépítése, szerkezete, az előadói 

készség, mind az előadások tartalma, relevanciája terén. Az egyes előadók egyik szempont alapján 

sem kaptak egyetlen esetben sem 4,00-nál rosszabb értékelést az ötfokú skálán, ezért az egyes 

előadók és az előadási tartalmak elemzését ezen adatok alapján nem lehet érdemben elvégezni. A 

képzés körülményeire vonatkozó értékelés – az információáramlás, az időbeosztás, a légkör, az 

étkezés, a közlekedés, a technikai feltételek értékelése – jelen kutatás szempontjából nem releváns, 

inkább a képzés szervezői számára tanulságos. Érdemi információkat, fontos adatokat kapunk 

viszont a képzés zárásakor adott átfogó értékelések elemzésével a hallgatók előzetes várakozásainak 

teljesülésével, a képzésen tanultak hasznosságával, hasznosíthatóságával kapcsolatban.37 

Az alábbiakban a 2009. március – 2013. május között lezajlott 5 képzés 71 résztvevőjének 

visszajelzéseit elemzem a képzés végén kitöltött hallgatói elégedettséget mérő kérdőív válaszai 

alapján. Az öt kérdőív mindegyike tartalmazott 4 nyitott kérdést; ezeket a 2009., 2012. és 2013. évi 

kérdőíven további két kérdés egészítette ki, melyek a hallgatók képzést kiegészítő tematikus vagy 

módszertani javaslataira kérdeztek rá, illetve arra, hogy a gyakorlati foglalkozásokon való részvételt 

inkább a célcsoport szerepébe helyezkedve vagy külső szemlélőként tartják hasznosabbnak, esetleg 

mindkettőt hasznosnak tartják. Az utóbbi kérdés válaszaira röviden külön kitérek, az előbbi, 

javaslatokra vonatkozó kérdés válaszait részletesebben is bemutatom majd. 

                                                 
37 Ezúton is köszönöm dr. Bereczki Ibolyának, Káldy Máriának és Módli Évának, hogy lehetővé tették a kérdőívek 

elemzését. 
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A hallgatók 76 %-a válaszolta egyértelműen, hogy a képzés során azt kapta, amire előzetesen 

számított, 10 %-nak „nagyjából igen”, „többnyire igen” volt a válasza. 11 % esetében a képzés 

felülmúlta az előzetes várakozásokat, megfogalmazásuk szerint ők többet is kaptak, mint amire 

számítottak. Mindössze 3 % jelezte, hogy a képzés csak részben felelt meg előzetes várakozásainak. 

 
5. számú ábra: Megfelelt-e várakozásaidnak ez a képzés? - SZTTSZ (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az indoklások között leggyakrabban az új szakmai ismeretek megszerzése szerepelt (a 

hallgatók 32,39%-a írta ezt). Több gyakorló múzeumpedagógus számára a képzésen hallottak 

szakmai megerősítést jelentettek (15,49%). Sokan kiemelték a képzés során szerzett új kapcsolatok 

fontosságát (28,17%) – az előadók megismerése mellett főként a hallgatói közösség, a csapat 

létrejötte jelentett sokat, a jövőben is tartani fogják a kapcsolatot, lesz kihez fordulni kérdésekkel, 

ötletekkel. A hallgatók 25,35 %-a kapott jó ötleteket a képzés során 23,94 %-a számára pedig a 

képzésen való részvétel erőt, lendületet, motivációt adott a további munkához, új módszerek, formák 

kipróbálásához. A konkrétan a képzésre vonatkozó észrevételek közül a legtöbbször a gyakorlati 

foglalkozások tapasztalatai szerepelnek pozitívumként (23,94%), és a megfogalmazott kritikák 

legtöbbje is arra vonatkozott, hogy még több gyakorlatra lenne szükség, hospitálásra, „működő” 

múzeumpedagógiai foglalkozások megtekintésére és elemzésére volna igény. A képzés erényeként 

fogalmazódott meg a sokszínűség, a témák változatossága (összességében 15,49% említette ezeket), 

és sokan említették az előadók és a szervezők segítőkészségét (8,45 %), illetve az előadók 

felkészültségét, tudását, szakmai tapasztalatát (9,86 %) is. Több kritikai észrevétel is megjelent itt, 

leggyakrabban az időgazdálkodás problémája – néhány témára vagy a gyakorlatra kevés az idő, 

sűrű, fárasztó, zsúfolt a program. Ezek a további kérdésekre adott válaszokban is szerepelnek, 

olykor konkrét témákhoz kapcsolódva. 

A kérdőív ezután azokra a témákra és előadásokra kérdezett rá, amelyeket a hallgatók 

legjobban tudnak hasznosítani a munkájuk során. 
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6. számú ábra: 

Melyek azok a témák, előadások, amelyeket legjobban tudsz hasznosítani a munkád során? - SZTTSZ 

(%) 

 

A legtöbb említést a drámapedagógia kapta, a hallgatók több mint fele (52,11 %) nevezte meg 

konkrétan, és ehhez még érdemes hozzászámolni az előadó név szerinti említéseit is (11,27 %). 

Sokan írták, hogy most már bátrabban mernek nyúlni ehhez a módszerhez. Fontos megjegyezni 

azonban, hogy a legkevésbé hasznosnak tartott témák között is viszonylag magas a drámapedagógia 

említéseinek az aránya (8,45 %); több gyakorlati, a múzeumpedagógiai hasznosításhoz jobban 

kötődő bemutatót, illetve komolyabb elméleti áttekintést egyaránt hiányoltak néhányan, sőt többen 

az előadó stílusát is kritizálták. Így elmondható, hogy az egyik leginkább megosztó, de 

mindenképpen fontos téma a képzésben a drámapedagógia múzeumpedagógiai hasznosítása. 

A második leghasznosabbnak a képzés során látott vagy kipróbált gyakorlati foglalkozások 

tapasztalatait tartják a hallgatók (36,62 %). A hasonló jellegű, de tágabban értelmezhető – előadók 

és hallgatótársak elmondott példái, saját megoldások és látogatóként tapasztaltak egyaránt – 

gyakorlati tippek, jó példák is gyakran szerepelnek (19,72 %) Külön kiemelték a hallgatók a külső 

helyszínek meglátogatásának hasznosságát: további 22,54 % említette általában ezeket a helyszíni 

bemutatókat. Az egyes helyszínek konkrét említéseivel, illetve a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

bemutatóinak megnevezésével együtt összességében a gyakorlati bemutatók említési aránya a 

legmagasabb, 66,2 %. Ezek az arányok egyértelműen mutatják, hogy az elméleti megalapozás 

mellett egymás munkamódszereinek, eszközeinek és foglalkozásainak megismeréséből, a látott, 

hallott, kipróbált jó gyakorlatokból profitáltak legtöbbet a résztvevők. 

Sokak számára volt újdonság a múzeumi kommunikáció és pr, annak múzeumpedagógiai 

vonatkozásai (33,8 % említette), illetve a non-profit marketing (12,68 %). Többen megjegyezték, 
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hogy annak ellenére is fontos és hasznos volt a téma megismerése, hogy saját intézményükben ezzel 

a területtel nem ők foglalkoznak. Akadt azonban olyan hallgató is, aki ezt a legkevésbé hasznos 

témák között említette, mondván „ezt mindenki ösztönösen jól csinálja”. Az oktatási segédletek, 

feladatlapok említése is igen gyakori (22,54 %), és ez a másik olyan terület, amely a legkevésbé 

hasznos témák között is viszonylag gyakran szerepelt (7,04 %), ami részben – a hallgatói 

visszajelzések alapján – az előadó stílusának tudható be, de hatással lehetett rá az is, hogy a hazai 

múzeumpedagógiában egyre többen kérdőjelezik meg a feladatlapok létjogosultságát, indokoltságát. 

A témával legutóbb a MúzeumCafé 43. számának (8. évfolyam, 2014. 5.) Disputa rovata is 

foglalkozott. 

A képzés címében szereplő projektmódszer megismerését a hallgatók 18,31 %-a tartotta jól 

hasznosíthatónak. Hasonlóan gyakori a múzeumpedagógiai programok tervezésének (12,68 %) és a 

hasznosítási terv készítésének (9,86 %) említése is. Ez mutatja, hogy – bár a tudatosság, tervezés 

fontosságának említése viszonylag ritka (4,23 %) – a képzés során többekben tudatosult a tervezés, 

a komplex, rendszer-szerű gondolkodás fontossága és hatékonysága, amihez a további 

munkájukban jól hasznosítható példákat, mintákat és módszereket kaptak.  

Arra a kérdésre, hogy mely témákat tartották a legkevésbé hasznosnak, a hallgatók 38,03 %-a 

azt válaszolta, hogy nem volt ilyen, minden témában talált valamit, amit a saját területén 

hasznosítani tud vagy ami miatt érdekes volt számára. A legtöbben a kompetencia-alapú oktatás és 

a múzeumpedagógia kapcsolatáról szóló előadást találták a legkevésbé hasznosnak (11,27 %); 

sokan hozzátették, hogy a téma bővebb kifejtést vagy az elmélet mellett több konkrét múzeumi 

vonatkozás bemutatását igényelte volna. A leginkább hasznosként szereplő gyakorlati tapasztalatok 

és példák ellenpontjaként 9,86 %-kal a harmadik legtöbb említést kapták általában az „elméleti 

előadások”.  A már fent elemzett, megosztó drámapedagógia és segédanyagok, kiadványok (8,45 

%, illetve 7,04 % szerint a legkevésbé hasznos) témái mellett többször szerepelnek haszontalanként 

az egyes helyszíneken kapott múzeumtörténeti bevezetők, ismertetők (7,04 %) – hiszen ezeknek 

könnyen utánanézhet, akit érdekel, viszont a gyakorlati tevékenységektől vették el az időt – , és az 

egyes előadások közti átfedések, a témák ismétlődése (8,45 %) – ami a pontosabb 

témameghatározásokkal, az előadók közti egyeztetéssel kiküszöbölhető. A statisztika témája sem 

bizonyult igazán hasznosnak a hallgatók visszajelzései alapján (8,45 %). 

Az öt képzésből három esetében a kérdőíven szereplő, a képzés tematikájának vagy 

módszereinek kiegészítésére vonatkozó kérdésre adott válaszok megerősítik az eddig 

összefoglaltakat. A legtöbben több módszertant, gyakorlatot, az elméleti anyag gyakorlati 

bemutatását igényelnék (összesen 14 említés), szívesen hospitálnának gyerekekkel zajló 

múzeumpedagógiai foglalkozáson (10 említés). Vannak, akik a drámapedagógiára, pályázatírásra 

fordított órakeretet emelnék (3-3 említés), és a hallgatók szívesen megnéznék a szentendrei 
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Szabadtéri Néprajzi Múzeum kiállításait is. Ketten örömmel látnának kis múzeumi példákat is a 

nagy intézmények bemutatói mellett, és ugyanennyien a gyerekek motiválására szeretnének 

ötleteket, példákat kapni. A további – egy-egy hallgató által felvetett – javaslat, felsorolásszerűen: 

több elmélet, közös projekt kidolgozása, írásos anyagok, szakirodalom az előadásokhoz, 

múzeumpedagógiai tervezésből több, projektmódszerból több, kiadványkészítés közösen, nemzetközi 

példák beemelése, 20. század történelme téma feldolgozására példa, ötletbazár a résztvevők között, 

célcsoportok elérésével, jellemzőivel többet foglalkozni, a múzeumok együttműködése, felnőtteknek 

szóló programok, több kreatív feladat. A javaslatok egy részét a szervezők a későbbi képzésekbe 

beépítették (például kis múzeumokból jövő előadók, helyi kiállítási helyszínek bevonása, kreatív 

feladatok, közös projekt kidolgozása), bizonyos témákban pedig más MOKK által szervezett vagy 

egyéb tanfolyamok kínálnak elmélyülési lehetőséget.38 

A kérdőív utolsó egységében megosztott, egyéb fontosnak tartott gondolatok csak megerősítik 

az előző kérdésekre adott válaszokat:  

 a képzés a résztvevők számára sok hasznos ismeretet nyújtott, megerősítést, lendületet adott 

a további munkához, saját múzeumpedagógiai tevékenységének megújításához, 

fejlesztéséhez; 

 az időbeosztás szoros, többeknek fárasztó volt a zsúfolt program;  

 a képzések jó hangulatban, pozitív, együttműködő légkörben zajlottak; 

 a hallgatók számára a jövőben is nagyon fontosak a megszerzett kapcsolatok, friss 

ismeretségek, pozitívan értékelték az együtt tanulás lehetőségét; 

 az előadók szakmai és emberi hozzáállását is pozitívan értékelték; 

 a gyakorlati tevékenységek arányát növelni szükséges. 

A hallgatók közel egyharmada fontosnak tartotta, hogy köszönetet mondjon a képzés 

szervezőinek, lebonyolítóinak figyelmességéért, a részvétel lehetőségéért. Ezt azért emelném ki, 

mert alátámasztja azt az előadói tapasztalatomat és a hallgatói elégedettséget mérő kérdőívek 

adatainak elemzése során kialakult benyomásomat, hogy a hazai múzeumpedagógusok számára 

nemcsak a továbbképzés lehetősége és az ott kapott tudás volt újdonság, hanem a felnőttképzés 

azon jellegzetessége is, hogy a hallgatókra partnerként tekintenek a szervezők és előadók, fontos a 

véleményük, értékelésük. A válaszok megfogalmazása, stílusa implicit módon utal arra, hogy a 

múzeumpedagógusok többségének saját munkahelyén kevés lehetősége van ötletei, véleménye 

megosztására, saját sikereinek bemutatására. Fontos lenne a jövőben is csatornát, fórumot 

biztosítani ehhez, illetve szükség volna a múzeumvezetők képzésében a belső, intézményi 

kommunikáció témájának, jó gyakorlatának erősítésére is. 
                                                 
38 Pl. a segédanyagok tervezéséhez MOKK: Oktatási célú kiadványok készítése című képzés, a drámapedagógia 

múzeumi alkalmazásához Néprajzi Múzeum: Mire jó a múzeum? akkreditált képzés. 
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Esettanulmány – egy záródolgozat bemutatása 

A képzésen szerzett ismeretekről a hallgatóknak egy záródolgozat keretében kell számot adniuk. A 

SZTTSZ képzés esetében ennek témája egy a hallgató intézményéhez kapcsolódó 

múzeumpedagógiai hasznosítási terv elkészítése, mely kapcsolódhat az intézmény egészéhez vagy 

feldolgozhat egy kiállítást, kiállításrészt. Gerstmayerné Tóth Franciska 2010-ben végezte el a 

képzést, dolgozataként (Gerstmayerné Tóth, 2011) az esztergomi Babits Mihály Emlékház 

múzeumpedagógiai hasznosítási tervét állította össze. Az emlékház 2007-es felújítását és a kiállítás 

megújítását követően Gerstmayerné Tóth Franciska a Magyar Irodalmi Emlékházak Egyesülete 

szakmai továbbképzésén39 is részt vett, ennek tapasztalatai is beépültek a MOKK képzésére leadott 

dolgozatban bemutatott komplex múzeumpedagógiai programba, mely egy megvalósult projekt 

leírását is tartalmazza. A múzeumpedagógiai hasznosítási terv a Babits-ház akkori fenntartója, a 

Balassa Bálint Múzeum történetének és gyűjteményeinek bemutatása, a múzeum társadalmi 

környezetének és a környék meghatározó oktatási intézményeinek korrekt ismertetése után a 

Babits-ház SWOT analízisével veszi számba az erősségeket, gyengeségeket, mutat rá a 

lehetőségekre és igyekszik meghatározni a veszélyeket. Az alapos, tudományos és látogatói 

szempontokat egyaránt figyelembe vevő elemzés tudatosságot, átgondoltságot tükröz, és számos 

ötletet már előre felcsillant. A lehetséges múzeumpedagógiai irányokat, hasznosítási lehetőségeket a 

hallgató négy nagyobb csoportba sorolja: a tematikus múzeumpedagógiai csomagok – valójában 

konkrét, Babits műveire és esztergomi kötődésére épülő, különböző korosztályoknak szóló 

múzeumpedagógiai foglalkozások – kidolgozása mellett a széles körű társadalmi kapcsolatépítést (a 

iskoláktól, egyes pedagógusoktól és munkaközösségektől kezdve a városvezetésen át a civil 

közösségekig és potenciális támogatóként megjeleníthető cégekig), az irodalmi jeles napokhoz 

kapcsolódó jeles napok megünneplését nevezi meg kiemelt gondolkodási irányként. Végül néhány 

konkrét célcsoportnak szóló programötletet röviden ismertet, ezek között van Babits-versre épülő 

óvodás program és „túlterhelt tanároknak” kínált pedagógus napi ajándék tárlatvezetés is. 

A tudatos tervezés, a komplex hasznosítási lehetőségek számbavétele, a látogatók és az 

intézmény társadalmi környezete iránti érzékenység jól tükrözi a képzés tematikai egységeinek 

súlypontjait, a különböző korosztályok számára tervezett programötletek formai és módszertani 

gazdagsága is a képzésen tapasztaltakból táplálkozik. 

A dolgozat mellékleteként közölt projektleírás akár önállóan is megállná a helyét 

záródolgozatként. A képzés címében kiemelt projektmódszert a hallgató a gyakorlatban 

hasznosította egy nyári olvasótábor tervezése és megvalósítás során. A gyakorlati tapasztalat a teljes 

projektterven átsüt: nemcsak a jól strukturált, logikus projektleírás, hanem a kapcsolódó 

                                                 
39 Erről részletesen l. Gulyás és H. Bagó (szerk.), 2010. 
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kommunikációs és költségterv, illetve a mintaértékű, többlépcsős értékelés is a tervek megvalósítása 

során nyert megerősítésről tanúskodnak. A Múzsák kertje címet viselő olvasótábori programmal 

2011-ben Múzeumpedagógiai Nívódíjra is pályázott az intézmény, végül elismerő oklevélben 

részesült. 

 

 
Iskolák és múzeumok partnersége 

A képzési program bemutatása 

A MOKK két akkreditált pedagógusképzése közül ez a 30 órás tanfolyam a közoktatásban dolgozó 

pedagógusokat célozza meg. A képzés tematikája szépen reprezentálja a múzeumok és iskolák 

közötti kapcsolatépítés múzeumi megközelítését: bemutatja a múzeumi gyűjtemények, kiállítások 

tantervi-módszertani segédletként történő alkalmazásának lehetőségeit, jó példákat mutat a 

múzeumok és oktatási intézmények együttműködésére, segít a két intézménytípus közti 

kommunikáció hatékonyabbá tételében. Alaposan körüljárja a különböző életkorú diákok múzeumi 

ismeretszerzésének formai, tartalmi és módszertani lehetőségeit, és hasznos tanácsokkal segíti az 

iskolai múzeumlátogatás megszervezését a pedagógus felkészülésétől az utazás megszervezésén 

keresztül az iskolai feldolgozásig, visszacsatolásig. A képzéshez kapcsolódó oktatási segédanyag 

(Bereczki és Sághi, 2009b) az előadások elméleti anyagán kívül feladatlap-mintákat is tartalmaz. 

2009-2012. között összesen 10 alkalommal (2009-ben és 2010-ben évi kettő, 2011-ben és 

2012-ben évente három) került megrendezésre a képzés, átlagosan 15 fő részvételével. Az 

alábbiakban – a Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni (SZTTSZ) képzéshez hasonlóan – a 

képzést záró hallgatói elégedettséget mérő kérdőívek szöveges válaszait elemzem, összesen 171 

darabot. Ebben az esetben valamennyi kérdőív felépítése, kérdései azonosak voltak, ami 

megkönnyítette az összesítést, egyben lehetővé tette a válaszok összevetését az SZTTSZ 60 órás 

képzés múzeumpedagógus visszajelzéseivel is. Ez különösen egyes módszerek, eszközök 

alkalmazása kapcsán lehet érdekes. 

A hallgatói visszajelzések alapján a képzésen résztvevő pedagógusok 75,58 %-a azt kapta a 

képzéstől, amit előzetesen várt. 13,95 % számára a képzés többet adott, mint amire számított, 

felülmúlta a várakozásait, 4, 07% nagyjából elégedett volt a képzéssel, és 5,81% jelezte, hogy csak 

részben felelt meg elképzeléseinek a képzés. A képzés erősségeként jelölték meg azt, hogy sokszínű  

(7,56%), jól szervezett (6,98%) volt, megerősítést adott a már megkezdett munkához vagy az új 

szemlélet bevezetéséhez (9,3%). A hallgatók közel fele (44,77%) írta, hogy sok új, hasznos 

ismerethez jutott a képzés során, és csaknem ötödük (18,02%) emelte ki a jó ötleteket, amiket 

hasznosítani tud majd a továbbiakban. Az előadók szakmai felkészültségét (6,4%), az érdekes 
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előadásokat (9,3%) ugyanúgy nagyra értékelték, mint a tanulói közösségben megismert kollégákat, 

a tapasztalatcsere, együttgondolkodás lehetőségét (9,3%). Azok, akik hiányérzetüknek adtak hangot 

leginkább több gyakorlatot (11,05%) vártak volna. 

 
7. számú ábra: Megfelelt-e várakozásaidnak ez a képzés? - IMP (%) 

 

 

 

 

 

 

  

 

Ez utóbbi véleményre erősít rá az is, hogy a legjobban hasznosíthatónak a képzés gyakorlati 

elemeit, a módszertani témákat találták a hallgatók. A konkrét foglalkozások (falusi iskola 

foglalkozás, kenyérsütés, MNM programja, látványtár, tárgyfelismerés stb.) említésével együtt 

64,53 % emelt ki valamilyen közvetlen, gyakorlati tapasztalatot. Szintén jól hasznosítják majd a 

pedagógusok az iskola és múzeum együttműködéséről tanultakat (12,79%), és a múzeumlátogatás 

szervezésével, tantervbe való beillesztésével kapcsolatos témákat – múzeumlátogatás előkészítése 

(12,21%), pedagógus előzetes felkészülése (10,47%), utókövetés és visszacsatolás (5,23%), 

általános szervezési szempontok említése (8,14%). Nagyon hasznosnak ítélték meg a tájékoztató 

anyagok, segédanyagok bemutatását (19,19%) és a praktikus információkat a múzeumok 

elérhetőségeire, kapcsolatfelvételre, bemutatott témákra vonatkozóan (12,79%). 10,47% számára a 

saját múzeumi modul kidolgozása is hasznos volt. Az előadók közül Vásárhelyi Tamás és Káldy 

Mária (8,14% és 6,98%  említette név szerint) volt a legnagyobb hatással a pedagógusokra. 
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8. ábra: Melyek azok a témák, előadások, amelyeket legjobban tudsz hasznosítani a munkád során? (%) IMP 

 

A legkevésbé hasznosnak viszont a segédanyagok kidolgozásáról szóló előadást tartották a 

pedagógusok (17,54%), többen megjegyezték, hogy ez a múzeumpedagógus feladata, ők már 

készen kapják, illetve, hogy a feladatlap-készítés főiskolai tananyag, nem mondott újat nekik. 

Viszonylag sokan írták, hogy a múzeumlátogatás szervezésének, körülményeinek bemutatása nem 

volt újdonság számukra (8,77%). Az óvoda és múzeum együttműködése többször szerepelt itt (4,68 

%), leginkább azzal a kiegészítéssel, hogy nem érintettek ennek a korosztálynak a nevelésében. A 

hallgatók közel fele úgy érzi, nem volt haszontalan egyik előadás sem (46,78%). A résztvevők 

sokszínűségére, szakmai tapasztalatuk különbözőségére és eltérő módszertani, infrastrukturális 

hátterükre utalhat a kérdésre adott válaszokban megjelölt témák sokfélesége – 1-5 alkalommal 

említettek további mintegy 10 különböző témát. 

Hasonlóan sokszínű a kiegészítésként javasolt témák gazdagsága is. A legfontosabb javaslat a 

még több gyakorlati lehetőség (39,77%), hospitálás (12,87%) vagy saját élményű múzeumi órákon 

való részvétel (8,19%). Többen igénylik a jelentősebb országos vagy régiónkénti vidéki múzeumok 

felsorolását, bemutatását, a skanzenen kívül más múzeumok kínálatának megismerhetőségét a 

képzés keretében, és azt, hogy több idő legyen a résztvevő pedagógusok saját tapasztalatainak, jó 

gyakorlatainak megismerésére (3,51%). A többi, 1-4 alkalommal említett javaslat egy része a 

képzési programba könnyebben beépíthető – például a különböző életkori csoportok és speciális 

célcsoportok (hátrányos helyzetű, SNI vagy fogyatékkal élő gyerekek) múzeumi látogatásának 

jellegzetességei, a közös munka lehetőségének kihasználása –, vagy azokkal a képzés kiegészíthető – 

jegyzet előre kiosztása, egyes témák bővebb kifejtése stb. 

A képzési idő növelése nemcsak a javasolt témák között, hanem az egyéb megjegyzéseknél is 

előkerül, csakúgy mint a közös gondolkodás, ötletbörze (4,09 %) és a további kapcsolattartás – 

konzultációs lehetőség, találkozók – igénye. Vannak, akik azt javasolják, hogy a 4 napos képzést ne 
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bontsák meg 2x2 napra – így a négy nap informális együttlétei is hasznosabban telnének, 

tapasztalatcserére adna lehetőséget. A szervezők és előadók elismerése, a köszönet kifejezése 

mellett ezen a képzésen nagyon jól érezték magukat a résztvevők: 14,62% emelte ki a jó társaságot, 

a kellemes, inspiráló légkört. Többen megfogalmazták, mennyivel jobban szervezett, tartalmasabb 

és hitelesebb volt ez a képzés, mint a korábbi tapasztalataik alapján gondolták volna. Egy képzési 

alkalommal a résztvevők közel fele (7 fő) jelezte, hogy a képzés tartalmával, mélységével nincs 

arányban az elvárt 10 oldalas záródolgozat léptéke. Ez más képzéseken nem jelent meg, ezért nem 

vonható le általános következtetés. 

Az Iskolák és múzeumok partnersége képzés legfontosabb jegyei a hallgatói visszajelzések 

alapján a következők: 

 a pedagógusok számára fontos, hogy ismerjék a múzeumok kínálta lehetőségeket, ezáltal 

magabiztosabban hozzák a gyerekeket a múzeumokba; 

 a képzés alkalmával saját élményt és hospitálást egyaránt nagyobb arányban igényelnek, 

mint elméleti háttérinformációkat; 

 a hangsúly az információszerzésen van – segédanyagok, személyes kapcsolatok, 

elérhetőségek, hasznos honlapok és minden egyéb formában, ami a későbbiekben 

könnyítheti a múzeumlátogatás megszervezését; 

 fontos a hiteles, szakértő előadók személyisége; 

 a közös tanulás inspiráló a pedagógus résztvevők számára is, szívesen dolgoznak együtt; 

 a pedagógusok igénylik a további konzultáció, kapcsolattartás lehetőségét. 

 

Esettanulmány – egy záródolgozat bemutatása 

Ráfiné Gáspár Annamária (2011) gyakorló pedagógus, záródolgozatát, mely három múzeumi 

foglalkozás tervét tartalmazza „az osztályának” ajánlja. A három rendhagyó irodalom óra három 

múzeumi helyszínhez, a szentesi Koszta József Múzeum, a Csalláry Gábor Időszaki Kiállítóhely és 

a Péter Pál Polgárház) kapcsolódik. A foglalkozások a múzeumi helyszínekhez szabottak, a kiállított 

műtárgyak és a választott irodalmi művek egyforma súllyal határozzák meg az órák struktúráját, az 

alkalmazott módszereket és munkaformákat. A foglalkozástervekben megjelenik a tantárgyköziség: 

az irodalom mint fő tárgy mellett történelmi, honismereti, művészettörténeti és zenei ismeretekkel is 

gazdagodnak a diákok. Az ismeretátadáson kívül az irodalom és művészetek szeretetére nevelnek, 

az önálló értelmezés képességének fejlesztését szolgálják a közös beszélgetések, a csoportban 

végzett és egyéni megfigyelések, illetve a drámapedagógiai módszerek. A pedagógus e 

foglalkozásokat a következő tanévben ballagó, nyolcadikos osztályának szellemi és lelki útravalóul 

is szánja. 
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Az egységes szerkezetű, pontokba szedett, jól áttekinthető és akár mintaként is hasznosítható 

foglalkozásvázlatok a helyszín, tantárgy és téma, illetve az évfolyam és az időkeret meghatározását 

követően a tanári előkészületekre és a tanulók előzetes – szükség esetén felfrissítendő – ismereteire 

is kitérnek. Ismertetik a témafeldolgozás módszereit, majd az óra vázlatos menetét, ezen belül a 

beszélgetések, tevékenységek és gyakorlatok témáját, sorrendjét. Végül az óravázlat a téma egyéni 

feldolgozását szolgáló, az órához kapcsolódó otthoni munkára tesz javaslatokat. A dolgozat 

részeként mindhárom óravázlathoz a választott múzeumi környezet, kiállítás rövid bemutatása, és 

az adott irodalmi anyag feldolgozásának didaktikai hátterére vonatkozó gondolatok kapcsolódnak. 

Bár a foglalkozástervek vállaltan „személyre”, azaz osztályra szabottak, a pontos és átgondolt 

óravázlatok nyomán egy múzeumban otthonosabban mozgó irodalomtanár más művek 

feldolgozásához is alkalmazható ötleteket talál benne. A dolgozat a múzeumi ismeretátadás 

lehetőségeinek mély ismeretéről árulkodik; a múzeumban töltött időt nem „pazarlásnak” tartja, 

hanem hozzáadott értékként tekint rá, a kiállítást segítségül hívja a tananyag komplex 

feldolgozásához, a konkrét ismeretek átadásán túl a készségek fejlesztéséhez és az attitűd-változás 

elősegítéséhez. 

 

V.2.3. Javaslatok a MOKK képzéseinek továbbfejlesztéséhez 

A képzések erősségei és fejlesztendő területei 

A két képzés hallgatói visszajelzéseinek elemzése nyomán a MOKK képzéseire átfogóan is 

vonatkoztatva az alábbiak szerint határozhatók meg a főbb jellegzetességek, erősségek, illetve a 

fejlesztendő területek. 

Erősségek: 

 egyedi, vonzó, sokszor hiánypótló témaválasztás; 

 a hallgatói közösségek, az egymástól tanulás lehetősége; 

 alkalom a kapcsolatépítésre, a meglévő szakmai kapcsolatok elmélyítésére; 

 előadók hitelessége, szaktudása; 

 jó szervezés, inspiráló, kellemes légkör, közvetlen hangulat; 

 tartalmi sokszínűség; 

 sok gyakorlati tapasztalat. 

 

Fejlesztendő területek: 

 mind a múzeumok, mind az oktatási intézmények terén szélesebb kör bevonása a példákba 

(kis múzeumok és különböző képzési szintek) – az előadók és a képzési helyszínek révén is; 

 az elméleti előadások alátámasztása, kiegészítése még több gyakorlattal; 
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 hatékonyabb időgazdálkodás, a gyakorlat nagyobb aránya az elmélettel szemben; 

 a hallgatók saját programfejlesztési tevékenységének, közös munkájának beépítése a 

képzésbe; 

 felnőttképzés sajátosságainak jobb kihasználása – hallgatók és előzetes tapasztalataik 

bevonása, módszertani sokszínűség, önálló és közös tanulás alkalmai; 

 további szakmai támogatás, segítségnyújtás a végzett hallgatóknak; 

 oktatási segédanyagok aktualizálása. 

 

A MOKK képzéseinek értékelése az ELTE PPK múzeumpedagógia szakirányú szak hallgatói 

véleményezésének tükrében 

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszékén 2001-ben indult először a 

múzeumpedagógia szakirányú továbbképzési szak. A korábban 120 órás továbbképzésként már 

működő képzési program indulásakor hiánypótló volt a maga területén, népszerűsége jelenleg is 

töretlen. Bizonyíték erre az is, hogy a 2012/13-ban a kulturális szakemberek képzésére igénybe 

vehető uniós pályázati keretet több vidéki múzeum munkatársainak e képzésre történő 

beiskolázására használta fel. 

2008 őszén, a Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában (Vásárhelyi 

szerk., 2009b) című kutatás keretében Foghtűy Krisztinával közösen végeztünk felmérést az addig 

végzett hallgatók körében. A kérdőíves vizsgálat során a szakon folyó ismeretátadási tevékenység 

tartalmi és módszertani elemeit értékelhették a hallgatók hatékonyság, hasznosság szempontjából, 

és általánosan véleményezhették a képzést. A kutatás visszatekintő jellege arra is lehetőséget adott, 

hogy a képzés során szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására vonatkozó adatokat is gyűjtsünk; 

mindennapi munkájuk során vajon alkalmazzák-e és ha igen, hogyan a végzett hallgatók a képzés 

során megszerzett ismereteket, módszereket. A harmadik vizsgálati egység a képzés idején kialakult 

személyes, formális vagy informális, valamint az azóta kialakított intézményes kapcsolatokra 

vonatkozott. A vizsgálat eredményei publikálásra kerültek a kutatási jelentésben (Foghtűy, 2009), és 

a képzés fejlesztése céljából megrendezett konferencián is bemutatásra kerültek. A hallgatói 

visszajelzések így hozzájárultak a múzeumpedagógia szakirányú szak megújításához. 

A MOKK képzéseinek értékelését a céljaiban hasonló, ám módszerében eltérő korábbi kutatás 

eredményeivel több szempontból is érdemes összevetni: 

 a képzések célcsoportjának, hallgatói összetételének hasonlósága okán; 

 a múzeumpedagógia szak hallgatói véleményezésének első egysége a képzés tartalmi 

egységeinek hasznosságára kérdezett rá, ami összhangban van a MOKK értékelések 

kérdéseivel; 
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 a múzeumpedagógia szakra vonatkozó vizsgálatban már a gyakorlati hasznosulás 

tapasztalataira vonatkozóan is kapunk információkat, ez a MOKK esetében is segítheti a 

fejlesztési irányok pontosabb meghatározását. 
 

A múzeumpedagógia szakirányú szak hallgatói a képzés során alkalmazott oktatási formákat 1-

7-ig terjedő skálán értékelték (a magasabb érték jelölte a nagyobb hasznosságot). A gyakorlati 

képzési formák (műhelymunka, tárlatvezetés, gyakorlati módszertani bemutató, 

speciálkollégiumok, művészeti alkotótábor) egységesen jóval magasabb pontszámot kaptak, mint az 

elméleti előadás. A képzés bővítésére vonatkozó nyitott kérdés válaszai is megerősítették – a 

MOKK hallgatóinak visszajelzéseire rímelve – a gyakorlati tevékenységek, a saját tapasztalat és a 

múzeumlátogatások példáinak hasznosságát, az ezek iránti fokozott igényt. A MOKK-képzések és 

az ELTE képzése esetében a hallgatók egyaránt úgy érezték, hogy sok új ismerettel, gyakorlati 

tapasztalattal és módszertani ötlettel gyarapodtak. 

A múzeumpedagógia szak elvégzése utáni időszakra vonatkozó visszajelzések a MOKK 

képzésekre vonatkoztatva igen biztatóak: e képzés esetében ugyanis az egykori hallgatók 33%-a 

sokszor, 35%-a pedig többször is merít a képzésen nyert tudásából napi munkája során – és 

nemcsak a múzeumban, hanem az iskolában dolgozó pedagógusok is alkalmazzák a 

múzeumpedagógiai módszereket. A képzés elvégzése nyitottabbá tette a volt hallgatókat az új 

módszerek iránt is. 

A MOKK hallgatók azon igénye, hogy a képzés elvégzése után is tartani szeretnék a 

kapcsolatot az oktatókkal, illetve csoporttársaikkal, nagyobb figyelmet érdemel a 

múzeumpedagógia szak volt hallgatóinak válaszai alapján: 37%-uk számára nagy segítséget 

jelentenek a képzésen kialakított személyes kapcsolatok, segítséget kérnek és kapnak volt 

oktatóiktól, és 92%-uk baráti vagy munkakapcsolatban van egykori csoporttársaival, sőt a 

különböző évfolyamokon végzettek között is erős a személyes kapcsolattartás. A hallgatók és a 

képzés szervezői által közösen életre hívott Múzeumpedagógiai Klub működése is példaértékű. 
 

Fejlesztési javaslatok  

A két MOKK-képzés hallgatói visszajelzései alapján, illetve az ELTE képzésének hasznosulására 

vonatkozó kutatás eredményeinek ismeretében az alábbi szempontokat javaslom figyelembe venni a 

MOKK képzéseinek továbbfejlesztésénél és az új képzések kidolgozásánál: 

1. A képzések során a gyakorlati tapasztalat, személyes élmények és saját munka arányát 

növelni szükséges, az elmélet átadását akár bővebb segédanyag, szakirodalom, akár e-learning 

egységek formájában meg lehet oldani; ún. blended képzési formák (Forgó, Hauser és Kis-Tóth, 

2004) kialakításával hatékonyabbá tehető az időgazdálkodás, gyakorlat-központúbbá a közösen 

töltött idő. 
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2. Érdemes lenne valamennyi képzési alkalomhoz egy önálló internetes felületet kialakítani, 

amelyre az előadások anyagai mellett a hallgatók által készített dolgozatok vagy akár korábbi jó 

gyakorlatok dokumentációja is felkerülhet. Emellett kapcsolattartási felületként is használható lenne 

a csoport tagjai számára, és online konzultációra is alkalmas lehet. 

3. Fontos volna a végzett hallgatók számára személyes találkozási alkalmakat biztosítani – 

konferenciaként, műhelymunkaként, a szervezett és informális tapasztalatcsere lehetőségével. 

4. A drámapedagógia mint módszer múzeumi alkalmazása mind az iskolai, mind a múzeumi 

munkatársak számára fontos és érdekes, nagy az érdeklődés iránta. Ezen a területen már van egy jól 

kidolgozott képzési program40, de emellett fontos lenne a témának akár országos konferencián, akár 

kiadványban, online bemutatókkal a MOKK honlapján teret adni. 

5. A képzések során a hallgatói csoportokban kialakuló szakmai-emberi kapcsolatok 

erőforrásként való hasznosítása a múzeumi szférában, illetve a múzeumok-iskolák 

együttműködésében: intézmények közötti kooperációra épülő pályázatok kiírásával, vagy az ilyen 

típusú együttműködést tartalmazó pályázatok előnyben részesítésével a közös szakmai alapokkal 

rendelkező, hasonlóan gondolkodó munkatársak jól motiválhatóak. Ez részben már túlmutat a 

MOKK keretein, inkább minisztériumi feladat, de például a Múzeumpedagógiai Nívódíj pályázatok 

értékelésekor kiemelt szempont lehet az együttműködésben rejlő potenciál hatékony kihasználása. 

 

V. 3. Az uniós támogatásból megvalósult fejlesztések középtávú hatásai 

Az uniós támogatási konstrukciók keretében megvalósult múzeumi fejlesztések – a MOKK 

központi módszertani fejlesztésével együtt – a múzeumi szakma figyelmét is ráirányították a 

múzeumpedagógia területére. Több múzeum mutatta be újdonságait különböző fórumokon, 

konferenciákon és nyomtatott, illetve elektronikus publikációk formájában (például Zentai, 2012.). 

Ugyanakkor átfogó értékelés, az eredmények, tapasztalatok és középtávú hatások vizsgálata az 

előző fejezetben idézett szakfelügyeleti vizsgálati jelentésen kívül (mely az „első körös”pályázati 

nyertesek körét vizsgálta) még nem történt meg. Egy minden részletre és valamennyi nyertes 

intézményre kiterjedő, komplex módszertant alkalmazó kutatás az utolsó támogatási kör lezárulta 

után fontos és hasznos lenne a továbblépéshez, de komoly erőforrásokat és szakpolitikai támogatást 

igényel. Saját kutatásom középpontjában a múzeumpedagógia megítélésének változása, az 

infrastrukturális és módszertani megújulás vizsgálata áll, elsősorban ezen dimenziók mentén 

elemzem a fejlesztésekben érintett intézmények eredményeit, tapasztalatait. 

 

 

                                                 
40 Mire jó a múzeum? A Néprajzi Múzeum akkreditált képzése  
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V.3.1. A kutatás jellemzői  

A kutatás célja 

A kutatás során a pályázatok keretében megvalósult fejlesztések középtávú hatásait kívántam 

vizsgálni. Kíváncsi voltam arra, 

 milyen változásokat generáltak a megvalósult projektek a nyertes intézményekben, 

elsősorban a múzeumpedagógiai szolgáltatások terén; 

 hogyan változott az egyes múzeumok ismertsége, kiemelt célcsoportként az oktatási 

intézményekkel való kapcsolata és civil vagy egyéb intézményi együttműködései a múzeum 

munkatársai szerint; 

 az egyes intézményeken belül milyen szemléletbeli változások következtek be, különösen a 

múzeumpedagógiai tevékenység és a múzeumpedagógus munkájának megítélése 

szempontjából. 

 

A kérdéseket a T. Kesik Gabriella által készített vizsgálati jelentések (T. Kesik, 2010-11.és 

2013.) szempontjait és megállapításait figyelembe véve állítottam össze. Tekintettel a kérdőíves 

kutatás korlátaira, a zárt kérdések mellett igyekeztem teret adni a szabad szöveges válaszoknak is. 

Vizsgálatomban emellett – a korábbi ez irányú kutatások ismeretében (Bereczki és Sághi, 

2010b) – fontosnak tartottam rákérdezni arra, hogy a fejlesztésekhez kapcsolódott-e 

szakemberképzés is az adott időszakban, illetve arra, volt-e és milyen jellegű kapcsolat a pályázati 

fejlesztéseket megvalósító intézmények és a MOKK között.   

A kérdőív kérdései az alábbi egységekbe rendezve jelennek meg: 

I. A megvalósult fejlesztések típusai (pályázati konstrukció, tevékenységek) 

II. A múzeumi működést és a múzeum társadalmi kapcsolatrendszerét érintő változások és 

 azok megítélése 

III. A múzeumpedagógia módszertanának változása 

IV. A humán erőforrás fejlődése (foglalkoztatás, továbbképzés) 

V. Kapcsolódás a MOKK központi módszertani fejlesztéséhez 

VI. A múzeum típusára vonatkozó kérdések (elhelyezkedés, látogatószám) 

 

Vizsgálati módszer, populáció  

A kutatás önkitöltős online kérdőív alkalmazásával zajlott, 2014. március és november között41. A 

kérdőívet a kiküldés előtt két, a vizsgált fejlesztésekben érintett koordinátor-társam segítségével 

teszteltem, javaslataik alapján bővítettem az 1. kérdésnél megjelölhető pályázati konstrukciók körét 

                                                 
41 A kérdőív a VII. számú mellékletben található. 
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és egy egyéb kategóriát is felvettem, ahol a nem csak múzeumok által pályázható konstrukciók is 

beírhatóak lettek.  

A vizsgálandó populációba tartozó intézmények körének meghatározása nem volt könnyű, 

mivel nem érhető el olyan teljes adatbázis, mely valamennyi, a 2008-2013. közti támogatási 

időszakban nyertes muzeális intézmény megnevezését tartalmazza.  Egyes pályázati konstrukciók 

nyerteseinek listája hozzáférhető az interneten, ezek alapján egy 102 pályázati nyertest tartalmazó 

adatbázist tudtam összeállítani42. Az intézményeket nyilvános e-mail címeiken kerestem meg, és a 

kérdőív terjesztéséhez a MOKK koordinátorainak segítségét is kértem. 2014. november közepéig 

25 fő válaszolta meg a kérdéseket. A válaszadók által megjelölt nyertes pályázatok száma összesen 

33 a TIOP/TÁMOP konstrukciók terén, illetve további 9 egyéb pályázat. A válaszadási arány a 

TIOP/TÁMOP nyertesekre vonatkozóan 17,46 %-os, tehát a vizsgálat eredménye nem tekinthető 

reprezentatívnak, inkább csak tájékoztató jellegű. 

 

A minta összetétele, jellemzői  

A válaszadók között mindössze 1 budapesti intézmény volt. 12 megyeközpontban, 11 vidéki 

városban található múzeum, illetve 1 kistelepülési múzeum munkatársa válaszolt a kérdésekre. A 

regionális megoszlás, ami a pályázatok esetében fontos volt, jelen esetben nem tűnt relevánsnak, így 

erre nem kérdeztem rá. 

 
9. számú ábra: A minta megoszlása településtípus szerint (db) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A múzeumok méretét, illetve a helyi közösségben és tágabb környezetében játszott szerepét az 

évi átlagos látogatószám alapján határozhatjuk meg. A mintában 1 5.000 fő alatti éves látogatót 

fogadó intézmény szerepelt. 5.000 és 25.000 fő közötti éves látogatottságú múzeumok közül 16, 

25.000 és 50.000 fő közötti 4, 50.000 és 100.000 fő közötti 2 küldte vissza válaszait, és szintén 2 

olyan múzeum, mely évente több mint 100.000 látogatót fogad. 

 
                                                 
42  vö. Pálfi, 2014, nfu.hu alapján: TÁMOP pályázati támogatásban részesült 102, TIOP támogatásban 87 intézmény. 
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10. számú ábra: A minta megoszlása a múzeumok éves látogatottsága szerint (db) 

 

 

 

 

 

 

 

 

A válaszadók körében a legtöbben a TIOP-1.2.2-09/1 pályázati konstrukció keretében nyertek 

támogatást (8 intézmény, 32%), ezt követik a TÁMOP 3.2.8/B-08  és a TÁMOP-3.2.8/10/B 

konstrukciók 24-24 %-kal. A TIOP-konstrukciókat összesen 52% (13 intézmény), a TÁMOP-

konstrukciókat viszont 80 %-uk (20 intézmény) jelölte meg. Fontos kiemelni, hogy egyetlen 

válaszadó sem jelölte be a TIOP-1.2.2-11/1-es konstrukciót. Ennek az oka feltehetően az, hogy az 

ezen konstrukcióban nyertes pályázatok megvalósítása még nem fejeződött be a vizsgálati 

időszakban, így az eredmények, hatások vizsgálata nem releváns. Az egyéb pályázatok kategóriában 

az alábbiakat jelölték meg a válaszadók: TÁMOP-3.2.11, TÁMOP-3.2.12, TÁMOP-3.2.13-12, 

ÉAOP-2.1.1.  
4. számú táblázat: A mintában megjelenő nyertes pályázati konstrukciók 

A konstrukció azonosítója darab százalék 

TIOP-1.2.2-08/1 5 20,00% 
TIOP-1.2.2-09/1 8 32,00% 
TIOP-1.2.2-11/1 0 0,00% 
TÁMOP-3.2.8/B-08 6 24,00% 
TÁMOP-3.2.8/B-08/KMR 2 8,00% 
TÁMOP-3.2.8/10/B 6 24,00% 
TÁMOP-3.2.8/10/B/KMR 1 4,00% 
TÁMOP-3.2.8/B-12/1 5 20,00% 
egyéb 9 36,00% 

 

A 25 válaszadó intézmény közül 12 csupán 1 nyertes pályázatot jelölt meg, 9 intézmény 2 

pályázaton is nyert, 3 intézmény 3 pályázaton, 1 pedig 4 pályázaton szerepelt sikeresen. A több 

nyertes pályázatot is megjelölők között a leggyakoribb valamelyik TIOP-1.2.2 és TÁMOP-3.2.8 

pályázat kombinációja (10 esetben, 40%). Előfordult még, hogy két nyertes TIOP-pályázata (2 

esetben) is volt az intézménynek. Jellemzően a TÁMOP-3.2.8 konstrukciót sikeresen megvalósító 

intézmények tudtak nyerni az egyéb TÁMOP pályázatokon (5 ilyen eset szerepel a mintában). 
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A nyertes pályázatok keretében a legtöbb vizsgált intézményben múzeumi órák és tematikus 

foglalkozások valósultak meg (84-84%). Mivel ezek a mintában magas arányban előforduló 

TÁMOP pályázati konstrukciók kötelezően megvalósítandó tevékenységei voltak, ez a kiugró érték 

nem meglepő. A TÁMOP-konstrukciók tevékenységei közül ezeket a múzeumi szakkör követi (15 

intézmény, 60%), majd a családi nap (14 intézmény, 56%), a témanap, témahét (11 intézmény, 

44%) következik. A vizsgált 25 intézmény közül tízben zajlottak speciális (fogyatékkal élők vagy 

speciális nevelési igényű gyerekek számára kidolgozott) múzeumi foglalkozások, ugyanennyi 

helyszínen műhelyfoglalkozásokat, műhelymunkákat is szerveztek. 9 múzeum vállalkozott szünidei 

múzeumi gyerekfoglalkoztató napok szervezésére és 5 helyszínen volt szabadegyetem. 
 

11. számú ábra: A nyertes pályázatok keretében megvalósult tevékenységek (%), TÁMOP  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Az infrastrukturális fejlesztések közül a legtöbb helyszínen múzeumpedagógiai foglalkoztató 

helyiség kialakítása történt meg (16 múzeum, 64%). Infokommunikációs pontokat 11 múzeumban 

(44%) létesítettek, és 5 intézményben (20%) készült látványraktár is.43 Tanulmányi raktárat a 

vizsgált intézmények egyike sem hozott létre. 
 

12. számú ábra: A nyertes pályázatok keretében megvalósult tevékenységek (%), TIOP   
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
43 Látványraktár kialakítására a TIOP-1.2.2-08/1 konstrukcióban még nem lehetett pályázni, a TIOP-1.2.2-11/1-es 

konstrukció fejlesztései még nem jelennek meg a vizsgálatban, tehát ez az 5 látványraktár mind a TIOP-1.2.2-09/1 
konstrukció keretében valósult meg. 
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V.3.2. A vizsgálat eredményei 

A kérdőív további részeinél a fő strukturálási elv nem a tartalom, hanem a kérdéstípusok voltak: a 

különböző dimenziók változásának ötfokú skálán való értékelése, a kifejtő kérdésekre adandó 

bővebb szöveges válaszok és a megfogalmazott állításokkal való egyetértés mértékének 

megjelölése. Ezeken belül jelentek meg az alábbi témakörök: intézményen belüli hatások – 

múzeumpedagógiai módszerek, eszközök és infrastruktúra fejlődése, múzeumpedagógia szerepe és 

elismertsége a múzeumban, egyéb szakmai területekre gyakorolt hatások –, a múzeum és külső 

kapcsolatainak változásai – iskolákkal való kapcsolat, ismertség növekedése, egyéb kapcsolatok 

erősödése. A kapott válaszokat az alábbiakban e témakörök szerint elemzem. 

 

A megvalósult projektek intézményen belül érzékelhető hatásai 

A projektek hatására az intézményen belül történt változásokra a kérdőív több egységében is 

rákérdeztem, illetve a szöveges válaszokban is számos vonatkozó megjegyzés található. Elsőként a 

kifejezetten a múzeumpedagógiai tevékenységet érintő változásokról kapott válaszokat elemzem. 

Valamennyi állítás közül a legtöbben azzal értettek egyet, hogy a pályázatokon elnyert forrás 

komoly anyagi segítséget jelentett az intézménynek (80% teljes mértékben, 20% többnyire egyetért). 

A válaszadók 64%-a gondolja úgy, hogy intézményükben a múzeumpedagógiai infrastruktúra 

jelentősen javult, fejlődött a projektek megvalósításával. További 20% szerint valamelyest javult, 

3% esetében nem változott a korábbihoz képest. A múzeumpedagógiai „eszközpark”, a 

múzeumpedagógia felszereltsége, ellátottsága tekintetében igen hasonló, valamelyest kedvezőbb a 

válaszadók véleménye: szintén 64%-uk számol be jelentős fejlődésről, és további 32% esetében is 

érezhető javulás, fejlődés. Mindössze egy intézmény jelölte be, hogy esetükben ez nem releváns. 

 
13. számú ábra: A fejlesztések intézményen belüli hatásai, I. (%) 

 

A nyitott kérdésekre adott válaszok is megerősítik a fenti adatokat. Az egyéb jelentős 

változások között a foglalkozásokon felhasználható anyagok beszerzése és a színvonalas 

múzeumpedagógiai kiadványok megjelentetése jelenik meg, illetve a fogyatékkal élők 

múzeumhasználatát segítő infrastrukturális átalakítások. A fejlesztések legfontosabb eredményének 
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felsorolásában ennél jóval többször említik a korszerű, jól felszerelt foglalkoztatótereket, azok 

berendezéseit (7 említés), és a leginkább fenntartható fejlesztések között is a leggyakrabban 

említettek között van a foglalkoztató, általában az építészeti átalakítások, illetve a jövőben, 

hosszabb távon is használható eszközök és alapanyagok.  A legkevésbé fenntarthatónak ítélt 

fejlesztések között infrastrukturális beszerzésként csupán az IKT eszközök, infopontok szerepelnek, 

vagy azért, mert a tartalom fejlesztésére nincs keret, vagy azért, mert a kollégák és a látogatók még 

nem kellően barátkoztak meg az új technológiai eszközökkel. Az utóbbi két kérdésre adott válaszok 

megerősítik a T. Kesik (2013) vizsgálati jelentésében foglaltakat. 

A fejlettebb, korszerű infrastruktúra rendelkezésre állása a szakmai tartalomra is pozitív 

hatással volt. Az intézmény múzeumpedagógiai programkínálata mindenütt fejlődött; a válaszadók 

64 %-a esetében jelentősen. A fejlesztések kapcsán az intézmények 84%-ában (teljes mértékben 

egyetért 40%, többnyire igen 11 %, inkább nem 3 %, egyáltalán nem ért egyet 1 %) újra kellett 

gondolni a múzeumpedagógiai célokat, módszereket. Szinte egyhangúan megerősítik (2%-uk teljes 

mértékben, további 24%-uk többnyire egyetért, mindössze egy válaszadó inkább nem ért egyet), 

hogy a fejlesztések nyomán változatosabbá vált intézményükben a múzeumi ismeretszerzés. Azzal 

valamennyien egyetértenek (68% teljes mértékben, 32% többnyire igen), hogy a fejlesztések 

nyomán fejlődött, gazdagodott az általuk alkalmazott múzeumpedagógiai módszertan, eszköztár. Ez 

utóbbi jellemző tartalmi pontosítása érdekében rákérdeztem a korábban, illetve a fejlesztéseket 

követően alkalmazott módszerekre is. A válaszokból jól látszik, hogy megkérdezett intézmények 

múzeumpedagógiai gyakorlatát korábban is módszertani sokszínűség jellemezte, amely a 

fejlesztések adta lehetőségek nyomán tovább gazdagodott. Jelentősen nőtt a felfedezéses tanuláshoz 

köthető kísérletezés, illetve a dramatikus módszerek (drámapedagógia, szerepjáték, bábozás) 

alkalmazásának aránya. Az egyéb kategóriában a digitális demonstrációs eszköz alkalmazása, a 

felfedezéses tanulás, a kirándulás, a szabad játék szerepelt még. A szöveges válaszokban többször 

kiemelik a múzeumpedagógiai tevékenység átgondoltságát, a tematikák, tartalmak egymásra 

épülését: 

„Átgondolt, széleskörű, egymásra épülő múzeumpedagógiai kínálat készült a múzeum 

páratlanul gazdag gyűjteményére alapozva.” 

„Az összes múzeumpedagógiai módszer beépítésre került, színesedett a kínálat.” 

„...jelentősen javult az összehangolt, részleteiben kidolgozott múzeumpedagógiai koncepció, 

a tervezés és megvalósítás a gyakorlati foglalkozások terén.” 

„...A TÁMOP foglalkozások segítettek kialakítani múzeumpedagógiai kínálatunkat.” 
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14. számú ábra: A fejlesztések intézményen belüli hatásai, II. (%) 

 

15. számú ábra: Múzeumpedagógiai módszerek alkalmazása a fejlesztésben érintett intézményekben 

(említések száma) 

Az infrastrukturális fejlesztések és a módszertani megújulás mellett a humán erőforrás terén is 

tapasztalható változás: a legtöbb esetben más státuszban dolgozó munkatársakat vontak be a 

múzeumpedagógiai feladatok ellátásába (42%) vagy külsős munkatársakat alkalmaztak ezen a 

területen (46%). Egy esetben személyi fejlesztés is megvalósult, több határozatlan idejű 

múzeumpedagógus dolgozik az intézményben, mint korábban. Egy másik intézményben pedig a 

projekt ideje alatt tudtak több múzeumpedagógust alkalmazni. 

 A múzeumpedagógiai tevékenységre fordítható forrás mennyisége a válaszadók megítélése 

szerint a fejlesztések hatására többnyire nőtt (jelentősen 28%, valamelyest nőtt 44%), ami szintén a 

terület eredményeinek elismerését jelenti a vezetés vagy a fenntartó részéről. Ehhez kapcsolódik az 

a szöveges válaszok között megjelenő nem közvetlen támogatási forma is, amikor a települési 

múzeum fenntartója a helyi iskolák számára ingyenesen teszi lehetővé a foglalkozások 

igénybevételét. 

Újra kellett gondolni a múzeumpedagógiai célokat, módszereket.

Változatosabbá vált a múzeumi ismeretszerzés
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A múzeumpedagógia megítélése az intézmény vezetősége részéről és munkatársi közösség 

körében minden múzeumban pozitív irányba változott vagy a korábbi helyzetben maradt. 13 

válaszadó (52%) esetében jelentősen javult a vezetőség megítélése a múzeumpedagógiával 

kapcsolatban, további 16% szintén érzékelt valamelyes javulást. Összességében tehát a válaszadók 

több mint 60 %-ánál a múzeumpedagógia a vezetőség részéről a korábbihoz képest elismertebbé 

vált. A tudományos munkatársak körében kevésbé jelentős a változás (jelentősen javult 24%, 

valamelyest javult 28%), feltehetően – és a szöveges válaszok egyikének tanúsága szerint is – egyes 

intézményekben ez korábban is pozitív volt, másutt talán kevésbé vonták be a kollégákat a 

projektek megvalósításába.  

 
16. számú ábra: A múzeumpedagógiai tevékenység megítélése az intézményen belül (%) 

 

A múzeumpedagógus és a tudományos munkatársak közti együttműködés mutatói a fenti 

eredményeket erősíti meg: mindössze 16% esetében javult jelentősen az együttműködés, 40%-nál 

valamelyest javult, 44%-nál azonban nem változott. A különböző szakterületeken dolgozók 

együttműködésén alapuló, projektszemléletű munkatervezés alkalmazása a vizsgált intézmények 

21%-ánál jelentősen, további 50%-ánál valamelyest fejlődött. 

„Sokkal erőteljesebben tudatosult a múzeumpedagógia jelenléte és létjogosultsága a projekt 

kapcsán az intézményben.” 

„Azok a munkatársak, akik részt vállaltak a pályázat megvalósításában, ők komolyan vették 

a feladatot, a többiek közömbösen, olykor szánakozva nézték a pályázatban dolgozó 

kollégákat.” 

„A muzeológusok nálunk egyben múzeumpedagógusok is, de rajtuk kívül már más szakmai 

munkakörben dolgozók, így az adattáros kolléga is részt vesz a programok 

megvalósításában. (…) Az öt fős csapat megerősödött.” 

(Mit tart a megvalósult fejlesztések közül a saját intézménye számára a legfontosabb 

eredménynek?) „ A vezetés részéről való jobb megítélést, mert nálunk az egész terület 

veszélyben volt korábban, annyira nem volt elismerve...”  

 

múzped megítélése az intézmény vezetősége részéről

múzped megítélése a tudományos munkatársak körében
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A múzeumpedagógus munkatárs tevékenységének elismertsége az intézményen belül 

jelentősen vagy valamelyest javult a válaszadók 60%-a esetében, a többieknél nem változott a 

korábbihoz képest. Többen jelezték a szöveges válaszoknál, hogy ahol ezt az utóbbi választ jelölte 

be, az azért van, mert már jó szintről, pozitív megítéléssel indult. Egy válaszadó a fejlesztések 

jelentős eredményeként jelöli meg ezt is: „a dolgozók otthonosabban érzik magukat az 

intézményben”. 

A pályázatok és fejlesztések hatását más, a múzeumpedagógiához szorosan kapcsolódó 

múzeumi területeken is érzik a válaszadók. 8% teljes mértékben, 56% pedig többnyire egyetért 

azzal, hogy múzeumuk kiállításrendezési gyakorlatában is változást idézett elő a megvalósult 

fejlesztés. Bár részletesebben nem kérdeztem rá, miben nyilvánul meg ez a változás, a szöveges 

válaszok alapján egyrészt a MOKK tanfolyamainak hatása érzékelhető ezen a területen, illetve a 

látványraktárak megjelenése jelenti ezt a változást. 

„A MOKK-os tanfolyamok hatására bővültek a kollégák kiállításrendezéssel kapcsolatos 

ismeretei...” 

„Eddig ki nem állított múzeumi tárgyak is bemutatásra kerültek a látványtárban. Ráadásul 

nemcsak a raktározás szempontjából, de a közönség számára is pozitív, hogy egy helyen 

ennyi műtárgycsoporttal ismerkedhet meg a látogató.” 

(Mit tart a megvalósult fejlesztések közül ...a legfontosabb eredménynek?) „Egy új múzeumi 

egység, a Látványtár létrejöttét...” 

 

A fejlesztések az intézmény egészére gyakorolt hatását az egyik válaszadó külön kiemeli szöveges 

válaszában (Milyen egyéb, az előzőekben nem felsorolt, jelentős változást tapasztalt az 

intézményben a projektek megvalósítása kapcsán?): 

 

„A humán szolgáltatásokkal kapcsolatos objektív mérések bevezetése és beépítése a 

múzeumi gyakorlatba. A pályázatokban közreműködő szakemberekkel való kapcsolattartás 

kiszélesíti a múzeum lehetőségeit. Új gondolatok, ötletek, lehetőségek merülnek fel, amelyek 

további fejlődési irányokat és lehetőségeket vetítenek elő. A stratégia jelentősége megnőtt, 

tudatosan, tervszerűen építkezik az intézmény. A minőségmenedzsment is kezd 

meggyökerezni egyes területeken, főként az intézmény külső kommunikációjában nyilvánul 

meg. Ennek köszönhetően a múzeum megítélése a felhasználók által jelentős változáson 

ment át.” 

 

A fenti megfogalmazás jól mutatja, hogy a múzeumpedagógiai fejlesztések által a múzeumban 

elindított változások eredménye a múzeum társadalmi kapcsolatainak erősödésében, szélesebbé és 
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mélyebbé válásában is megmutatkozik. A következőkben az ezzel kapcsolatos megállapításokat 

vizsgálom, külön kiemelve a múzeumok és iskolák együttműködését. 

 

A projektek, fejlesztések hatása a múzeum külső kapcsolataira 

Mivel mind a TIOP, mind a TÁMOP projektek esetében már a pályázat benyújtásához szükség volt 

együttműködési megállapodások megkötésére környékbeli oktatási intézményekkel, elkerülhetetlen 

volt a meglévő kapcsolatok „hivatalossá” tétele vagy új kapcsolatok kiépítése. Szerencsére – a 

válaszok alapján – a múzeumok nem csak kötelező feladatként fogták fel ezt; különösen a TÁMOP 

projektek esetében válhatott hasznossá, ha az iskolák pedagógusaival együtt, közösen alakítják ki, 

szabják méretre a pályázati tevékenységek tartalmát. 

A fejlesztések nyomán a múzeumok és a helyi/környékbeli oktatási intézmények kapcsolata 

minden esetben erősödött (44% jelentősen javult/fejlődött, 56% valamelyest javult). A 

múzeumpedagógiai programok népszerűsége a pedagógusok körében 56%-nál jelentősen nőtt, 36% 

esetében valamelyest nőtt, és mindössze 8% esetében nem változott a korábbihoz képest. (Itt is 

hivatkoznom kell a szöveges válaszokra, miszerint az is a „nem változott” választ jelölte meg, 

akinek korábban is jól működő kapcsolata volt az iskolákkal, pedagógusokkal.) A válaszadók nagy 

többsége egyetért azzal, hogy a fejlesztések során új célcsoportok számára vált elérhetővé a 

múzeum (40% teljes mértékben, 52% többnyire egyetért). A már említett, a fogyatékkal élők 

múzeumlátogatására vonatkozó utalás mellett a diákok, diákcsoportok, illetve a családok emelhetők 

ki a szöveges válaszok alapján: 

„Családi napjaink támogatásával nőtt az ismertségünk széles körben, ez további óvodai-

iskolai csoportok érdeklődését generálta.” 

„A programok, az ismertség révén az iskolák érdeklődése megélénkült a múzeum iránt.” 

„Arculatunk kialakításában nagy lökést adott a pályázat – a szabadegyetemi előadások már 

teázós ismeretterjesztő előadások, a családi napokra kialakult az igény...” 

 
17. számú ábra: A fejlesztés által generált változások a múzeum külső kapcsolataiban 

 

 

kapcsolat a helyi oktatási intézményekkel

múzped programok népszerűsége a pedagógusok körében
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A leginkább fenntarthatónak tartott fejlesztések között többen is az óvodáknak vagy iskoláknak 

szóló programok egy részét jelölik meg: 

„Az óvodásoknak szervezett múzeumi órák, mivel ezek ingyenesek, másrészt az óvodások a 

leginkább mobilizálhatók.(...) Az általános iskoláknak szervezett múzeumi óra szintén 

népszerű.” 

„Múzeumi órák fenntartása – a foglalkozások mennyisége még épp nem megterhelő az 

iskolának.” 

Óvodások témanapjai, könnyen, rugalmasan mozdítható korcsoport.” 

„...már valamennyi iskolában volt kihelyezett 1-1 foglalkozás a népi játék szakkör fa 

játékaiból.(...) a vidéki iskolák (…) foglalkozásai közül az egyik mindig a népi játék, ez a 

testnevelés órát pótolja a múzeumban.” 

„Az első pályázatnál mi állítottuk össze a kínálatot, a másodiknál már kaptunk ötleteket, a 

harmadiknál már közösen készítettük elő a pályázatunkat.” 

„A múzeumi szabadegyetem sikere töretlen, 2011 óta már az 5. sorozat zajlik.” 

 

Mindössze egy olyan vélemény érkezett, mely a pedagógusok érdektelenségére utal: 

„Mindegyik fenntartható lenne, de a helyi pedagógusok körében nincs erre igény, pedig a 

helyi diákoknak minden múzeumi foglalkozás, óra ingyenes. A kötelezőre hozzák az osztályt, 

mert szinte a nyakukra járunk. (…) A foglalkozások igénylése nagyon tanárfüggő.” 

 

A legkevésbé fenntarthatónak tartott fejlesztések között ugyanakkor az iskolai partnerektől 

nagyobb elköteleződést, több időt, utazási költséget, illetve a múzeum részéről nagyobb  anyagi 

befektetést, több külsős meghívottat igénylő programok jelennek meg. Itt felmerül az igény az 

iskolák részvételének támogatására is, ami mindkét fél számára hasznos volna: 

 

„Jó lett volna párhuzamosan az oktatási intézmények számára is kiírni olyan pályázatokat, 

amelyek keretében a fenntartási időszak alatt ők is pályázhattak volna” 

„Múzeumi szakkör iránt csökkent az érdeklődés, ugyanígy a (...) Múzeumi szabadegyetem 

iránt is. Mindkettő csak rangos előadók, témák, foglalkozások esetén működik, ez viszont 

pénzbe kerül(ne).” 

„nincs forrás külsősöket hívni a lebonyolításhoz” 

„Hátrányos helyzetű iskolák, csoportok bevonása. (…) Nem megoldott a csoport bejövetele 

vidékről.” 

 

 



 

115 
 

Ahogy már a fent idézett válaszokban is megjelent, a pályázati programok megvalósítása során 

a múzeumok nem csak iskolákat, pedagógusokat, hanem számos más külső szakembert, partnert 

vont be a munkába. Ezek a kapcsolatok jó esetben szintén továbbélnek, erősítik a múzeum 

társadalmi kapcsolatrendszerét a közvetlen és tágabb környezetben. Bár arra a kérdésre, hogy az 

intézmény kapcsolata más intézményekkel, civil szervezetekkel mennyiben változott, csupán 28-

28% jelzett jelentős vagy valamilyen szintű javulást e téren (44%-nál nem volt változás), a szöveges 

válaszokban erre is több utalás található: 

„A TÁMOP szolgáltatói, előadói köre mai napig múzeumi előadásaink magját alkotja.” 

„nőtt a külső szakemberekkel való kapcsolatok száma (…) kapcsolatrendszer erősödése más 

múzeumokkal – megyén belül és kívül” 

(Mit tart a a megvalósult fejlesztések közül a saját intézménye számára a legfontosabb 

eredménynek?) „Az együttműködést (intézmények, civilek és felhasználók szintjén), valamint 

a múzeumról alkotott kép megváltozását. Az együttműködésekben jelentős erőforrás van, 

másrészről pedig egy kisvárosban a hely megtartó erejének erősítése feladatunk.” 
 

A legutóbbi válaszban már ott van a szélesebb ismertség, a múzeumról alkotott kép szempontja 

is. A számos fejlesztés, az azok kommunikációjára fordítható összeg hatékony felhasználása és az 

iskolai, társadalmi kapcsolati háló erősödése a múzeumok látogatottságára és ismertségére is 

hatással volt. A válaszadók 44%-a teljes mértékben, további 52% többnyire egyetért azzal, hogy a 

fejlesztések hatására nőtt az egyes múzeumok ismertsége. Egy válaszadó egyáltalán nem értett 

egyet. Kicsit kevesebben (48% teljes mértékben, 44% többnyire igen) értenek egyet azzal, hogy 

általában is nőtt a múzeumok ismertsége. A válaszadók 64%-a teljes mértékben, 32% többnyire 

egyetért azzal, hogy a fejlesztések a múzeum hosszabb távú fejlődése szempontjából is 

meghatározóak lesznek. 
 

18. számú ábra: A fejlesztések hatása a múzeumok ismertségére és hosszabb távú fejlődésére (%) 

Hosszabb távon is meghatározó eredmények.
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Nőtt az intézmény ismertsége.
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A múzeumok kapcsolódása a MOKK tevékenységéhez 

A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ által végzett kutatások eredményei, tapasztalatai már a 

pályázati konstrukciókba is beépültek, a sikeres pályázatok megírásában sok helyen a megyei 

MOKK-koordinátorok segítették az intézményeket. A koordinátorok szakmai támogató 

hozzájárulását a pályázatok sikeréhez már T. Kesik (2013) vizsgálata is kiemelte. A szakemberek 

felkészítését, továbbképzését az új fejlesztések eredményes megvalósítása érdekében a MOKK 

képzései támogatták. Ez indokolta, hogy a kutatás az intézmények és a MOKK kapcsolatára külön 

kitérjen. 

A 25 válaszadó intézmény közül 23-nak (92%) volt kapcsolata az elmúlt 5 évben a MOKK-kal. 

Ez a kapcsolat többnyire a koordinátoron keresztül jött létre: több válaszadó intézményben 

múzeumpedagógusként, muzeológusként vagy intézményvezetőként dolgozik a megyei 

koordinátor. Ahol nincs „helyben”, ott a koordinátorral, a MOKK-kal közös helyi, regionális 

rendezvények, szakmai tanácsadás formájában valósult meg az együttműködés. 

A kapcsolat kialakításának másik lehetősége a MOKK képzésein való részvétel volt. A vizsgált 

25 intézmény összesen 54 munkatársa vett részt valamelyik képzésen; a legtöbben, 12-en a 

Múzeumi vezetői ismeretek képzésen (mely az intézményvezetők számára kötelező), ezt követi a 

Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni képzés, az „Érted?! - Értem!?” és az Oktatási célú 

kiadványok képzések (8-8 fő), és közvetlenül ezek után a Múzeumi kommunikáció és a 

Kiállításrendezés A-Z-ig képzések (7-7 fő). További hét esetben kapcsolódott szakember-képzés is a 

fejlesztésekhez: 5 fő vett részt az ELTE PPK Múzeumpedagógiai szakirányú képzésén, ketten egyéb 

képzésen. 

 

V.3.3. A kutatás tapasztalatainak összegzése 

A kutatás eredményei alapján megállapítható, hogy a fejlesztések nyomán jelentősen fejlődött a 

múzeumok múzeumpedagógiai infrastruktúrája, eszközparkja. Tudatosabbá, rendszerezettebbé 

váltak a múzeumpedagógiai programok, gazdagodott a múzeumpedagógusok módszertani 

eszköztára is. Az elért eredmények az intézményen belül többnyire javították a múzeumpedagógiai 

tevékenység és a múzeumpedagógus elismertségét, sőt a múzeumi munka más területeire is pozitív 

hatással voltak – különösen ott, ahol egyéb munkakörben dolgozó kollégákat is bevontak a 

fejlesztés programjainak megvalósításába. A múzeumok kapcsolatrendszere általában bővült, 

társadalmi ismertsége nőtt, különösen az oktatási intézményekkel kialakított együttműködések 

terén. A kutatás visszaigazolta a MOKK támogató hatását a megvalósult fejlesztések területén: a 

koordinátorok intézményi jelenléte vagy szakmai segítsége révén, illetve a képzéseken való 

részvétel, a naprakész tudás átadása-megszerzése formájában. 
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V.3.4. A kérdőíves vizsgálat eredményei a 2008-as országos felmérés adatainak tükrében 

A MOKK külső szakértőkő bevonásával 2008 végén, 2009 első felében külső szakértők 

bevonásával végezte el az országos múzeumpedagógiai adatbázis létrehozását célzó átfogó 

kutatását, melynek eredményeit a Helyzetkép és perspektívák. Múzeumpedagógia Magyarországon 

2008-2009 című kutatási jelentés ismerteti (Káldy, Kárpáti és Szirmai, 2010). A kutatás alapvetően 

a múzeumok iskolai oktatás számára kínált programjait vizsgálta, de kitért a múzeumpedagógiai 

tevékenység szakmai és infrastrukturális támogatottságára, a fejlődési és fejlesztési igényekre, 

illetve a tervek megvalósulását, a múzeumpedagógiai munka színvonalának emelését akadályozó 

tényezőkre. Mivel ez a kutatás az uniós pályázati kiírások megjelenésével párhuzamosan, a 

fejlesztések megkezdésekor készült, kínálja magát az összevetés a pályázatok lezárásának 

időszakában, a megvalósult infrastrukturális és tartalmi fejlesztések eredményeit, hatását vizsgáló 

kérdőív válaszaival. Bár a két kutatás mintája nem egyezik, de a saját vizsgálatom 25 válaszadó 

intézménye feltételezhetően az országos kutatás mintájában is szerepel; így az összehasonlítás – ha 

tájékoztató jellegű is – mindenképpen árnyalja a válaszokból kirajzolódó képet. 

A múzeumi ismeretátadás infrastrukturális hátterének fejlesztése már a 2003-as szakfelügyeleti 

jelentés szerint is sarkalatos pontja volt. Erre vonatkozó válaszok magas arányban fordultak elő a 

2008-ban végzett felmérés anyagában is a tervezett új szolgáltatások említése között: múzeumi 

kiszolgálással, általában a komfortosabb látogatófogadással kapcsolatos fejlesztések említése 30%, 

múzeumpedagógiai tárgyak és segédeszközök említése 14,29 %, új technika, eszközfejlesztés 

8,57% (Káldy, Kárpáti és Szirmai, 2010, 101.). Hangsúlyosan szerepel az oktatási helyszínekkel 

kapcsolatos fejlesztések igénye is (Káldy, Kárpáti és Szirmai, 2010, 103.). A TIOP pályázatok 

esetében tapasztalt nagy aktivitás, és a projektek hatását vizsgáló kérdőíves kutatásom adatai is 

mutatják, hogy a pályázati források hatékony felhasználásával a megkérdezett intézmények 64 %-

ában sikerült megvalósítani a foglalkoztató helyiség kialakítását, megújítását, és komoly 

eredményként értékelték a múzeumi dolgozók a múzeumpedagógiai eszközpark és infrastruktúra 

megújulását. Itt emelném ki, hogy 2008-ban (Káldy, Kárpáti és Szirmai, 2010, 123.) a megkérdezett 

múzeumi kollégák a fejlődés legjelentősebb akadályaként az anyagi források hiányát jelölték meg 

(89,96%), de a múzeumépület műszaki állapota (41,42%) és az elavult infrastruktúra (41 %) is 

magas arányban szerepel gátló tényezőként. A 2014-es válaszadók egyértelműen úgy látják, hogy a 

pályázatokon elnyert forrás komoly anyagi segítséget jelentett az intézménynek. Az igazi kérdés az, 

hogy az uniós pályázatok lezárulását követően lesz-e további lehetőség a fejlesztések fenntartására, 

esetleg további fejlesztésekre. 

Szintén komoly hátráltató tényezőként jelölték meg 2008-ban a szakemberhiányt (48%) és a 

szakképzési támogatás hiányát (41 %). A kutatás 240 válaszadója közül 42,5 % tartotta 

szükségesnek a múzeumi dolgozók képzését a múzeumpedagógiai tudás, tevékenység fejlesztése 
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érdekében (Káldy, Kárpáti és Szirmai, 2010, 97.). A MOKK által kínált új – és a kiemelt projekt 

időszaka alatt ingyenesen igénybe vehető – képzéseken, illetve az ELTE PPK múzeumpedagógia 

szakirányú képzésén pályázati támogatással való részvétel lehetőségével a 2014-ben végzett saját 

kutatásom eredményei szerint nagy számban éltek is a megkérdezett intézmények munkatársai, a 

25-ből mindössze 5 intézmény volt, ahonnan nem vettek részt semmilyen képzésen. 

A MOKK kutatásában a fejlődés útjában álló akadályok közül külön foglalkoznak a partnerek 

– iskolák, pedagógusok – érdeklődésének hiányával (27,62%). Az uniós fejlesztések nyomán a 

vizsgált intézmények esetében a sikeres projektek ezen a téren is pozitív változást eredményeztek: 

erősödött a helyi és környékbeli oktatási intézményekkel való kapcsolat, a pedagógusok körében 

nőtt a múzeumi programok népszerűsége. Itt is a fenntarthatóság, a kialakult kapcsolatok 

továbbéltetésének lehetséges formáinak megtalálása a hosszabb távú feladat. 

A 2008-as kutatásban a múzeumok korszerűtlen szemléletmódja is az akadályok között került 

felsorolásra (8,79%); akik ezt jelölték meg a válaszadók közül, a muzeológusok ellenállását, a 

múzeumpedagógiát segítő környezet, a vezetői támogatás hiányát emelik ki leggyakrabban. A 2014-

es vizsgálat egyértelműen jelezte a múzeumokon belüli szemléletváltást, a múzeumpedagógus és a 

múzeumpedagógiai tevékenység „házon belüli” elismertségének növekedését, mind a tudományos 

munkatársak, mind a múzeum vezetése részéről. 

Összességében tehát a két kutatás releváns részeinek összevetésével egyértelműen látható a 

2008-2013. között lezajlott uniós fejlesztések pozitív hatása a múzeumpedagógiai tevékenység 

intézményen belüli súlyának erősödésében, társadalmi elfogadottságában. Ehhez jelentősen 

hozzájárult a pályázatok révén, a múzeumpedagógiai tevékenység megújítására az intézményhez 

vonzott anyagi források nagysága, az infrastrukturális és emberi erőforrást érintő fejlesztések 

látványos eredményei, melyek a múzeum társadalmi kapcsolatrendszerének növekedésében, 

megerősödésében is tükröződnek. 

 

V.4. Összegzés 

A doktori kutatás keretében végzett empirikus vizsgálatok számos tanulsággal szolgáltak. A MOKK 

központi módszertani fejlesztése a vizsgált időszakban minőségi és mennyiségi változásokat 

generált a hazai múzeumpedagógiában. A MOKK által végzett kutatások, a megvalósított képzések 

és a szakmai programok elősegítették a múzeumpedagógia térnyerését, növelték elismertségét a 

múzeumi szakmán belül és az oktatási intézmények munkatársainak körében egyaránt. A projekt 

eredményeinek széles körű terjesztésében fontos szerep jutott a koordinátori hálózatnak és a MOKK 

által végzett disszeminációs tevékenységnek. 

 A tervezett szemléletváltás megvalósításában a képzések játszották a legnagyobb szerepet. A 

hallgatói visszajelzések alapján elmondható, hogy a képzési programok alapvetően hatékonyak, sok 
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hasznos ismerettel és szakmai kapcsolattal gazdagodtak a résztvevők, ami inspirációként szolgál 

további munkájukhoz. Ugyanakkor a visszajelzések alapján célszerű a képzések további fejlesztése, 

elsősorban a gyakorlati tevékenységek arányának növelése a képzés keretében, illetve a 

hatékonyabb időgazdálkodás alternatív megoldásainak keresésével. 

A múzeumokban lezajlott uniós fejlesztések hatásainak vizsgálatát az érintett intézmények 

munkatársainak megkérdezésével végeztem. A személyes vélemények alapján kirajzolódó kép  

alapján megerősítést nyert az a feltevésem, hogy az európai uniós forrásból megvalósított 

múzeumpedagógiai fejlesztések jelentős, nem csak rövid távon érzékelhető hatással voltak a hazai 

múzeumi területre: meghatározó változást, megújulást idéztek elő a múzeumpedagógia 

szemléletében és módszertanában is, előtérbe helyezték a múzeum oktató, ismeretátadó funkcióját. 

Az oktatási intézményekkel való együttműködések megerősítették a múzeumok mint iskolán kívüli 

tanulási helyszínek szerepét az oktatásban. A múzeumpedagógia területének és a 

múzeumpedagógus munkájának elismertsége is pozitív irányba változott az intézmények 

többségében, ami a MOKK tevékenységeivel együtt az elmúlt öt éves időszak egyik legjelentősebb 

hozadéka és – az iskolákkal kialakított együttműködések mellett – a továbblépés egyik záloga lehet. 
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VI. A TOVÁBBLÉPÉS LEHETŐSÉGEI – HAZAI ÉS NEMZETKÖZI JÓ PÉLDÁK 

Az előző fejezetekben bemutatott fejlesztések, a hazai múzeumpedagógia módszertani megújulása 

csak bizonyos feltételek megléte mellett tud továbbfejlődni. Mindenképpen fontos lenne a 

fejlesztések során megvalósult foglalkozások tapasztalatainak megosztása, és azok gyakorlatban 

való elmélyítése, finomhangolása, lehetőség szerint minél több és többféle iskola diákjainak 

bevonásával. Ehhez szükség volna arra, hogy e foglalkozások a pályázati források kiapadása után is 

elérhetőek legyenek a pedagógusok és a diákok számára. Sajnos egyelőre sem a finanszírozás, sem 

az oktatásszervezés terén nem látszik biztató jel.  

A múzeumoknak azonban továbbra is keresniük kell azokat a lehetőségeket, melyek révén 

elérhetik az óvodás és diákcsoportokat, és megvalósíthatják az ismeretátadás, oktatás területén 

vállalt feladataikat, kiteljesítve alaptevékenységüket. A következő fejezet olyan jó gyakorlatokat 

mutat be, melyek az átmeneti időszakban is lehetőséget biztosítanak a fejlesztések során 

felhalmozott szakmai-módszertani tapasztalat alkalmazására, továbbgondolására. A múzeumi 

közönségkapcsolati tevékenység egyik legújabb terepe a múzeumok bekapcsolódása az Iskolai 

Közösségi Szolgálatba; ez kiváló lehetőség az eddig méltatlan hanyagsággal kezelt középiskolás 

korosztály megszólítására, és tovább erősítheti a múzeumok és iskolák közötti együttműködést.  A 

külföldi tanulmányutak, múzeumközi projektekben való részvétel mindig új színt, friss szemléletet 

és új módszereket hoz a hazai múzeumpedagógiába – a természettudományi és technikatörténeti 

gyűjtemények területéről mutatok be egy nemzetközi példát. Mindkét eset az iskolák és múzeumok 

közötti kapcsolat erősítésére, az együttműködésben rejlő lehetőségek kölcsönös hasznosítására 

vonatkozó jó gyakorlat, melynek tapasztalatai szélesebb körben beépíthetők a múzeumi és iskolai 

gyakorlatba. 

A fejezetet a holland múzeumi szövetség által készített, a múzeumi gyermeklátogatások 

számának növelését célzó, az egész múzeumi területet átfogó stratégiájának bemutatása zárja; az 

alaposan átgondolt és részletesen kidolgozott koncepció, valamint a megvalósított akciók és a 

tanulságok levonásának módja egyaránt példaként szolgálhatnak a magyarországi múzeumi szakma 

képviselői és a kulturális terület döntéshozói számára e fontos célcsoport, a jövő látogatóinak 

megszólításához, akár családdal, akár szervezett iskolai látogatás keretében érkeznek a múzeumba. 

 

VI.1. Iskolai közösségi szolgálat a hazai múzeumokban  

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében 2016. január 1-je után 

megkezdett érettségi vizsga esetében az érettségi bizonyítvány kiadása ötven óra igazolt közösségi 

szolgálat elvégzéséhez kötött. A közösségi szolgálat a törvény szövege szerint „szociális, 

környezetvédelmi, a tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett keretek között folytatott, 

anyagi érdektől független, egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai feldolgozása.” 
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(Értelmező rendelkezés 4.§ (13.) bekezdés) Az 50 órás közösségi szolgálat hét területen végezhető, 

ezek egyike a kulturális és közösségi terület. Az iskolai közösségi szolgálat valamennyi kulturális 

intézmény, köztük a múzeumok számára is lehetőséget kínál a középiskolás diákok megszólítására, 

a szakmai tevékenységek bevonásába. 

A kulturális területen végzett önkéntes, közösségért végzett tevékenység nem új keletű. A 

Magyar Néprajzi Társaság által az 1910-es évektől hirdetett önkéntes néprajzi gyűjtőpályázatokat 

közép- és felsőfokú tanintézetekkel együttműködésben. Az 1970-es évektől egyes múzeumok és 

középiskolák egyedi megállapodásai nyomán régészeti ásatásokon vehettek részt az érdeklődő 

diákok többek között Szentendrén, Visegrádon. A Szépművészeti Múzeum önkéntes programja 

nemzetközi példák alapján 2006-ban indult el. A mára már több száz önkéntes főként a 

közönségfogadás és interaktív programok terén segíti a múzeumot. Vidéken a szegedi Móra Ferenc 

Múzeum önkéntes tárlatvezetői programjára jelentkező középiskolás diákokat önkéntes nyugdíjas 

tárlatvezetők mentorálják. 

A fenti kezdeményezések és jó gyakorlatok igazolják, hogy a múzeumok alkalmasak az iskolai 

közösségi szolgálat keretében jelentkező önkéntesek fogadására is. Figyelembe kell venni azonban, 

hogy az iskolai közösségi szolgálat nem önkéntes tevékenység, hanem egy kötelezően teljesítendő 

feladat. A diákok egyedül abban dönthetnek szabadon, hogy milyen területen, milyen konkrét 

tevékenységben vesznek részt a kötelező 50 óra keretében. Az intézményeknek is tenni kell annak 

érdekében, hogy a múzeum a közösségi szolgálatra kötelezett diákok számára vonzó, motiváló és 

hasznos tapasztalatokkal szolgáló helyszín legyen. 

A kulturális intézmények munkatársai részére az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

módszertani ajánlással és praktikus útmutatóval nyújt segítséget az iskolai közösségi szolgálathoz 

kapcsolódó szervezési és működtetési feladatok megoldásához (OFI, 2014). A segédlet 

kidolgozásában több országos közgyűjtemény, köztük a Magyar Nemzeti Múzeum, a Néprajzi 

Múzeum, a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum, a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum és a Szépművészeti Múzeum munkatársai vettek részt, saját 

tapasztalataikkal és ötleteikkel gazdagítva a módszertani példatárat. 

Az Ajánlás hangsúlyozza, hogy minden résztvevő fél számára többszörös hozadéka, 

eredménye lehet a hatékonyan szervezett közösségi szolgálatnak: a diákok nem csak a kötelező 

közérdekű feladatot látják el, hanem tanulnak, fejlődnek is; személyes, szociális és állampolgári 

kompetenciáik, esztétikai-művészeti tudatosságuk és kifejezőképességük erősödik. A fogadó 

intézmények pedig sem csupán újabb munkaerővel gazdagodnak; erősebb partneri kapcsolatot 

építhetnek ki az iskolákkal, pedagógusokkal, és sikeresen szólíthatják meg azt a korosztályt, amely 

szervezett, kötött, tanórai keretben kevésbé motiválható a „kötelező” feladatok elvégzésére. Ha  a 

közösségi szolgálat keretében önálló és kreatív feladatokat kapnak a diákok, akkor erős 
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motivációval, lelkesen végzik azokat, és egyedi megoldásaikból az intézmény munkatársai is 

tanulhatnak. 

A Múzeumi a'la carte oldalán 2015. februárjában 34 – országos és vidéki, megyeközpontban 

vagy kisvárosban található – múzeum, illetve tájház közösségi szolgálatról szóló felhívása 

olvasható. Az intézmények többségében a felkészítő foglalkozás, képzés elvégzése után a diákok 

tárlatvezetőként, kiállításőrként, rendezvényeken fogadhatják a látogatókat, a múzeumpedagógus 

munkáját segíthetik, de van, ahol a raktárak rendezésébe, a digitalizálási munkákba, a múzeum 

kommunikációs tevékenységébe is bevonják őket. Bár a kerttel rendelkező vagy szabadtéri 

múzeumok kertészeti munkák végzésére is várnak jelentkezőket, általában „valódi” múzeumi 

tevékenységeket kínálnak a diákok számára. Több múzeum az invitáló szövegben is hangsúlyozza a 

kulturális terület iránti elkötelezettség, lelkesedés, a múzeum anyaga iránti személyes érdeklődés 

fontosságát, azonban csak kevés intézmény jelzi, hogy számára is hasznos és értékes a fiatalok 

véleménye, tapasztalata, egyedi képességeik. Külön kiemelném a Soproni Múzeumot, amely öt 

különböző felhívást tett közzé a közösségi szolgálatos diákok megszólítására. A teremőrzés és a 

tárlatvezetés lehetősége mellett a Muzsikáló Múzeum programjukhoz keresnek hangszeres tudással 

rendelkező diákokat, akik a kiállítóterekben egyedül vagy kamara-formációban is felléphetnek, 

várnak kosztümös „múzeumi csalogatókat”, akik korhű barokk ruhákba öltözve a belvárosi 

turistáknak segítenek megtalálni a múzeumot, sőt olyanokat is, akik a városban bringóhintón vagy 

triciklin közlekedve osztogatják a múzeum szórólapjait. 

A közösségi szolgálatukat a Néprajzi Múzeumban töltők „diák szakértőként” akár a kiállítások 

rendezésébe is bekapcsolódhatnak. Első látványos eredményük a Kő kövön. Töredékek a magyar 

vidéki zsidóság kultúrájából című kiállítás részeként megvalósított „kiállítási tanterem”. Hat 

középiskola diákjai közösen tervezték meg a korosztályukhoz szóló kiállítás koncepcióját, maguk 

rendezték be, dekorálták a termet, és kitalálták a múzeumpedagógiai programot, részt vesznek a 

foglalkozások, tárlatvezetések megvalósításában is. 

Zentai Sára az ELTE Tudománykommunikáció MSc képzésére írt szakdolgozatában gyakorlati 

helyén, a Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeumban az elsőként a 2013/14-es tanévben 

meghirdetett iskolai közösségi szolgálat során szerzett tapasztalatait mutatja be (Zentai, 2014). 

Kérdőíves kutatással és fókuszcsoportos beszélgetés során tárta fel a múzeumi közösségi szolgálatra 

jelentkező diákok véleményét a közösségi szolgálatról, motivációikat a múzeumi munkával 

kapcsolatban. Mivel a megkérdezett diákok közel fele már dolgozott más területen közösségi 

szolgálatosként, beszámoltak előzetes tapasztalataikról is: az ötven órás szolgálati időt soknak 

tartják, hiszen az iskolán kívüli egyéb elfoglaltságaik a délutánjaikat is kitöltik. Az egészségügyi és 

iskolai rendezvényeken végzett munka kapcsán nem érezték, hogy közelebbi kapcsolatba kerültek 

volna a vonatkozó szakmákkal, szakterületekkel. A múzeumi munkában a kreatív feladatokat várták 
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lelkesen. Az előzetes kérdőív adatai szerint a Ludwig Múzeumba jelentkező diákok valamennyien 

szeretnek múzeumba járni, és közel felük (46 %) saját indíttatásból választotta a múzeumot, 16 % 

pedig a Ludwig Múzeum hírneve miatt döntött a helyszín mellett. A diákok új emberek, a múzeumi 

világ és a művészetek megismerését, kapcsolatépítési lehetőséget vártak a közösségi szolgálattól. 

Az iskolai közösségi szolgálattal töltött munkaórák után egy újabb kérdőívre adott válaszaik 

szerint a diákok többségének teljesültek az elvárásai, bár volt, aki nem érezte elég gyakorinak a 

felkínált munkaalkalmakat, és olyan is, aki feleslegesnek érezte magát. A diákok többsége 

múzeumpedagógiai foglalkozásokon és rendezvényeken működött közre vagy a múzeumi boltban 

dolgozott. A felkínált munkákkal, feladatokkal 90 %-uk elégedett volt, de 33 % több kreatív munkát 

igényelt volna. Javaslatként felmerült még az órarendhez illeszkedő, heti rendszerességgel 

végezhető tevékenység is.  

A válaszok alapján sem a közösségi szolgálathoz, sem a múzeumokhoz való hozzáállása nem 

változott jelentősen a diákoknak; mindössze egynegyedük írta, hogy gyakrabban jár múzeumba az 

itt végzett szolgálat hatására. Azonban valamennyi diák szívesen végezne további önkéntes munkát 

a Ludwig Múzeumban. 

A kutatást a vizsgálatba bevont két középiskola közösségi szolgálatért felelős koordinátorával 

folytatott interjú egészítette ki, akik a munkaszervezés, kapcsolattartás fejlesztésére vonatkozó 

javaslatokat tettek. 

Bár a múzeumok közösségi szolgálattal kapcsolatos tapasztalatairól egyelőre kevés kutatási 

eredmény, írásos beszámoló áll rendelkezésre, megállapítható, hogy ezen a területen sok érdekes 

kezdeményezés született, és hosszabb távon működőképesnek, valamennyi érintett számára 

hasznosnak tűnik az iskolák és múzeumok ez irányú együttműködése. A közösségi szolgálat 

lehetőségének biztosítása a múzeumokban az eddigi tapasztalatok alapján megoldható. A változatos, 

az esetek többségében valóban vonzó feladatokkal megszólíthatók a fiatalok. Az eddigi 

tapasztalatok szélesebb körben (nemcsak múzeumi területen, hanem a pedagógusok és a diákok 

körében is) való megosztása, a jó példák összegyűjtése és terjesztése nagyban segíthetné az iskolai 

közösségi szolgálat múzeumi lehetőségeinek hatékony kihasználását. 

 

VI.2. SMEC: Museum-School Cooperation for Improving the Teaching and Learning of 

Science 

A hazai körülmények adta lehetőségek mellett új és inspiráló hatások érhetik a múzeumi 

ismeretátadás területét a nemzetközi együttműködések nyomán. Az Európai Unió által közvetlenül 

támogatott, többoldalú partnerségek keretében általában három év áll a résztvevő intézmények 

rendelkezésére, hogy tervezett projektjüket megvalósítsák. A magyarországi múzeumok nemzetközi 

kutatási és kiállítási projektek mellett oktatási célú együttműködésekben is részt vettek az elmúlt 
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években. Ezek eredményei sajnos viszonylag szűk szakmai körben váltak csak ismertté, hatásuk 

sokszor egy-egy intézmény, múzeumpedagógus munkájában érvényesül. Szerencsésebb esetben 

módszertani anyagok és továbbképzések révén szélesebb körben is terjedhet az új szemlélet és 

módszertan. Az alábbiakban ismertetett projekt a természettudományi és műszaki, technikatörténeti 

múzeumok területéről hozott példákkal az iskolák és múzeumok közti együttműködés személyes, 

szemléletbeli és módszertani erősítését célozza. 

A SMEC projekt keretében olasz, belga, francia, német, magyar és spanyol résztvevők44, 

múzeumok és tanárképző intézmények fogtak össze, hogy az Európai Unió Socrates programja által 

támogatott együttműködés keretében valósítsák meg elképzeléseiket. A 2001-2004 között zajló 

projekt célja az volt, hogy bátorítsa a tanárokat a múzeumok használatára a természettudományok 

iskolai tanítása során, és ennek érdekében a múzeumhasználati kompetenciák fejlesztése és az 

ezirányú tapasztalatok beépüljenek a tanárképzésébe. A program célcsoportjai között egyaránt 

szerepelnek az általános iskolai tanárok, vezető tanárok és a múzeumpedagógusok. 

A projektbe bevont iskolákban tartott kísérleti foglalkozások és a muzeális partnerintézmények 

tapasztalatcseréi során feltárták a különböző országokban működő iskola-múzeum együttműködést 

jellemzőit, keresték a közös alapelveket a múzeumok természettudományi oktatásban való 

hasznosításának terén. Nem egyetlen, közös szemlélet kialakítására törekedtek, hanem közös 

támpontokat és minőségi alapelveket igyekeztek megfogalmazni. A tartalmi szempontok mellett a 

múzeumi tanulás élményeinek feltárására is figyelmet fordítottak; az egyedi és összetett élményhez 

a kiállításokkal, tárgyakkal való munka, a kísérletezés, a tanultak gyakorlati alkalmazása mellett a 

készségek, viselkedési formák fejlesztése, a kapcsolatok és összefüggések felismerése, a közösségi 

tapasztalás is hozzájárul. Legfontosabb megállapításuk, hogy a természettudományi és műszaki 

múzeumokban alkalmazott módszertan alapja az a felismerés kell legyen, hogy a múzeum szerepe 

inkább az ismeretszerzés megkönnyítése, minta a hagyományos értelemben vett tanítás. Különösen 

fontos az iskolák és múzeumok közti hatékony partnerség, amely egymás szakmai hátterének, 

céljainak és módszereinek, valamint lehetőségeinek megismerésén alapulhat. E kapcsolat 

kulcsfigurái a pedagógus és a múzeumpedagógus, akiknek együtt kell működniük.  

A projektcsapat tagjai kidolgoztak egy tanár- és múzeumpedagógus-továbbképzési programot, 

melyet 2004 és 2015 között összesen 12 alkalommal hirdettek meg és bonyolítottak le, összesen 

több, mint 250 résztvevő közreműködésével. A projekt eredményeit – köztük a képzési 

                                                 
44
 A projektben résztvevő intézmények: Fondazione Museu Nazionale della Scienza e della Technologia „Leonardo da 

Vinci” (Olaszország), Katholieke Hogeschool Kempen (Belgium), Nationaal Museum van de Speelkaart (Belgium), 
Deutsches Museum (Németország), Museo Nacional de Ciencias Naturales (Spanyolország), Institut Universitaire 
de Formation des Maitres de Lorraine (Franciaország), IRRE Lombardia – Instituto Regionale de Ricerca Educativa 
(Olaszország), Magyar Természettudományi Múzeum. 

 A projekt honlapja: http://www.museoscienza.org/smec/index.html 

http://www.museoscienza.org/smec/index.html
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lehetőségeket – valamennyi partnerszervezet igyekszik a saját országában minél szélesebb körben 

terjeszteni, mind a múzeumok, mind az iskolák körében. 

A projekt elsőként megjelent kiadványa egy tanulmánykötet (Xanthoudaki, 2003), a projekt 

filozófiáját és képzési módszertanát mutatja be, és a projekt honlapján valamennyi partner nyelvén 

elérhető. Az elméleti háttér mellett praktikus, gyakorlati megközelítéseket is tartalmaz. Egy 

módszertani kézikönyv is készült (Calcagnini és társai, én.), mely angolul nyomtatott formában, a 

projekt egyéb nyelvein pedig CD-n érhető el. A projekt keretében zajlott gondolkodás eredményeit 

bemutató bevezető, az iskolai és múzeumi tanulást összehasonlító tanulmány és az iskolai 

múzeumlátogatásra való felkészülést – mind a pedagógus, mind a múzeumpedagógus, sőt a 

résztvevő diákok nézőpontját is bemutatva – segítő írás mellett a résztvevő intézmények jó 

gyakorlatait, megvalósult foglalkozásait teszi közzé. Egyfelől bemutatja az alkalmazható módszerek 

sokféleségét, másfelől pedig ötlettárként inspirációként szolgálhat más múzeumok és az iskolában 

dolgozó pedagógusok számára. A projekt kiadványai elektronikus formában is elérhetők, szabadon 

hozzáférhetők. 

A nemzetközi szinten meghirdetett képzési alkalmak helyszíne a müncheni Deutsches Museum 

vagy a milánói Leonardo da Vinci Múzeum. Az egyhetes tréningek előadásokkal, 

múzeumlátogatásokkal és intenzív csoportmunkával telnek; a különböző országokból és 

intézményekből érkező résztvevők a szakértők segítségével saját közös projektötleteket dolgoznak 

ki. A 2013. évi kurzusnak hét magyar résztvevője – és egy hazai előadója – is volt, különböző 

múzeumok múzeumpedagógusai, muzeológusai, valamint iskolai pedagógusok. Tapasztalataikat, 

benyomásaikat közös tanulmányban foglalták össze (Csaba és társai, 2013). A kurzuson való 

részvételt többnyire a kíváncsiság, más múzeumok tevékenységének megismerése, a saját munka 

megújításának vágya és az ehhez szükséges új benyomások, ötletek megszerzése motiválta. A 

képzés során a személyes tapasztalatok, a közös munka és a meglátogatott múzeumokban 

megismert módszerek, ötletek beváltották az előzetes várakozásokat. A múzeumban dolgozó 

kollégák árnyaltabb képet kaptak a pedagógusok, iskolák elvárásairól, arról a hazaitól erősen eltérő 

szemléletről, mely szerint a múzeumi tanulásnak kevésbé az ismeretátadás, sokkal inkább a 

felfedezésen alapuló megértés, a kísérletezés és a kreativitás kibontakoztatása, valamint az 

elsajátított ismeretek gyakorlati alkalmazása a célja. Személyes tapasztalatot szerezhettek arról is, 

hogy az iskolák és múzeumok közötti együttműködés hogyan zajlik más országokban. A pedagógus 

résztvevők a múzeumok világát ismerhették meg behatóbban – és nem csak a hazai példák nyomán, 

és más európai országok természettudományos oktatási elveit, módszereit is megismerhették. A 

legtöbben kiemelték, hogy a nemzetközi csapatban tanulás, az eltérő gondolkodású és mentalitású 

csapattagok közösséggé válása, a személyes kapcsolatok kialakításának lehetősége is nagy élmény 

volt számukra.  
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A projekt szemléletmódja, a módszertani ötletek nem csupán természettudományos múzeumi 

környezetben alkalmazhatók. Az iskola és múzeum közti együttműködés, a pedagógusok és 

múzeumpedagógusok párbeszédének könnyítése általában is javítaná a múzeumok mint iskolán 

kívüli tanulási helyszínek hatékony és elismert alkalmazását. 

 

VI.3 Kitekintés: Miért járnak múzeumba a holland gyerekek? 

A hazai mércével mérve rendkívül magas számú, évi húszmillió múzeumlátogató és 900.000 

Múzeumkártya-tulajdonos ellenére a Holland Múzeumi Szövetség nem dől elégedetten hátra, 

hanem már a jövő közönségére figyel. A gyerekek múzeumlátogatási motivációit vizsgáló és a fiatal 

korosztályt gyakoribb múzeumlátogatásra sarkalló megoldásokat kereső nagyszabású vizsgálat egy 

parlamenti javaslat nyomán indult el 2009-ben.45 

A Nederlandse Museumvereniging kutatási eredményeket összefoglaló tanulmánya (Boer, 

2011) abból az állításból indul ki, hogy a múzeumok – pénzben nem mérhető – társadalmi értékkel 

bírnak, és ideális, inspiratív helyszínei az informális tanulásnak, az élményszerű ismeretszerzésnek. 

Az évi 20 millió látogatóból 3,2 millió a családdal vagy iskolával múzeumokat látogató gyerek, de 

jobb lenne, ha még több gyerek és még többször járna múzeumba. 

2009-ben a holland parlament javasolta, hogy a múzeumlátogatást tegyék ingyenessé a 

gyerekek számára. Azonban az illetékes minisztérium előzetes számításai azt mutatták, hogy az évi 

100-200 ezer fős látogatószám-emelkedés közel 7,8 millió eurós kiadással járna – így az ötletet 

elvetették. Ekkor kérte fel a minisztérium a múzeumi szövetséget egy olyan kutatás elvégzésére, 

mely azt vizsgálja, milyen eszközökkel lehet a gyerekek számára vonzóbbá tenni a 

múzeumlátogatást. A szervezet nem csupán a hagyományos kutatási és elemzési módszereket vetett 

be, hanem kísérletekkel kereste a leghatékonyabb megoldásokat. Összegyűjtötték a már létező jó 

gyakorlatokat, és külön foglalkoztak az iskolai, szervezett látogatások motivációival, valamint a 

családi múzeumlátogatások jellegzetességeivel. 

A kutatás a jelenlegi állapot felmérésével kezdődött: megvizsgálták, mi az, amit már tesznek a 

múzeumok Hollandiában azért, hogy vonzóak legyenek a 4-12 éves gyerekek számára, és mi a 

helyzet más országokban, mit lehet tanulni tőlük. 138 múzeum módszereit és kínálatát vizsgálva 

nyolc olyan koncepcionális megközelítést, tágan értelmezett ismeretátadási formát határoztak meg, 

amelyek gyakoribb látogatásra sarkallják a gyerekeket és a múzeum gyerekbarát imázsát erősítik. A 

hazai és külföldi példákból számunkra is ismerős formák közül a leggyakoribb az általános 

iskolások számára fejlesztett múzeumpedagógiai programok köre, melyet a vizsgált múzeumok 33 
                                                 
45  A hollandiai tapasztalatszerzésre az NKA Közgyűjtemények Kollégiuma közgyűjteményi vezetők és vezető-

helyettesek szakmai továbbképzése érdekében külföldi tanulmányutak megszervezésére és lebonyolítására kiírt 
meghívásos pályázata keretében volt lehetőségem. Ezúton köszönöm Deme Péternek, a Pulszky Társaság elnökének 
a szervezésben nyújtott segítségét és Margriet de Jongnak, hogy megismerhettem a Holland Múzeumi Szövetség 
munkáját, aktuális projektjeit. 
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%-ában alkalmaznak. A szabadnapokon, ünnepekhez kapcsolódó rendezvények szervezése is bevett 

gyakorlat, csakúgy, mint a kiállítás vagy a gyűjtemény felfedezését segítő programok (gyerek-

vezető, kincskereső játék). Több múzeum egyetlen, jól beazonosítható márkanév alatt fogja össze a 

múzeumpedagógiai tevékenységeit, programjait és termékeit. Emellett számos intézményben 

találkoztak kifejezetten családdal érkező gyerekek számára kínált programokkal, gyerekeknek vagy 

családoknak szóló kiállításokkal, külön formaként határozták meg a gyerekmúzeumokat/múzeumi 

gyerekrészlegeket, valamint az ingyenes belépés biztosítását egyes intézményekben. 

A hazai gyakorlat mellett külföldi példákat is kerestek. A vizsgált országok – Belgium, 

Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Franciaország, Kanada, Egyesült Államok és Dánia – 

esetében az egyedi, bevált kezdeményezéseket ismertették és elemezték, emellett minden országban 

megnézték a belépőjegyek árát és a csoportos közlekedés lehetőségeit, illetve ezen tényezők 

jelentőségét a múzeumlátogatások motivációi között. Néhány hasznos és érdekes példa: 

 Belgiumban a kulturális örökséggel kapcsolatos pedagógus-továbbképzéseket szerveznek, a 

Dynamo3 program keretében az iskolák saját maguk által tervezett örökség-oktatási 

programokkal pályázhatnak támogatásra; 

 a német Schule@museum kezdeményezés a helyi múzeumok és oktatási intézmények 

folyamatos együttműködését segítik; 

 Svájc ugyan nem volt részletes vizsgálat tárgya, de fontosnak tartották megemlíteni, hogy a 

svájci múzeum-kártyának létezik családi változata is; 

 Nagy-Britanniában a vidéki múzeumok 2002 óta zajló nagyszabású fejlesztésének, a 

Renaissance programme-nak az oktatási vetületét, annak eredményeit, illetve a Kids in 

Museums nevű civil szervezet tevékenységét elemezték; 

 Franciaországban számos program segíti a szülőket, abban hogy ők hogyan mutassák meg a 

múzeumokat a gyerekeiknek, a pedagógusok számára pedig a Pass Education ingyenes 

belépést biztosít a nemzeti múzeumokba és emlékhelyekre. Itt egyébként 25 éves korig 

ingyenes a múzeumlátogatás; 

 Kanadából a Virtual Museum of Canada internetes oldal sikerét emelik ki, és azt, hogy a 

virtuális múzeum mintegy kapuként működik a valós intézmények felé – számos 

honlaplátogató keresi fel a múzeumlátogatás előtt vagy után; 

 az Egyesült Államokban a múzeumpedagógus közösség tagjai hálózatba (Museum-Ed) 

szerveződve osztják meg tapasztalataikat, jó ötleteiket; 

 Dániában, ahol a pedagógusoknak kötelező a digitális források használata az oktatásban, az 

E-museum portál biztosít hozzáférést a múzeumok által kínált oktatási anyagokhoz. 
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Valamennyi vizsgált országban megfigyelhető a digitális médiumok, az internetes 

alkalmazások használatának erősödése. A tanulmány szerzői arra a megállapításra jutottak, hogy az 

ingyenes belépés és a szervezett vagy kedvezményes utazás nem motivál közvetlenül a gyakoribb 

múzeumlátogatásra, ám a magas belépődíjak és a nehézkes közlekedés komoly gátló tényező46. A 

jegyárak és az utazási költségek addig nem játszanak jelentős szerepet a döntésben, amíg a múzeum 

által kínált programok és élmények vonzóak, élvezetesek – vagyis jobban megéri a múzeumok 

gyermekközpontú fejlesztésére koncentrálni, mint a költségeket csökkenteni. 

Az iskolai szervezett múzeumlátogatások motivációit vizsgálva négy kérdést tettek fel a 

kutatásban résztvevők: elsőként az obligát ingyenesség (a belépődíjak és a közlekedés 

ingyenességét egyaránt) kérdését, azt a felvetést, hogy vajon segítené-e a múzeumokba való eljutást 

egy országos szintű szervező-közvetítő szolgáltató belépése a rendszerbe, valamint azt, hogy a 

Múzeumkártyával rendelkező tanárok gyakrabban szerveznek-e az osztályuknak múzeumlátogatást, 

mint azok, akik maguk is ritkábban járnak múzeumba. Egy országos szintű évente ismétlődő 

eseményt is meghirdettek az iskolai osztályok mozgósítása érdekében, elsősorban azt vizsgálandó, 

hogy vajon egy ilyen rendezvény képes-e hosszabb távon is hatni, és az eseményen túl is 

múzeumlátogatásra sarkallni a diákokat. 

Az eredmények legtöbbször visszaigazolták az előzetes feltételezéseket. A belépőjegy árát 

sokszor nem is veszik figyelembe a pedagógusok, ha meghatározott pedagógiai szándékkal 

szerveznek múzeumlátogatást. Maga a belépti díj csak egy a múzeumlátogatás költségei közül – az 

utazás gyakran többe kerül. Bár a háztól házig – iskolától múzeumig – bérelt buszos utazás volna a 

legkényelmesebb, ez jelentősen megnöveli a költségeket. A megkérdezett iskolák, pedagógusok 

többsége a szülők segítségét és kocsiját veszi igénybe az utazáskor (43%), közel negyedük 

gyalogosan vagy biciklivel elérhető távolságban lévő múzeumba megy a gyerekekkel (23%), és 

nagyjából ugyanannyian utaznak tömegközlekedéssel, mint bérelt busszal (13 illetve 12%). A 

kérdőíves kutatás válaszainak elemzése azt is megmutatta, hogy azok a pedagógusok, akik 

ritkábban vagy sosem viszik diákjaikat múzeumba, sokkal nagyobb akadálynak tartják a magas 

belépődíjakat, az utazás költségeit és a szervezés nehézségeit, mint azok, akik kedvvel és gyakran 

szerveznek múzeumlátogatást. 

Hollandiában több regionális közvetítő – kirándulásszervező – működik, többnyire kulturális 

ernyőszervezetek, akik segítik az iskolákat a múzeumlátogatások megszervezésében és 

lebonyolításában: információt nyújtanak, megszervezik a látogatást, a múzeumi foglalkozást, az 

utazást, a tanárokhoz eljuttatják a segédanyagokat. Két üzleti modell szerint kínálják 

szolgáltatásaikat: vagy előre összeállított programcsomagok közül lehet választani, vagy csupán 

                                                 
46 Hazai vonatkozásként érdemes visszautalni a 2004-2006 közötti időszakra, mikor az országos múzeumok állandó 

kiállításai ingyenesek voltak. Részletesen l. Paálné Patkó, 2005 és B. Varga, 2006. 
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információt nyújtanak és közvetítenek a szolgáltatók és az iskola között, az iskola pedig közvetlenül 

fizeti a költségeket a múzeumnak és az utaztató cégnek. Mindkét modell hatékonyan működik; 

mintegy 155.000 gyerek múzeumlátogatását koordinálják ezek a szervezetek, a tanárok véleménye 

szerint is magas színvonalon. A tanulmány szerzői arra a megállapításra jutottak, hogy ezt a jól 

működő regionális rendszert nem tenné hatékonyabbá, ha országos szintre emelnék a közvetítő 

szervezetek működését. A régión belüli szoros kapcsolatok és a helyismeret fontos szerepet 

játszanak, emellett e szervezetek többségét helyi vagy tartományi önkormányzatok támogatják – e 

támogatásokat nehéz lenne egy országos szintű szervezethez becsatornázni. 

A kommunikációs szakemberekkel történt konzultációk és más szervezetek sikeres 

programjainak tapasztalatai alapján a Holland Múzeumi Szövetség a 2011/12-es tanévben egy 

országos, évente megrendezésre kerülő programot indított el Az év múzeumi osztálya címmel. A 

szervezésbe és lebonyolításba bevonták a regionális közvetítő szervezeteket, és közvetlenül 

megszólították a pedagógusokat is. A verseny nyitott valamennyi általános iskolai osztály számára, 

akik regisztrálnak aprogram honlapján, ellátogatnak egy kiválasztott múzeumba, és a látogatás 

tapasztalatai alapján saját alkotást – fotót, filmet, rajzot, egyebet – készítenek, amit feltöltenek a 

honlapra, ahol bárki szavazhat rá. A programot egy széleskörű kommunikációs kampánnyal 

vezették be. Az első évben 29.000 diák, 1250 osztály, a második évben 33.000 diák, 2000 osztály 

elérését tűzték ki célul. 

Végül, de nem utolsósorban elindítottak egy hosszabb távú kísérletet arra vonatkozóan, hogy a 

pedagógusoknak ingyenesen eljuttatott Múzeumkártya hogyan befolyásolja az iskolai 

múzeumlátogatások számát. Három csoportot vizsgálnak: olyan tanárokat, akiknek nem volt 

korábban Múzeumkártyájuk, de most ingyen kaptak egyet, olyanokat, akiknek már van, és 

olyanokat, akiknek nincs Múzeumkártyájuk, és nem is kaptak. A múzeumlátogatási, 

látogatásszervezési adatokat folyamatosan rögzítik, a kísérlet még zajlik. 

A holland kutatók a családi múzeumlátogatások motivációinak vizsgálatakor sem kerülték meg 

az ingyenesség kérdését. Az erre vonatkozó kísérletben különböző akciókkal invitálták a családokat 

egy közeli múzeumba: postai úton küldött figyelemfelkeltő szórólappal és kuponnal, a 

célcsoportnak (szülők) küldött online hirdetéssel és célzott e-maillel. Mindegyik esetben volt olyan 

csoport, amelynél a szülőknek sem kellett fizetniük, és volt olyan, ahol csak a gyerekek – 

családonként maximum 4 gyerek – számára volt ingyenes a belépés. A leghatékonyabbnak minden 

esetben az bizonyult, amikor a szülő is ingyenesen látogathatta meg a múzeumot, de az egyes 

verziók hatékonysága (a kedvezményt igénybe vevők aránya) között nem volt jelentős eltérés. 

Ugyanakkor a kísérlet keretében múzeumba eljutó gyerekek 27 %-a először járt az adott 

múzeumban. 
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Végeztek egy hasonló online kísérletet is, két különböző adatbázist használva fel a szülők 

megszólítására. Itt a legfőbb tapasztalat az volt, hogy azok közül, akik a hirdetésre kattintottak – 

vagyis az érdeklődők közül – csupán 12% nyomtatta ki az ingyenes belépésre jogosító kupont, és 

csupán 4% látogatott el valóban a múzeumba. Tehát minél szélesebb körben kell elérni a 

célcsoportot ahhoz, hogy valóban nagy számú látogatást sikerüljön ezekkel az eszközökkel elérni. 

A számomra legérdekesebb és leginnovatívabb fejlesztés a digitális bennszülött generáció 

online megszólításának újszerű megközelítésén alapul. Mivel a kutatások szerint szinte valamennyi 

8-12 éves fiú és a lányok 90 %-a rendszeresen játszik online játékokat – ugyanakkor nem 

különösebben érdeklődnek a múzeumok iránt –, ott érdemes eljuttatni számukra a kulturális 

örökséggel és a múzeumokkal kapcsolatos tudást, ahol a legaktívabbak: a közösségi hálózatokon és 

a játékokon keresztül. Ha nem is ösztönöz feltétlenül múzeumlátogatásra, egy olyan közös múzeumi 

felület, amelyen a múzeumokkal kapcsolatos játékok és egyéb közösségi aktivitások találhatóak, 

sokkal hatékonyabb eszköz a célcsoport eléréséhez, mint az egyes múzeumok – akár speciálisan 

gyerekeknek fejlesztett – honlapjai. A közös felület „reklámarca” TIKKIT, egy bolondos rém, aki 

minden oldalon megjelenik, összeköti és azonosíthatóvá teszi a játékokat online és offline egyaránt. 

Ő mutatja meg a gyerekeknek mindazokat az érdekességeket, amiket érdemes a múzeumokban 

felfedezni, megnézni, ő a „moderátora” a különböző fórumoknak, beszélgetéseknek. A játékok az 

egyes múzeumok meglátogatására buzdítanak, ezáltal lehet jobb eredményt elérni, és különleges 

ajándékokhoz – kincses térkép, matricás album – hozzájutni a múzeumban. A honlapon a gyerekek 

nemcsak játszhatnak, hanem összehasonlíthatják egymással elért pontszámaikat, megoszthatják 

múzeumi élményeiket, és beszélgethetnek is. 

A fejlesztés hatékonynak bizonyult: a kutatási beszámoló megjelenéséig több mint 200.000 

gyerek játszott legalább egyszer a játékok valamelyikével, és több mint ezren látogattak el a 

múzeumokba, hogy megszerezzék a kincses térképet. A fejlesztés költségei így igen jó megtérülést 

mutatnak, és számos látogatottsági adat a tervezetthez képest jóval magasabb eredményt hozott. Jól 

látható az is, hogy a játékokat folyamatosan fejleszteni, a résztvevő múzeumok körét pedig bővíteni 

érdemes, mert minden újdonság mérhető látogatás-növekedést eredményez. Abban a közegben 

pedig, ahol a tudás és a tapasztalat szerzésének legfőbb forrása az internet, fontos, hogy a 

múzeumok is határozottan, látványosan legyenek jelen az online világban. 

Ahogy az iskolai múzeumlátogatások számának növelése érdekében, a családi látogatók 

motiválására is meghirdettek egy egész éves programot Az év múzeuma gyerekeknek (Museum of 

the Year for Children) címmel. A program kifejlesztése során hosszabb távon, erős partnerekkel való 

együttműködésben gondolkodtak a Holland Múzeumi Szövetség tagjai. Fő partnernek sikerült 

megnyerniük a Holland Autósszövetséget, akiknek már van egy programjuk gyerekek számára 

közel 250.000 taggal. Valamennyi 4-12 év közötti gyerek, aki regisztrál a közös játékoldalon, és 
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Múzeumkártyával is rendelkezik, jelentkezhet bírálónak, és bármelyik holland múzeumot 

vizsgálhatja és értékelheti a megadott szempontok, példák alapján. Minden tartományban a 

legmagasabb pontszámot elérő intézmény kapja a díjat, és a 12 nyertes múzeum közül választják ki 

az országos győztest. A kampány célja az, hogy minél több gyereket vonjanak be az értékelési 

folyamatba, ezáltal minél többen jussanak el a múzeumokba, és még többen szavazzanak az értékelt 

múzeumokra. 

A kutatás, és a nyomában elindult számos kezdeményezés eredményeit a holland múzeumok 

folyamatosan figyelik és értékelik. Az eredmények már most biztatóak, de a tanulmány szerzői 

továbbra is hangsúlyozzák az együttműködés fontosságát – hiszen valamennyi múzeum közös 

érdeke, hogy a jövő múzeumlátogatói számára vonzóvá, érdekessé, izgalmassá és elérhetővé tegyék 

kincseiket. 
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VII. ÖSSZEFOGLALÁS 

Disszertációmban a hazai múzeumpedagógia közelmúltjának jelentős eredményeit mutattam be és 

elemeztem. Az uniós pályázati források hatékony felhasználásával a magyar múzeumpedagógiai 

életben a 2008-2013. közötti időszak során komoly lépték- és szemléletváltás történt: a múzeumok 

ismeretátadási tevékenysége, azon belül az az iskolán kívüli tanulási helyszínként való megjelenése 

megerősödött, és ez – elsősorban a múzeumi szakmában, de az oktatási területen is – jelentősen 

növelte a múzeumpedagógia elismertségét is. 

Annak érdekében, hogy e változások és azok eredményei a múzeumi körön túl a 

neveléstudomány kutatóinak és az oktatási terület iránt érdeklődő szakemberek számára is 

értelmezhetővé váljanak, történeti és didaktikai-módszertani kontextusba helyeztem a vizsgált 

időszak eseményeit. Bemutattam a múzeumok iskolai oktatásban való hasznosításának történetét, és 

rámutattam a múzeumpedagógia sokszínű, a reformpedagógiai irányzatokkal számos ponton 

érintkező elméleti és módszertani jellegzetességeire. Külön foglalkoztam a hazai múzeumokban a 

2000-es évektől erősödő látogatóbarát szemlélet térnyerésének folyamatával, bemutatva az ágazati 

politika kezdeményezéseit és a múzeumok sikeres erőfeszítéseit az iskolák és múzeumok 

együttműködésének előmozdítása érdekében. 

A MOKK központi módszertani fejlesztéseinek összefoglalása és a múzeumok számára kiírt 

TIOP és TÁMOP pályázati konstrukciók bemutatása után empirikus kutatások keretében vizsgáltam 

ezek eredményességét és hatékonyságát, a múzeumi ismeretátadás, a múzeumpedagógia területének 

fejlődéséhez, a szakmai szemléletváltáshoz és a múzeumoknak a közoktatásban és az élethosszig 

tartó tanulásban való szerepvállalásának erősítéséhez való hozzájárulását. A vizsgálatok eredményei 

alapján elmondható, hogy az uniós forrásból megvalósult fejlesztések valóban megújulást idéztek 

elő a múzeumpedagógia szemléletében és részben módszertanában is. 

A TIOP pályázatok fejlesztései közül a múzeumi oktatóterek kialakítása volt a leghasznosabb a 

múzeumok iskolán kívüli tanulási helyszínként való alkalmazása szempontjából. Számos újonnan 

létrejött múzeumpedagógiai foglalkoztató vagy előadóterem felszereltsége több lehetőséget biztosít 

a modern oktatási eszközök vagy módszerek alkalmazására, mint az oktatási intézmények. A 

pályázati fejlesztések révén a hazai múzeumi életben új, komplex, speciálisan múzeumi, alapvetően 

ismeretátadási célú bemutatási forma is megjelent: a látványtárak, tanulmányi raktárak a múzeum 

műtárgyállományára, a múzeumi szakértelemre épülnek, a látogatók számára nyitnak újabb 

találkozási lehetőséget a gyűjteménnyel, a közoktatásban tanulók célcsoportja számára újabb, 

egyedi múzeumi tanulási színtérként szolgálnak. 

A TÁMOP konstrukciók legfontosabb hozadéka a konkrét együttműködések kialakítása, a 

múzeumi és az iskolai ismeretátadási szemlélet egymásra hatása, illetve az ebből kinőtt gazdag 

múzeumpedagógiai kínálat. A pályázatok jó lehetőséget teremtettek e kínálat, a múzeumi tanulási 
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lehetőségek sokszínűségének megismertetésére a célcsoporttal és a szélesebb nyilvánossággal. A 

pályázati források lehetővé tették a múzeumlátogatást a hátrányosabb helyzetű, kevesebb 

lehetőséggel rendelkező iskolák, gyerekek számára is, ezáltal – a források rendelkezésre állásáig – 

hozzájárultak a múzeumokhoz való hozzáférés esélyeinek kiegyenlítéséhez. A pályázati kiírások 

szövegei egyes fogalmak (újra)definiálásával, értelmezésével hozzájárultak a múzeumpedagógia 

fogalomtárának bővítéséhez. 

A továbblépést, a szemléleti és módszertani fejlesztések hatásának további kiterjesztését 

egyelőre a pályázati források elapadása korlátozza. A megszerzett tapasztalatok és a támogatások 

segítségével elkészült infrastruktúra hasznosítására azonban érdemes és lehet új csatornákat találni. 

Dolgozatomban az iskolai közösségi szolgálat múzeumi alkalmazásának, illetve egy nemzetközi 

pedagógus-múzeumpedagógus együttműködési projekt példájának ismertetésével mutattam rá a 

lehetőségekre. Végül a Holland Múzeumi Szövetség szisztematikus, a teljes múzeumi rendszert 

átfogó stratégia-alkotási folyamatát, az ahhoz kapcsolódó eddigi eredményeket ismertettem, mely 

véleményem szerint számos elemében hasznos minta lehet a hazai múzeumpedagógia számára is a 

diák-látogatók eléréséhez. Azok a gyerekek ugyanis, akik iskolásként sokat és szívesen járnak 

múzeumba, a múzeumokat ismerő, szerető és sokoldalúan hasznosító felnőttekké válnak. A 

múzeumok pedig a jövőben is népszerű helyszínei lehetnek az iskolán kívüli tanulásnak, a formális 

vagy non-formális, informális ismeretszerzésnek. 

A leíró, tényfeltáró kutatás az empirikus vizsgálatokkal együtt többnyire megerősítette a 

bevezetésben megfogalmazott előfeltevéseket: 

 

1. A múzeumpedagógia szemlélete, didaktikai céljai és módszertana tekintetében valóban 

számos hasonlóságot mutat a hazai oktatási gyakorlatban már elterjedt reformpedagógiai 

irányzatokkal. A történeti és módszertani kontextus szakirodalmi áttekintésen és esettanulmányokon 

alapuló vizsgálata a múzeumpedagógia és neveléselmélet párhuzamos egymásra hatását, egymásból 

való építkezését támasztja alá. A legújabb tanuláselméletek és az azokhoz kapcsolódó módszertan 

múzeumi alkalmazása – melyre külföldön már számos példát találunk – nagyban segítheti az uniós 

fejlesztések keretében megújult infrastruktúrával és megerősödött pozícióval hazai 

múzeumpedagógia didaktikai és módszertani továbbfejlődését. 

2. A 21. század elejétől a múzeumok és iskolák együttműködését célzó törekvések egyre 

erőteljesebben vannak jelen a hazai múzeumi életben, és elsősorban a kulturális irányítás részéről 

jelentős szakpolitikai támogatást élveznek. A múzeumpedagógiai infrastrukturális és módszertani 

fejlesztések uniós támogatotti körbe kerülése elsősorban az iskolákkal való együttműködést, illetve 

a látogatóbarát szemlélet elterjesztését célzó programok sikerének köszönhető. A múzeumok 

hatékony iskolán kívüli oktatási helyszínként való eredményes megjelenítése révén jutott jelentős 
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forrásokhoz a terület, melyek révén megvalósulhatott a lépték- és szemléletváltás a hazai 

múzeumpedagógiában. 

3. A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ uniós támogatással megvalósult központi 

módszertani fejlesztése elsősorban a múzeumi világban ért el jelentős változásokat. Az igényeket és 

a kínálatot feltáró kutatások elvégzése, a hazai múzeumpedagógiai képzési paletta gazdagítása – sok 

esetben hiánypótló képzési tematikák kidolgozásával –, a magyar tapasztalatokra és példákra épülő, 

sokszínű múzeumpedagógiai szakirodalom összeállítása és megjelentetése révén a vizsgált 

időszakban a MOKK meghatározó szerepet játszott a múzeumi ismeretátadás, a múzeumpedagógia 

területének fejlődéséhez, a szakmai szemléletváltáshoz és a múzeumok közoktatásban és 

élethosszig tartó tanulásban való szerepvállalásának erősítéséhez. A koordinátori hálózaton 

keresztül országos szinten sikerült megszólítani a múzeumi szakembereket és a pedagógusokat; a 

különböző szakmai és tájékoztató rendezvények a helyi kapcsolatépítést szolgálták, az országos 

múzeumpedagógiai konferenciák és a Múzeumpedagógiai Nívódíj rendszerének megújítása pedig a 

jó példák bemutatásával és aktuális szakmai kérdések fókuszba helyezésével hozzájárultak a 

szakmai színvonal emeléséhez. 

4. Az uniós forrásból országszerte megvalósult múzeumpedagógiai fejlesztések szintén 

jelentős hatással voltak a hazai múzeumi életre. Az érintett múzeumok múzeumpedagógiai 

szemléletében, módszertanában és nem utolsó sorban infrastrukturális hátterében érzékelhető 

megújulás a múzeumok oktató, ismeretátadó funkciójának erősödését, a terület szakmai és 

társadalmi elismertségének javulását idézte elő. Az újonnan kialakított múzeumi tanulási helyszínek 

és a pályázati programok keretében kidolgozott múzeumpedagógiai kínálat, illetve az iskolákkal 

megkötött együttműködések révén a múzeumok iskolán kívüli tanulási helyszín szerepe ismertebbé 

és népszerűbbé vált. 

5. A hazai múzeumok oktatási szerepvállalásának erősítéséhez nem elegendő a meglévő, 

magas színvonalú helyszín- és programkínálat, fontos a további, szorosabb és átfogóbb 

együttműködési lehetőségek megtalálása, különösen a pályázati források megszűnése után. A 

meglévő infrastruktúra és a megújult módszertan hasznosítására új terepeken is van lehetőség – erre 

jó példa a dolgozatban ismertetett iskolai közösségi szolgálat vagy az iskolákkal és pedagógusokkal 

közös projektekben való részvétel. 

 

Dolgozatomban arra törekedtem, hogy összefoglaljam az elmúlt évek múzeumpedagógiai 

eredményeit, és néhány területet részletesebben elemezve vizsgáljam a fejlesztések hatásait. Nem 

volt azonban lehetőségem valamennyi hazai múzeum múzeumpedagógiai tevékenységét 

megismerni és elemezni, ahogy nem tértem ki részletesebben az iskolák múzeumhasználatának 

esetleges változásainak feltárására sem. Mind a múzeumi szakma, mind a közoktatás irányítói 
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számára hasznos volna azonban akár a 2008-2009-ben, a MOKK keretében zajlott kutatások – a 

múzeumok múzeumpedagógiai kínálatáról, illetve az a múzeumok közoktatási hasznosításáról – 

megismétlése, melyek eredményei összevethetőek lennének a „kiindulási” helyzetet rögzítő 

kutatások tapasztalataival, a szakértő elemzés pedig feltárná a legsikeresebb területeket, és kijelölné 

a további fejlesztések lehetséges és szükséges irányait. Hiszen minden múzeumpedagógiai 

fejlesztés fő célja az, hogy minél szélesebb látogatóközönség számára elérhetővé és 

megismerhetővé tegye a múzeumokat mint az élményszerű tanulás helyszíneit.



 

136 
 

IRODALOM 
 
Anderson, D. (1997): A Common Wealth: Museums and learning in the United Kingdom. 
Department of National Heritage, London. 
 
Áment Erzsébet (2005): Nagy László és a budai Új Iskola. Neveléstörténet. A székesfehérvári 
Kodolányi János Főiskola folyóirata, 2. 3-4. sz. 
Letöltés helye: 
http://www.kodolanyi.hu/nevelestortenet/?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=32&rid=2&id=1
63 
Letöltés ideje. 2015. február 11. 
 
Bagyó Kinga, Pálfi Sarolta és Szu Annamária - Török Petra (2010): Műhelytitkok. A múzeumi 
projektszimulációtól az esettanulmányig. Múzeumi iránytű 9., Szabadtéri Néprajzi Múzeum - 
Múzeumi Oktatási és Képzési Központ,  Szentendre. 
 
Bárd Edit (2008): Ahogy ők látják - Egy múzeumi óra a diákok és a pedagógusok szemével. 
Múzeumi Közlemények 4. 1. sz., 50-59. 
 
Bárd Edit (2009a): Országos felmérés az iskolák múzeumhasználatáról. In: Vásárhelyi (szerk.): 
Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Múzeumi iránytű 
3. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre, 40-58. 
 
Bárd Edit (2009b): Kompetencia-alapú oktatás és a múzeumok. In: Vásárhelyi (szerk.): Múzeum és 
iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Múzeumi iránytű 3. 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre, 171-178. 
 
Bárd Edit (2009c): Pedagógusi személyiségjegyek és pedagógiai kompetenciák a múzeumi 
ismeretátadásban. In: Foghtűy Krisztina és Szepesházyné Kurimay Ágnes (szerk.): 
Múzeumpedagógiai tanulmányok III., Gondolat Kiadó, Budapest, 283-288. 
 
Bárd Edit (2010): What did you learn at the museum today? Átfogó múzeumpedagógiai kutatás 
Nagy-Britannia regionális múzeumaiban. In: Bereczki Ibolya és Sághi Ilona (szerk.): Tudás és 
gyakorlat. Múzeumpedagógiai módszerek – európai példák és hazai alkalmazások. Módszertani 
fejlesztés Múzeumi iránytű 5. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési 
Központ, Szentendre, 84-94. 
 
Bárd Edit, Füzi Júlia és Puczkó László (2010): Methodological triangulation: the Study of 
Visitor Behaviour at the Hungarian Open Air Museum. In: Richard, G. és Munsters, W 
(eds.): Cultural Tourism Research Methods, CABI, 61-74. 
 
Bárd Edit és Joó Emese (2011): Múzeumi koordináta-rendszer. A kapcsolódás pontjai. Magyar 
Múzeumok Online 
http://www.magyarmuzeumok.hu/muhely/407_muzeumi_koordinata-rendszer 
 
 
Bencze Judit (2009) A történeti tárgyak múzeumpedagógiai feldolgozása a reformpedagógia 
elemeinek felhasználásával.In: Foghtűy Krisztina és Szepesházyné Kurimay Ágnes (szerk.): 
Múzeumpedagógiai tanulmányok III., Gondolat Kiadó, Budapest, 114-130. 
 
 
 

http://www.kodolanyi.hu/nevelestortenet/?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=32&rid=2&id=163
http://www.kodolanyi.hu/nevelestortenet/?act=menu_tart&rovat_mod=archiv&eid=32&rid=2&id=163


 

137 
 

Bereczki Ibolya és Sághi Ilona (2009, szerk.): Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni! 
Projektmódszer a múzeumpedagógiában. MúzeumIskola 1., Szabadtéri Néprajzi Múzeum - 
Múzeumi Oktatási és Képzési Központ,  Szentendre. 
 
Bereczki Ibolya és Sághi Ilona (2009, szerk.): Iskolák és múzeumok partnersége. Pedagógus 
továbbképzés. MúzeumIskola 2., Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési 
Központ,  Szentendre. 
 
Bereczki Ibolya és Sághi Ilona (2010a, szerk.): Élmény és tudás. Múzeumi szakemberek a 
közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. Múzeumi iránytű 4. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - 
Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre. 
 
Bereczki Ibolya és Sághi Ilona(2010b, szerk.): Tudás és gyakorlat. Múzeumpedagógiai módszerek-
európai példák és hazai alkalmazások. Módszertani fejlesztés. Múzeumi iránytű 5. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre. 
 
Bereczki Ibolya (2010, szerk.): Tudás és alkalmazás. Válogatás a múzeumi képzések legjobb 
dolgozataiból. Múzeumi iránytű 10., Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési 
Központ,  Szentendre. 
 
Bereczki Ibolya és Sághi Ilona (2010c, szerk.): Múzeumvezetési ismeretek 1. Múzeumi iránytű 8., 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ,  Szentendre. 
 
Bereczki Ibolya és Sághi Ilona (2011, szerk.): Múzeumvezetési ismeretek 2. Múzeumi iránytű 11., 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ,  Szentendre. 
 
Bereczki Ibolya és Káldy Mária (2014): Számadás... és ami a számok mögött van. Előadás a MOKK 
zárókonferenciáján, 2014. február 20. Felsőbb osztályba léphet 
http://mokk.skanzen.hu/admin/data/file/20140224/bereczki_i_kaldy_m_szamadas_20140220a.pdf 
 
 
Boer, B. (2011):Children Visiting Museums. Investing in the audience of the future, Netherlands 
Museums Association, Den Haag. 
 
Bors Zsuzsa - Csók Márta (1988) Gyerekek a múzeumban: Kísérletek a Néprajzi Múzeumban folyó 
múzeumpedagógiai munka hatékonyságának mérésére. Múzeumi Közlemények 1987-88., 102-125. 
 
B. Pinczés Orsolya (2009): Menjünk múzeumba! Segédanyag a múzeumpedagógia módszertanához. 
Déri Múzeum, Debrecen 
Letöltés helye: http://www.derimuzeum.hu/deri/mped/muzeumpedagogia-modszertan.pdf 
Letöltés ideje: 2015. február 2. 
 
B. Varga Judit (2006): Az ingyenes múzeumi látogatás tanulságai. In. Múzeumi Közlemények 2. 1. 
sz, 19-28. 
 
Calcagnini, S., Felföldi Zita, Van Den Bosch, J. és Xanthoudaki, M. (én., eds.): A Place to Discover. 
A Manual  of Good Practice based on the collaboration between science museums and schools. 
Letöltés helye: http://www.museoscienza.org/smec/manual.html, Letöltés ideje: 2015. február 18. 
 
Csaba Zsolt, Csesznák Éva, Marosi Ágnes, Mártfai Márta, Németh Péter, Oravec-Kis Éva, Szabó 
Géza, Vásárhelyi Tamás (2013): Ezt SMEC kell próbálni! Magyar Múzeumok Online 
http://www.magyarmuzeumok.hu/muhely/1111_ezt_smec_kell_probalni 

http://www.derimuzeum.hu/deri/mped/muzeumpedagogia-modszertan.pdf
http://www.museoscienza.org/smec/manual.html
http://www.magyarmuzeumok.hu/muhely/1111_ezt_smec_kell_probalni


 

138 
 

Csók Márta (2004): A Montessori-pedagógia elmélete és gyakorlata a múzeumpedagógiában 
 In: A Magyar Mezőgazdasági Múzeum Közleményei 2001-2004, 360-376. 
 
Csók Márta (2009): Paprikajancsi a márványlépcsőn. In: Pálfy Katalin (szerk.): Itt szabad az eget 
zöldre festeni! Vallomások a honi múzeumi közművelődés kezdetéről és közelmúltjáról, 
PressKontakt; Szabadtéri Néprajzi Múzeum-Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre, 
109-122. 
 
Degéné Major Judit (2010): Monitoring jelentés - kivonat a „KUL-Túra Élmény 2009.” című 
pályázatról 2010, OKM 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Dokumentumok/Downloads/kul_tura.pdf 
 
Dewey, John (1907): School and Society. University of Chicago Press, Chicago. Letöltés helye: 
https://www.brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1907/Dewey_1907c.html, Letöltés ideje: 2006. 
október10. 
 
Durbin, G., Morris, S. és Wilkinson, S. (1990): A Teacher's Guide to Learning from Objects. English 
Heritage, London. 
 
Erdélyi Anita (2005): A látogatói szokások és vélemények kérdőíves vizsgálata a Dobó István 
Vármúzeumban. In: Agria 41. (Az Egri Múzeum évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2005), 407-
426. 
 
Falus Iván (2000, szerk.): Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe. Műszaki Könyvkiadó, 
Budapest 
 
Foghtűy Krisztina (2009): Az ELTE PPK múzeumpedagógus képzés eredményei In: Vásárhelyi 
Tamás (szerk): Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés. 
Múzeumi iránytű 3. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 
Szentendre, 104-118. 
 
Foghtűy Krisztina és Szepesháziné Kurimay Ágnes (2009, szerk.): Múzeumpedagógiai 
tanulmányok III. (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszék közleményei 
3.) Gondolat kiadó, Budapest. 
 
Forgó Sándor - Hauser Zoltán - Kis-Tóth Lajos (2004): Tanulás tér- és időkorlátok nélkül. In: 
Iskolakultúra. 13. 12 sz., 123–139. o. 
 
German Kinga - Tőkési Diána - Dóczi Erika (2006): A kortárs kiállítások közönsége egy felmérés 
tükrében. Magyar Múzeumok 12. 4. sz, 3-6. 
 
German Kinga - Fáykiss Katalin (2007): A Ludwig Múzeum látogatóinak elvárásai egy felmérés 
tükrében. Magyar Múzeumok 13. 3., 49-50. 
 
Gerstmayerné Tóth Franciska (2011): A Babits Mihály Emlékház múzeumpedagógiai hasznosítási 
terve. In: Bereczki Ibolya (szerk.): Tudás és alkalmazás. Válogatás a múzeumi képzések legjobb 
dolgozataiból. Múzeumi iránytű 10., Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési 
Központ,  Szentendre, 55-75. 
 
Gibbs, K., Sani, M. és Thompson, J. (2007): Lifelong Learning in Museums. A European Handbook. 
Ferrara. 
 

https://www.brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1907/Dewey_1907c.html
https://www.brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1907/Dewey_1907c.html
https://www.brocku.ca/MeadProject/Dewey/Dewey_1907/Dewey_1907c.html


 

139 
 

Gulyás Gabriella és H. Bagó Ilona (2010, szerk.): A kezdet az egésznek a fele. Múzeumpedagógiai 
füzetek I., Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest. 
 
Hamvay Péter (2013): Európai uniós pénzekből megvalósult projektek. Körkép az EU-forrásból 
létrejött hazai múzeumi fejlesztésekről. MúzeumCafé 7. 1. sz., 48-61. 
 
Hársas Éva (2000, szerk.): Múzeum az iskolában. Bárdos Lajos Általános Iskola és 
Gimnázium - Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest. 
 
Hein, G. E. (1991): Constrctivist Learning Theory. In: The Museum and the Needs of People CECA 
Conference, Jerusalem Israel, 15-22 October 1991. 
Letöltés helye: http://www.exploratorium.edu/ifi/resources/constructivistlearning.html, letöltés 
ideje: 2006. október 10. 
 
Hein, G. E. (1995): The Constructivist Museum. In: Journal for Education in Museums No. 16., 
1995, 21-23.  
 
Herczeg Gábor (2004): Látogatói felmérés a szegedi Móra Ferenc Múzeumban. Múzeumi 
Közlemények, 2004/1. 54-62. 
 
Joó Julianna (2014): A német művészetpedagógia története 1900-1980 között. Neveléstudomány 2. 
2. sz., 79-91. 
 
Káldy Mária (2002): Helyzetkép és képzés. Gondolatok múzeumról, közművelődésről és a 
múzeumi közművelődés helyzetéről. In: Lengyelné Kurucz Katalin (szerk.): Országos Múzeumi 
Közművelődési Konferencia Esztergom, 2002. június 26-28. Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi 
Egyesület, Budapest, 9-15. 
 
Káldy Mária (2004): 99 múzeum - 99 kérdés. A közművelődési, múzeumpedagógiai szakfelügyelet 
három éve. Múzeumi Közlemények, 1. 1. sz., 44-53. 
 
Káldy Mária (2009): A magyar múzeumi közművelődés és múzeumpedagógia történetéről röviden. 
In: Bereczki és Sághi (szerk.): Múzeumiskola 1. Oktatási segédanyag. Múzeumi Oktatási és 
Képzési Központ, Szentendre, 8-15. 
 
Káldy Mária (2011): A magyar múzeumi közművelődés és múzeumpedagógia történetéről röviden. 
In: Vásárhelyi Tamás és Kárpáti Andrea (szerk.): Múzeumi tanulás, MTM – Typotex, Budapest, 30-
34. 
 
Káldy Mária, Kárpáti Andrea és Szirmai Anna Linda (2010): Helyzetkép és perspektívák. 
Múzeumpedagógia Magyarországon 2008-2009. Múzeumi iránytű 6., Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
- Múzeumi Oktatási és Képzési Központ,  Szentendre. 
 
Kárpáti Andrea (2011): A múzeumi kiállítás mint tanítási és tanulási környezet.  In: Vásárhelyi 
Tamás és Kárpáti Andrea (szerk.): Múzeumi tanulás, MTM – Typotex, Budapest,38-42. 
 
Kárpáti Andrea és Vásárhelyi Tamás (2011): Előszó.  In: Vásárhelyi Tamás és Kárpáti Andrea 
(szerk.): Múzeumi tanulás, MTM – Typotex, Budapest, 9-13. 
 
 
 
 

http://www.exploratorium.edu/ifi/resources/constructivistlearning.html


 

140 
 

Kócziánné Dr. Szentpéteri Erzsébet (2002): Múzeumok, közművelődés és múzeumpedagógia. In: 
Kovács Judit (szerk.): Múzeumok a „köz művelődéséért”. Nemzetközi Múzeumpedagógiai 
Konferencia, Budapest, 1999. október 25-27.  Pulszky Társaság-Magyar Múzeumi Egyesület, 
Budapest, 12-27. 
 
Kolb, D. A. (1984): The Process of Experimental Learning. In: Kolb D. A. (ed.): The Experiential 
Learning: Experience as the Source of Learning and Development. Prentice-Hall, Englewwod 
Cliffs, 19-23. 
 
Koltai Zsuzsa (2011): A múzeumi kultúraközvetítés változó világa (Iskolakultúra-könyvek 41.), 
Iskolakultúra, Veszprém 
 
Kotzián, Orsolya (2008): Reneszánsz túrák Magyarországon - reneSansz a múzeumpedagógiának. 
Múzeumi Közlemények, 4. 2. sz., 6-18. 
 
Kovács Judit (2002, szerk.): Múzeumok a „köz művelődéséért”. Nemzetközi Múzeumpedagógiai 
Konferencia Budapest, 1999. október 25-27. Pulszky Társaság - Magyar Múzeumi Egyesület, 
Budapest 
 
Lengyelné Kurucz Katalin (2003, szerk.): Országos Múzeumi Közművelődési Konferencia 
Esztergom, 2002. június 26-28. Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Budapest. 
 
Lengyelné Kurucz Katalin (2003): A Berlini Múzeumpedagógiai Szolgálat. In: n: Lengyelné Kurucz 
Katalin (szerk.): Országos Múzeumi Közművelődési Konferencia Esztergom, 2002. június 26-28. 
Pulszky Társaság – Magyar Múzeumi Egyesület, Budapest, 26-27. 
 
Lovas Márta (2009): Aktivizáló formák a múzeumpedagógiában. In: Foghtűy Krisztina és 
Szepesházyné Kurimay Ágnes (szerk.): Múzeumpedagógiai tanulmányok III., Budapest, 96-113. 
 
Mihalkó Viktória (2007): Múzeumi felnőttoktatás határok nélkül - egy hollandiai workshop 
tanulságai. Múzeumi Közlemények 3. 1. sz., 101-109. 
 
Miszné Korenchy Anikó (én.): Tanulás tárgyakkal. Múzeumok Mindenkinek V. NKÖM, Budapest. 
 
Monoriné Papp Sarolta (2008): Konstruktivizmus - pedagógia – andragógia. Új Pedagógiai Szemle, 
18. 11-12. sz., online letöltés helye: http://regi.ofi.hu/tudastar/monorine-papp-sarolta-090930 
 
Nahalka István (2002): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekben? Konstruktivizmus és pedagógia. 
Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
 
Németh András és Pukánszky Béla (1999): Magyar reformpedagógiai törekvések a XX. század első 
felében. Magyar Pedagógia 99.  3. sz., 245-262. 
 
Németh András és Ehrenhard Skiera (1999): Reformpedagógia és az iskola reformja. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest. 
 
Németh András (2014): Múzeum – múzeumpedagógia. Előadás prezentációja, ELTE PPK 
Neveléstudományi Doktori Iskola  
 
Paálné Patkó Györgyi (2004): Múzeumok majálisa 2004. Látogatói felmérés. In: Múzeumi 
Közlemények 1. 1. sz., 86-92. 
 

http://regi.ofi.hu/tudastar/monorine-papp-sarolta-090930


 

141 
 

Paálné Patkó Györgyi (2005): Felmérés az állandó kiállítások ingyenességéről. Múzeumi 
Közlemények 2. 1. sz., 45-62. 
 
Palotainé Simon Ilona (2003): A múzeumpedagógia elméleti alapjai. In: Foghtűy Krisztina és 
Szepesházyné Kurimay Ágnes (szerk.): Múzeumpedagógiai tanulmányok I., ELTE PPK 
Oktatásmódszertani Központ, Budapest. 
 
Palotainé Simon Ilona (2009): A múzeumok lehetőségei a nem szakrendszerű oktatás keretei között. 
In: Vásárhelyi Tamás (szerk.): Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. 
Kutatási jelentés. Múzeumi iránytű 3. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési 
Központ, Szentendre, 163-170 
 
Pálfi Sarolta (2014): Az első mintaprojekttől a sikeres uniós pályázatokig. Konferencia-előadás, 
Múzeumok Mindenkinek zárókonferencia, Szentendre, 2014. február 20. 
http://mokk.skanzen.hu/szamadas-es-ami-a-szamok-mogott-van.html 
 
Pálfy Katalin (2009, szerk.): Itt szabad az eget zöldre festeni!: Vallomások a honi múzeumi 
közművelődés kezdetéről és közelmúltjáról. PressKontakt; Szabadtéri Néprajzi Múzeum-Múzeumi 
Oktatási és Képzési Központ, Szentendre 
 
Puczkó László (2006): A látogatóbarát múzeumok elméleti megalapozása. Kutatási jelentés.  In: 
Műemlékek, múzeumok mindenkinek? NKA kutatások 4., KultúrPont Iroda, 2007. 
 
Puczkó László (2008): A Magyar Múzeumok Kutatás turisztikai vonatkozásai. Múzeumi 
Közlemények, 4. 2. sz., 19-38. 
 
Pukánszky Béla és Németh András (1996): Neveléstörténet. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 
 
Ráfiné Gáspár Annamária (2011): Rendhagyó irodalomórák nyolcadik osztályosoknak a szentesi 
Koszta József Múzeumban. In: Bereczki Ibolya (szerk.): Tudás és alkalmazás. Válogatás a múzeumi 
képzések legjobb dolgozataiból. Múzeumi iránytű 10., Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi 
Oktatási és Képzési Központ,  Szentendre, 90-100. 
 
Rékai Miklós (2002): Vendégek - könyvek. Látogatói attitűdök hat kiállítás kapcsán. Néprajzi 
Értesítő 84. 1. sz, 181-186. 
 
Sághi Ilona (2007, szerk.): Múzeumpedagógiai évnyitó 2007. Előadások és műhelygyakorlatok. 
Múzeumok Mindenkinek VIII. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest. 
 
Sántha Kálmán (2009): Bevezetés a kvalitatív pedagógiai kutatás módszertanába, Eötvös József 
Könyvkiadó, Budapest. 
 
Schleicher Vera (2012): Tanulmányozható múzeum. Kényszerűség és kísérlet: a Laczkó Dezső 
múzeum új tanulmányi raktára. Magyar Múzeumok (Online folyóirat), 2012. 04. 12. 
http://www.magyarmuzeumok.hu/muhely/561_tanulmanyozhato_muzeum 
 
Seidman, I. (2002): Az interjú mint kvalitatív kutatási módszer (Kutatás-módszertani kiskönyvtár). 
Műszaki Könyvkiadó, Budapest 
 
Sinkó István (2009): Amikor tantermekké változnak a múzeumok. MúzeumCafé 3. 2. sz., 2009. 
április-május, 40-51. 
 

http://mokk.skanzen.hu/szamadas-es-ami-a-szamok-mogott-van.html
http://www.magyarmuzeumok.hu/muhely/561_tanulmanyozhato_muzeum


 

142 
 

Szabolcs Éva (2004): Ismeretelmélet és pedagógia. Iskolakultúra, 13. 9. sz., 28-37. 
 
Szepesházyné Kurimay Ágnes (2009): Kulcskompetenciák fejlesztése a múzeumpedagógiai 
foglalkozásokon. In: Foghtűy Krisztina és Szepesházyné Kurimay Ágnes (szerk.): 
Múzeumpedagógiai tanulmányok III., Gondolat Kiadó, Budapest, 235-248. 
 
Szécsényi Orsolya - Földi Viktória (2010): KUL-Túra Élmény Egerben. In: Agria 46. (Az Egri 
Múzeum évkönyve - Annales Musei Agriensis, 2010), 435-456. 
 
Szükségük van-e munkafüzetekre, feladatlapokra a múzeumpedagógiai foglalkozások 
résztvevőinek, és ha igen, milyenekre? MúzeumCafé 8. 43. sz. 2014/5. (Disputa) 30-34. 
 
Szilágyi Judit (2013): Egyetemi múzeumok és gyűjtemények Közép-Kelet Európában a Debreceni 
Egyetemen tervezett múzeum kontextusának tükrében (doktori értekezés) Debreceni 
Tudományegyetem, Debrecen 
Letöltés helye: 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Dokumentumok/Downloads/Szilagyi_Judit_disszert
acio_kesz_s.pdf 
Letöltés ideje: 2015. január 4. 
 
Takács Anett (2013): A művészeti nevelés jó gyakorlatai hazai múzeumokban - múzeumpedagógia, 
a pedagógusok nélkülözhetetlen eszköztára. Gyermeknevelés I. 2. sz. 48-56. 
 
T. Bereczki Ibolya (2009): Milyenek a magyar múzeumok szakemberei? Egy kutatás és tanulságai. 
Múzeumi Közlemények 5. 2. sz., 6-36. 
 
T. Kesik Gabriella (2010-2011): Vizsgálati jelentés a TÁMOP 3.2.8/B/08 jelű, „Múzeumok 
Mindenkinek” Program - Múzeumok oktatási-képzési szerepének erősítése című pályázat 
tapasztalatairól és hasznosulásáról a támogatásban részesült muzeális intézmények körében. 
Kézirat. 
 
T. Kesik Gabriella (2013): Összefoglaló szakfelügyeleti vizsgálati jelentés a TIOP-1.2.2-08/1 jelű, 
Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-képzési szerepének infrastrukturális erősítése c. 
pályázat tapasztalatairól és a fejlesztés hasznosulásáról a támogatásban részesült muzeális 
intézmények körében. Kézirat. 
 
Tóth Péter - Béky Gyuláné (2008): Szakmai alapozó mérések alkalmazási lehetőségei a 
szakképzésben tanító pedagógusok számára, Budapest. 
Letöltés helye: http://www.budapestedu.hu/data/cms54524/tanulmany_toth_beky.pdf  
Letöltés ideje: 2015. január 4. 
 
Tóthné Tímár-Geng Csilla (2009): Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. 
Múzeumi Közlemények, 5. 2. sz., 69-73. 
 
Török Petra (2003, szerk.): Módszertani ajánlások. Múzeumok Mindenkinek III. NKÖM, Budapest. 
 
Török Petra (2006): Hogyan tovább, Múzeumok Mindenkinek program? Múzeumi közlemények, 2. 
2. sz., 6-14. 
 
Török Petra (2006b, szerk.): Iskola és múzeum, múzeum és iskola. Módszertani példatár. 
Múzeumok Mindenkinek VII. Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest. 
 



 

143 
 

Török Petra (2007): A Múzeumpedagógiai Nívódíj-rendszerről (2003-2007). In: Sághi Ilona 
(szerk.): Múzeumpedagógiai évnyitó 2007. Előadások és műhelygyakorlatok. Múzeumok 
Mindenkinek VIII, Oktatási és Kulturális Minisztérium, Budapest, 56-57. 
 
Türk Tímea (2006): Mire jók a vendégkönyvek? Múzeumi Közlemények 2. 2. sz., 48-52. 
 
Vasáros Zsolt (2010): Kiállító-tér. Múzeumi tárlatok kézikönyve. Múzeumi iránytű 7. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre. 
 
Vásárhelyi Tamás (2008, szerk.): Múzeumi vezetési ismeretek. A tanfolyam jegyzete, 2007-2008. 
Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre. 
 
Vásárhelyi Tamás (2009a): A nyitott múzeum. Múzeumi iránytű 2. Szabadtéri 
Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre. 
 
Vásárhelyi Tamás (2009b, szerk): Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. 
Kutatási jelentés. Múzeumi iránytű 3. Szabadtéri Néprajzi Múzeum - Múzeumi Oktatási és Képzési 
Központ, Szentendre. 
 
Vásárhelyi Tamás (2012): Múzeum és iskola kapcsolatáról, 2012-ben, Kézirat 
 
Vásárhelyi Tamás (2011): A múzeumi tanulás környezete. In: Vásárhelyi Tamás és Kárpáti Andrea 
(szerk.): Múzeumi tanulás, MTM – Typotex, Budapest,130-136. 
 
Vásárhelyi Tamás (2011b): A múzeumok történetéről. In: Vásárhelyi Tamás és Kárpáti Andrea 
(szerk.): Múzeumi tanulás, MTM – Typotex, Budapest, 20-23. 
 
Vásárhelyi Tamás - Treiber Zsuzsa (2006, szerk.): Nyitott szemmel Herman Ottó útjain. Felfedező 
füzet felső tagozatosoknak és tanáraiknak. Múzeumok Mindenkinek VI. Magyar Környezeti 
Nevelési Egyesület, Budapest. 
 
Vígh Annamária (2006): Hogyan tovább, Alfa-program? Szándékok, eredmények, tanulságok, 
2002-2006. Múzeumi Közlemények 2. 1. sz. 6-18. 
 
Vígh Annamária és B. Varga Judit (2008): Egy új kezdeményezés a reneszánsz jegyében - Néhány 
gondolat a „Reneszánsz túrák Magyarországon” pályázatról. Múzeumi Közlemények 4. 1.sz., 7-15. 
 
Xanthouodaki, M. (2003, szerk.): Fedezd fel! Múzeumok a természettudományos oktatás 
szolgálatában. Museum of Science and Technology, Italy. 
 
Weber, Traudel (én.): Tanulás az iskolában és tanulás a múzeumokban: milyen módszerek segítik 
elő jobban az aktív tanulást? In: A place to discover: A Manual of Good Practice based on the 
collaboration between science museums and schools. Online elérés: 
http://www.museoscienza.org/smec/materials_manual.html 
 
Zentai Evelin (2012): Múzeumpedagógiai oktatóterem és látványraktár nyílt Pásztón. MúzeumCafé 
6. 28. sz. 2012/2., 44-45. 
 
Zentai Sára (2014): Iskolai közösségi szolgálat a múzeumokban. Szakdolgozat (kézirat), ELTE TTK 
Tudománykommunikáció szak 
 
 



 

144 
 

Egyéb források 
Ajánlás. Az iskolai közösségi szolgálat elterjesztése a kulturális intézményekben, Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet 2014.,  
Letöltés helye: 
http://www.kozossegi.ofi.hu/Contents/ShowContentByTitle?title=Fogad%C3%B3%20int%C3%A9
zm%C3%A9nyeknek, letöltés ideje: 2015. 02. 16. 
 
TÁMOP-3.2.8/08/B Pályázati felhívás 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Dokumentumok/Downloads/TAMOP328_felh_nem
KMR_vegleges_ok.pdf 
 
TÁMOP-3.2.8/08/B Pályázati útmutató 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Dokumentumok/Downloads/TAMOP328_utmut_ne
mKMR_vegleges_ok.pdf 
 
TIOP-1.2.2/09/1 Pályázati felhívás 
file:///C:/Documents%20and%20Settings/User/Dokumentumok/Downloads/Palyazati_felhivas_TIO
P_122_ok_mod.pdf

../../../../../Dokumentumok/Downloads/Palyazati_felhivas_TIOP_122_ok_mod.pdf
../../../../../Dokumentumok/Downloads/Palyazati_felhivas_TIOP_122_ok_mod.pdf


 

145 
 

I. melléklet 
 

A Múzeumpedagógiai Nívódíj díjazottjai 2003-2013. 
 
2003 
„Láss a kezeddel, hallj a szemeddel” - múzeumpedagógiai program vakok és hallássérültek részére - 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 
(a „Fogyatékkal élők éve” európai programhoz kapcsolódóan) 
 
2004 
Janus Pannonius Múzeum, Pécs 
Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest 
(a legtöbb diákcsoportot fogadó vidéki és budapesti intézmény) 
 
2005 
Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum múzeumpedagógiai füzetsorozata 
Veszprém Megyei Múzeumok Igazgatósága Szecessziósdi – foglalkoztató füzet gyerekeknek 
(az év legjobb múzeumpedagógiai kiadványai) 
 
2006 
Kiadvány kategória: 
„Ázsia a zsebedben” - Vezető a Hopp Ferenc és a Ráth György Múzeum állandó kiállításaihoz, 
Iparművészeti Múzeum Hopp Ferenc Múzeuma 
Magyar vadászutazók – Magyar Földrajzi Múzeum, Érd 
 
Múzeumpedagógiai kezdeményezés kategória: 
„Mi történt Annával?” – Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 
LUMU 10-től 10-ig. Családi nap a Ludwig Múzeumban – Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti 
Múzeum, Budapest 
 
2007 
Kiadvány kategória: 
Tabán 24. Foglalkoztató csomag – Damjanich János Múzeum, Szolnok 
Ki lesz az inka? Társasjáték – Szépművészeti Múzeum, Budapest 
Kerüljünk közelebb! A bálna – Magyar Természettudományi Múzeum  
 
Múzeumpedagógiai kezdeményezés kategória: 
Babahalom a lomban. Valóban? - Néprajzi Múzeum, Budapest 
 
Különdíj:  
Az Iparművészeti Múzeum sokrétű és színvonalas fejlesztéseiért, illetve az oszmán-török 
szőnyegkiállítás komplex múzeumi közművelődési hasznosítási tervének kidolgozásáért.  
A Magyar Nemzeti Múzeum Most rabló mongol nyilát zúgattad felettünk családi foglalkoztató 
füzete az országos vándorkiállításhoz. 
 
2008 
Kiadvány kategória: 
Picasso, Klee, Kandinszkij a svájci Rupf gyűjtemény remekművei. Családi füzet – Szépművészeti 
Múzeum, Budapest 
Vaszary János. Vezető a kiállításhoz középiskolások és családok számára és Zichy Mihály, a 
„rajzoló fejedelem”. Családi vezető – Magyar Nemzeti Galéria, Budapest 
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Múzeumpedagógiai kezdeményezés kategória: 
Botanikai tanösvény kialakítása műemléki környezetben – Blaskovich Múzeum, Tápiószele 
ZeneMűTárgy programfejlesztés és foglalkoztató füzet és a Mi mu mu című honlap – Miskolci 
Képtár – Városi Művészeti Múzeum, Miskolc 
 
 
2009 
Kiadvány kategória: 
Mesterfüzetek. Oktatócsomagok Gárdonyiról és az Egri csillagokról – Heves Megyei Múzeumi 
Szervezet Dobó István Vármúzeumának Gárdonyi Géza Emlékháza 
Határtalan történet – Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága, Soproni Múzeum 
 
Múzeumpedagógiai kezdeményezés kategória: 
Nyelvet öltünk. Múzeumbusz a Magyar Nyelv Évében – Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 
Múzeumi hét. Játékos kalandozás a régmúlt korokban – Nógrád Megyei Múzeumi Szervezet 
Pásztói Múzeuma 
 
 
2010 
Kiadvány kategória: 
Kép-tár-mutató – Damjanich János Múzeum, Szolnok 
Herceg Egervári Elemér naplója – Gödöllői Királyi Kastély, Gödöllő 
 
Múzeumpedagógiai kezdeményezés kategória: 
Időutazás – Tatabányai Múzeum Bányászati Skanzen Iskolamúzeuma, Tatabánya  
Az íjtól a géppuskáig. A lőfegyverek története – Hadtörténeti Intézet és Múzeum, Budapest 
 
2011 
Kiadvány kategória: 
A Kúria titkai – Blaskovich Múzeum, Tápiószele 
Zöldfülű Péter – JPM Természettudományi Osztálya, Pécs 
 
Múzeumpedagógiai kezdeményezés kategória: 
Biblia Scripta. Az írás a középkorban – Pannonhalmi Bencés Apátság, Pannonhalma 
Már nem csak optikai illúzió. Zebra interaktív kiállítótér és Zebra Műtermi Napok – Vasarely 
Múzeum, Budapest 
 
Különdíj: 
Szeresd Kőbányát, szeresd a családod! - Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központ, 
Kőbányai Helytörténeti Gyűjtemény és Látványtár 
 
2012 
Kiadvány kategória: 
A tárgy – egy egész világ. Módszertani kiadvány és online felület – Magyar Nemzeti Múzeum, 
Budapest 
Online oktatójátékok a Semmelweis Orvostörténeti Múzeum múzeumpedagógiai programjában – 
Semmelweis Orvostörténeti Múzeum, Budapest 
 
Múzeumpedagógiai kezdeményezés kategória: 
Ki vagyok én? Szerepjáték Petőfivel – Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest 
Ráhel, János, Jákob és a színésznő – Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre 
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2013 
Tárgyas ragozás – Néprajzi Múzeum, Budapest 
Módszertani segédanyagok pedagógusoknak – Gödöllői Királyi Kastély, Gödöllő 
Mesemúzeum és Meseműhely komplex programja – Mesemúzeum, Budapest 
Városfelfedező program a Fény és Árnyék állandó kiállításhoz – Budapesti Történeti Múzeum, 
Budapest 
 
Elismerő oklevél: 
Jakováli Hasszan-dzsámi, Pécs múzeumpedagógiai programja - Forster Gyula Nemzeti 
Örökséggazdálkodási és Szolgáltatási Központ 
Gödöllői Városi Múzeum Tündérkert programsorozata és kiadványa – Gödöllői Város Múzeum, 
Gödöllő 
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II. melléklet 
 

Országos Múzeumpedagógiai Konferencia  
A konferenciasorozat helyszínei és témái 2009-2013 

 
A múzeum jövője, a jövő múzeuma  
2009. Győr, Xántus János Múzeum 
 
„Kulturális utak” - Változó igények, változó múzeumok 
2010. Szolnok, Damjanich János Múzeum  
 
Digitális menetrend 
2011. Miskolc, Herman Ottó Múzeum  
 
Múzeumok újratöltve! Generációk a jövő múzeumáért 
2012. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
 
Megőrzésre érdemes! A szó elszáll, a post-it megmarad? 
2013. Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum  
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III. melléklet 
 

A TIOP és TÁMOP konstrukciók pályázati kiírásaiban megjelenő 

múzeumpedagógiai vonatkozású definíciók, fogalommagyarázatok 

 

Látványtár: minimum 15 főből álló csoport befogadására és egyidejű látogatására alkalmas, az 

állományvédelmi szempontoknak, az őrzésvédelmi és műtárgybiztonsági feltételeknek megfelelően 

kiépített és közművesített, látogatható tér. 

 

Tanulmányi raktár: minimum 15 főből álló csoport befogadására és egyidejű látogatására 

alkalmas, az állományvédelmi szempontoknak, az őrzésvédelmi és műtárgybiztonsági feltételeknek 

megfelelően kiépített és közművesített, látogatható tér, amely teljesíti a C1.1.1. pontban az A) és C) 

komponensekre megfogalmazott elvárásokat is (tehát rendelkezik oktatótérre,l virtuális ponttal). 

 

Virtuális oktatópont: az iskolabarát múzeum virtuális oktató pontjaként értelmezhető digitális 

tartalmakhoz való hozzáférést biztosító, szükséges IKT infrastruktúrával felszerelt, internet-

csatlakozással rendelkező informatikai pont a múzeumi terekben. 

 

Múzeumi oktatótér/foglalkoztató helyiség („oktató múzeum”): a múzeumpedagógiai 

foglalkozások megtartásához kapcsolódó, minimum 15 főből álló csoport befogadására, leültetésére 

és egyidejű foglalkoztatására alkalmas oktató- vagy foglalkoztató tér. 

 

Egész napos családi foglalkozás: a múzeum kiállításaihoz, (állandó, időszaki) gyűjteményeihez, 

és/vagy a múzeum hagyományos eseményeihez (Múzeumi Világnap, Múzeumok Éjszakája, 

Múzeumok Őszi Fesztiválja, a Magyar Kultúra Napja, Tájak Korok Múzeumok napja, a múzeum 

alapításának évfordulója, a város ünnepe, stb.) kapcsolódó, a helyi hagyományok felélesztését, 

fenntartását, a helyi identitást erősítő, az ismeretek gazdagítását, a kis (családi, baráti, stb. ) és 

tágabb (iskolai, tevékenységekhez kötődő stb.) közösségek kialakítását, fejlesztését, a múzeum 

iránti elkötelezettség kibontakoztatását és elmélyítését szolgáló szórakoztató, illetve szórakoztatva 

oktató eseménysorozat.  

 

Múzeumpedagógia fogalma: a múzeumpedagógia oktató, nevelő és ismeretterjesztő céllal 

közvetíti a látogatók számára a múzeumokban felhalmozott tudást és ismereteket, az életkori 

sajátosságoknak és a célcsoportnak megfelelő módszerekkel. A múzeumpedagógiai tevékenységek 

célja, hogy a múzeumok gyűjteményei, kiállításai értelmezhetővé és hasznosíthatóvá váljanak a 



 

150 
 

látogatók, jelen pályázat keretében kiemelten a formális oktatásban részt vevő gyermek- és ifjúsági 

korosztály számára.  

 

Műhelygyakorlat: egy-vagy több alkalommal, múzeumi és/vagy a témával magas színvonalon 

foglalkozó szakemberek közreműködésével megvalósuló, olyan képzési forma mely során egy-egy 

– a múzeum által ajánlott, illetve a résztvevők által igényelt, javasolt, elfogadott témakör részletes 

megtárgyalása történik korszerű didaktikai módszerekkel (különösen előtérbe helyezve az egyéni 

tapasztalást, konzultációt, véleménynyilvánítást) kiscsoportos formában. 

 

Múzeumi óra: Tananyaghoz kapcsolódó vagy a nevelési terv részét képező iskolán kívüli tanóra. 

Elméleti feldolgozás + ismereteket rögzítő, elmélyítő módszerek.  

 

Múzeumi szakkörök: Alap- és középfokú iskolák délutáni elfoglaltsága.  

 

Tematikus foglalkozás: Kiállításhoz kapcsolódóan az előzetes tudást, ismereteket, életkori 

sajátosságokat, s a program oktatási és nevelési célját figyelembe véve egy, vagy több témakör 

interaktív feldolgozása, interpretáció. 

 

Műhelyfoglalkozás, műhelymunka: Múzeumpedagógiai elméleti órákhoz kapcsolódó, tapasztalati 

úton új ismereteket rögzítő, kreativitást fejlesztő foglalkozások.  

 

Szünidei múzeumi gyermekfoglalkoztató napok: A szünidő élményszerű, ugyanakkor hasznos 

eltöltése az informális tanulás jegyében vagy az erdei iskola mintájára indított non-formális tanulási 

rendszer a múzeumi gyűjteményi anyaghoz kapcsolódó kulturális örökség tanulmányozására 

iskolán kívüli helyszínen. 

 

Speciális múzeumi foglalkozás: Fogyatékkal élők felzárkóztatását, integrálását segítő 

képességfejlesztő múzeumi foglalkozás.  

 

Szabadegyetem felsőbb osztályos diákoknak: A pályázat céljaihoz kapcsolódó témakörökben 

előadás-sorozat és hozzá kapcsolódó aktivitások. 

 

Egész napos családi foglalkozás: Több generáció egyidejű részvételét biztosító, informális 

programsorozatok. 
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IV. melléklet 

Interjú-kérdések 

TÁMOP kiemelt projekt (MOKK 2008-2013) 
 

A pályázat tervezésekor, az indításkor milyen szempontok alapján határoztátok meg a projekt fő 
irányait? 

 
Véleményed szerint mennyire sikerült az eredeti elképzeléseket megvalósítani? 

 
A megvalósítás során mi volt számodra a legmeglepőbb pozitív tapasztalat? 

 
A megvalósítás ideje alatt milyen nem várt helyzetekkel, akadályokkal, nehézségekkel kellett 
szembenézni? Milyen tényezők hátráltatták esetleg a tervek sikeres megvalósítását? Hogyan 
sikerült ezeket megoldani, leküzdeni? 

 
Visszatekintve mit tartasz a projekt legnagyobb eredményének? 

 
Véleményed szerint mi a projekt legsikeresebb eleme?  

 
Ha ma újratervezhetnéd a MOKK most lezárult projektjét, mi az, amit máshogy csinálnál? 

 
Mit gondolsz, milyen hosszabb távú hatással lesz a MOKK eddigi 5 éve a hazai múzeumi 
életre? 

 
A következő időszakban milyen formában tervezitek az egyes projektelemek továbbfejlesztését, 
továbbvitelét? 

 
Milyen új irányokba nyit a MOKK a következő 3-5 évben? 
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V. melléklet 

Hallgatói elégedettséget mérő kérdőív kérdései (SZTTSZ és IMP képzések) 

 

1. Megfelelt-e várakozásaidnak ez a képzés? Indokold is meg a válaszodat! 
 
2. Melyek azok a témák, előadások, amelyeket legjobban tudsz hasznosítani a munkád során? 
 
3. Mely témákat, előadásokat tartottad a legkevésbé hasznosnak és miért? 
 
4. Javasolj olyan témát vagy módszert, amivel kiegészítenéd a tananyagot! Indokold is meg a 
válaszod! 
 
5. Egyéb, amit fontosnak tartasz megosztani velünk: 
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VI. melléklet 

A vizsgált képzések tematikái 

 

Iskolák és múzeumok partnersége 

A múzeumi gyűjtemény, mint tantervi-módszertani segédlet. 
Múzeum és oktatási-nevelési intézmény együttműködése (óvoda és múzeum, iskola és múzeum 
együttműködése – esettanulmányok). 
Iskola a múzeumban, múzeum az iskolában. (A pedagógus és a diákok előzetes felkészítése, 
felkészülése a múzeumpedagógiai órára. A múzeumi foglalkozás hármas egysége.) 
A múzeumi foglalkozás utókövetése, visszacsatolás. 
Múzeumpedagógiai segédanyagok tervezése, kidolgozása diákoknak és pedagógusoknak. 
A múzeumi kommunikáció alapjai. 
A múzeumlátogatás körülményei (a múzeumlátogatás előkészítése, szervezése, lebonyolítása, a 
múzeumlátogatás utóélete). 
 
 

Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni – Projektmódszer a múzeumpedagógiában 

A múzeumok szerepe az európai és magyar kulturális életben. 
A múzeumok hármas feladata, abban az ismeretátadás, az oktatás szerepe. 
A múzeumpedagógia meghatározása, alapjai. 
Áttekintés a mai magyar múzeumpedagógia történetéről, helyzetéről. 
A múzeumpedagógiai koncepció felépítése, a múzeumpedagógiai stratégia és marketing. 
Az ötlettől a megvalósításig - kiállítások múzeumpedagógiai hasznosítása, a projekttervezés 
elmélete és gyakorlata. 
Múzeumpedagógiai foglalkozások módszertani kérdései - múzeumok oktatási módszerei a 
különböző korosztályok számára az óvodától a középiskoláig. 
Az ismeretátadás tárgyi és személyi feltételeinek biztosítása. 
Oktatási segédanyagok készítésének elméleti és gyakorlati lépései. 
Kiállítások feladatlapos feldolgozása különböző korosztályok számára. 
Múzeum és élmény - drámapedagógiai a múzeumban. 
A múzeumi kommunikáció alapjai, a múzeumpedagógiai tevékenység kommunikációja. 

../../../../../Dokumentumok/Downloads/Palyazati_felhivas_TIOP_122_ok_mod.pdf
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VII. melléklet 

Uniós fejlesztések hatása a 
múzeumpedagógiára 
Kedves Múzeumi Kolléga! 
Doktori kutatásom témája az elmúlt öt éves időszak uniós forrásból megvalósult 
múzeumpedagógiai fejlesztéseinek hatása a múzeumi szférára, a múzeumpedagógiai munkára, 
szemléletre. Köszönöm, ha megosztja velem véleményét, és az alábbi kérdések megválaszolásával 
segíti egy átfogó kép kialakítását. A kérdőív kitöltése kb. 20 percet vesz igénybe, néhány konkrét 
adat mellett főként személyes tapasztalatokra, benyomásokra és véleményekre kérdezek rá. A 
válaszadás anonim és önkéntes, a közölt adatokat csak a kutatásomhoz fogom felhasználni. 
*Kötelező 
 1. Az Ön múzeumában melyik pályázat keretében történt fejlesztés?* 

Ha több pályázaton is nyertek, kérem, valamennyit jelölje be! 
TIOP-1.2.2-08/1 
TIOP-1.2.2-09/1 
TIOP-1.2.2-11/1 
TÁMOP-3.2.8/B-08 
TÁMOP-3.2.8/B-08/KMR 
TÁMOP-3.2.8/10/B 
TÁMOP-3.2.8/10/B/KMR 
TÁMOP-3.2.8/B-12/1 

Egyéb:  
 

A pályázatok keretében milyen típusú fejlesztések valósultak meg az Ön intézményében?* 
Kérem, jelölje be valamennyit! 

látványraktár 
tanulmányi raktár 
múzeumpedagógiai foglalkoztató helyiség 
infokommunikációs pontok a kiállításban 
múzeumi óra 
tematikus foglalkozás 
szabadegyetem 
múzeumi szakkör 
speciális múzeumi foglalkozás 
szünidei múzeumi gyerekfoglalkoztató napok 
családi nap 
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műhelyfoglalkozás, műhelymunka 
témanap, témahét 

Egyéb:  
 
3. Milyen változásokat generált(ak) a megvalósult projekt(ek) az intézményben?* 
Kérem, az alábbi szempontok mentén értékelje a projekt eredményeit! 

 
jelentősen 
javult/fejl
ődött 

valamelyest 
javult/fejlő
dött 

nem 
változott a 
korábbihoz 
képest 

valamelyest 
csökkent/ro
mlott 

jelentősen 
csökkent/
romlott 

esetünkben 
nem 
releváns 

A múzeumpedagógiai 
infrastruktúra 

      

A múzeumpedagógiai 
"eszközparkja", 
felszerelése, 
ellátottsága 

      

Az intézmény 
múzeumpedagógiai 
programkínálata 

      

Az intézmény 
kapcsolata a 
helyi/környékbeli 
oktatási 
intézményekkel 

      

Az intézmény 
múzeumpedagógiai 
programjainak 
népszerűsége a 
pedagógusok körében 

      

Az intézmény 
kapcsolata más 
intézményekkel, civil 
szervezetekkel 

      

A múzeumpedagógia 
megítélése az 
intézmény vezetősége 
részéről 

      

A múzeumpedagógiai 
tevékenység 
megítélése a 
tudományos 
munkatársak körében 

      

A múzeumpedagógiai 
tevékenységre 
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jelentősen 
javult/fejl
ődött 

valamelyest 
javult/fejlő
dött 

nem 
változott a 
korábbihoz 
képest 

valamelyest 
csökkent/ro
mlott 

jelentősen 
csökkent/
romlott 

esetünkben 
nem 
releváns 

fordítható forrás 
mennyisége 

A múzeumpedagógus 
munkatárs 
tevékenységének 
elismertsége az 
intézményen belül 

      

A múzeumpedagógus 
és a tudományos 
munkatársak közötti 
együttműködés 

      

A projektszemléletű 
munkatervezés 
alkalmazása 

      

4. Milyen egyéb, az előzőekben nem felsorolt, jelentős változást tapasztalt az intézményben 
a projektek megvalósítása kapcsán?* 

 
5. Mit tart a megvalósult fejlesztések közül a saját intézménye számára a legfontosabb 
eredménynek? Miért? * 

 
6. Melyik fejlesztés bizonyult a leginkább fenntarthatónak? Miért? * 

 
7. Melyik fejlesztés tűnik a legkevésbé fenntarthatónak? Miért? * 
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8. Mennyire ért egyet az alábbi állításokkal? * 
Kérem, jelölje be! 

 teljes 
mértékben 

többnyire 
igen 

inkább 
nem 

egyáltalán 
nem 

A fejlesztések hatására nőtt az intézmény 
ismertsége. 

    

A fejlesztések eredményei meghatározóak 
a múzeum hosszabb távú fejlődése 
szempontjából. 

    

A múzeum számára a pályázatokon 
elnyert forrás komoly anyagi segítséget 
jelentett. 

    

A fejlesztések nyomán új célcsoportok 
számára vált elérhetővé a múzeum. 

    

A fejlesztések hozzájárultak a múzeumok 
általános ismertségének növeléséhez. 

    

A fejlesztések nyomán változatosabbá vált 
a múzeumi ismeretszerzés. 

    

A fejlesztések nyomán újra kellett 
gondolni az intézmény 
múzeumpedagógiai céljait, módszereit. 

    

A fejlesztések nyomán fejlődött, 
gazdagodott az alkalmazott 
múzeumpedagógiai módszertan, eszköztár. 

    

A fejlesztés a múzeum kiállításrendezési 
gyakorlatában is változást idézett elő. 

    

9. A fejlesztéseket megelőzően az alábbiak közül melyeket alkalmazta a múzeumpedagógiai 
tevékenység során?* 

drámapedagógia 
szerepjáték 
bábozás 
demonstrációs eszközök alkalmazása 
kísérletezés 
kreatív alkotás 
kooperatív munkaszervezés 
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10. A fejlesztések nyomán milyen új módszertani eszközöket alkalmaz a múzeumpedagógiai 
tevékenységek során?* 

drámapedagógia 
szerepjáték 
bábozás 
demonstrációs eszközök alkalmazása 
kísérletezés 
kreatív alkotás 
kooperatív munkaszervezés 

Egyéb:  
11. Milyen hatással voltak a fejlesztések a múzeumpedagógiai szakember-állományra?* 
Több választ is megjelölhet. 

 több határozatlan idejű múzeumpedagógus munkatárs dolgozik az intézményben 
 a projekt ideje alatt több múzeumpedagógus dolgozott az intézményben 
 más státuszban dolgozó munkatársak is dolgoznak múzeumpedagógiai feladatkörben 
 külsős munkatársakat sikerült bevonni a múzeumpedagógiai tevékenységbe 
 nem történt személyi fejlesztés 

 Egyéb:  
12. Társult-e szakember-képzés a múzeumpedagógiai fejlesztésekhez? Kérem, jelölje, hogy 
az alábbi képzések közül melyiken vettek részt a múzeum munkatársai 2008-2013. között!* 

 Múzeumi vezetői ismeretek (MOKK) 
 "Érted?! - Értem!?" - Hogyan fogadjuk fogyatékos embertársainkat múzeumainkban? 

(MOKK) 
 Kiállítás-rendezés A-Z-ig: az ötlettől a megvalósításig a közoktatás szolgálatában (MOKK) 
 Múzeumi kommunikáció az oktatás szolgálatában (MOKK) 
 Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni - Projektmódszer a múzeumpedagógiában (MOKK) 
 Iskolák és múzeumok partnersége (MOKK) 
 Iskolabarát múzeumi környezet (MOKK) 
 Oktatási célú múzeumi kiadványok (MOKK) 
 Hálózatosodás és együttműködés az iskolán kívüli szervezett tanulásban (MOKK) 
 Múzeumpedagógiai szakirányú képzés (ELTE PPK) 
 Nem vettünk részt képzésen 

 Egyéb:  
13. Volt-e kapcsolata az intézménynek a Múzeumi Oktatási és Képzési Központtal 2008-
2013. között?* 

 igen 
 nem 
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14. Ha igen, miben nyilvánult meg ez a kapcsolat? 

 
15. Hol található az Ön múzeuma? * 

 Budapesten 
 megyeközpontban 
 vidéki városban 
 kistelepülésen 
16. Mennyi az átlagos évi látogatószám az ön múzeumában? * 

 5.000 fő alatt 
 5.000 - 25.000 fő között 
  25.000 - 50.000 fő között 
 50.000 - 100.000 fő között 
 100.000 fő fölött 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


