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TAKÁCS ANETT -CSIMÁNÉ POZSEGOVICS BEÁTA 

A múzeumpedagógia integrálása a pedagógusképzésekbe  

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának jó gyakorlata 

Absztrakt: A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán 2001-től folyik múzeumpedagógiai képzés, 2010-ig a 
művelődésszervező-, majd az andragógia szakhoz kapcsolódó öt tantárgyat magában foglaló Múzeum-
pedagógia modul, majd 2010-14 között szakirányú továbbképzési szak formájában is. Az iskola és mú-
zeum kapcsolatának erősödésére irányuló hazai törekvések hatására 2011 -től a Kar a pedagógus kép-
zésein is elindította, egy féléves választható tantárgy keretében (Múzeumpedagógia), a múzeum peda-
gógia népszerűsítését, 2014 szeptemberétől pedig már tanúsítványt adó specializáció kereteiben (2 fél-
éves intenzív képzés) is ismerkedhetnek a hallgatók a múzeumpedagógia módszereivel, kipróbálhatják 
a múzeumi környezetet nevelési-oktatási-fejlesztési célokra. A tanulmány célja, hogy bemutassa, hogy 
alkalmazkodva az új kihívásokhoz, hogyan integrálta a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara a múzeum-
pedagógiát a pedagógusképzésekbe, továbbá, hogy ismertesse a képzés során megszerezhető ismere-
teket, általános és szakmai kompetenciákat, az oktatott tárgyak jellemzőit. Kulcsszavak: múzeumpeda-
gógia, Kaposvári Egyetem, pedagógusok, múzeumi tanulás . 

 

Bevezetés 

Napjainkban a nevelési célok között rendkívül fontos a kreativitásra nevelés és ezzel össze-

függésben a feladatmegoldó képesség, a tanulási képesség fejlesztése. A jelenkor globalizáció 

által formált helyzeteiben, kivételes szükség van az alkotó intelligenciára, az új válaszokra, 

újszerű megoldásokra,1 melyek túlmutatnak az óvoda, iskola falain. 

Egyre jelentősebb kihívásként jelentkezik a pedagógusok életében az iskolán kívüli fej-

lesztés, melynek egyik kiváló terepe lehet a múzeum. A múzeumok speciális atmoszférája, a 

szórakozva tanítás/tanulás elvére épülő, élményközpontú színes múzeumpedagógiai módszer-

tan nagyszerűen alkalmazható különféle tanulási, nevelési célokra,2 a pedagógusok számára 

kiváló eszköz és lehetőség. 

A múzeumok és a köznevelési intézmények közötti együttműködés erősödése 

A modern múzeumok megszokott feladatai között napjainkban egyre hangsúlyosabb szerepet 

kap az oktató-nevelő funkció, mely egyben feltételezi az iskolák és múzeumok közötti együtt-

működés aktivizálódását. 

A múzeumlátogatások, a múzeumi tanulási helyzetek bekapcsolása az óvoda-iskola életébe 

Magyarországon nem újdonság. Az iskolai osztálykirándulások az 1970-es évektől többnyire 

múzeumlátogatásokról szóltak. A „múzeumból ki, múzeumba be” módszer eredménye általá-

ban zavaros összbenyomás, negatív múzeumi attitűd. A mai gyakorlat, az ad hoc múzeumláto-

gatások helyett az iskolák és múzeumok közötti együttműködés rendszeresítésére fókuszál. 3 

                                                      
1 http://www.ofi.hu/tudastar/tantargyak-helyzete/rajz-vizualis-kultura (2015. 03. 18.) 
2 Takács 2013, 48. 
3 Takács 2013, 48-49. 

http://www.ofi.hu/tudastar/tantargyak-helyzete/rajz-vizualis-kultura
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A Múzeumok Mindenkinek Program (2003), a 2006-ban alapított Múzeumi Oktatási és 

Képzési Központ, valamint a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség 2007-ben elindított operatív 

programjai (TÁMOP 3.2.8/10/B: Múzeumok Mindenkinek Program – Múzeumok oktatási-

képzési szerepének erősítése; TIOP 1.2.2/08-1 – Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási-

képzési szerepének infrastrukturális erősítése pályázat) felélénkítették az iskolák és múzeumok 

kooperációját. A „Múzeumok Mindenkinek” Program – „Múzeumok oktatási-képzési szerepé-

nek erősítése – Központi módszertani fejlesztés” című projekt célja: „A kompetencia  fejlesztő 

közoktatás érdekében újszerű múzeumpedagógiai megoldások, valamint a múzeumok és a köz-

oktatási intézmények közötti együttműködések kialakítása.”  Az operatív programok kapcsán 

kialakított oktató- és foglalkoztató terek, IKT pontok, eszközök és az ezekre épülő múzeum-

pedagógiai programok az iskolabarát múzeum kialakítását célozták, és számos alkalmat terem-

tettek és teremtenek a szórakozva tanulásra.4 

Tanulás a múzeumban 

A 21. században az iskola egyik alapvető sajátossága a nevelési-oktatási tér kitágítása. Össze-

kapcsolódik s egyenrangúvá válik az iskola falai között és azon túl zajló tanulás, felértékelődik 

a múzeum mint tanulási színtér.5 

A múzeumok speciális közegében a tanulás nem megszokott környezetben, nem megszo-

kott módon és segítőkkel folyik, ennek ellenére, vagy épp ezért, az itt elsajátított tartalmak 

sokkal inkább beépülnek a már megszerzett ismeretek közé, könnyebben előhívhatóak, sokkal 

inkább eredményeznek lehorgonyzott tudást.6 

A múzeumi tanulási helyzetek elősegítik a komplex látásmód kialakítását, fejlesztését; ösz-

szefüggésekre mutatnak rá; elmélyítik, kiegészítik, gyakoroltatják az iskolában a tanórán szer-

zett tudást; megmagyarázzák az ismereteket; szemléltetnek; felkeltik az érdeklődést adott té-

mával kapcsolatban; továbbgondolkodásra ösztönöznek; segítik a kooperációt; fejlesztik a kü-

lönböző képességeket, készségeket.7 

Kárpáti Andrea utalva egy korábbi kutatásra a következő képességeket tartja relevánsnak 

a 21. században: kreativitás és innováció; kommunikációs képesség; együttműködő képesség; 

az információszűrés, -elemzés és -feldolgozás képessége; kritikai gondolkodás, problémameg-

oldás és döntéshozás; állampolgári ismeretek (helyi és nemzetközi szinten); információs írás-

tudás (az információs és kommunikációs technológiák ismerete és használata); életpálya-épí-

tési kompetencia; tanulási képesség, metakogníció.8 

Miként fejleszthetők ezek a képességek múzeumi környezetben? „A múzeum különböző ta-

nulási tereiben (a kiállítási tértől a restaurátor műhelyen, könyvtáron át egészen akár a múzeumi 

boltig) a múzeum gyűjteményével, illetve a múzeumpedagógus, tárlatvezető vagy tanár az adott 

környezethez illeszkedő információival és foglalkozásaival bármelyik 21. századi kompetencia 

fejleszthető – legalább olyan hatásosan, és esetenként jobban, mint az iskolában.”9 

A múzeumi tanulás az iskolai tanulással ellentétben többnyire alkalomszerű, egyszerre 

több tantárgy bevonására ad lehetőséget, több érzékszerv bevonásával hat a szereplőkre, mel-

lőzi az iskolai értékelési formákat. Az iskolai tanulási szituációkkal szemben legfőbb előnye a 

                                                      
4 Vásárhelyi 2009, 8. 
5 Kárpáti 2009b, 75. 
6 Walter-Takács 2011, 131. 
7 Vásárhelyi-Sinkó 2004, 121. 
8 Kárpáti 2009a, 31. 
9 Kárpáti 2009a, 31. 
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„különleges környezet”, a tapasztalatszerzésen alapuló élményközpontú ismeretszerzés, a ne-

velés minél több területének bevonása (testi-, értelmi-, érzelmi-, erkölcsi-, esztétikai-, művészeti-, 

egészség-, környezeti-, állampolgári-, multikulturális nevelés) a tanulási folyamatba.10 

A múzeumpedagógia révén a gyermekek játék közben formálják esztétikai, tárgyi, visel-

kedési kultúrájukat, identitásukat. Játék közben sajátítják el, például a helyes múzeumi visel-

kedési normákat, ismerik meg különböző korok művészetét, épületeit, tárgyi világát.11 

A múzeumpedagógia módszereinek alkalmazásával az új kihívások mellett – oktató-, ne-

velő-, fejlesztő-, facilitáló szerepek – aktuálissá válik a pedagógusok múzeumpedagógiai tu-

dásának bővítése is.12 

Pedagógusoknak szóló múzeumpedagógiai képzések 

A pedagógusok hazánkban jelenleg elsősorban múzeumokban és felsőoktatási intézményekben 

szervezett pedagógus továbbképzések és szakirányú továbbképzések, illetve egyéb lehetősé-

gek (például műhelyek) keretében tehetnek szert múzeumpedagógiai ismeretekre, szélesíthetik 

módszertani repertoárjukat. Népszerűek a Múzeumi Oktatási és Képzési Központ akkreditált 

pedagógus-továbbképzései, képzései (Iskolák és múzeumok partnersége, Pedagógus képzők 

képzése – Múzeumok közoktatási hasznosítása, Néphagyomány-éltetés az óvodai nevelésben, 

A hon és népismeret szemléltető tanítása).13 Akkreditált pedagógus továbbképzéseket hirdet 

továbbá például a Magyar Nemzeti Múzeum („Nézzünk együtt kiállítást!”, Históriás Történe ti 

Játszóház),14 a Néprajzi Múzeum („Mire jó a múzeum?”)15 és a Szépművészeti Múzeum (Mú-

zeumpedagógia tanároknak)16 is. 

Szakirányú továbbképzési szakok például az ELTE PPK Múzeumpedagógia szaktanács-

adó,17 a Nyugat-magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kar Múzeumpedagógia tanítá-

sára felkészített pedagógus,18 a Debreceni Református Hittudományi Egyetem Múzeumpeda-

gógia szakterületen pedagógus-szakvizsgára felkészítő19 szakjai. 

Speciális rendszeres szakmai program például a Ludwig Kortárs Művészeti Múzeum 

„Ped.Kedd” elnevezésű programja (kortárs művészetpedagógiai műhely tanároknak, múzeum-

pedagógusoknak, múzeumi szakembereknek). 

                                                      
10 Németh 2009, 197. 
11 http://jovoiskolaja.hu/oviparade/pedagogia/ (2013.05.31.) 
12 Walter-Takács 2011, 134. 
13 Részletesen lásd http://mokk.skanzen.hu (2015. 03. 21.) 
14 Részletesen lásd http://www.hnm.hu/hu/oktat/okt_muzeu.html (2015. 03. 21.) 
15 Részletesen lásd http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=612 (2015. 03. 21.) 
16 Részletesen lásd http://www.szepmuveszeti.hu/muzeumpedagogia_tanaroknak (2015. 03. 21.) 
17 Részletesen lásd http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szakiranyu.php? 

smeg_id=445 (2015. 03. 21.) 
18 Részletesen lásd http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szakiranyu.php? 

smeg_id=1135 (2015. 03. 21.) 
19Részletesen lásd http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak/!IntezmenyiOldalak/szakiranyu.php?smeg id=590 

(2015. 03. 21.) 

http://jovoiskolaja.hu/oviparade/pedagogia/
http://mokk.skanzen.hu/
http://www.hnm.hu/hu/oktat/okt_muzeu.html
http://www.neprajz.hu/tartalom.php?menu2=612
http://www.szepmuveszeti.hu/muzeumpedagogia_tanaroknak
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A felsőoktatás átalakítási folyamatainak hatása 

a Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karának képzéseire 

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Kara korábban három képzési területen (pedagógus-, társa-

dalomtudományi- és bölcsészettudományi képzési területeken), összesen 9 alapszakon folyta-

tott képzést, amit 10 felsőfokú szakképzési szak, továbbá szakirányú továbbképzések széles 

köre egészített ki. 

A felsőoktatás átalakítási folyamatainak részeként, az irányító hatósággal végbement 

egyeztetést követően, 2013-ban sor került a Kar képzési szerkezetének újragondolására és fej-

lesztési irányainak kijelölésére. Az egyeztetések eredményeként a Pedagógiai Kar a 2013 -14. 

tanévtől nem hirdeti, egyidejűleg kivezeti a bölcsészettudományi és társadalomtudományi kép-

zési területhez tartozó alapszakokat, valamint a közoktatási igények figyelembevételével a 

szakirányú továbbképzések köre is racionalizálás alá került. 

A Kar képzési kínálata ennek megfelelően 2014-re jelentősen átalakult. A Kar profilja a 

korábbi hagyományoknak megfelelően újra a pedagógusképzés lett, így a fejlesztések is e te-

rülethez kapcsolódtak. A kivezetésre kerülő szakok kapcsán az értékmentés és értékteremtés 

alapelvei voltak irányadóak. Így kerültek kidolgozásra a meglévő tudásbázis felhasználásával 

az alapképzéses diplomák piaci értékének növelése érdekében az egyes specializációk.  

A pedagógusképzések mellé kínált specializációk 2-4 féléves (intenzív) képzések, (például 

múzeumpedagógia, kreatív módszertani műhely, szabadidő szervező, biblioterápia…) céljuk a 

személyes és szakmai fejlesztés, tanúsítvánnyal zárulnak (a diplomát kiegészítik).  

A múzeumpedagógia integrálása a pedagógusképzésekbe a Kaposvári Egyetemen 

A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Karán (jelenleg a Szakmódszertani Tanszék, korábban a 

Közművelődési-, majd Felnőttképzési Tanszék gondozásában) 2001-től folyik múzeumpeda-

gógiai képzés 2010-ig a művelődésszervező-, majd az andragógia szakhoz kapcsolódó öt tan-

tárgyat magában foglaló Múzeumpedagógia modul, majd 2010-14 között szakirányú tovább-

képzési szak formájában is. 

Az iskola és múzeum kapcsolatának erősödésére irányuló hazai törekvések hatására 2011 -

től a pedagógus képzéseken is elindult, egy féléves választható tantárgy keretében (Múzeum-

pedagógia) a múzeumpedagógia népszerűsítése, majd a Művészeti Kar Vizuális környezetkul-

túra tanár MA szakjába is bekerült választható tantárgyként (Múzeumpedagógia), 2014. szept-

emberétől pedig már ún. specializáció keretében is ismerkedhetnek hallgatók a múzeumpeda-

gógia módszereivel. 

A képzés célcsoportját azon tanító, óvodapedagógus, gyógypedagógia szakos hallgatók al-

kotják, akik szeretnék kipróbálni, hasznosítani a múzeumi környezetet nevelési -oktatási-fej-

lesztési célokra. 

A múzeumpedagógia specializáció célja: a múzeumpedagógia – mint elméleti tudományág 

és gyakorlati diszciplína – fogalmának, feladatainak, nemzetközi vonatkozásainak, metodiká-

jának megismertetése; a tanítási-nevelési folyamatban jól hasznosítható múzeumi lehetőségek, 

módszerek gyakorlati alkalmazásának elsajátítása; képessé tétel a nevelési-oktatási és muzeális 

intézmények közötti együttműködések megvalósítására, fenntartására; felkészítés múzeumpe-

dagógiai foglalkozások tervezésére, szervezésére és irányítására. A képzés során a hallgatók 

elsajátítják azokat a kompetenciákat, melynek segítségével, új, korszerű múzeumi kommuni-

kációt alakíthatnak ki. Megismerkednek a korszerű kommunikációs eszközök használatával a 

gyakorlatban – különös tekintettel a múzeumok egyik célcsoportjára, a gyerekekre, diákokra. 
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A hallgatók megismerik a múzeum és az óvoda, iskola kapcsolatának lehetőségeit, előnyeit. 

Ötleteket kapnak arra, hogyan használják a múzeumot óvodán, iskolán kívüli tanulási színtér-

ként. Megismerik a múzeumokban alkalmazható pedagógiai módszereket, s azok gyakorlati 

hasznosítását, a múzeumpedagógiai módszerek sokszínű, kreatívan alkalmazható és újító ere-

jének, lehetőségeinek tárházát. Saját élményeken keresztül gazdagítják módszertani tudásukat 

és a múzeumi közeg adta lehetőségeket kihasználva, új megközelítésben értelmezik az elsajá-

tított, valamint újonnan készített eszköztárukat, melyeket a későbbiekben kiterjesztve, a kü-

lönböző tantárgyaik oktatásában is felhasználhatnak. Megtanulják érteni a kiállítás  nyelvét, és 

megismernek olyan módszereket, melyekkel a gyerekekben is ki tudják alakítani azokat a kész-

ségeket és képességeket, melyek birtokában a múzeumi kiállítások értő látogatóivá vállnak.  

1-2. táblázat: Az oktatott tantárgyak félévenkénti bontásban 

I. félév 

Tantárgy 
Óra/ 

vizsga-forma 
Kredit 

Óraszám 

KONTAKT  

Óraszám 

Összes 
Ajánlott félév 

Múzeumi kommunikáció az oktatás 

szolgálatában  
0/2 gyj5 3   5. 

Múzeumpedagógia elméletben és 

gyakorlatban 
1/1 k 3   5. 

Múzeumpedagógiai módszerek és 

eszközfejlesztés 
1/1 k 3   5. 

Összesen 6 9    

 

II. félév 

Tantárgy 

Óra/ 

vizsga-

forma 

Kredit 
Óraszám 

KONTAKT  

Óraszám 

Összes 
Ajánlott félév 

Múzeumról, múzeumra 0/2 gyj5 3   6. 

Múzeumpedagógiai gyakorlat 0/3 gyj5 3   6. 

Összesen 5 6    

 

A képzés infrastrukturális háttere – együttműködés a múzeumokkal 

A Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum régóta – együttműködési megállapodásban 

lefektetettek alapján – a Kaposvári Egyetem gyakorlati helye. 

Kapcsolata a Pedagógiai Karral a legszorosabb, de a Művészeti Kar egy-egy oktatója is 

viszi órái kapcsán a hallgatókat múzeumba, és egy-egy múzeumi szakember például az Agrár- 

és Környezettudományi Kar képzéseire is beoktat. 

Ami a jelenlegi gyakorlatot jellemzi a két intézmény (beleértve a Rippl -Rónai Múzeum 

igazgatása alá tartozó Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóközpont, a Fekete István Látogató-

központ, a Szentjakabi Bencés Apátság és Romkert intézményeit is) együttműködése kapcsán 

(ami 2014-ben erősítve lett a Szennai Szabadtéri Néprajzi Múzeummal is):  

1.) Egy-egy oktató (nem általánosan jellemző) egy-egy szeminárium/előadás kapcsán, 

szemléltetésre, ismeretterjesztésre használja a múzeum kiállításait  

2.) Egy-egy múzeumi szakember beoktat az egyetem egy-egy képzésére 

3.) Bizonyos szakok esetében gyakorlati helyszín 

4.) Illetve pályázati partner (TIOP 1.2.2 [A Múzeumok iskolabarát fejlesztése és oktatási 

képzési szerepének infrastrukturális erősítése]) 
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A Rippl-Rónai Múzeum és a Szennai Szabadtéri Néprajzi Múzeum mindenekelőtt a Peda-

gógiai Kar múzeumpedagógia képzéseinek gyakorlati bázisa. 

Az együttműködésnek köszönhetően az oktatók és hallgatók használhatják a múzeum ok-

tató- és foglalkoztató tereit, azok eszközkészletét, ingyenesen látogatják kiállításaikat.  

A múzeumpedagógus hallgatók múzeumpedagógiai foglalkozások tartásával csoportokat 

szerveznek a múzeumnak, színesítik a múzeumpedagógiai kínálatot, miközben a gyakorlatban 

is kipróbálhatják az elméletben tanultakat. 

A 2014 szeptemberében indított, pedagógusképzésekbe integrált 

múzeumpedagógiai képzés első évfolyamának eredményei 

A képzés során a hallgatók megismerkedtek a korszerű kommunikációs eszközök használatá-

val a gyakorlatban – különös tekintettel a múzeumok egyik célcsoportjára, a gyerekekre, diá-

kokra, megismerték a múzeum és az óvoda, iskola kapcsolatának lehetőségeit, e lőnyeit, ötle-

teket kaptak arra, hogyan használják a múzeumot óvodán, iskolán kívüli tanulási színtérként. 

Megismerték elsősorban a Rippl-Rónai Megyei Hatókörű Városi Múzeum oktatási infrastruk-

túráját, a múzeumokban alkalmazható pedagógiai módszereket, s azok gyakorlati hasznosítá-

sát, saját élményeken keresztül gazdagították módszertani tudásukat.  

A két félév során bejárták a Rippl-Rónai Múzeum, a Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóköz-

pont, a Fekete István Látogatóközpont, a Szennai Skanzen kiállításait, megismerkedtek az intéz-

mények múzeumpedagógusainak „kulisszatitkaival” és részt vettek a Szentendrei Szabadtéri Nép-

rajzi Múzeum egy múzeumpedagógiai foglalkozásán. A Rippl-Rónai Emlékház és Látogatóköz-

pont Nárciszünnepén óvodapedagógus hallgatók foglalkozása is színesítette a programkínálatot, és 

az idei múzeumi táborban is aktívan közreműködnek a az óvodapedagógus jelöltek (például önálló 

foglalkozástartással). A tanító és gyógypedagógia szakos hallgatók pedig a Rippl-Rónai Múzeum 

kiállításaiban múzeumpedagógiai foglalkozásokat tartottak általános iskolásoknak. 
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Képek 

1. kép: Óvodapedagógus hallgatók a Nárcisz Ünnepen a Róma-villában 
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2-3. kép: Tanító- és gyógypedagógia szakos hallgatók foglalkozása 

a Rippl-Rónai Múzeumban 

 

 

 


