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Absztrakt: Jelen esszé a múzeumpedagógia megjelenésére a pécsi tanárképzésben 2005-ig, a tárgy kép-
zésbeli indulásáig tekint vissza. Célja, hogy felvázolja a múzeumpedagógia kurzusok évtizedes gyakor-
latának meghatározó koncepcionális elemeit és módszertani jellemzőit a pécsi tanárképzésben. Ennek 
a célkitűzésnek nemcsak a tantárgy pécsi tanárképzésbeli „jubilálása” okán lehet létjogosultsága, mint 
egyfajta időszerű összegzésnek, hanem azért is, mert a tanárképzés nemzetközi trendjei és a múzeum-
pedagógia aktuális nemzetközi trendjei több szálon is párhuzamosságot mutatnak, illetve egymást erő-
sítő hatások lehetőségeként is értelmezhetőek.  Ezért amellett érvelünk, hogy nem csupán egy szűk te-
rület iránt érdeklődők „belügye” a múzeumpedagógia, hanem a múzeumpedagógiának a tanárképzés 
egésze szempontjából is van jelentősége mind szemléleti, mind diszciplináris, mind felsőoktatás -peda-
gógiai, mind pedig a képzésbe beemelhető, tárgyalható kérdések tematikus meghatározása szempont-
jából. Kulcsszavak: múzeumpedagógia, tanárképzés, tantárgyi koncepció . 

 

A szempontok forrásai 

Még akkor sem kicsinyelhetjük le a múzeumpedagógiai kutatások és tapasztalatok potenciális  

szerepét a tanárképzés fejlesztése, ill. a pedagógusképzés egésze szempontjából, ha tudjuk, 

hogy ezzel az elvi státusszal korántsem csak ez a tudásterület rendelkezik, hanem számos más 

tudásterület is. Az elvi lehetőségeknek keretet azok a szakmai normák és oktatáspolitikai elő-

írások szabnak, amelyek segítségével a képzési területen a mozgásterünket kijelölhetjük.  Ah-

hoz, hogy a tanárképzés szempontjairól érdemben beszélhessünk, érdemes meghatározni e 

szempontok forrásait is. Az 1.ábra azt mutatja be, mely meghatározók metszetében látszik cél-

szerűnek a múzeumpedagógia tanárképzési szempontú tárgyalása. 

A tartalmi szabályozás területén mind a Nemzeti alaptanterv (NAT), mind a kerettantervek, 

(KT), mind a helyi tantervek (HT) irányadóak. A nemzeti köznevelésről szóló törvény 27. pa-

ragrafusa alapján tanórai foglalkozások a hagyományos, tantermi szervezési formáktól eltérő 

módon is szervezhetők, például erdei iskolai, múzeumi vagy könyvtári foglalkozások kereté-

ben, művészeti előadáshoz vagy kiállításhoz kapcsolódó foglalkozások formájában is, feltéve, 

hogy ezek által is biztosított az előírt tananyag közvetítése, a követelmények teljesítése, az 

ingyenesség és a tanulói terhelés korlátozására vonatkozó rendelkezések betartása. 1 Közös 

szemléleti és elvi alapnak tekinthető a nemzeti alaptanterv előírásai és a tanári képesítési kö-

vetelmények2 alapján egyaránt, hogy a foglalkozások tervezése és megtartása során a diákok 

aktivitására épülő, az ismeretek „átadásán” túl a képességeiket és a személyiségüket is fej-

lesztő, egyéni tanulási utak létrejöttét is támogató, differenciáló, és változatos módszereket 

alkalmazó pedagógiai és felsőoktatás-pedagógiai megoldásokra célszerű törekedni. 

                                                      
1 110/2012. (VI. 4.) Korm. Rendelet A Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról.  
2 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 

kimeneti követelményeiről 
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1. ábra A tanárképzési szempontok alapvető forrásai a múzeumpedagógiában  

 

A célcsoport általános jellemzőinek ismeretén túl, az egyes foglalkozások résztvevőiből 

álló csoportok speciális adottságaira és jellemzőire való építkezés különösen a foglalkozásve-

zetés szituatív reagálásokat is bőven igénylő fázisaiban nélkülözhetetlen. Bár a tanárképzést  is 

folytató felsőoktatási intézmények székhelyén vannak múzeumok, a közoktatás, köznevelés 

világára felkészítendő tanárjelöltek számára nagyon fontos támpontokat adni ahhoz is, hogy 

miként értelmezhetik (át), és hogyan adaptálhatják a múzeumpedagógia órákon szerzett ta-

pasztalataikat olyan környezetekben pedagógusként dolgozva, ahol nincsenek helyben múze-

umok vagy kiállítások. Ebből a szempontból fontos lehet mérlegelni, hogy vajon a város mint 

múzeum, a település mint múzeum múzeumpedagógiai koncepcióként kiterjeszthető-e, illetve 

mennyiben terjeszthető ki olyan településekre, ahol az épített vagy tárgyi kulturális örökség 

szegényesnek tekinthető. Ha a múzeumot — erősen vitatható leegyszerűsítéssel — nem tekin-

tenénk másnak, mint egy lehetséges fizikai vagy virtuális megismerési térnek, vagy leginkább 

úgy gondolnánk rá, mint egy, a fejünkben lévő museionra, azaz szentélyre; szemlélődő, gyö-

nyörködő, gondolkodó, alkotó, táncoló és töprengő múzsáink egyikének-másikának szálláshe-

lye, nos, akkor talán még ily leegyszerűsítő alapállással is lehetnénk, kulturális értékekben 

szegényesebbnek mondott településeken is, végzett pedagógusokként, előmozdítói azoknak a 

folyamatoknak, amelyek az adott település helyi értékeinek (táji adottságainak, növénytani, 

zoológiai, néprajzi, irodalmi, képzőművészeti, építészeti, ipartörténeti, technikai, iskolatörté-

neti stb. értékeinek) értékként való megismerésében, felmutatásában, megbecsülésében, sze-

mélyes és közösségi identitást formáló jelentőségének formálásában előremutatóak. Ismerete-

inkre és tanulási késztetéseinkre támaszkodva, korunk tömegesen hozzáférhető rögzítő techni-

kái mellett, jelenünk archiváló, muzealizáló törekvéseivel is összhangban, lehetőséget látha-

tunk egy, az adott település civil hétköznapjai tárgyi, írott és fotografikus elemeit is felhasz-

náló, azokra reflektáló megismerési mód érvényesítésére, iskolai kerteken belül és azokon túl 

is, diákjaink gyűjtő munkájának inspirálásával, e gyűjtemények tanulási folyamatokba való 

bevonásával, iskolai kiállítások, a hét és a hónap műtárgya iskolai projektek szervezésével és 

Tartalmi szabályozás (NAT, KT, HT) 
és az aktuális hazai és nemzetközi 

oktatáspolitikai törekvések

A képzés típusa, 
célcsoportja és az 
adott képzésben 

résztvevők konkrét 
csoportjának 

jellemzői

Az érvényben lévő tanári képesítési 
követelmények és a mögöttük lévő 
nemzetközi kutatási eredmények
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múzempedagógiai 
ismeretek, a képző 

intézmény 
múzeumi szférával 
való kapcsolatai és 

az elérhető 
múzeumi, kiállítási 

kínálat 



A tanárképzés szempontjai a  múzeumpedagógia  gyakorlatában  

 

85 

sok egyéb, terjedőben lévő módszertani megoldással élve. Efféle módszerekről és alkalmazási 

lehetőségeiről például Vásárhelyi Tamás és Sinkó István ma már „klasszikusnak számító, 

2004-ben megjelent kötete3 vagy Miszné Korenchy Anikó átdolgozásában és fordításában „A 

tanulás tárgyakkal” című módszertani munka4 is bőven nyújt hozzáférhető és hétköznapi tár-

gyakkal kivitelezhető példákat. 

A település, mint múzeum koncepció tehát nyilvánvalóan mást jelent, más elvárásokkal, 

más célkitűzésekkel párosul, ha kultúrpolitikai vagy településfejlesztési szempontból állapít-

juk meg a kritériumait, mint pedagógiai értelmezésben. A kulturális örökség kellő gazdagsá-

gának híján nem is fogalmazódik meg ilyen ambíció, jóllehet,  mind a turisztikai vonzerő nö-

velésének tágabb perspektívájából, mind ökológiai szempontból a „helyi” egyre értéktelítet-

tebb fogalommá látszik válni. Pedagógiai értelemben az ideális feltételekkel kapcsolatos hiá-

nyok sorolásánál „szabadabbak” lehetünk annyiban, hogy egy, a gyűjtésen, tanulói gyűjtemé-

nyek készítésén, rendszerezésén, bemutatásán és kapcsolódó tapasztalatai és tudáselemei isko-

lai felhasználásán alapuló múzeumpedagógiai megközelítés alkalmazása elvileg bárhol lehet-

ségesnek látszik. Okfejtésünk lényege tehát, hogy bár fontos múzeumi tapasztalatokhoz és ki-

állítási élményekhez kötni a múzeumpedagógiai foglalkozásokat és a köznevelés színterein 

meghonosodó múzeumpedagógiai és pedagógiai programokat és alkalmakat, ám egy adott te-

lepülésen a múzeum (vagy tájház vagy egy látogatható magángyűjtemény) hiánya sem zárja ki 

a múzeumpedagógiai megközelítések lehetőségét. Tanulói gyűjtemények iskolai alkalmazásá-

nak nem feltétlenül kiaknázott lehetőségein túl, a növekvő számú virtuális gyűjtemények és 

interaktív tárlatok is kínálnak jelen írás keretei között bővebben nem tárgyalandó pedagógiai 

lehetőségeket. 

A múzeumpedagógia tantárgy megjelenése a pécsi tanárképzésben 

A tárgy az indulásakor nem támaszkodott közvetlen helyi, intézeti előzményekre. Első temati-

kája 2005-ben, külső inspirációra, a PTE Neveléstudományi Intézetén kívülről, a klasszika -

filológia tudományterülete felől érkező felkérésre készült el, a tanárjelöltek képzésében a spe-

ciális kollégiumok sorában bővítve akkor a választható kurzusok körét. A tantárgy fejlesztésé-

ben rendkívüli inspirációt jelentett és jelent ma is a tanulás-tanítás, oktatás-képzés, művelődés 

és önképzés nem tantermi lehetőségeinek kivételes pécsi gazdagsága. Az egyetem keretei kö-

zött keletkező releváns kutatási eredmények létrejötte, valamint a város kulturális és történeti 

értékeire, hagyományaira és eseményeire koncentráló kiadványok, orgánumok és kulturális 

rendezvények oktatásban is felhasználható tartalmai szintén fontos hátterét jelentik a múzeum-

pedagógia helyi fejlesztésének. Vitathatatlanul kiemelkedő szerepűek azok az országos szintű 

szakmai programok, képzések és konferenciák is, amelyek rendszeresen kiváló alkalmakat te-

remtenek képzők és múzeumpedagógusok tanulásához. A múzeumpedagógiai tanévnyitók 

mellett a Ludwig Múzeum programjainak intézményi gyakorlatunkban meghatározóvá vált ha-

tását emeljük még ki. 

Az évek során vált nélkülözhetetlenné a tanárképzés és múzeumi szféra helyi együttműkö-

dése a kölcsönös előnyök jegyében, támaszkodva muzeológusok és oktatók kutatási eredmé-

nyeire, személyes konzultációinak eredményeire, és élve Janus Pannonius Múzeum Történeti 

                                                      
3 Vásárhelyi, Sinkó 2004. 
4 Durbin, Morris, Wilkinson 2004. 
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Osztályán, egy régi tímárház padlásterében kialakított foglalkoztató terem adta infrastrukturá-

lis lehetőségekre is. Az együttműködés a tanárképzés terén jelenleg a Janus Pannonius Mú-

zeum Történeti Osztályával a legszorosabb, és projektekben való munkára, múzeumpedagógiai 

tartalomfejlesztésre, képzési programban való közreműködésre terjed ki. Utoljára, de nem 

utolsó sorban arra térünk ki, hogy az eltelt időszakban örvendetes módon és ugrásszerűen gya-

rapodott az elérhető múzeumpedagógiai kiadványok száma, amelyek a képzések és továbbkép-

zések számára ajánlható módszertani anyagokkal való ellátás terén a Múzeumi Oktatási és 

Képzési Központ koordinálásában orvosolni tudták a korábbi hiányokat. 5 

A múzeumpedagógia tartalmi elemei a pécsi tanárképzésben 

Tanárképzésünkben a múzeumpedagógia intézményesülési folyamatába és tevékenységi terü-

leteibe nyújt elméleti és gyakorlati bevezetést a tantárgy. A múzeumok funkcióját és a tanu-

lásban betöltött szerepét hangsúlyozó program tantermi és szabadtéri foglalkozások keretében, 

múzeumi környezetben, aktuális kiállítási helyszíneken, alkalmanként muzeológusok, múze-

umpedagógusok közreműködésével zajlik, hozzájárulva kiállítások és közönségük kapcsolatá-

nak létrehozásához és elmélyítéséhez, és ebben a folyamatban a pedagógiai , pedagógusi és 

intézményvezetői szerepvállalás lehetőségeinek tudatosításához, módszereinek feltérképezé-

séhez és gyakorlásához. 

A tárgy tematikájában szereplő témakörök: az európai múzeumok történeti kialakulása és 

az első hazai gyűjtemények, a muzeológia tárgya, a múzeumok funkciói és típusai, a múzeum-

pedagógia fogalma, intézményesülése és diszciplináris keretei, múzeumpedagógiai konferen-

ciák a múzeumpedagógia intézményesülésének folyamatában és a szakma legjelentősebb hazai 

fórumai, újabb hazai és nemzetközi irodalma, a múzeumpedagógus szerepköre és kompeten-

ciái, iskolák és múzeumok kapcsolata, szerepmegosztása a kultúraközvetítés és a személyiség-

fejlesztés terén, iskolabarát, családbarát és látogatóbarát múzeumok, a múzeumi foglalkozás-

tervezés és -vezetés néhány pedagógiai elve. Interaktivitás a múzeumpedagógia gyakorlatában.  

Egy-egy szemeszternek vagy tanévnek az utóbbi években kiemelt témája, illetve kialakított 

fejlesztési iránya is van. 2014-ben például a kert témája került középpontba, 2015-ben pedig 

— a Pécsett újonnan megnyílt állandó kiállítás kapcsán — a roma holokauszt. A helyi kiállí-

tásokhoz kapcsolódó fejlesztő munka jellemzően projektorientált formában, a résztvevők 

együttműködő munkamegosztásával valósul meg. A múzeum szakértő munkatársai közremű-

ködésével létrejövő fejlesztések gyakorlati hasznosítására is sor kerülhet, ami a fejlesztésben 

közreműködő diákok számára is különös motivációt jelent. 

Néhány koncepcionális és módszertani kérdés 

Koncepcionális szempontból a PTE tanárképzésében meghonosodott múzeumpedagógia a lo-

kális adottságok meghatározó szerepét hangsúlyozza, és a város mint múzeum elgondolások 

múzeumpedagógiai gyakorlatba ültetésének igényét emeli ki. A PTE tanárképzésében a múze-

umpedagógia a saját természete szerint, az ún. katedrapedagógiával radikálisan szakítva, mind 

az egyetemi környezettől, mind a tanárjelöltek mindennapi tapasztalati tereitől meglehetősen 

távol, konkrét kiállítási helyszínek alkalmi tereiben elevenedik meg, ahol nem az oktató vagy 

egy tárlatvezető magyarázatai, hanem a diákok tevékenysége áll a középpontban. A résztvevők 

tevékenységén belül az irányított tapasztalatszerzés és ennek strukturált gyakorlatokkal támo-

gatott reflexiója meghatározó. E folyamatok felsőoktatás-pedagógiai támogatásához a reflektív 

                                                      
5 http://www.mokk.skanzen.hu/modszertani-kiadvanyok1.html (2015.08.30.) 

http://www.mokk.skanzen.hu/modszertani-kiadvanyok1.html
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pedagógia 6 és a konstruktivista alapokon nyugvó tanuláselméletek7 nyújtanak szemléleti és 

elvi alapot a múzeumpedagógia számára csakúgy, mint a pedagógusképzés számára általában.  

Az interaktivitásnak a köznevelésben, a felsőoktatásban és a múzeumok múzeumpedagó-

giai gyakorlatában egyaránt gyakran hangoztatott kívánalma szintén konstruktivista gyökerű, 

amennyiben a konstruktív pedagógia tudásképe nem célként már előzetesen tételezett tarta-

lomtudás, nem is statikus tudás, hanem olyan nyitott és dinamikus tudás, amelyben a tudás 

kölcsönös reagálások eredményeként nem eleve adott, hanem folyamatosan létrejövő, bizo-

nyos értelemben kiszámíthatatlan fejlemény. Ez a tudás a statikus tudásképhez rendelhető ko-

rábbi értékmérőkkel nehezen megítélhető, kifejezetten személyes tudás, amely az egyén ideg-

rendszerében a tanulási folyamatok során bekövetkező változások megismeréséhez, így jelen-

kori neurobiológiai kutatások által is kimutatható idegrendszeri változásokhoz és azok értel-

mezéseihez is kötődik. A személyes tudások mércéje nem a konstruktivista elmélet által záró-

jelbe tett tudományos vagy más értelemben vett igazság, hanem az adaptivitás. Az adaptivitás 

e huszadik századi „üdvtana”, ha úgy tetszik, egy redukált üdvtan, amennyiben a „puszta túl-

élésre játszik”, azonban abból a nézőpontból ez mégis egyetemes válasz, hogy maga a túlélés 

az emberi társadalmakban univerzális kérdés akár az egyén egzisztálása, akár az emberi kultúra 

létkérdéseként. 

Társadalmi szinten a tudások diverzitásának igénye egy, az ökológiából átvett párhuzam-

mal jelezheti, hogy nem statikus és uniformizált, hanem sokféle, elemeiben és rendszerében is 

tovább alakítható tudásra, és mindenek előtt a társadalom változási (tanulási!) potenciáljának 

fenntartására van szükség az emberi kultúra fennmaradásához, a mind gyorsabb ütemben vál-

tozó és az emberi beavatkozások által megváltoztatott világ ismert adottságaihoz és ismeretlen 

vagy előre nem jelezhető valóságához való alkalmazkodáshoz, és az ehhez nélkülözhetetlen 

rendszerszintű rugalmasság fenntartásához. Ez az elkötelezettség a lifelong learning felfogás-

tól a life as learning felfogásig ívelő programokban és tudományos „hitvallásokban” is meg-

jelenni látszik. Azok, a neveléstudományok területén is kurrens kutatási és fejlesztési munkák, 

amelyek például a problémamegoldásra és a problémamegoldó gondolkodás fejlődésére és fej-

lesztésére irányulnak, a mindenkori váratlan helyzetek megoldásának humán alapjait erősíthe-

tik meg. A metakogníció kutatása és fejlesztése pedig bizonyos értelemben a saját gondolko-

dásunk határaink kiterjesztéseként és e határok megismeréseként is értelmezhető, mi által a 

modernitás utáni ember a kontrollálható és a bejósolható jelenségek körébe próbálja sorolni 

(legalább) saját magát. A tudás mint adaptációs eszköz, illetve adaptív készlet kapcsán kézen-

fekvő a kérdés, hogy hogyan tud egy újabb vagy régibb keletű tudás adaptívvá, vagyis az azt 

alkalmazó egyén vagy csoport számára a fennmaradásban pozitív, azaz esélyt növelő  ténye-

zővé válni. Talán kevésbé evidens és nem is tipikusan iskolai kérdés, hogy mihez adaptáló-

dunk, vagy mit gondolunk arról, melyek azok a trendek és kényszerek valójában, amelyekhez 

így-vagy úgy alkalmazkodni lenne jó, érdemes, szükséges vagy éppen muszáj. Az alkalmaz-

kodást nem evidenciaként, hanem mérlegelendő kérdésként kezelő kritikai kérdésfelvetések 

elvezethetnek például a múzeumok és galériák kiállításai egy részének kortárs jelenségekre 

reflektáló, kritikai, társadalomkritikai szintjei felismeréséhez, megértéséhez, és lehetséges 

képzésbeli szerepük átgondolásához és kiaknázásához is. 

                                                      
6 Szivák 2004. 
7 Nahalka 1997. 
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A kortárs képzőművészeten keresztül például nemcsak megkésett és hivatalos ideológiák-

kal átitatott világértelmezések, társadalomértelmezések és szereplehetőségek jelennek meg, 

hanem az iskolai, pontosabban iskolás jellegű tudáson kívül eső, kevésbé konform válaszok, 

valamint merőben újnak tetsző problémafelvetések is, sőt a művészetek nyelvén közölhető 

olyan „prognózisok” is, amelyek fontos társadalmi funkciójáról és értékéről az előbbiekben 

volt már szó. Mindezzel arra is szeretnénk rávilágítani, hogy a tanárképzésben elvárható kriti-

kai gondolkodás fejlesztésében a múzeumpedagógia az egyik olyan tárgy, amelynek kitüntetett 

szerepet lehet szánni. 

Az ízlésformálás „ártalmatlan” ambíciójától valójában távol esik a tárgyhoz kapcsolt cél-

kitűzésem. Egy adott gyűjtemény jellemző tárgyi világának kutatásában meghatározó diszcip-

lináris megközelítések a kapcsolódó múzeumpedagógiai foglalkozások során természetesen 

lényegesek, az adott kiállításhoz kapcsolódó tudományos ismeretek egy rétege a foglalkozások 

során sem mellőzhető. Amíg azonban egy adott kiállítási anyag lehetséges pedagógiai szere-

pében jellemző besorolhatósága (például régészeti, művészettörténeti vagy egyéb meghatáro-

zottsága) mint speciális jegy van jelen, addig e speciális jellegre kevéssé  érzékeny módon, 

illetve a diszciplináris tudás megjelenített elemein túl is érvényesülhet bizonyos általános gon-

dolkodási műveleteknek és feladattípusoknak a kiállítási tér adottságai és az ott bemutatott 

tárgy-együttes által inspirált tervezése és gyakorlása; például az asszociatív gondolkodás, a 

ráismerés, felismerés, leírás, felidézés, lényegkiemelés, bemutatás, összehasonlítás, csoporto-

sítás, következtetés, elemzés, rendszerezés, összefüggések keresése, analógiák keresése, ren-

dezőelvek feltárása, vagy az átstrukturálás műveleteinek alkalmazása által. Ebben a múzeum-

pedagógiai gyakorlatban tehát egyfajta kognitív múzeumpedagógia, pontosabban a múzeum-

pedagógia mint tanárképzési tantárgy fejlesztési céljai között a kognitív kompetencia fejlesz-

tésének elsődlegessége bontakozik ki, mi által a PTE tanárképzésének múzeumpedagógiai pra-

xisában a kiállítási tér és tárgyai, valamint a résztvevők mindenkori csoportja együttesen mint 

a megismerés és a gondolkodásfejlesztés egyedi, alkalmi közege tételeződik.  

Az egyes foglalkozások felépítésekor jobbára reális fizikai útvonalakra illesztett gyakor-

latsorokat és az adott foglalkozás célkitűzéseihez igazodó kommunikációs struktúrákat terve-

zünk. Módszertani szempontból tárgyközpontú és tevékenységközpontú megközelítésekkel 

egyaránt élünk, és e megközelítéseket egy foglalkozáson belül keverten alkalmazunk. A tanár-

képzésben létjogosultságot nyert kompetenciafejlesztés igényeinek megfelelően, a diákok ér-

tékeléséhez lehetséges tevékenységeket és műfajokat határozunk meg. Elvszerű és lényeges, 

hogy az individuális teljesítések megengedése és elfogadása mellett, párban vagy kisebb cso-

portokban megvalósítható, illetve projektorientált munkaformát feltételező célokat, tevékeny-

ségeket és választható kimeneti produktumokat is meghatározunk. A hagyományos szeminári-

umi műfajok között a szakirodalmi tanulmányokat és szakfordításokat és a műtárgyleírást és 

műelemzést említhetjük. A gyakran választott, műfajok között a múzeumi foglalkozástervet és 

a múzeumi feladatlapok készítését emelhetjük ki. A tárgy kereti között is megvalósítható 

egyéni tanulási utak megjelenítése szempontjából az egyéni kiállítás-látogatási naplót emelem 

ki. A digitális eszközök alkalmazásának fejlesztése szempontjából a szórólapok poszterek, pla-

kátok, feladatlapok és katalógusok tervezésének szemináriumi lehetőségeit próbáltuk az eddi-

giekben kiaknázni. Végül „Az én gyűjteményem” elnevezésű, a diákok saját reális, virtuális 

vagy fiktív gyűjteményeit létrehozó, illetve azokat bemutató katalógusokat, prezentációkat, ill. 

rögtönzött, alternatív megnyitókkal egybekötött tantermi kiállításokat emelem ki a gyakorlati 

jegyek megszerzéséhez választható hallgatói tevékenységek és produktumok sorában.  
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Összegzés 

Az oktatás világában mára mind a tanulás, mind a tudás hagyományos jelentései átalakultak, 

ennek nyomán egyre inkább a tanulási eredményekre és az azokhoz vezető társadalmi és men-

tális folyamatokra terelődik a figyelem. A múzeumi szférában is változó jelentések aktualizá-

lódnak. Sem az oktatás, sem a múzeumi kultúraközvetítés nem nélkülözheti a kritikai megkö-

zelítéseket. A mai múzeumok már nemcsak tudományos normarendszerek alapján létrehozott 

térbeli narratívák, hanem a kulturális hierarchia átalakulásának kitüntetett intézményei is, ahol 

a látogatók számára egyre kevésbé a korábbi rendszerezések létjogosultságának „bizonyíté-

kait” vagy az állandóság illúzióját nyújtják, hanem ahol olyan effektusokkal és helyzetekkel 

találkoznak, amelyekre reagálva a változásokra való reflexió interpretációs technikáit sajátít-

hatják el.8 A kortárs művészet, illetve az azzal való foglalkozás a társadalmi lét által kínált 

szociális magatartásformák azonosítására is kínál kibontakoztatható lehetőségeket. 9 A múze-

umpedagógiai gyakorlat nem nélkülözheti a kritikai megközelítéseket.10 

A múzeumi tanulás során fejleszthető és fejlesztendő területek között különösen a kommu-

nikáció, az együttműködés, a kritikai gondolkodás és a problémamegoldás területeit emeltük 

ki, amint ezek jelentőségét más szerzők mellett Kárpáti Andrea 11is hangsúlyozza. A kiállítási 

terepeken való irányított tapasztalatszerzést tanárképzési kurzusaink meghatározó elemének 

tekintjük. A terepek kiválasztásakor az állandó kiállítások mellett hangsúlyosabb az időszaki 

kiállítások újdonságértékű, nem „elkoptatható”, és kapcsolódó feladataiban az önálló véle-

ményformálást az előzetes megítélések nélkülözéséből adódóan is támogató közegének prefe-

rálása.12 A múzeumi, köznevelési és felsőoktatási szféra kapcsolatának megerősítését képzé-

seink és aktuális múzeumpedagógiai fejlesztéseink hátterében stratégiai kérdésnek tekintettük. 

E kapcsolatrendszer regionális megerősítéséről Koltai Zsuzsa tanulmánya 13 tudósít egy, a köz-

elmúltban befejeződött uniós pedagógusképzés-fejlesztési projekt14 égisze alatt lezajlott pécsi 

műhelysorozat tapasztalatai alapján. Képzési és fejlesztési tapasztalataink reflexióját egy ko-

rábbi tanulmányunk is segítette, amelyben egy lezajlott múzeumpedagógiai fejlesztés folya-

matára három különböző nézőpontból; a múzeum, illetve a fejlesztésben közreműködő muze-

ológus, a tanárképzés, illetve a fejlesztésben közreműködő oktató, valamint a tanárjelöltek, 

illetve a fejlesztésben közreműködő diákok szempontjából tekintettünk. 15 Az érintett szerep-

lők dialógusára a fenntartókat is beleértve, a továbbiakban is nagy szükség van. Az együttmű-

ködés intézményesített formáinak fenntartását az eddigi együttműködésekben kialakult elkö-

teleződés és a fejlődő szakmai kapcsolatok jól tudják támogatni, helyettesíteni azonban nem 

képesek. 

                                                      
8 György 2007, 245-247. 
9 Hemrik 2004. 
10 Ott 1989. 
11 Kárpáti 2009. 
12 Huszár 2010. 
13 Koltai 2015.  
14 Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a dél-dunántúli régióban. TÁMOP 4.1.2.B 2-13/1-20013-

0014 
15 Huszár, Pásztor- Méreg 2012. 
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