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Javaslatok múzeumpedagógiai 

jó gyakorlatok megvalósításához 

Recommendations for Implementing Best Practice in Museum Education. The Faculty of Culture, Ed-

ucation and Regional Development at the University of Pécs conducted a nationwide, representative 

research on the experiences and needs of Hungarian educators in connection with museum education. 

The research was implemented in the frame of the Project „Museums and Library Development for 

Everyone”, identification number EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 between the September 2017 

and April 2018 due to the call of the Museum Education and Methodology Centre of the Hungarian 

Open Air Museum. In the frame of the research the Research Group of the Faculty organized two focus 

group researches in order to reveal the experiences, needs and suggestions of those educators who had 

already experienced best practice in museum education. The paper defines the features of the best 

practice in museums education and it formulates recommendations regarding implementing best prac-

tice in the field of museum education based on the findings of the Focus Group Researches. 
 

Bevezetés 

A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ felkérésére, az 

irányításával megvalósuló EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 számú, „Múzeumi és 

könyvtári fejlesztések mindenkinek” című projekt keretében a Pécsi Tudományegyetem 

Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Kara (PTE KPVK) 2017 szeptem-

bere és 2018 áprilisa között országos pedagóguskutatást bonyolított le, melynek célja a 

magyarországi pedagógusok múzeumpedagógiával kapcsolatos tapasztalatainak, igényei-

nek és javaslatainak összegyűjtése és elemzése volt1. A PTE KPVK kutatói csoportjának 

tagjai: dr. Kocsis Mihály, címzetes egyetemi tanár; dr. habil Reisz Terézia, egyetemi do-

cens; dr. Koltai Zsuzsa, adjunktus. 

A kutatás a hazai pedagógusok többszörösen rétegzett, reprezentatív mintáján, elektro-

nikus kérdőív segítségével tájékozódott a múzeumpedagógia aktuális helyzetéről 2018 feb-

ruárjában. A kérdőíves kutatás feltárta azt is, hogy a pedagógusok múzeumpedagógiai ta-

pasztalatai között vannak-e olyan programok, melyeket jó gyakorlatként definiálnának. A 

múzeumpedagógiai jó gyakorlatokkal kapcsolatos tapasztalatok részletesebb feltérképe-

zése, valamint a jó gyakorlatokat ismerő pedagógusok múzeumpedagógiai programokkal 

kapcsolatos javaslatainak és igényeinek feltárása érdekében a PTE KPVK kutatócsoportja 

2018. március 14-én Pécsett, majd 2018. március 26-án pedig Budapesten fókuszcsoportos 

beszélgetést szervezett, amelyre a jó gyakorlatokat felvonultató pedagógusok kisebb cso-

portját hívták meg az ország különböző fenntartású, iskolafokú és területi elhelyezkedésű 

intézményeiből. 

A „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című projekt keretében elkészült 

tanulmány a fókuszcsoportos vizsgálatok eredményei alapján határozza meg a múzeumpe-

dagógiai jó gyakorlatok jellemzőit. 

                                                      
1 A tanulmány megjelentetéséhez a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központja 

hozzájárult. 
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1. A fókuszcsoportos vizsgálatok menete 

A fókuszcsoportos beszélgetésekre olyan pedagógusokat kértek fel a kutatás lebonyolítói, 

akik a 2018 februárjában kitöltött elektronikus kérdőívben beszámoltak jó múzeumpeda-

gógiai gyakorlatról, illetve akikről publikációik vagy kiterjedt tevékenységük révén szak-

mai körökben ismert, hogy rendelkeznek jó múzeumpedagógiai gyakorlatokkal. 

A Pécsett, a PTE Kultúratudományi, Pedagógusképző és Vidékfejlesztési Karán lebo-

nyolított első fókuszcsoportos beszélgetésen 18 pedagógus kolléga vett részt, Baranya, So-

mogy és Tolna megyék különböző fenntartású és iskolafokú intézményeiből. A Budapes-

ten, az Óbudai Múzeumban megrendezésre került második fókuszcsoportos beszélgetésen 

pedig 12 pedagógus kolléga vett részt, akik Budapest, valamint Pest, Veszprém, Borsod-

Abaúj-Zemplén és Hajdú-Bihar megyék különböző iskolafokú intézményeiben végeznek 

nevelő munkát. 

A fókuszcsoportos beszélgetéseken megjelent kollégák iskolafokok szerinti megoszlása 

az alábbiak szerint alakult: óvodapedagógus: 8 fő; általános iskolában oktató pedagógus: 

14 fő; középiskolában oktató pedagógus: 6 fő; gyógypedagógiai intézmény pedagógusa: 1 

fő; kollégiumi nevelőtanár: 1 fő. 

A résztvevő kollégák 90%-a nő, 10%-a férfi, átlagos életkoruk 52 év volt. 27%-uk a 

fővárosban, 40%-uk megyeszékhelyen, illetve megyei jogú városban, 20 %-uk városban, 

13%-uk pedig községben található nevelési intézményben dolgozik. 

A fókuszcsoportos vizsgálatok menete hasonlóképpen bonyolódott le. A program elején 

a résztvevők kitöltöttek egy rövid kérdőívet, majd irányított beszélgetés keretében került 

sor a múzeumpedagógiai jó gyakorlatok feltárására, valamint a múzeumi programok lebo-

nyolításával, megszervezésével, kommunikációjával, illetve az alkalmazott módszerekkel 

kapcsolatos igények és javaslatok megfogalmazására. 

Az irányított beszélgetés során feltárt témakörök: 

I.) A pedagógusok múzeumpedagógiai programokon való rendszeres részvételének fel-

tételei. Javaslatok megfogalmazása a pedagógusok múzeumpedagógiai aktivitásának nö-

velésével és a pedagógusok motiválásának lehetőségeivel kapcsolatosan. 

II.) A pedagógusok múzeumi kommunikációval kapcsolatos igényei és javaslatai. 

III.) A múzeumpedagógiai programok előkészítésével kapcsolatos jó gyakorlatok és pre-

ferenciák a pedagógusok körében. A múzeumpedagógiai programok zökkenőmentes lebo-

nyolításának feltételei. 

IV.) A pedagógusok múzeumpedagógiai módszerekkel kapcsolatos preferenciái és ja-

vaslatai. 

2. A múzeumpedagógiai jó gyakorlatok jellemzői 

A pedagógusok által jó gyakorlatként definiált múzeumpedagógiai programok jellemzői-

nek feltárására kérdőíves vizsgálat keretében került sor a fókuszcsoportos vizsgálatok irá-

nyított beszélgetésének megkezdése előtt. (A kérdőívet lásd a mellékletben) 

A pedagógusok válaszai alapján megállapíthatjuk, hogy a jó gyakorlatként definiált mú-

zeumpedagógiai programok tervezése során a pedagógusok és a múzeumpedagógusok kö-

zötti személyes kapcsolatnak, illetve az igényekre reflektáló és sikeresen közvetített múze-

umi programajánlatnak van meghatározó szerepe. A fókuszcsoportos kutatásban részt vett 

pedagógusok 67%-a nyilatkozott úgy, hogy az adott programot lebonyolító múzeumpeda-

gógussal már a korábbiakban kialakított, rendszeres szakmai kapcsolatnak volt meghatá-

rozó szerepe a múzeumpedagógiai program kiválasztásában. A pedagógusok 47%-a a mú-

zeum programajánlatára, 30%-a pedig a múzeum és a nevelési intézmény már korábban 

létrejött együttműködésére épített az adott program kiválasztása során. A válaszadók egy 
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10-es skálán átlagosan 8-asra értékelték a nevelési intézmény és a múzeum közötti együtt-

működés színvonalát a jó gyakorlatként meghatározott múzeumpedagógiai program előké-

szítésében és lebonyolításában. 

A múzeumpedagógiai jó gyakorlat ütemezésében és tervezésében kiemelkedően fontos 

szerepe van a múzeum, illetve a saját intézményvezető által nyújtott támogatásnak. A jó 

gyakorlatok kapcsán a múzeum és az intézményvezetők támogatásának mértékét átlagosan 

9-esre, a pedagóguskollégák támogatásának mértékét pedig 7-esre értékelték a pedagógusok 

egy olyan 10 jegyű skálán, ahol a 10-es érték a támogatás lehetséges maximumát jelölte. 

A múzeumpedagógiai jó gyakorlat megvalósítását támogatja, ha a pedagógusok a múze-

umpedagógiai program kiválasztásakor pontos információkkal rendelkeznek arról, hogy az 

adott program során milyen módszereket alkalmaz a múzeumpedagógus. A pedagógusok 

egy 10-es skálán átlagosan 7-esre értékelték az alkalmazott múzeumpedagógiai módsze-

rekkel kapcsolatos előzetes tájékozottságukat. 

A múzeumpedagógiai jó gyakorlatok jellemzője a program magas szintű pedagógiai 

hasznosulása. A válaszadók a 10-es skálán átlagosan 9-esre értékelték a program pedagó-

giai hasznosulásának mértékét. A múzeumpedagógiai program pedagógiai hasznosulása 

szempontjából a pedagógusok a tevékenységen és a tapasztalaton alapuló élményszerű ta-

nulás jelentőségét, valamint a tárgyak kézbevételének és kipróbálásának, illetve a korabeli 

viseletekbe való beöltözés lehetőségét határozták meg legfontosabb tényezőként. Ezek mel-

lett az újszerű megközelítések bemutatása, az új ismeretek közvetítése, valamint a felfede-

zéses tanulás kapott különös jelentőséget a pedagógiai hasznosulás szempontjából. 

A múzeumpedagógiai jó gyakorlat legfontosabb jellemzőjeként az interaktivitást, a gye-

rekek aktivizálását, az élményszerű tanulás megvalósítását, valamint a gyerekek életkori 

sajátosságaihoz való alkalmazkodást jelölték meg a pedagógusok. Fontos, hogy az életkori 

sajátosságokhoz való alkalmazkodás az alkalmazott módszerek tekintetében, a gyerekcso-

porttal való kommunikációban, illetve a kiadványokban használt nyelvezet kapcsán egy-

aránt érvényesüljön. Az, hogy a gyermekek életkori sajátosságainak figyelembevétele alap-

vető jellemzője a múzeumpedagógiai jó gyakorlatnak, abból is kitűnik, hogy a pedagógu-

sok úgy értékelték, hogy az általuk múzeumpedagógiai jó gyakorlatnak tekintett múzeumi 

program jóformán teljes mértékben alkalmazkodott a gyermekek életkori sajátosságaihoz. 

(10-es skálán átlagosan 9-es értéket kapott ez a jellemző). Mindezek mellett a pedagógusok 

kiemelték az alábbi jellemzők fontosságát: a program a pedagógus és a múzeumpedagógus 

együttműködésére épít; hiteles; játszani enged; tapasztalatszerzésre és a gyerekek önálló 

felfedezésére épít; ismeretet bővít; közösségfejlesztő jelleggel bír; kreativitásra sarkall; le-

hetőséget nyújt a múlt megismerésének közvetlen módjaira; motiválja a gyermekeket arra, 

hogy családjukkal is ellátogassanak a múzeumba, ezzel pedig elősegíti a családok múze-

umlátogatási aktivitásának növelését, valamint illeszkedik a tananyaghoz. A pedagógusok 

a múzeumpedagógiai program tervezése és ütemezése során jelentős mértékben meghatá-

rozónak tekintették azt, hogy a program kapcsolódjon a tanterv aktuális anyagához. A 

múzeumpedagógiai jó gyakorlat esetében a tanterv aktuális anyagához való kapcsolódás 

mértékét átlagosan 7-esre értékelték a pedagógusok egy 10 jegyű skálán, ahol a 10-es érték 

a teljes mértékű kapcsolódást jelölte. 

A jó gyakorlatként definiált múzeumpedagógiai foglalkozás alapvető jellemzője, hogy a 

programot követően a pedagógus a gyerekekkel rendszerezi és értékeli a megszerzett ta-

pasztalatokat. A pedagógusok 77%-a összegezte a gyerekekkel a múzeumi tapasztalatokat 

a foglalkozás lebonyolítását követően. A szakmai munka fejlesztése érdekében a pedagó-

gusok 47%-a foglalta össze saját maga számára a tapasztalatokat, illetve a 33%-uk a peda-

gógus kollégákkal is megosztotta tapasztalatait. A pedagógusok 30%-a a múzeumpedagó-

gus kollégával közösen értékelte a programot. 
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3. Javaslatok 

a pedagógusok múzeumpedagógiai aktivitásának növelésével kapcsolatosan 

A fókuszcsoportos beszélgetés első kérdésköre annak feltérképezésére irányult, hogy mitől 

függ az, hogy egy pedagógus rendszeresen elviszi-e gyermekcsoportját múzeumpedagógiai 

foglalkozásra, múzeumba. Mi lehet az oka annak, hogy míg egyes pedagógusok különösen 

aktívak e tekintetben, más pedagógusok egyáltalán nem veszik igénybe a múzeumok által 

nyújtott szolgáltatásokat. A fókuszcsoportos beszélgetéseken részt vett pedagógusok véle-

ménye szerint elsősorban a kiégés, a múzeumokkal kapcsolatosan negatív attitűd, a peda-

gógusok leterheltsége, a múzeumpedagógiai foglalkozások megszervezésének és lebonyo-

lításának nehézségei, valamint a múzeumpedagógiai lehetőségekkel kapcsolatos informá-

ciók hiánya határozható meg elsősorban a múzeumpedagógiai programoktól való távolma-

radás meghatározó okaként. 

3.1. A pedagógusképzés szerepe 
a pedagógusok múzeumpedagógiai tevékenységének megalapozásában 

A múzeumpedagógia pedagógusképzésben való megjelenését a pedagógusok különösen 

fontosnak ítélték meg, véleményük szerint a múzeumpedagógiai aktivitást nagymértékben 

meghatározza, hogy a pedagógusok a tanulmányaik során szereztek-e tapasztalatokat és 

ismereteket a múzeumok pedagógiai munkában való hasznosításának lehetőségeivel kap-

csolatosan. Annak ellenére, hogy a szakmai párbeszédben már régóta jelen van az ennek 

szükségességéről való gondolkodás, a múzeumpedagógia mind a mai napig esetlegesen 

jelenik csak meg a pedagógusképzésben. Fontos emellett hangsúlyozni azt, hogy a peda-

gógusképzés valamennyi formájában szükséges a múzeumpedagógiai tárgyak/ modulok 

megjelenítése. A múzeumokkal kapcsolatos pozitív attitűdök megalapozása, valamint a 

múzeumi környezetben megvalósítható értékközvetítés, illetve az élményszerű, tapasztalati 

tanulásban rejlő pedagógiai lehetőségek miatt fontos lenne, hogy a gyermekek már óvodás 

korban pozitív tapasztalatokat szerezzenek a múzeumokról. Ennek érdekében a múzeum-

pedagógiával, a múzeumokban rejlő nevelési lehetőséggel, az alkalmazható módszerekkel, 

stb. kapcsolatos ismereteket nyújtó kurzusokat az óvodapedagógiai képzésekben is szüksé-

ges lenne rendszerszintűen megjeleníteni, hiszen jelenleg esetleges, hogy az óvodapedagógus 

hallgatók számára a képzőhelyek nyújtanak-e formalizált múzeumpedagógiai képzést. 

A fókuszcsoportos vizsgálatba bevont pedagógusok közül többen is részt vettek a Mú-

zeumi Oktatási és Módszertani Központ által az elmúlt években szervezett pedagógus-to-

vábbképzéseken. A továbbképzéseken részt vett kollégák úgy nyilatkoztak, hogy a MOKK 

Iskolák és múzeumok partnersége című 30 órás továbbképzése kiemelten fontos szerepet 

tölt be a pedagógusok motiválásában, múzeumpedagógiával kapcsolatos ismereteinek bő-

vítésében, valamint az iskolák és a múzeumok közötti partneri kapcsolat, kooperáció és jó 

kommunikáció lehetséges formáinak megismertetésében. 

3.2. A pedagógusok múzeumpedagógiai aktivitásának ösztönzése és támogatása 
a nevelési intézmények részéről 

Mivel a múzeumi programok megszervezése és lebonyolítása jelentős feladatot ró a peda-

gógusokra, ezért fontos lenne, ha az ilyen irányú tevékenységgel kapcsolatos többletmun-

kát kompenzálná az intézmények vezetősége, például olyan módon, hogy a múzeumlátoga-

tásokat beszámítanák a pedagógusok óraszámába, illetve a munkaidő terhére számolnák el 

a múzeumlátogatásokra fordított időt. 

Kiemelkedően fontosnak ítélték meg a pedagógusok az intézményi vezetés rugalmassá-

gát, valamint a támogató közeg, háttér meglétét annak érdekében, hogy ne legyen magára 

hagyva a pedagógus a múzeumpedagógiai kezdeményezéssel. A pedagógus kollégákkal 
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való együttműködés az óracserék kapcsán is fontos szerepet játszik. Mindazonáltal a peda-

gógus kollégák javaslatai szerint az óracserékből adódó konfliktusok és kihívások csök-

kenthetőek lennének azáltal, ha a helyi múzeumok lehetőség szerint koradélutáni időszakra 

időzítenék a múzeumpedagógiai programjaikat. 

A múzeumlátogatások gördülékenyebb lebonyolításához célszerű lenne dupla órák, il-

letve blokkosított foglalkozások kialakítása  az iskolákban, hiszen így kiküszöbölhetővé 

válna a sokszor nehézséget jelentő óracsere. Az intézményvezetés támogató attitűdjének 

kiemelkedően fontos szerepe lenne ebben. 

A múzeumpedagógiai programok projektnapokhoz, illetve projekthetekhez való kapcso-

lódásának kialakítása szintén elősegíthetné a múzeumlátogatások gyakoriságának növelé-

sét. A pedagógusok ajánlása alapján a helyi tantervbe kellene beépíteni azt, hogy az adott 

ismeretkört az egyes évfolyamokon milyen módon tárják fel a gyermekek számára, illetve, 

hogy a helyi múzeumok e folyamatban milyen szerepet játszhatnak. Adott ismeretkörökhöz 

(pl. népismeret, helytörténet) 1-1 projektnapot lenne érdemes rendelni minden évfolyamon. 

A pécsi Koch Valéria Iskolaközpontban például megvalósult már ennek a jó gyakorlata, hi-

szen rendkívül sikeresen működik az a kezdeményezés, hogy a múzeumpedagógiai foglal-

kozásokat az intézményen belül közösen kialakított projektekhez kapcsolják a pedagógusok. 

A pedagógusok múzeumpedagógiai aktivitását intézményen belüli formális, illetve in-

formális elismeréssel is lehetne ösztönözni. (pl. oklevelek, egyéb elismerések) 

A múzeumlátogatások szervezésében kevésbé aktív pedagógus kollégák motiválásában 

és támogatásában fontos szerepe lehetne annak, ha a múzeumpedagógiai szempontból aktív 

pedagógusok továbbadnák a jó tapasztalatokat, illetve ha a sikeresnek bizonyult foglalko-

zásvázlataikat megosztanák a kollégákkal intézményen belül és azon kívül. A pedagógus 

kollégák körében határozott igény merült fel olyan szakmai találkozók szervezésére, ahol 

egyes tantárgyakhoz / ismeretkörökhöz kapcsolódóan a meghatározott iskolafokon oktató 

pedagógusoknak lehetőségük nyílna egymás múzeumpedagógiai jó gyakorlatának megis-

merésére. Az adott település/ járás különböző nevelési intézményeiben ugyanolyan téma-

köröket és korosztályokat oktató pedagógusok múzeumpedagógiai tárgyú szakmai párbe-

széde segítséget nyújtana a múzeumokban rejlő pedagógiai lehetőségeket egyelőre nem 

ismerő pedagógusoknak abban, hogy a helyi múzeumok által kínált foglalkozástípusokat 

milyen módon és formában lehet az egyes tantárgyak/ ismeretkörök oktatásába beépíteni. 

Az adott tantárgyhoz, illetve életkori csoporthoz kapcsolódó jó gyakorlatok megosztása az 

egyébként múzeumpedagógiai szempontból aktív pedagógusok szakmai tevékenységét is 

jelentős mértékben támogathatná. A pedagógusok véleménye szerint a múzeumpedagógiai 

programokon való részvétel intézményen belüli elfogadtatása még mindig sokszor proble-

matikus. Fontos lenne, hogy az intézményvezetők támogassák, hogy a rendszeres múze-

umlátogatás természetessé, az intézmények kultúrájának szerves részévé váljon. 

3.3. A pedagógusok múzeumpedagógiai aktivitásának 
ösztönzése és támogatása a múzeumok részéről 

A módszertani szempontból megalapozott, színvonalas és sikeres múzeumpedagógiai 

programokon való részvétel inspirálja a pedagógusok múzeumpedagógiai aktivitását, il-

letve segítheti a múzeumokkal kapcsolatosan negatív attitűdökkel rendelkező pedagógusok 

múzeumokkal kapcsolatos viszonyulásának megváltoztatását. A múzeumpedagógiai jó 

gyakorlatokat a pedagógusok számára szervezett bemutató foglalkozások mellett a foglal-

kozás jellegét és az alkalmazott módszereket bemutató rövid videók múzeumi honlapon 

való közzététele révén is népszerűsíthetnék a múzeumok. 



Javaslatok múzeumpedagógiai jó gyakorlatok megvalósításához 

K UT AT ÁS  9 1  

Mindkét fókuszcsoportos vizsgálaton elhangzott, hogy a pedagógusok igényelnék azt, 

hogy a múzeumpedagógiai foglalkozások kiválasztását megelőzően bemutató órák formá-

jában nyíljon módjuk arra, hogy megismerkedhessenek a múzeumi programokkal és az ott 

alkalmazott módszerekkel. A pedagógusok egybehangzó véleménye szerint az ilyen jellegű 

bemutató órák - legyen szó akár egy, akár több múzeumi program elemeinek együttes be-

mutatásáról - nagyban megkönnyítenék a felkészülést és fontos szerepet játszanának a mú-

zeumok pedagógiai hasznosításával kapcsolatos lehetőségek megismerésében. Mindemel-

lett a pedagógusok kiemelték, hogy a múzeumpedagógiai bemutató órákon való részvéte-

lük lehetővé tenné, hogy hitelesen, a saját tapasztalataik alapján tájékoztathassák a gyer-

mekeket, intézményvezetőiket, illetve a szülőket a programok által nyújtott élményekről, 

valamint a foglalkozások pedagógiai munkában betöltött szerepéről. Bár a múzeumpeda-

gógiai programkínálat előzetes megismerését elsősorban valós részvétel, jelenlét alapján 

ítélték meg hasznosnak a pedagógusok, egyes kollégák fontosnak tartották a foglalkozá-

sokról készített videók levetítését is. A pedagógus kollégák a múzeumokban is alkalmaz-

ható, követendő példaként említették meg a pedagógusok számára a mozikban tartott in-

gyenes bemutató vetítéseket. Ugyanakkor a foglalkozások során alkalmazott tevékenysé-

geket és az élményszerű tanulás különféle lehetőségeit feltáró rövid videók múzeumi hon-

lapon való megosztását a pedagógusok elsősorban a gyermekek megszólítása és érdeklő-

désük felkeltése kapcsán jelölték meg a múzeumpedagógiai foglalkozásokon való részvé-

telt ösztönző és támogató megoldásként. 

A fókuszcsoportos vizsgálatokon fény derült arra, hogy a bemutató órák mellett a peda-

gógusok szívesen részt vennének olyan, a saját önképzésüket szolgáló szakmai programo-

kon is, ahol gyakorlati formában ismerkedhetnének meg azzal, hogy a helyi múzeumi gyűj-

teményeket ők maguk milyen technikákkal tudják beépíteni a tananyag oktatásába, illetve, 

hogy a múzeumi tartalmakat milyen módon tudják felhasználni a tananyag kiegészítéséhez. 

Az ilyen jellegű szakmai programok meghirdetésével, illetve a pedagógusok módszertani 

felkészülését támogató szakmai anyagok elkészítésével és megosztásával a külföldi múze-

umi gyakorlatban az elmúlt években már egyre határozottabbá váló múzeumpedagógiai to-

vábbképzési funkció erősödne meg a hazai múzeumokban is. 

A pedagógusok és a gyermekek igényeire és elvárásaira reflektáló múzeumpedagógiai 

programkínálat kidolgozása kapcsán javasolt, hogy a múzeumok időről időre folytassanak 

le igényfelmérést a helyi/ környékbeli nevelési intézmények bevonásával arról, hogy mi-

lyen jellegű foglalkozásokra lenne igény az adott intézményekben. 

Mivel a nevelési intézmények vezetésének meghatározó szerepe van abban, hogy az adott 

intézmény pedagógiai munkájának szerves részévé válik-e a múzeumlátogatás, illetve, 

hogy kialakul-e a gyermekcsoportok múzeumpedagógiai programokon való rendszeres 

részvételét támogató adminisztrációs és munkaszervezési környezet az intézményekben, 

hasznos lenne, ha a múzeumok szakmai, illetve tájékoztató rendezvényeikkel a helyi intéz-

mények pedagógusai mellett azok vezetőit is megcéloznák. A helyi múzeumok múzeum-

pedagógiai programkínálatának népszerűsítése kapcsán hasznos, ha a múzeumpedagógu-

sok az intézmények értekezletein közvetlenül tájékoztatják  az adott óvoda/ iskola pedagó-

gusait, illetve intézményvezetőit az adott intézménytípusnak, illetve az ott tanuló gyerme-

kek életkori sajátosságainak megfelelő programjaikról. A múzeumi programokon való 

részvétel ösztönzése kapcsán kiemelkedő szerepe van a jó és folyamatos kommunikáció-

nak. Bár a fókuszcsoportos vizsgálatokon múzeumpedagógiai szempontból aktív pedagó-

gusok vettek részt, közülük csak kevesen ismerték a helyi múzeumok által szervezett Mú-

zeumpedagógiai Évnyitókat. A kutatás tapasztalatai alapján fontos lenne a Múzeumpeda-

gógiai Évnyitók fokozottabb népszerűsítése, adott esetben a rendezvények jellegének mó-
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dosítása olyan módon, hogy a helyi múzeumpedagógusok által tartott előadások, prezentá-

ciók mellett a pedagógusok konkrét gyakorlati példákkal is megismerkedhessenek a ren-

dezvények keretében. 

A fókuszcsoportos beszélgetések eredményei alapján javaslatként fogalmazható meg a 

múzeumok számára, hogy olyan múzeumpedagógiai programkínálatot dolgozzanak ki, le-

hetőség szerint az adott iskolafokon és adott tantárgyat oktató pedagógus kollégákkal való 

szoros együttműködésben, melyek célzottan és konkrétan illeszkednek az adott tantárgy/ 

műveltségi terület NAT-ban meghatározott témaköreihez és kompetenciafejlesztéssel kap-

csolatos követelményeihez. A múzeumpedagógiai programkínálatban pedig fontos lenne 

megjelölni, hogy az adott foglalkozást melyik évfolyamon, melyik tantárgy keretében 

lenne érdemes a nevelési intézményeknek igénybe venniük, illetve, hogy az adott tan-

anyagba miként lehetne beilleszteni a múzeumban szerzett tapasztalatokat. Emellett fon-

tosnak tartják, hogy a múzeumok a nevelési intézményekben szervezett projektnapokhoz/ 

projekthetekhez kapcsolódóan is kínáljanak foglalkozásokat, esetlegesen foglalkozás-soro-

zatokat. A pedagógusok továbbá javaslatként fogalmazták meg azt, hogy az adott tanévre 

vonatkozóan a múzeumok epochális rendszerben kínálják a különböző témájú és a külön-

böző életkori csoportok tanulási sajátosságaihoz illeszkedő múzeumpedagógiai foglalko-

zásaikat, foglalkozássorozataikat. Hasznos lenne továbbá, ha a helyi múzeumok és a már 

múzeumpedagógiai jó gyakorlatokkal rendelkező pedagógusok kooperációjában olyan 

szakmai anyagok születnének, melyek módszertani segítséget nyújtanak a múzeumpeda-

gógiai foglalkozások tananyaghoz való illesztésével kapcsolatosan azoknak az azonos tár-

gyakat azonos fokon oktató pedagógusoknak, akik még nem vettek részt osztályaikkal/ 

csoportjaikkal múzeumpedagógiai foglalkozáson. 

A gyakran múzeumba járó osztályok számára a múzeumok meghatározott látogatás után 

kedvezményt vagy extra szolgáltatást biztosíthatnának. 

A múzeumok meghatározott célcsoportok számára ingyenesen igénybe vehető progra-

mok, illetve ingyenesen meglátogatható kiállítások meghirdetésével  is ösztönözhetik a ne-

velési intézményeket, hogy a gyermekcsoportok múzeumi foglalkozásokon vegyenek részt. 

Jó gyakorlatként említhetjük meg, hogy Óbudán az állandó kiállítások megtekintése ingye-

nes a kerületben működő iskolák tanulói, illetve a kerületben élők számára. A 2016-ban 

indult kezdeményezés eleinte még csak az önkormányzati fenntartású múzeumokra (Óbu-

dai Múzeum; Goldberger Textilipari Gyűjtemény) vonatkozott, azonban 2017 óta ezt az 

önkormányzat kiterjesztette az összes, kerületben található múzeumra. A kiállítások ingye-

nes látogatása mellett a kerület iskoláinak tanulói ingyenesen vehetnek részt a múzeumpe-

dagógiai foglalkozásokon is.2 A pécsi Cella Septichora Látogatóközpont pedig a 2014/2015 

őszi tanévtől kezdődően minden pécsi általános iskola 5. évfolyama, és minden pécsi kö-

zépiskola 9. évfolyama számára egy alkalommal, ingyenes múzeumpedagógiai foglalko-

zást, rendhagyó történelemórát kínál.3 

A bőröndmúzeumi kezdeményezéseket több szempontból is kiemelkedően fontosnak ítél-

ték meg a fókuszcsoportos vizsgálatokon részt vett pedagógusok. Egyrészről a „házhoz 

megy a múzeum” kezdeményezések lehetővé teszik, hogy olyan nevelési intézményekben 

is lehetőségük legyen a gyermekeknek megismerkedni a múzeumi tárgyakkal, ahol prob-

lémát jelent az utazással egybekötött múzeumpedagógiai foglalkozásokon való részvétel 

finanszírozása. Bár az iskolai alapítványok igénybevétele csökkenti a múzeumban tartott 

                                                      
2 Ingyen látogatható Óbudán az összes múzeum. Budapest, III. kerület, Óbuda-Békásmegyer Hivatalos Hon-

lapja. 2017. május 26. https://obuda.hu/hirek/ingyen-latogathato-obudan-az-osszes-muzeum/ (2018.04.08.) 
3 http://www.pecsorokseg.hu/muzeumpedagogia (2018.04.08.) 

https://obuda.hu/hirek/ingyen-latogathato-obudan-az-osszes-muzeum/
http://www.pecsorokseg.hu/muzeumpedagogia


Javaslatok múzeumpedagógiai jó gyakorlatok megvalósításához 

K UT AT ÁS  9 3  

múzeumpedagógiai foglalkozással kapcsolatos finanszírozási gondokat, ugyanakkor ez je-

lentős plusz adminisztrációs terhet ró a pedagógusokra. Mivel nagy elhivatottság kell 

hozzá, hogy ezeket a plusz munkákat vállalják a pedagógusok, nagy segítséget nyújt az, ha 

bőröndmúzeum formájában házhoz megy a múzeum. Másrészről a bőröndmúzeum alkal-

mazásának előnye, hogy színesítheti az iskolai/ óvodai pedagógiai munkát. Ugyanakkor, 

fontos azt is megemlíteni, hogy a pedagógusok véleménye szerint a múzeumban lebonyo-

lított múzeumpedagógiai foglalkozások pedagógiai szempontból jóval hatékonyabbnak te-

kinthetőek, mint a bőröndmúzeumi megoldások. Ennek oka egyrészről a múzeumi környe-

zet megismerésének lehetőségében, a múzeum által kínált speciális tanulási környezetben, 

valamint önmagában a nevelési intézményen túli világ megismerésében, az iskolai környe-

zetből való kimozdulásban keresendő. Mindezek mellett a bőröndmúzeumos megoldás kü-

lönösen fontos szerepet tölt be akkor, amikor egy intézményben az utazással vagy az óra-

cserével kapcsolatos logisztikai nehézségek vagy a diákok szoros időbeosztása akadá-

lyozza meg a múzeumi helyszínen lebonyolított múzeumpedagógiai foglalkozásokon való 

részvételt. Továbbá a bőröndmúzeumi megoldás alkalmazása nagyszerű lehetőséget kínál 

a múzeumpedagógiai program előkészítésére is. A pedagógusok jó gyakorlatként említet-

ték meg a Csodák Palotájának kezdeményezését, ahol a múzeumpedagógusok kooperatív 

tanulási formákat alkalmaztak ezeken az alkalmakon. 

A bőröndmúzeumhoz hasonlóan a múzeumbusznak is nagy szerepe van abban, hogy 

olyan települések, régiók nevelési intézményeiben is múzeumi élményhez juthatnak a gyer-

mekek, amelyek egyébként a logisztikai, finanszírozási vagy egyéb nehézségek miatt álta-

lában kimaradnak a múzeumi kultúraközvetítésből. A Petőfi Irodalmi Múzeum által indí-

tott múzeumbuszt kifejezetten jó gyakorlatként határozták meg a pedagógusok. 

A pedagógusok múzeumpedagógiai aktivitását nagymértékben meghatározza az is, hogy 

milyen a helyi múzeumok múzeumpedagógiai programkínálata. Fontos szempont, hogy a 

múzeumok az egyes gyermekcsoportok életkori sajátosságainak megfelelő, változatos 

módszertant és tematikát kínáló programokat hirdessenek meg. A pedagógusok kifejezet-

ten fontosnak tartották a jeles ünnepekhez, illetve a nemzeti ünnepekhez kapcsolódó mú-

zeumpedagógiai foglalkozások meghirdetését. Javasolták továbbá, hogy a nemzeti ünne-

pekhez, illetve egyéb jeles napokhoz kapcsolódóan a múzeumoknak érdemes lenne előre 

felkészülnie arra, hogy az oktatási intézmények részéről kiemelt érdeklődésre számíthatnak 

ezekben az időszakokban. Kisegítő személyzet vagy pedagógiai asszisztensek segítségének 

igénybevétele révén elkerülhető lenne az - a fókuszcsoportos beszélgetésen részt vett pe-

dagógusok tapasztalatai szerint többször előfordult probléma - hogy bár a pedagógus a 

nemzeti ünnephez, jeles naphoz kapcsolódva osztályával szeretne bejelentkezni egy múze-

umba, azonban erre nincs lehetősége a múzeumpedagógusok túlterheltsége miatt. A peda-

gógusok körében igényként fogalmazódott meg az, hogy azok mellett a tantárgyak mellett 

(pl. történelem, rajz, népismeret), melyekhez a múzeumpedagógiai foglalkozások tipikusan 

kapcsolódnak országszerte, olyan tárgyakhoz kapcsolódóan is kínáljanak a múzeumok 

programokat, melyek kevésbé reprezentálják magukat ebből a szempontból (pl.: kémia, 

fizika). A konkrétan egyes tantárgyakhoz kapcsolódó programok mellett fontos lenne, hogy 

a múzeumok interdiszciplináris megközelítést alkalmazó programokat is kínáljanak. Így pél-

dául hasznos lenne, ha a múzeumok olyan programokat is meghirdetnének, melyek össze-

kapcsolják a művészeteket, történelmet vagy akár az irodalmat a természettudományokkal. 

A fókuszcsoportos vizsgálatok tanúsága szerint indokolt lenne, hogy a múzeumok a je-

lenlegi állapothoz képest nagyobb figyelmet fordítsanak az óvodák megszólítására, illetve 

az óvodás korosztály számára kínált programok kidolgozására. Az óvodapedagógusok 

meglátása szerint bár az utóbbi években növekedett a múzeumok óvodásokat megszólító 

programjainak a száma, a múzeumok még mindig inkább az iskolákra fókuszálnak. 
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A múzeumpedagógiai programokat érdemes lenne más múzeumok, egyéb kulturális in-

tézmények hasonló profilú programkínálatához is hozzákapcsolni és a meghatározott élet-

kori csoportok számára kidolgozott tematikus programokat / programsorozatokat flottasze-

rűen, bérletszerűen is meghirdetni. Egy ilyen, a helyi kultúraközvetítő intézmények együtt-

működésén alapuló komplex szolgáltatás kidolgozása szükségessé teszi a múzeumok, az 

egyéb kulturális szolgáltatók, valamint a nevelési intézmények közötti magas szintű ko-

operációt és folyamatos kommunikációt. 

A múzeumok által meghirdetett gyermekpályázatok nagyszerű lehetőséget kínálnak a 

pedagógusok és a gyermekek motiválása mellett a szülők elérésére is. A gyermekek alko-

tásaiból szervezett kiállítás fontos motiváló tényező a szülő számára, hogy családi keretek-

ben ellátogasson az adott múzeumba. A pedagógusok ugyanakkor hangsúlyozzák, hogy a 

gyermekpályázatok kapcsán nagyon fontos szempont az, hogy a nyertes alkotások mellett 

a nem nyertes alkotások is bemutatásra kerüljenek. 

A múzeumpedagógiai foglalkozásokon való részvétel egyik legjelentősebb akadályaként 

a pedagógusok a logisztikával, illetve a múzeum helyszínére való eljutással kapcsolatos 

nehézségeket, kihívásokat jelölték meg. Az óvodák számára különösen fontos lenne, hogy 

az önkormányzat vagy a múzeum buszt biztosítson azon nevelési intézmények számára, 

ahol az utazás megszervezése vagy finanszírozása problémát jelent. A közlekedéshez szük-

séges busz biztosítására akár több múzeum összefogásával is sor kerülhetne. Jó gyakorlat-

ként a pedagógusok megemlítették, hogy nagy segítséget nyújt számukra az, hogy a főváros 

3. kerületében a tankerület 2 db 20 fős buszt ingyenes bocsájt a kerület iskolái rendelkezé-

sére, amennyiben múzeumlátogatásra szeretnék vinni az osztályokat. 

A múzeumpedagógiai programok megszervezése és lebonyolítása kapcsán a pedagógu-

sok kiemelten fontosnak tartják a pedagógusok, illetve az adott gyermekcsoportok igénye-

ihez való rugalmas alkalmazkodást. A program sikere, illetve a pedagógusok támogatása 

és ösztönzése érdekében szükséges, hogy a rugalmasság a múzeum nyitva tartásától kezdve 

az alkalmazott módszereken át a gyermekek tanulási sajátosságaihoz való alkalmazkodásig 

bezárólag egy sor területen érvényesüljön. A pedagógusok véleménye szerint egyre több 

múzeumnál lehet érzékelni ezt a fajta rugalmasságot. A fókuszcsoportos beszélgetés részt-

vevői a Kassák Múzeumot és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeumot emel-

ték ki e tekintetben jó gyakorlatot megvalósító intézményekként. 

4. A múzeumok és a nevelési intézmények közötti kommunikáció sajátosságai 

A múzeumpedagógiai programok sikeres megszervezése érdekében elengedhetetlen a mú-

zeumok hatékony kommunikációja. A múzeumok és a nevelési intézmények közötti kap-

csolattartásban az alábbi csatornák fontosságát hangsúlyozták a fókuszcsoportos beszélge-

téseken részt vett, múzeumpedagógiai szempontból aktív pedagógusok: 

A pedagógusok saját tájékoztatásuk kapcsán a rendszeresen megküldött múzeumi figye-

lőket, hírleveleket tartják különösen fontosnak. Bár egyes pedagógusok ismerik a 

muzeum.hu oldalt, fel is iratkoztak egyes múzeumok hírleveleire, de a fókuszcsoportos 

vizsgálatok résztvevői körében egy, a helyi múzeumpedagógiai programokat összesítő, in-

formációs hírlevél megküldésére vonatkozó igény fogalmazódott meg. A pedagógusok ja-

vaslatként fogalmazták meg, hogy a hírleveleket a tankerületek és közvetlenül az intéz-

ményvezetők számára egyaránt küldjék meg a múzeumok. A vidéki pedagógusok körében 

igényként fogalmazódott meg egy olyan hírlevél összeállítása, mely a vidéki iskolák szá-

mára kínál információt az aktuális budapesti múzeumpedagógiai foglalkozásokról, illetve 

kiállításokról. A múzeumpedagógiai programok hírlevelekben való megküldésével kapcso-
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latosan a pedagógusok hangsúlyozták, hogy különösen fontos az, hogy az adott programo-

kat életkori csoportok, illetve tantárgyakhoz/ tantárgycsoportokhoz/ tematikai egységekhez 

való kapcsolhatóságuk feltüntetésével hirdessék meg a múzeumok. 

A helyi Múzeumpedagógiai Évnyitókat nagyon fontosnak tartják azok a pedagógusok, 

akik ismerik ezt a programot, azonban a jó gyakorlatokat ismerő pedagógusok közül is csak 

néhány pedagógusok hallott már erről a rendezvényről. Az eredmények ismeretében érde-

mes lenne a helyi Múzeumpedagógiai Évnyitókat a jelenleginél szélesebb körben, illetve 

hatékonyabban népszerűsíteni. 

A fókuszcsoportos beszélgetésen részt vett pedagógusok kifejezetten jó gyakorlatként 

emelték ki az elmúlt években indult múzeumi road show kezdeményezéseket. 

A fókuszcsoportos vizsgálatok eredményei szerint határozottan szükséges lenne a Mú-

zeumi a’la carte tematikus online adatbázis erőteljesebb népszerűsítése a pedagógusok kö-

rében. Bár a beszélgetéseken csak olyan pedagógusok vettek részt, akik komoly múzeum-

pedagógiai tapasztalattal és jó gyakorlatok sokaságával rendelkeznek a múzeumpedagógia 

területén, csupán pár résztvevő hallott eddig a Múzeumi a’la carte rendkívül hasznos szol-

gáltatásáról. A múzeumok kommunikációs tevékenységének elemzése kapcsán a pedagó-

gusok pontosan olyan, eddig általuk hiányolt információk közvetítésének szükségességét 

emelték ki, melyeket az online keresőfelület évek óta biztosít. (Pl: Országjárás keretében 

milyen múzeumokba látogathatnának el osztályaikkal a pedagógusok, illetve az adott régi-

óban milyen múzeumpedagógiai foglalkozásokon vehetnének részt a gyerekek?). A Múze-

umi a’la carte igényekre reflektáló kialakítására utal az, hogy a pedagógusok pontosan 

olyan javaslatokat fogalmaztak meg egy általuk igényelt, de eddig nem ismert adatbázissal 

kapcsolatosan, mint amilyen keresési opciókat a Múzeumi Oktatási és Módszertani Köz-

pont által létrehozott online felület biztosít (életkori csoportok / kapcsolódó tantárgyak/ 

régiók szerinti keresési beállítások biztosítása).4 A fókuszcsoportos vizsgálat eredményei 

alapján megállapítható, hogy az online múzeumpedagógiai adatbázis kivitelezése kielégíti 

a pedagógusok igényeit, ugyanakkor határozott népszerűsítésére lenne szükség a pedagó-

gusok és az intézményvezetők körében. A Múzeumi a’la carte adatbázis által nyújtott le-

hetőségekről, illetve annak elérhetőségéről az intézményvezetőket és a kollégákat közvet-

lenül, elektronikus formában, illetve plakátot, szórólapok révén lenne érdemes tájékoztatni, 

illetve a helyi múzeumpedagógiai kínálatot népszerűsítő kiadványban, valamint a tanév 

kezdetén megrendezésre kerülő Múzeumpedagógiai Évnyitók keretében is lehetőség nyílna 

az adatbázis népszerűsítésére. 

A pedagógusok meglátása szerint a múzeumokkal való sikeres együttműködés alapja a 

nevelési év megkezdése előtt rendelkezésükre bocsájtott részletes programfüzet . A múzeu-

mok múzeumpedagógiai tevékenységét megismertető tájékoztató megküldésének preferált 

időpontjával kapcsolatosan a pedagógus kollégák körében két vélemény kristályosodott ki. 

Abban egyetértés mutatkozott, hogy mivel augusztus végén, szeptember elején a pedagó-

gusoknak le kell adniuk munkatervüket, a múzeumpedagógiai programokkal való tervezés 

kapcsán szükséges, hogy augusztus közepére megismerhessék a helyi múzeumok által kí-

nált lehetőségeket. Bár a fókuszcsoportos beszélgetéseken megjelent pedagógusok több-

sége az iskolaévvel kapcsolatos bizonytalanságok miatt augusztus közepét jelölte meg ide-

ális időpontként a következő tanévre meghirdetett múzeumpedagógiai foglalkozásokat be-

mutató tájékoztató megküldésével kapcsolatosan, a pedagógusok egy része erre inkább a 

májusi időpontot tartja optimálisnak. A középiskolákban, illetve a fővárosi intézmények-

ben dolgozó pedagógusok inkább preferálják az augusztusi időpontot e tekintetben. Ugyan-

                                                      
4 http://mokk.skanzen.hu/muzeumi-a-la-carte.html (2018.11.01.) 

http://mokk.skanzen.hu/muzeumi-a-la-carte.html
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akkor a pedagógusok hangsúlyozták, hogy amellett, hogy a múzeumok közvetlenül meg-

küldjék a tájékoztatót az intézményvezetők számára, nagyon fontos az, hogy az intézmény-

vezetők valóban továbbítsák is a programkínálatot összefoglaló tájékoztatót az intézmé-

nyükben dolgozó pedagógusok számára, illetve, hogy ösztönözzék kollégáikat a múzeum-

pedagógiai programokon való részvételre. Ehhez viszont az intézményvezetők múzeumpe-

dagógiával kapcsolatos elköteleződésének kialakítására van szükség, ami szükségessé teszi 

az intézményvezetők motiválását, illetve azt, hogy maguk is ismerjék és felismerjék a mú-

zeumi tanulásban rejlő pedagógiai lehetőségeket. Ez pedig az intézményvezetők célzott 

tájékoztatását, illetve a múzeumi tanulással, múzeumpedagógiával kapcsolatos szakmai to-

vábbképzésekbe való célzott bevonásukat teszi indokolttá. A fókuszcsoportos vizsgálatok 

eredményeképp megállapíthatjuk, hogy fontos lenne, hogy a múzeumok olyan szakmai 

programokat és fórumokat is szervezzenek, melyek kifejezetten az intézményvezetők mú-

zeumpedagógiával kapcsolatos motiválását és tájékoztatását  célozzák. 

A múzeumpedagógiai tájékoztatóban megjelenített információk tekintetében a pedagó-

gusok különösen fontosnak tartják a múzeumpedagógiai program lehetséges tematikus, il-

letve tantárgyi kapcsolódásainak, a múzeumpedagógiai foglalkozás módszereinek és mun-

kaformáinak, illetve a programmal megcélzott életkori csoportnak a pontos meghatározá-

sát. Emellett a pedagógusok körében határozott igény fogalmazódott meg, hogy a múze-

umpedagógiai tájékoztatók praktikus információkat is tartalmazzanak a program lebonyo-

lításával kapcsolatosan. Ezek közül különösen fontosnak ítélték meg az igénybe vehető 

kedvezményekkel, illetve a múzeumba való eljutással kapcsolatos információk közvetíté-

sét. A pedagógusok fontosnak tartják, hogy a múzeumpedagógiai programok egyes tantár-

gyakhoz való rendelése mellett az egyes tantárgycsoportokhoz való kapcsolódási lehetősé-

geket is feltárja a tájékoztató kiadvány. A módszerek és munkaformák meghatározása kap-

csán a pedagógusok határozottan igénylik a részletes tájékoztatást azzal kapcsolatosan, 

hogy az adott program milyen módon tevékenykedteti a gyermeket, hogy milyen módon 

kerül sor a gyermekek aktivizálására (pl kincskereső játék; kézműves tevékenység; zenei 

foglalkozás, nyomozásos játék stb. rövid leírása), valamint, hogy az alkalmazott módszerek 

révén milyen ismeretek megszerzésére és kompetenciák fejlesztésére nyílik lehetőség  a 

program során. A pedagógusok azért igénylik a módszerekkel, munkaformákkal kapcsola-

tos részletes információt, hogy a gyermekcsoport/ osztály jellegének, speciális igényeinek 

megfelelően választhassák ki az adott múzeumpedagógiai programot. 

A nevelési intézmények számára megküldött múzeumpedagógiai tájékoztató kiadvány-

ban mindezek mellett érdemes lenne felhívni a pedagógusok figyelmét a múzeumok által 

meghirdetett gyermekpályázatokra, valamint arra, hogy a múzeumpedagógiai programok 

meghirdetése mellett miben, illetve milyen szolgáltatásokkal tudja segíteni a múzeum az 

iskolákat. A különböző intézmények által a pedagógusok számára meghirdetett múzeum-

pedagógiai továbbképzési lehetőségekről szintén érdemes lenne információt közölni a tá-

jékoztató kiadványban. 

A fentiek mellett a pedagógusok különösen hatékonynak ítélték meg azt, ha a múzeum-

pedagógusok a helyi iskolák oktatói értekezletein megjelenve, közvetlenül és személyesen  

népszerűsítik múzeumpedagógiai programjaikat. Ezzel kapcsolatos jó gyakorlatként a pé-

csi Janus Pannonius Múzeum kommunikációs tevékenységét emelték ki a pécsi fókuszcso-

portos beszélgetés résztvevői. 
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5. A múzeumpedagógiai programok lebonyolítása, módszertana 

5.1. A múzeumpedagógiai programok előkészítése 

Mivel a múzeumpedagógiai programok sikerességének fontos feltétele a programok meg-

felelő előkészítése, így a fókuszcsoportos vizsgálat feltárta a pedagógusok és múzeumpe-

dagógusok előzetes együttműködésének formáit, valamint a gyermekcsoportok óvodai/ is-

kolai keretekben történt felkészítésének módjait. A tapasztalatok alapján került sor a prog-

ramok előkészítésével kapcsolatos javaslatok megfogalmazására. 

5.1.1. A pedagógus és a múzeumpedagógus együttműködése 
a múzeumpedagógiai programok előkészítésében 

Az előzetes egyeztetés a pedagógus és múzeumpedagógus között kiemelkedően fontos. A 

program sikere érdekében az előzetes egyeztetésnek ki kellene térnie az egyes pedagógu-

sok egyéni, illetve a gyermekcsoportok speciális igényeire. Különösen fontos a múzeum-

pedagógiai program zökkenőmentes lebonyolítása szempontjából, hogy a pedagógus tájé-

koztassa a múzeumpedagógust a gyermekek esetleges viselkedési zavarairól, tanulási ne-

hézségeiről annak érdekében, hogy a múzeumpedagógus megfelelően fel tudjon készülni a 

programra. Fontos továbbá egyeztetni azt, hogy szükség van-e kisegítő személyzetre, pe-

dagógus asszisztensekre a program lebonyolításához. Emellett fontos, hogy a pedagógus 

és a múzeumpedagógus előzetesen egyeztessen a pedagógus múzeumpedagógiai program-

ban betöltött szerepéről, elvárt aktivitásának mértékéről, közreműködésének módjáról. 

Bár a fókuszcsoportos kutatásban csak olyan pedagógusok vettek részt, akik rendelkez-

nek múzeumpedagógiai jó gyakorlatokkal, beszámolójuk alapján az eddigi tapasztalataik-

hoz képest több segítségséget igényelnének a program előkészítésével kapcsolatosan. A 

pedagógusok például kifejezetten hasznosnak tartanák, ha egy háromlépcsős modell való-

sulna meg a pedagógus és múzeumpedagógus együttműködésében olyan módon, hogy a 

múzeumpedagógiai foglalkozás lebonyolítását megelőzően a múzeum bőröndmúzeumi for-

mában „házhoz menne”, illetve a foglalkozás lebonyolítását követően az iskolában megva-

lósuló összegzésben a múzeumpedagógus is részt venne. A múzeumpedagógiai foglalko-

zást előkészítő és összegző foglalkoztató füzetek, feladatlapok, módszertani segédletek mú-

zeumi honlapokon való ingyenes közzététele szintén nagymértékben támogatná a pedagó-

gusok munkáját. Igényként fogalmazódott meg továbbá az, hogy a múzeum tegye elérhe-

tővé a foglalkozások során bemutatott tárgyak képi anyagát  annak érdekében, hogy a pe-

dagógusok már előzetesen beépíthessék az adott tárgyakhoz kapcsolódó ismeretközlést és 

feladatokat a pedagógiai munkába. 

A pedagógusok körében továbbá határozott igény mutatkozik a múzeumpedagógiai 

programot megelőző ismeretnyújtással és a motiváció lehetőségeivel kapcsolatos ajánlások 

közzétételére. Hasznos lenne, ha az adott kiállításhoz, múzeumpedagógiai programhoz kap-

csolódóan a múzeumok módszertani javaslatokat fogalmaznának meg a pedagógiai mun-

kában alkalmazható játékokkal, illetve a gyermekekkel feltárandó bemeneti és kimeneti 

kérdésekkel kapcsolatosan. A múzeumok által megfogalmazott módszertani ajánlásokat a 

múzeumi honlapon minden pedagógus számára elérhetővé lehetne tenni. A vizsgálatba be-

vont pedagógusok jó gyakorlatként határozták meg a Magyar Kereskedelmi és 

Vendéglátóipari Múzeum által összeállított, a kiállítás anyagához kapcsolódó, a gyermekek 

felfedezéses tanulására építő feladatlapot, amit a pedagógusok önállóan is felhasználhatnak 

tevékenységük során. 

5.1.2. A gyerekek múzeumpedagógiai foglalkozásra való felkészítése 

A pedagógusok körében eltérő vélemények fogalmazódtak meg arról, hogy elengedhetet-

len-e a gyermekek előzetes felkészítése a múzeumpedagógiai programot megelőzően. Míg 
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az óvodapedagógusok egyöntetűen úgy vélték, hogy mindenképpen szükséges a múzeum-

pedagógiai programok előkészítése óvodai foglalkozások keretében, addig egyes, iskolá-

ban dolgozó pedagógusok véleménye szerint előfordulhatnak olyan múzeumi programok, 

amikor a téma, illetve a múzeumpedagógiai foglalkozás célja határozza meg azt, hogy 

szükség van-e előkészítésre. Jó gyakorlatukból többen is megemlítettek olyan tapasztala-

tokat, amikor a múzeumlátogatás jelenti azt az előzetes tanulási folyamatot, ami bevezeti 

az adott témát. 

Az előzetes mese vagy kutató munka is jól megalapozhatja a múzeumpedagógiai foglal-

kozást. A mese mint keret, lehetővé teszi hogy a gyermekek könnyebben azonosuljanak az 

adott témával, továbbá nagyszerűen alkalmas arra, hogy felkeltse a gyermekek érdeklődését. 

A gyermekek előzetes felkészítésének ugyanakkor mindenképpen ki kell térnie a múzeumi 

viselkedési szabályok ismertetésére. 

5.2. A múzeumpedagógiai programok módszertani háttere 

A múzeumpedagógiai programok kapcsán legfontosabb követelményként az interaktivitást 

határozták meg a pedagógusok. A pedagógusok emellett fontosnak tartják, hogy a program 

során a gyermekek komplex fejlesztése valósuljon meg, azaz sor kerüljön a kognitív, a szo-

ciális és személyes kompetenciák fejlesztésére is. 

A múzeumpedagógiai program felépítése kapcsán javasolt az ún. RJR- modell követése 

(ráhangolódás, jelentésteremtés, reflektálás), azaz, hogy a múzeumpedagógiai programot 

az iskolában szervezett előzetes felkészítés, ráhangolódás előzze meg, majd a konkrét mú-

zeumi programot követően sor kerüljön a reflektálásra. Fontos, hogy a programot követően 

kerüljön sor visszacsatolásra a gyermekek részéről, azaz hogy kifejthessék, hogy mi az, 

ami tetszett nekik, mi az, amin változtatnának, mi volt a legnagyobb élmény és újdonság a 

számukra. A visszacsatolás módszertani és minőségbiztosítási szempontból egyaránt ki-

emelkedő jelentőségű. 

Fontos, hogy a múzeumpedagógus és a gyermekek között kialakuljon egyfajta személyes 

kapcsolat, a gyerekek által már ismert múzeumpedagógus kollégával való együttműködés 

jó alapot teremt a fesztelen viszonyulás megteremtéséhez. 

A pedagógusok meglátása szerint fontos, hogy a múzeum olyan módszereket, munka-

formákat kínáljon, amik érdeklik a gyermekeket. A pedagógusok tapasztalatai alapján a 

tárlatvezetés nem érdekes a gyermekek számára, fontos, hogy valamilyen, a gyermekek 

aktivitására épülő múzeumpedagógiai program is kapcsolódjon a múzeumlátogatáshoz. A 

pedagógusok különösen hatékonynak tartják a felfedezéses tanulásra épülő múzeumpeda-

gógiai programokat. Ezek közül a gyermekek körében – valamennyi korcsoport tekinteté-

ben - különösen népszerűek a kincskereső játékok. A kincskereső játék múzeumpedagógiai 

programba való beépítése egyre több múzeumban valósul meg. (pl: A pécsi Cella 

Septichora Látogatóközpont időkapszula vadászata). Mind hatékonysága, mind népszerű-

sége tekintetében kiemelkedik az elbeszélés módszerének egy speciális formája, a törté-

netmesélés, mely egyének, családok életútjának megismertetésén keresztül világítja meg 

egy-egy korszak, esemény vagy téma sajátosságait és segíti elő a témába való bevonódást, 

a gyermekek képzeletének mozgósítását, valamint az élményszerű tanulást. A fentiek mel-

lett a pedagógusok különösen hatékonynak tartják a múzeumpedagógiai foglalkozásokon 

belül alkalmazott drámapedagógiai módszereket, a dramatizálást. Ezzel kapcsolatosan fon-

tosnak tartják azt, hogy a használt szövegrészletek lehetőség szerint minél rövidebbek le-

gyenek, inkább csak amolyan iránymutatásként szolgáljanak annak érdekében, hogy ne le-

gyen hosszadalmas és bonyolult a szövegek feldolgozása. A drámapedagógiai módszer al-

kalmazásánál fontos, hogy a múzeumpedagógus adjon teret a gyermekek kreativitásának, 

ne határozzon meg túl sok mindent a gyermekek számára a dramatizálás kapcsán. 
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Fontos szempont, hogy a program ne legyen hosszú, illetve, hogy a múzeumpedagógu-

sok biztosítsanak szünetet a gyermekek számára. 

A 2018 februárjában lebonyolított országos, reprezentatív kérdőíves vizsgálat eredmé-

nyeiből kiderült, hogy a pedagógusok véleménye szerint a feladatlapos feldolgozás nem 

népszerű a gyermekek körében. Ennél kevésbé népszerű múzeumpedagógiai módszerként 

csak a hagyományos tárlatvezetést határozták meg a kollégák. A fókuszcsoportos vizsgálat 

keretében a PTE KPVK kutatócsoportja fel kívánta tárni a pedagógusok véleményét arra 

vonatkozóan, hogy a feladatlap alkalmazását vajon önmagában nem tartják megfelelő mód-

szernek, vagy pedig úgy vélik, hogy csak a múzeumok által alkalmazott hagyományos fel-

adatlapok nem elégítik ki a gyermekek igényeit kellő módon. A fókuszcsoportos vizsgála-

tokba bevont pedagógusok véleménye szerint nem a feladatlappal mint módszerrel van a 

probléma, hanem sok esetben azok kialakításával, illetve alkalmazási módjával. A pedagó-

gusok véleménye alapján a múzeumpedagógiai foglalkozásokhoz olyan feladatlapokat ér-

demes használni, melyek játékos, lehetőség szerint tartalmilag és/vagy formailag rendha-

gyó módon kialakítva támogatják a felfedezéses tanulást. (pl. a pécsi Cella Septichora Lá-

togatóközpontban az időkapszula-vadászathoz alkalmazott feladatlapok; Mezőgazdasági 

Múzeum „ragasztgatós” feladatlapjai.) és nem keltik „direkt” feladatlap érzetét. Az egyéni 

feladatlapok helyett a múzeumpedagógiai gyakorlatban javasolt a párosával vagy kiscsopor-

tokban kitöltendő feladatlap, továbbá a kitöltéshez érdemes valamilyen jutalmat kapcsolni. 

A pedagógusok emellett javasolták a mobiltelefonokra letölthető feladatlapok alkalma-

zását. A gyermekek érdeklődésének felkeltése kapcsán érdemes lenne a múzeumoknak 

okostelefonra letölthető feladatlapokat, illetve foglalkoztató kiadványokat is kidolgozniuk. 

Ugyanakkor a pedagógusok javasolták olyan elektronikus feladatlapok kialakítását is, ami-

ket a gyerekek a múzeumlátogatást követően, a tanultak összegzéseként, feldolgozásaként 

tölthetnének ki. A múzeumpedagógiai foglalkozás során elsajátított ismereteket összegző 

feladatlapok fontos visszajelzésként szolgálhatnának a múzeumok számára is. 

A gyermekek körében nagy népszerűségnek örvendenek azok a múzeumpedagógiai 

programok, melyek a digitális technológia alkalmazására, bevonására épülnek. A fókusz-

csoportos beszélgetésen részt vett pedagógusok valamennyien fontosnak tartották azt, hogy 

a múzeumok programkínálatában szerepeljenek olyan programok is, melyek különféle di-

gitális és mobilkommunikációs eszközök alkalmazására épülnek. Ezeket a programokat 

inkább csak a felső tagozattól ajánlották a pedagógusok, illetve hangsúlyozták azt, hogy a 

digitális technika alkalmazása nem szabad, hogy öncélúvá váljon. Az okostelefonokat, 

tableteket, egyéb digitális eszközöket a múzeumpedagógiai program során olyan módon 

érdemes alkalmazni, hogy az autentikus tárgyakkal való személyes találkozás varázsának 

megélése elsődleges maradjon. A digitális technológiák alkalmazása a fiatalok preferenci-

áira és érdeklődésére reflektáló alternatívaként segíti az ismeretek élményszerű feldolgo-

zását és a program pedagógiai célkitűzéseinek elérését. Az okostelefonok, tabletek hasz-

nálatára épülő múzeumpedagógiai foglalkozások meghirdetése mellett a pedagógusok fon-

tosnak tartják azt is, hogy a múzeumok okostelefonokra letölthető applikációkat is kínálja-

nak a különböző látogatói csoportok számára. Az okostelefonok múzeumpedagógiai prog-

ramokon belüli alkalmazása jelenleg csak elszigetelten jelenik meg a hazai múzeumi gya-

korlatban, bár az elmúlt években egyre több ilyen jellegű kezdeményezéssel találkoztak a 

fókuszcsoportos vizsgálatba bevont pedagógusok. A digitális technika alkalmazásával kap-

csolatosan jó gyakorlatként kerültek meghatározásra az alábbiak: műtárgyak lefényképezése 

és a fénykép felhasználása további múzeumi feladatokhoz; az okostelefonok felfedezéses ta-

nuláshoz való kapcsolása; QR-kódok alkalmazása a múzeumpedagógiai program során. 
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A digitális technológia alkalmazásával kapcsolatosan a pedagógusok hangsúlyozták an-

nak fontosságát, hogy az eszközök valódi interaktivitást tegyenek lehetővé. Különösen ha-

tékonynak tartják a pedagógusok az interaktív szimulációkat, valamint a kísérletezésre le-

hetőséget teremtő digitális eszközöket. Ezek mellett hasznosnak tartják, ha a digitális esz-

közök hozzájárulnak egy adott kérdéskör megértésének és vizualizálásának elősegítéséhez. 

(pl. egy vár megépülésének, átalakulásának bemutatása) Fotók és videók felhasználása és 

készítése, általában véve a képi kommunikáció bevonása jól alkalmazható a múzeumpeda-

gógiai program élményszerűségének és hatékonyságának növelése érdekében. Mindazon-

által fontos megemlíteni azt is, hogy a különféle digitális eszközökre épülő múzeumpeda-

gógiai foglalkozások kialakítása és lebonyolítása kapcsán nagy jelentősége van az infor-

matikus kollégákkal való együttműködésnek, a múzeumpedagógusok megfelelő digitális 

kompetenciáinak, valamint a megfelelő számú és minőségű eszközállomány meglétének. 

A gyermekek saját okostelefonjainak, tabletjeinek alkalmazását a pedagógusok határozot-

tan nem ajánlják, hiszen egyrészről az egyes eszközök más módon működhetnek, előfor-

dulhat, hogy nem minden eszköz alkalmas valamennyi feladat elvégzésére, illetve fontos 

azt is figyelembe venni, hogy nem minden gyermek rendelkezik a program lebonyolításá-

hoz szükséges eszközzel. A fókuszcsoportos vizsgálatba bevont kollégák a pedagógiai 

hasznosíthatóság szempontjából különösen jó gyakorlatként említették meg a Magyar 

Film- és Médiatörténeti Múzeum tabletek alkalmazására épülő foglalkozását, valamint az 

Aquincumi Múzeumot, ahol a beszállókártya mintájára kialakított belépőjeggyel lehet 

becsekkolni a kiállítás különböző egységeibe. 

A kérdőíves felmérés keretében fény derült arra, hogy a pedagógusok véleménye szerint 

a gyermekek körében a legnépszerűbb múzeumpedagógiai módszer a tárgyak kézbevétele, 

az élő interpretáció, valamint a manuális/ kézműves tevékenység. A fókuszcsoportos vizs-

gálatba bevont pedagógusok a tárgyak kézbevétele kapcsán nagyon sok jó múzeumi gya-

korlatot említettek meg, véleményük szerint a tárgyak kézbevételének jó gyakorlata igen 

elterjedt a hazai múzeumokban. Az élő interpretáció egyre népszerűbb és a pedagógusok 

által kifejezetten hatékonynak tekintett múzeumpedagógiai módszer. A fókuszcsoportos 

vizsgálatba bevont pedagógusok az Egri Vár, a Szigetvári Vár, a Magyar Nemzeti Múzeum 

és a Magyar Kereskedelmi és Vendéglátóipari Múzeum élő interpretációs programjait 

emelték ki jó gyakorlatként. A gyermekek beöltöztetésére épülő, interaktív programok kap-

csán pedig például a Mesemúzeum, az Aquincumi Múzeum, a Szennai Skanzen és a pécsi 

Cella Septichora Látogatóközpont programjait emelték ki különösen jó gyakorlatként. A 

pécsi Cella Septichora Látogatóközpont programjai közül különösen jó gyakorlatként ér-

tékelték a római lakomákat, római kori étkezési szokásokat megismertető programot, mely 

keretében római kori ételeket készítenek, illetve korabeli viseleteket próbálhatnak fel a 

gyerekek. A pedagógusok hangsúlyozták, hogy a beöltözésnek csak akkor van pedagógiai 

szerepe a múzeumi foglalkozások során, ha az nem öncélú, illetve ha kontextushoz kötődik. 

A jeles napokhoz kapcsolódó interaktív, tárgykészítésre, hagyományéltetésre épülő 

programokat szintén nagyon hasznosnak ítélik meg a pedagógusok (pl: Sóstói Múzeum-

falu, Szennai Skanzen). A Szentendrei Skanzen népi tevékenységeket feltáró interaktív 

programjait szintén különösen hatékonynak tartották a vizsgálatba bevont pedagógusok. A 

régi korok felidézése kapcsán különösen hasznos, ha a gyermekek kipróbálhatnak korabeli 

tárgyakat és az adott korszakra jellemző tevékenységformákat, (pl.: korabeli iskolai kör-

nyezet bemutatása kapcsán palavessző, palatábla kipróbálásának lehetősége). A gyermekek 

érdeklődését különösen felkeltik a régi korok hétköznapi életével kapcsolatos tevékeny-

ségformák kipróbálását lehetővé tevő interaktív lehetőségek. 
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Azok a pedagógusok, akik ismerik a Magyar Nemzeti Múzeum Históriás Történeti Ját-

szóházának módszertanát és struktúráját, úgy vélik, hogy az mind a mai napig követendő 

példaként határozható meg (kiállítással való megismerkedés- tárgykészítés- játék). 

A múzeumpedagógusok felkészültségét és a múzeumpedagógiai munka megfelelő mód-

szertani, pedagógiai és pszichológiai megalapozottságát  a pedagógusok kiemelten fontos 

szempontnak tartották. Külön hangsúlyozták, hogy a múzeumpedagógusoknak kellő érzé-

kenységgel és felkészültséggel kell rendelkezniük azzal kapcsolatosan is, hogy a külön-

böző tanulási igénnyel rendelkező gyermekek bevonása milyen módszerekkel és eszközök-

kel valósulhat meg. A tanulási nehézségekkel vagy viselkedési zavarokkal rendelkező 

gyermekekkel való munka során különösen fontos a speciális pedagógiai módszerek isme-

rete. A fókuszcsoportos vizsgálatba bevont pedagógusok véleménye szerint jelentős kü-

lönbség tapasztalható a múzeumpedagógusok felkészültségében. A múzeumpedagógiai 

munka sikere kapcsán a pedagógusok kiemelten fontos kérdésnek tartják, hogy a leendő 

múzeumpedagógusok szakmai képzése erősen gyakorlatorientált legyen, valamint, hogy az 

lehetőséget nyújtson a különböző életkorú és tanulási igényű gyerekcsoportokkal való 

munka gyakorlatának megszerzésére. 

Összegzés 

A PTE KPVK kutatói csoportja által szervezett fókuszcsoportos vizsgálatok keretében az 

ország különböző fenntartású, iskolafokú és területi elhelyezkedésű intézményeiből érke-

zett, jelentős múzeumpedagógiai tapasztalatokkal rendelkező és múzeumpedagógiai jó 

gyakorlatokat ismerő pedagógusok a múzeumpedagógiai tevékenység teljességére vonat-

kozóan fogalmazták meg a múzeumpedagógiai jó gyakorlatok megvalósításával kapcsola-

tos javaslataikat. 

A múzeumpedagógiai munka komplexitásából fakadóan a jó gyakorlatokat nem csupán 

a múzeumi foglalkozás során alkalmazott módszerek teszik jó gyakorlattá, hanem a prog-

ram sikeressége és a pedagógiai hasznosulás szempontjából a múzeumok és nevelési intéz-

mények közötti kooperációtól, a pedagógusok és a múzeumpedagógusok szakmai együtt-

működésétől kezdve a programok pedagógusok igényeinek megfelelő kommunikációján át 

a nevelési intézményekben a múzeumpedagógiai tevékenységet támogató háttér kialakítá-

sáig bezárólag számos tényezőnek van kiemelkedően fontos szerepe. A fókuszcsoportos 

vizsgálatokban részt vett pedagógusok fontos megállapítása volt, hogy a múzeumi tanulás-

ban rejlő pedagógiai lehetőségek minél szélesebb körben való megismertetése, a pedagó-

gusok múzeumpedagógiai aktivitásának növelése, valamint a gyermekek élményszerű ta-

nulását támogató múzeumpedagógiai módszertan terjesztése érdekében szükséges lenne, 

ha a múzeumpedagógiai stúdiumok a hazai pedagógusképzés szerves részévé válnának. 

A tanulmány szerzője ezúton is köszönetét fejezi ki a tapasztalataikat és értékes javasla-

taikat a fókuszcsoportos beszélgetések keretében feltáró pedagógus kollégáknak a kutatás-

ban való közreműködésükért. Köszönet illeti továbbá az Óbudai Múzeumot, hogy helyszínt 

biztosított a fókuszcsoportos beszélgetés lebonyolításához, valamint Kocsis Mihályt Reisz 

Teréziat a fókuszcsoportos kutatások előkészítésében és lebonyolításában végzett munká-

jukért. A tanulmány szerzője mindemellett köszönetét fejezi ki a Múzeumi Oktatási és 

Módszertani Központnak, hogy lehetővé tette a kutatás lebonyolítását, valamint, hogy hoz-

zájárult jelen tanulmány publikálásához. 
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Melléklet 
A PTE KPVK kutatói csoportja által összeállított kérdőív a pedagógusok múzeumpedagógiai jó 

gyakorlattal kapcsolatos tapasztalatainak feltérképezéséhez. 2018. március  

Kérdőív 

az EFOP-3.3.3.-VEKOP-16-2016-00001 projekt 

3. fókuszcsoportos beszélgetésében részt vevő pedagógusok számára 

Óbudai Múzeum 

1033 Budapest, Fő tér 1. 

2018. március 26., 11 óra. 

Kérjük, hogy az úgynevezett jó gyakorlatra irányuló kérdőívben karikázza be a megfelelő válaszok számát, 

az üres helyre írja be a megfelelő adatot, illetve véleményét!  

1. Neme: 1 – férfi  2 – nő 

2. Születési éve: 19……, 

3. A jelenlegi munkahelyének településtípusa: 

1 – főváros 

2 – megyeszékhely, megyei jogú város 

3 – város 

4 – község, falu 
 

4. Jelenlegi működési területének képzési szintje (elsősorban):  

1 – óvoda 

2 – alsó tagozat 

3 – felső tagozat 

4 – középiskola 

5 – középfokú szakképzés 

6 – gyógypedagógia (szinttől függetlenül) 
 

5. Múzeumpedagógiai foglalkozásának ütemezése, tervezése során milyen mértékben tekinti meghatározó-

nak a tanterv aktuális tananyagát? Kérjük, hogy válaszát az alábbi skálán jelölje! (1 = figyelmen kívül hagy-

ható; 10 = teljes mértékben meghatározó.) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

6. A múzeumpedagógiai foglalkozás milyen mértékben tekintette meghatározónak a gyermekek életkorát? 

Kérjük, hogy válaszát az alábbi skálán jelölje! (1= figyelmen kívül hagyható; 10 = teljes mértékben meghatá-

rozó.) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

7. A múzeumpedagógiai foglalkozás kiválasztását megelőzően milyen mértékben volt ismerete arról, hogy 

az adott foglalkozás során mely munkaformákat fogja alkalmazni a múzeumpedagógus kolléga? Kérjük, hogy 

válaszát az alábbi skálán jelölje! (1 = egyáltalán nem; 10 = teljes mértékben.)  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

8. A múzeumpedagógiai foglalkozás milyen mértékben támaszkodott a tanórán kívüli munkaformákra? 

Kérjük, hogy válaszát az alábbi skálán jelölje! (1 = egyáltalán nem; 10 = teljes mértékben.)  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

9. A múzeumpedagógiai foglalkozás kiválasztását megelőzően milyen mértékben volt ismerete arról, hogy 

az adott foglalkozás során mely módszereket fogja alkalmazni a múzeumpedagógus kolléga? Kérjük, hogy 

válaszát az alábbi skálán jelölje! (1 = egyáltalán nem; 10 = teljes mértékben.)  

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

10. A múzeumpedagógiai foglalkozás milyen mértékben támaszkodott a tanórán kívüli módszerekre? Kér-

jük, hogy válaszát az alábbi skálán jelölje! (1 = egyáltalán nem; 10 = teljes mértékben.)  

https://educatio.hu/pub_bin/download/tamop311_II/%20eredmenyek/jo_gyakorlat/jogyakorlat_zarokotet.pdf
https://educatio.hu/pub_bin/download/tamop311_II/%20eredmenyek/jo_gyakorlat/jogyakorlat_zarokotet.pdf
http://www.pecsorokseg.hu/muzeumpedagogia
http://mokk.skanzen.hu/muzeumi-a-la-carte.html
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1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

11. Múzeumpedagógiai foglalkozásának ütemezése, tervezése során milyen mértékben kapott támogatást 

intézményvezetőjétől? Kérjük, hogy válaszát az alábbi skálán jelölje! (1 = figyelmen kívül hagyható; 10 = 

teljes mértékben.) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Milyen formában? (A =6< esetében!)  ...............................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

 ........................................................................................................................................................  

12. Múzeumpedagógiai foglalkozásának ütemezése, tervezése során milyen mértékben kapott támogatást 

kollégáitól? Kérjük, hogy válaszát az alábbi skálán jelölje! (1 = figyelmen kívül hagyható; 10 = teljes mérték-

ben.) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Milyen formában? (A =6< esetében!)  .....................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

13. Múzeumpedagógiai foglalkozásának ütemezése, tervezése során milyen mértékben kapott támogatást a 

múzeumtól? Kérjük, hogy válaszát az alábbi skálán jelölje! (1 = figyelmen kívül hagyható; 10 = teljes mér-

tékben.) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Milyen formában? (A =6< esetében!)  ...............................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

 .............................................................................................................................................................  

14. Múzeumpedagógiai foglalkozásának ütemezése, tervezése során milyen módon működött együtt a mú-

zeummal? 

1 – a korábbi, rendszeres kapcsolatomra építetten 

2 – az intézményem és a múzeum korábbi együttműködésére építetten  

3 – az előzetes kapcsolatfelvételemre építetten 

4 – a múzeum közönségkapcsolati szakemberének közvetítésére építetten  

5 – a múzeum egyedi kezdeményezésére építetten 

6 – a múzeum programajánlatára építetten 
 

15. Hogyan ítéli meg a két intézmény együttműködésének színvonalát  a múzeumpedagógiai foglalkozásá-

nak előkészítése és lebonyolítása folyamatában? Kérjük, hogy válaszát az  alábbi skálán jelölje! (1 = elfogad-

hatatlan; 10 = kiváló.) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 
 

16. Hogyan ítéli meg a múzeumpedagógiai foglalkozásának pedagógiai hasznosulását? Kérjük, hogy válaszát 

az alábbi skálán jelölje! (1 = elfogadhatatlan; 10 = kiváló.) 

1    2    3    4    5    6    7    8    9    10 

Ön szerint mi volt a tanulók legmaradandóbb élménye? (A =6< esetében!)  .......................................  

 ..........................................................................................................................................................  

 ..........................................................................................................................................................  

17. Volt-e a múzeumpedagógiai foglalkozásának utólagos értékelése? Több választ is megjelölhet.  
 

1 – igen, a magam számára foglaltam össze a tapasztalatokat 

2 – igen, a tanulókkal áttekintettük, rendszereztük a látottakat  

3 – igen, az intézményvezetővel megbeszéltük a tapasztalatokat 

4 – igen, a tantestülettel megbeszéltük a tapasztalatokat 

5 – igen, a közönségkapcsolati szakemberrel megbeszéltük a tapasztalatokat  

6 – igen, a múzeumi szakemberekkel megbeszéltük a tapasztalatokat  

7 – nem 
 

18. Ön milyen szempontok, kritériumok alapján sorolná be a múzeumpedagógiai foglalkozásokat az úgy-

nevezett jó gyakorlatok sorába? Kérjük, hogy válaszát röviden fejtse ki! 

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................................  

Közreműködését nagyon szépen köszönjük!  


