
Bárd Edit 

110 

BÁRD EDIT 

Múzeumi képzések a hallgatók szemével  

Absztrakt: A Múzeumi Oktatási és Képzési Központ 2009 és 2013 között 5 alkalommal hirdette meg a 
Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni, és 10 alkalommal az Iskolák és múzeumok partnersége című 
képzéseket. Kutatásomban e két képzés hallgatói visszajelzéseit, a záró értékeléseket elemeztem, fel-
tárva a hallgatók által leghasznosabbnak és legkevésbé hasznosnak ítélt tematikákat, a képzésről alko-
tott általános véleményük jellegzetességeit. Ezek  alapján meghatározhatóak a képzések erősségei és a 
fejlesztésre szoruló területek egyaránt. A kutatás tapasztalatait összevetettem az ELTE PPK múzeum-
pedagógia szakirányú továbbképzés volt hallgatói körében 2008-ban végzett visszatekintő felmérés 
eredményeivel is, majd javaslatokat tettem a képzések megújításának lehetséges irányaira.  Az elemzés 
nemcsak a MOKK képzéseinek továbbfejlesztéséhez szolgál információkkal, hanem általában a múze-
umi felnőttképzések módszertani, tartalmi kidolgozásához, a hatékony és sikeres képzések megvalósí-
tásához is hozzájárulhat. Kulcsszavak: múzeumi szakember-képzés, felnőttképzés, múzeumpedagógia. 

 

5+10 képzési alkalom, összesen 242 hallgató véleménye. Vajon milyen képet mutatnak a Mú-

zeumi Oktatási és Módszertani Központ (korábbi nevén Múzeumi Oktatási és Képzési Köz-

pont, röviden MOKK) uniós forrásból megvalósított képzési programjairól? Doktori kutatásom 

keretében elemeztem a 10 képzés közül kettő – a Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni, 

valamint az Iskolák és múzeumok partnersége címűeket – hallgatói elégedettséget mérő záró-

kérdőíveinek szöveges válaszait. Előadásomban ennek a vizsgálatnak az eredményeit mutatom 

be, arra keresve a választ, vajon a résztvevők (hallgatók) visszajelzései alapján meghatározha-

tók-e a sikeres múzeumi felnőttképzés kritériumai, és ha igen, melyek azok. 

A MOKK elmúlt 5 éves tevékenységének egyik legsikeresebb területe a képzések elindí-

tása és megvalósítása. A hazai múzeumi életben hiánypótló szakember-továbbképzések inno-

vatív jellegét Koltai Zsuzsa is kiemeli a hazai múzeumi kultúraközvetítést helyzetét bemutató 

kötetében.1 A MOKK munkatársai – az adott területek felkért szakértőivel közösen – összesen 

tíz képzési programot dolgoztak ki a projekt során, melyeket évente egy – esetenként több – 

alkalommal hirdettek meg. A múzeumi vezetők képzésétől kezdve, az iskolabarát múzeumi 

kommunikáción át a kiállítástervezésig és a pedagógus képzők képzéséig gazdag kínálat jelent 

meg így a múzeumi szakma, illetve a másik célcsoport, a pedagógusok előtt. Kutatásomban 

két képzést vizsgáltam meg részletesebben, mivel ezek kapcsolódtak leginkább disszertációm 

témájához, a múzeumok tanulásban, ismeretátadásban való hasznosításának lehetőségeihez, 

iskolán kívüli tanulási helyszínként való alkalmazásának erősítéséhez. A mintaválasztást az is 

indokolta, hogy a két – hasonló tematikájú – képzés értékelésének összevetése révén két kü-

lönböző célcsoport, a múzeumi dolgozók, jellemzően múzeumpedagógusok, illetve az iskolá-

ban dolgozó gyakorló pedagógusok véleményét ismerhettem meg. A projekt ideje alatt mind-

két képzés több alkalommal is meghirdetésre, lebonyolításra került, tehát volt fejlődési, kifu-

tási idejük, illetve viszonylag nagy elemszámú minta állt rendelkezésre a kutatáshoz.  

                                                      
1 Koltai 2011, 84-86. 
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Módszertani sajátosságok 

A hallgatói elégedettség mérése a MOKK valamennyi képzésén folyamatos: a résztvevők min-

den képzési nap végén értékelik az előadók előadói készségét és az előadások felépítését, az 

egyes előadások tartalmát, illetve a képzés körülményeit. A képzés végén egy átfogó hallgatói  

elégedettséget mérő kérdőívet is kitöltenek. 

A kérdőív kitöltése anonim módon történt. Mivel valamennyi – az adott napon jelen lévő 

– hallgató számára kötelező volt a válaszadás, az adott képzésekre vonatkozóan a vizsgált 

minta lefedi a tejes alapsokaságot. A kutatás során a háttérváltozók felvétele nem történt meg, 

ezért részminták vizsgálata nem volt lehetséges. 

Az értékelő kérdéseket a MOKK munkatársai állították össze, a válaszadásra minden kép-

zés utolsó napján, a képzési program zárásaként került sor.  A kérdőívek a MOKK valamennyi 

képzésén azonos felépítésűek, néhány kisebb kiegészítéssel – ezeket az adott képzés elemzé-

sekor jelzem –, így az adott képzés valamennyi képzési alkalmának adatait egyben tudtam 

vizsgálni, illetve össze tudtam vetni a két választott képzés hallgatóinak véleményét is. A kér-

dőív nyitott kérdései a kvalitatív és kvantitatív elemzést egyaránt lehetővé tették, így a vála-

szok tartalmi ismertetése mellett az egyes témák, felvetések előfordulásának számát, arányait 

is be tudom mutatni. 

A kérdőívek egy részét papír alapon, eredetiben kaptam meg, egy kisebb részét pedig be-

gépelve, képzési alkalmanként a kérdések szerint összesítve. Az adatbázist Excel-táblázatban 

készítettem el. A kódolást nem előzetesen felállított kategóriák alapján végeztem el, hanem az 

első képzési alkalom kérdőíveinek adatai alapján állapítottam meg, és szükség szerint – ameny-

nyiben új, releváns adat merült fel – bővítettem a kategóriákat a kódolás során. 

Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni – Projektmódszer a múzeumpedagógiában 

A képzési program bemutatása 

A 60 órás képzés a MOKK egyik legnépszerűbb tanfolyama; az uniós forrásból megvalósított 

öt képzési alkalmat követően – melyeken a hallgatók térítésmentesen vehettek részt – is nagy 

volt az érdeklődés iránta, jelenleg is rendszeresen meghirdetésre kerül. Bár a képzés címében 

a projektmódszer hangsúlyosan szerepel, a tematikát  és az előadások alapján készült segéd-

anyagot2 áttekintve egy klasszikus, a múzeumi ismeretátadási tevékenységet alapjaitól a spe-

ciális részletekig bemutató, átfogó múzeumpedagógiai tanfolyam képét adja. A kétszer négy 

napra elosztott tananyag a múzeumok kulturális életben és társadalomban betöltött szerepéről, 

a 21. század múzeumi kihívásairól szóló előadásokkal indul, majd a múzeum oktatási koncep-

ciójának kialakítása, a hasznosítási tervek elkészítése és a múzeumpedagógiai foglalkozások 

tervezése következik. Ezek már nemcsak elméleti előadások keretében, hanem konkrét példák, 

hazai és nemzetközi jó gyakorlatok bemutatásával vannak jelen a képzési programban. Az első 

képzési hét közepén jelenik meg a projektmódszer, annak szükségessége, a projekttervezés 

menete elmélettel, példákkal és közös gyakorlattal. Ehhez kapcsolódnak olyan, a múzeumpe-

dagógia témaköréből kitekintő, azt tágabb összefüggésekbe helyező témák, mint a non-profit 

marketing, a piackutatás, látogatóvizsgálatok, támogatói kör és pályázatok. A foglalkozások 

tervezése és megvalósítása, a korosztálynak megfelelő módszerek alkalmazása, a kiállítások, 

témák múzeumpedagógiai hasznosítása többször, több megközelítésben jelenik meg a képzés 

során, a Szabadtéri Néprajzi Múzeum múzeumpedagógusai által bemutatott példák, a hallgatók 

                                                      
2 http://mokk.skanzen.hu/muzeumiskola-10.html (2014. 11. 10.) 

http://mokk.skanzen.hu/muzeumiskola-10.html
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bevonásával zajló gyakorlatok mellett külső helyszíneken is: a Magyar Nemzeti Múzeum, a 

Magyar Természettudományi Múzeum, a Petőfi Irodalmi Múzeum és a Ludwig Múzeum mú-

zeumpedagógusai egy-egy kiállítás vagy foglalkozás kapcsán mutatják be a hallgatóknak saját 

módszereiket, bevált gyakorlatukat vagy épp újdonságaikat. Külön órakeretet kapott a múze-

umpedagógiai segédanyagok témája, a múzeum és kommunikáció – kiemelten a múzeumpe-

dagógiai tevékenység kommunikációja –, a drámapedagógiai módszerek alkalmazása. A mú-

zeumi ismeretátadás módszertani jellemzői mellett annak tárgyi – helyszín, eszközök, kellékek 

– , illetve személyi feltételei – a frontszemélyzet és annak képzése, tájékoztatása – is előkerül-

nek. 

A képzés során nagyjából kiegyenlített az elméleti előadások, illetve a saját élményen ala-

puló vagy helyszíni jó példákra épülő gyakorlati foglalkozások aránya. Viszonylag kevés le-

hetőség van a hallgatók saját ötleteinek közös továbbgondolására, a tanultak azonnali kipróbá-

lására. Az is nagyban az előadóktól függ, van-e lehetőség a saját jó példák megosztására, az 

aktuális hallgatói csoport saját tapasztalatai, „otthoni”  gyakorlata ezáltal mennyire válhat a 

közös tudás részévé. 

A MúzeumIskola sorozat első köteteként kiadott oktatási segédanyag az első képzés elő-

adóinak elméleti előadásait, az ott előkerült példákat rögzíti szerkesztett formában. A jó fel-

építésnek, áttekinthető szerkezetnek és a viszonylag általános tartalmaknak köszönhetően a 

jegyzet a későbbi képzéseknél is aktuális, jól használható alap, melyet az adott képzési alkalom 

előadóinak számítógépes prezentációi egészítenek ki (ezt a hallgatók utólag, cd -n vagy 

pendrive-on kapják meg). 

Hallgatói értékelések 

A Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni képzés a projekt során öt alkalommal került meg-

hirdetésre. Az öt képzés hallgatói értékeléseinek áttekintése során megállapítottam, hogy az 

előadók értékelése egyértelműen pozitív, mind az előadások felépítése, szerkezete, az előadói 

készség, mind az előadások tartalma, relevanciája terén. Az egyes előadók egyik szempont 

alapján sem kaptak egyetlen esetben sem 4,00-nál rosszabb értékelést az ötfokú skálán, ezért 

az egyes előadók és az előadási tartalmak elemzését ezen adatok alapján nem lehet érdemben 

elvégezni. A képzés körülményeire vonatkozó értékelés – az információáramlás, az időbeosz-

tás, a légkör, az étkezés, a közlekedés, a technikai feltételek értékelése – jelen kutatás szem-

pontjából nem releváns, inkább a képzés szervezői számára tanulságos. Érdemi információkat, 

fontos adatokat kapunk viszont a képzés zárásakor adott átfogó értékelések elemzésével a hall-

gatók előzetes várakozásainak teljesülésével, a képzésen tanultak hasznosságával, hasznosít-

hatóságával kapcsolatban.3 

Az alábbiakban a 2009. március – 2013. május között lezajlott 5 képzés 71 résztvevőjének 

visszajelzéseit elemzem a képzés végén kitöltött hallgatói elégedettséget mérő kérdőív válaszai 

alapján. Az öt kérdőív mindegyike tartalmazott 4 nyitott kérdést; ezeket a 2009., 2012. és 2013. 

évi kérdőíven további két kérdés egészítette ki, melyek a hallgatók képzést kiegészítő temati-

kus vagy módszertani javaslataira kérdeztek rá, illetve arra, hogy a gyakorlati foglalkozásokon 

való részvételt inkább a célcsoport szerepébe helyezkedve vagy külső szemlélőként tartják 

hasznosabbnak, esetleg mindkettőt hasznosnak tartják. Az utóbbi kérdés válaszaira röviden 

                                                      
3 Ezúton is köszönöm dr. Bereczki Ibolyának, Káldy Máriának és Módli Évának, hogy lehetővé tették a kérdőívek 

elemzését. 
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külön kitérek, az előbbi, javaslatokra vonatkozó kérdés  válaszait részletesebben is bemutatom 

majd. 

A hallgatók 76%-a válaszolta egyértelműen, hogy a képzés során azt kapta, amire előzete-

sen számított, 10%-nak „nagyjából igen”, „többnyire igen” volt a válasza. 11% esetében a 

képzés felülmúlta az előzetes várakozásokat, megfogalmazásuk szerint ők többet is kaptak, 

mint amire számítottak. Mindössze 3% jelezte, hogy a képzés csak részben felelt meg előzetes 

várakozásainak. 

1. számú ábra: Megfelelt-e várakozásaidnak ez a képzés? – SZTTSZ (%) 

 
Az indoklások között leggyakrabban az új szakmai ismeretek megszerzése szerepelt (a hall-

gatók 32,39%-a írta ezt). Több gyakorló múzeumpedagógus számára a képzésen hallottak szak-

mai megerősítést jelentettek (15,49%). Sokan kiemelték a képzés során szerzett új kapcsolatok 

fontosságát (28,17%) – az előadók megismerése mellett főként a hallgatói közösség, a csapat 

létrejötte jelentett sokat, a jövőben is tartani fogják a kapcsolatot, lesz kihez fordulni kérdé-

sekkel, ötletekkel. A hallgatók 25,35%-a kapott jó ötleteket a képzés során 23,94%-a számára 

pedig a képzésen való részvétel erőt, lendületet, motivációt adott a további munkához, új mód-

szerek, formák kipróbálásához. A konkrétan a képzésre vonatkozó észrevételek közül a leg-

többször a gyakorlati foglalkozások tapasztalatai szerepelnek pozitívumként (23,94%), és a 

megfogalmazott kritikák legtöbbje is arra vonatkozott, hogy még több gyakorlatra lenne szük-

ség, hospitálásra, „működő” múzeumpedagógiai foglalkozások megtekintésére és elemzésére 

volna igény. A képzés erényeként fogalmazódott meg a sokszínűség, a témák változatossága 

(összességében 15,49% említette ezeket), és sokan említették az előadók és a szervezők segí-

tőkészségét (8,45%), illetve az előadók felkészültségét, tudását, szakmai tapasztalatát (9,86%) 

is. Több kritikai észrevétel is megjelent itt, leggyakrabban az időgazdálkodás problémája – 

néhány témára vagy a gyakorlatra kevés az idő, sűrű, fárasztó, zsúfolt a program. Ezek a to-

vábbi kérdésekre adott válaszokban is szerepelnek, olykor konkrét témákhoz kapcsolódva.  

A kérdőív ezután azokra a témákra és előadásokra kérdezett rá, amelyeket a hallgatók leg-

jobban tudnak hasznosítani a munkájuk során. 

A legtöbb említést a drámapedagógia kapta, a hallgatók több mint fele (52,11%) nevezte 

meg konkrétan, és ehhez még érdemes hozzászámolni az előadó név szerinti említéseit is 

(11,27%). Sokan írták, hogy most már bátrabban mernek nyúlni ehhez a módszerhez. Fontos 

megjegyezni azonban, hogy a legkevésbé hasznosnak tartott témák között is viszonylag magas 

a drámapedagógia említéseinek az aránya (8,45%); több gyakorlati, a múzeumpedagógiai hasz-

nosításhoz jobban kötődő bemutatót, illetve komolyabb elméleti áttekintést egyaránt hiányol-
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tak néhányan, sőt többen az előadó stílusát is kritizálták. Így elmondható, hogy az egyik leg-

inkább megosztó, de mindenképpen fontos téma a képzésben a drámapedagógia múzeumpeda-

gógiai hasznosítása. 
 

 

2. ábra: Legjobban/legkevésbé hasznosítható témák (+ hasznos,  – nem hasznos) – SZTTSZ 

(%) 
 

A második leghasznosabbnak a képzés során látott vagy kipróbált gyakorlati foglalkozások 

tapasztalatait tartják a hallgatók (36,62%). A hasonló jellegű, de tágabban értelmezhető – elő-

adók és hallgatótársak elmondott példái, saját megoldások és látogatóként tapasztaltak  egy-

aránt – gyakorlati tippek, jó példák is gyakran szerepelnek (19,72%) Külön kiemelték a hall-

gatók a külső helyszínek meglátogatásának hasznosságát: további 22,54% említette általában 

ezeket a helyszíni bemutatókat. Az egyes helyszínek konkrét említéseivel, illetve a Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum bemutatóinak megnevezésével együtt összességében a gyakorlati bemutatók 

említési aránya a legmagasabb, 66,2%. Ezek az arányok egyértelműen mutatják, hogy az el-

méleti megalapozás mellett egymás munkamódszereinek, eszközeinek és foglalkozásainak 

megismeréséből, a látott, hallott, kipróbált jó gyakorlatokból profitáltak legtöbbet a résztve-

vők. 

Sokak számára volt újdonság a múzeumi kommunikáció és pr, annak múzeumpedagógiai 

vonatkozásai (33,8% említette), illetve a non-profit marketing (12,68%). Többen megjegyez-

ték, hogy annak ellenére is fontos és hasznos volt a téma megismerése, hogy saját intézmé-

nyükben ezzel a területtel nem ők foglalkoznak. Akadt azonban olyan hallgató is, aki ezt a 

legkevésbé hasznos témák között említette, mondván „ezt mindenki ösztönösen jól csiná lja”. 

Az oktatási segédletek, feladatlapok említése is igen gyakori (22,54%), és ez a másik olyan 

terület, amely a legkevésbé hasznos témák között is viszonylag gyakran szerepelt (7,04%), ami 
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részben – a hallgatói visszajelzések alapján – az előadó stílusának tudható be, de hatással le-

hetett rá az is, hogy a hazai múzeumpedagógiában egyre többen kérdőjelezik meg a feladatla-

pok létjogosultságát, indokoltságát. A témával legutóbb a MúzeumCafé 43. számának Disputa4 

rovata is foglalkozott. 

A képzés címében szereplő projektmódszer megismerését a hallgatók 18,31%-a tartotta jól 

hasznosíthatónak. Hasonlóan gyakori a múzeumpedagógiai programok tervezésének (12,68%) 

és a hasznosítási terv készítésének (9,86%) említése is. Ez mutatja, hogy – bár a tudatosság, 

tervezés fontosságának említése viszonylag ritka (4,23%) – a képzés során többekben tudato-

sult a tervezés, a komplex, rendszer-szerű gondolkodás fontossága és hatékonysága, amihez a 

további munkájukban jól hasznosítható példákat, mintákat és módszereket kaptak. 

Arra a kérdésre, hogy mely témákat tartották a legkevésbé hasznosnak, a hallgatók 38,03%-

a azt válaszolta, hogy nem volt ilyen, minden témában talált valamit, amit a saját területén 

hasznosítani tud vagy ami miatt érdekes volt számára. A legtöbben a kompetencia-alapú okta-

tás és a múzeumpedagógia kapcsolatáról szóló előadást találták a legkevésbé hasznosnak 

(11,27%); sokan hozzátették, hogy a téma bővebb kifejtést vagy az elmélet mellett több konk-

rét múzeumi vonatkozás bemutatását igényelte volna. A leginkább hasznosként szereplő gya-

korlati tapasztalatok és példák ellenpontjaként 9,86%-kal a harmadik legtöbb említést kapták 

általában az „elméleti előadások”. A már fent elemzett, megosztó drámapedagógia és segéd-

anyagok, kiadványok (8,45%, illetve 7,04% szerint a legkevésbé hasznos) témái mellett több-

ször szerepelnek haszontalanként az egyes helyszíneken kapott múzeumtörténeti bevezetők, is-

mertetők (7,04%) – hiszen ezeknek könnyen utánanézhet, akit érdekel, viszont a gyakorlati 

tevékenységektől vették el az időt – , és az egyes előadások közti átfedések, a témák ismétlő-

dése (8,45%) – ami a pontosabb témameghatározásokkal, az előadók közti egyeztetéssel kikü-

szöbölhető. A statisztika témája sem bizonyult igazán hasznosnak a hallgatók visszajelzései 

alapján (8,45%). 

Az öt képzésből három esetében a kérdőíven szereplő, a képzés tematikájának vagy mód-

szereinek kiegészítésére vonatkozó kérdésre adott válaszok megerősítik az eddig összefoglal-

takat. A legtöbben több módszertant, gyakorlatot, az elméleti anyag gyakorlati bemutatását 

igényelnék (összesen 14 említés), szívesen hospitálnának gyerekekkel zajló múzeumpedagó-

giai foglalkozáson (10 említés). Vannak, akik a drámapedagógiára, pályázatírásra fordított 

órakeretet emelnék (3-3 említés), és a hallgatók szívesen megnéznék a szentendrei Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum kiállításait is. Ketten örömmel látnának kis múzeumi példákat is a nagy in-

tézmények bemutatói mellett, és ugyanennyien a gyerekek motiválására szeretnének ötleteket, 

példákat kapni. A további – egy-egy hallgató által felvetett – javaslat, felsorolásszerűen: több 

elmélet, közös projekt kidolgozása, írásos anyagok, szakirodalom az előadásokhoz, múzeum-

pedagógiai tervezésből több, projektmódszerból több, kiadványkészítés közösen, nemzetközi 

példák beemelése, 20. század történelme téma feldolgozására példa, ötletbazár a résztvevők 

között, célcsoportok elérésével, jellemzőivel többet foglalkozni, a múzeumok együttműködése, 

felnőtteknek szóló programok, több kreatív feladat. A javaslatok egy részét a szervezők a ké-

sőbbi képzésekbe beépítették (például kis múzeumokból jövő előadók, helyi kiállítási helyszí-

nek bevonása, kreatív feladatok, közös projekt kidolgozása), bizonyos témákban pedig más 

MOKK által szervezett vagy egyéb tanfolyamok kínálnak elmélyülési lehetőséget.5 

                                                      
4 MúzeumCafé 43. 8. évfolyam, 2014. 5. 30-34. 
5 Pl. a segédanyagok tervezéséhez MOKK: Oktatási célú kiadványok készítése című képzés, a drámapedagógia 

múzeumi alkalmazásához Néprajzi Múzeum: Mire jó a múzeum? akkreditált képzés. 
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A kérdőív utolsó egységében megosztott, egyéb fontosnak tartott gondolatok csak megerő-

sítik az előző kérdésekre adott válaszokat: 

− a képzés a résztvevők számára sok hasznos ismeretet nyújtott, megerősítést, lendületet 

adott a további munkához, saját múzeumpedagógiai tevékenységének megújításához, 

fejlesztéséhez; 

− az időbeosztás szoros, többeknek fárasztó volt a zsúfolt program;  

− a képzések jó hangulatban, pozitív, együttműködő légkörben zajlottak;  

− a hallgatók számára a jövőben is nagyon fontosak a megszerzett kapcsolatok, friss isme-

retségek, pozitívan értékelték az együtt tanulás lehetőségét;  

− az előadók szakmai és emberi hozzáállását is pozitívan értékelték;  

− a gyakorlati tevékenységek arányát növelni szükséges. 

A hallgatók közel egyharmada fontosnak tartotta, hogy köszönetet mondjon a képzés szer-

vezőinek, lebonyolítóinak figyelmességéért, a részvétel lehetőségéért. Ezt azért emelném ki, 

mert alátámasztja azt az előadói tapasztalatomat és a hallgatói elégedettséget mérő kérdőívek 

adatainak elemzése során kialakult benyomásomat, hogy a hazai múzeumpedagógusok szá-

mára nemcsak a továbbképzés lehetősége és az ott kapott tudás volt újdonság, hanem a felnőtt-

képzés azon jellegzetessége is, hogy a hallgatókra partnerként tekintenek a szervezők és elő-

adók, fontos a véleményük, értékelésük. A válaszok megfogalmazása, stílusa implicit módon 

utal arra, hogy a múzeumpedagógusok többségének saját munkahelyén kevés lehetősége van 

ötletei, véleménye megosztására, saját sikereinek bemutatására. Fontos lenne a jövőben is csa-

tornát, fórumot biztosítani ehhez, illetve szükség volna a múzeumvezetők képzésében a belső, 

intézményi kommunikáció témájának, jó gyakorlatának erősítésére is.  

Iskolák és múzeumok partnersége 

A képzési program bemutatása 

A MOKK két akkreditált pedagógusképzése közül ez a 30 órás tanfolyam a közoktatásban 

dolgozó pedagógusokat célozza meg. A képzés tematikája szépen reprezentálja a múzeumok 

és iskolák közötti kapcsolatépítés múzeumi megközelítését: bemutatja a múzeumi gyűjtemé-

nyek, kiállítások tantervi-módszertani segédletként történő alkalmazásának lehetőségeit, jó 

példákat mutat a múzeumok és oktatási intézmények együttműködésére, segít a két intézmény-

típus közti kommunikáció hatékonyabbá tételében. Alaposan körüljárja a különböző életkorú 

diákok múzeumi ismeretszerzésének formai, tartalmi és módszertani lehetőségeit, és hasznos 

tanácsokkal segíti az iskolai múzeumlátogatás megszervezését a pedagógus felkészülésétől az 

utazás megszervezésén keresztül az iskolai feldolgozásig, visszacsatolásig. A képzéshez kap-

csolódó oktatási segédanyag6 az előadások elméleti anyagán kívül feladatlap-mintákat is tar-

talmaz. 

2009-2012. között összesen 10 alkalommal (2009-ben és 2010-ben évi kettő, 2011-ben és 

2012-ben évente három) került megrendezésre a képzés, átlagosan 15 fő részvételével. Az 

alábbiakban – a Szórakoztatva tanulni, tanulva szórakozni (SZTTSZ) képzéshez hasonlóan – a 

képzést záró hallgatói elégedettséget mérő kérdőívek szöveges válaszait elemzem, összesen 

171 darabot. Ebben az esetben valamennyi kérdőív felépítése, kérdései azonosak voltak, ami 

megkönnyítette az összesítést, egyben lehetővé tette a válaszok összevetését az SZTTSZ 60 

                                                      
6 Bereczki - Sághi 2009.  
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órás képzés múzeumpedagógus visszajelzéseivel is. Ez különösen egyes módszerek, eszközök 

alkalmazása kapcsán lehet érdekes. 

A hallgatói visszajelzések alapján a képzésen résztvevő pedagógusok 75,58%-a azt kapta 

a képzéstől, amit előzetesen várt. 13,95% számára a képzés többet adott, mint amire számított, 

felülmúlta a várakozásait, 4, 07% nagyjából elégedett volt a képzéssel,  és 5,81% jelezte, hogy 

csak részben felelt meg elképzeléseinek a képzés. A képzés erősségeként jelölték meg azt, 

hogy sokszínű 

(7,56%), jól szervezett (6,98%) volt, megerősítést adott a már megkezdett munkához vagy 

az új szemlélet bevezetéséhez (9,3%). A hallgatók közel fele (44,77%) írta, hogy sok új, hasz-

nos ismerethez jutott a képzés során, és csaknem ötödük (18,02%) emelte ki a jó ötleteket, 

amiket hasznosítani tud majd a továbbiakban. Az előadók szakmai felkészültségét (6,4%), az 

érdekes előadásokat (9,3%) ugyanúgy nagyra értékelték, mint a tanulói közösségben megis-

mert kollégákat, a tapasztalatcsere, együttgondolkodás lehetőségét (9,3%). Azok, akik hiány-

érzetüknek adtak hangot leginkább több gyakorlatot (11,05%) vártak volna.  

3. számú ábra: Megfelelt-e várakozásaidnak ez a képzés? – IMP (%) 

Ez utóbbi véleményre erősít rá az is, hogy a legjobban hasznosíthatónak a képzés gyakor-

lati elemeit, a módszertani témákat találták a hallgatók. A konkrét foglalkozások (falusi iskola 

foglalkozás, kenyérsütés, MNM programja, látványtár, tárgyfelismerés stb.) említésével együtt 

64,53% emelt ki valamilyen közvetlen, gyakorlati tapasztalatot. Szintén jól hasznosítják majd 

a pedagógusok az iskola és múzeum együttműködéséről tanultakat (12,79%), és a múzeumláto-

gatás szervezésével, tantervbe való beillesztésével kapcsolatos témákat – múzeumlátogatás 

előkészítése (12,21%), pedagógus előzetes felkészülése (10,47%), utókövetés és visszacsatolás 

(5,23%), általános szervezési szempontok említése (8,14%). Nagyon hasznosnak ítélték meg a 

tájékoztató anyagok, segédanyagok bemutatását (19,19%) és a praktikus információkat a mú-

zeumok elérhetőségeire, kapcsolatfelvételre, bemutatott témákra vonatkozóan (12,79%). 

10,47% számára a saját múzeumi modul kidolgozása is hasznos volt. Az előadók közül Vásár-

helyi Tamás és Káldy Mária (8,14% és 6,98% említette név szerint) volt a legnagyobb hatással 

a pedagógusokra. 

A legkevésbé hasznosnak viszont a segédanyagok kidolgozásáról szóló előadást tartották 

a pedagógusok (17,54%), többen megjegyezték, hogy ez a múzeumpedagógus feladata, ők már 

készen kapják, illetve, hogy a feladatlap-készítés főiskolai tananyag, nem mondott újat nekik. 

Viszonylag sokan írták, hogy a múzeumlátogatás szervezésének, körülményeinek bemutatása 

nem volt újdonság számukra (8,77%). Az óvoda és múzeum együttműködése többször szerepelt 

13,95

75,58

4,07
5,81

többet kaptam

igen

nagyjából/többnyire 

igen

részben igen
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itt (4,68%), leginkább azzal a kiegészítéssel, hogy nem érintettek ennek a korosztálynak a ne-

velésében. A hallgatók közel fele úgy érzi, nem volt haszontalan egyik előadás sem (46,78%). 

A résztvevők sokszínűségére, szakmai tapasztalatuk különbözőségére és eltérő módszertani, 

infrastrukturális hátterükre utalhat a kérdésre adott válaszokban megjelölt témák sokfélesége 

– 1-5 alkalommal említettek további mintegy 10 különböző témát. 

4. ábra: Legjobban/legkevésbé hasznosítható témák (+ hasznos,  – nem hasznos) – IMP (%) 

Hasonlóan sokszínű a kiegészítésként javasolt témák gazdagsága is. A legfontosabb javas-

lat a még több gyakorlati lehetőség (39,77%), hospitálás (12,87%) vagy saját élményű múze-

umi órákon való részvétel (8,19%). Többen igénylik a jelentősebb országos vagy régiónkénti 

vidéki múzeumok felsorolását, bemutatását, a skanzenen kívül más múzeumok kínálatának 

megismerhetőségét a képzés keretében, és azt, hogy több idő legyen a résztvevő pedagógusok 

saját tapasztalatainak, jó gyakorlatainak megismerésére  (3,51%). A többi, 1-4 alkalommal 

említett javaslat egy része a képzési programba könnyebben beépíthető – például a különböző 

életkori csoportok és speciális célcsoportok (hátrányos helyzetű, SNI vagy fogyatékkal élő gye-

rekek) múzeumi látogatásának jellegzetességei, a közös munka lehetőségének kihasználása –, 

vagy azokkal a képzés kiegészíthető – jegyzet előre kiosztása, egyes témák bővebb kifejtése stb. 

A képzési idő növelése nemcsak a javasolt témák között, hanem az egyéb megjegyzéseknél 

is előkerül, csakúgy mint a közös gondolkodás, ötletbörze (4,09%) és a további kapcsolattartás 

– konzultációs lehetőség, találkozók – igénye. Vannak, akik azt javasolják, hogy a 4 napos 

képzést ne bontsák meg 2×2 napra – így a négy nap informális együttlétei is hasznosabban 

telnének, tapasztalatcserére adna lehetőséget. A szervezők és előadók elismerése, a köszönet 

kifejezése mellett ezen a képzésen nagyon jól érezték magukat a résztvevők: 14,62% emelte ki 

a jó társaságot, a kellemes, inspiráló légkört . Többen megfogalmazták, mennyivel jobban 

szervezett, tartalmasabb és hitelesebb volt ez a képzés, mint a korábbi tapasztalataik alapján 

gondolták volna. Egy képzési alkalommal a résztvevők közel fele (7 fő) jelezte, hogy a képzés 

tartalmával, mélységével nincs arányban az elvárt 10 oldalas záródolgozat léptéke. Ez más 

képzéseken nem jelent meg, ezért nem vonható le általános következtetés.  

Az Iskolák és múzeumok partnersége képzés legfontosabb jegyei a hallgatói visszajelzések 

alapján a következők: 
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− a pedagógusok számára fontos, hogy ismerjék a múzeumok kínálta lehetőségeket, ezáltal 

magabiztosabban hozzák a gyerekeket a múzeumokba; 

− a képzés alkalmával saját élményt és hospitálást egyaránt nagyobb arányban igényelnek, 

mint elméleti háttérinformációkat; 

− a hangsúly az információszerzésen van – segédanyagok, személyes kapcsolatok, elérhe-

tőségek, hasznos honlapok és minden egyéb formában, ami a későbbiekben könnyítheti 

a múzeumlátogatás megszervezését; 

− fontos a hiteles, szakértő előadók személyisége; 

− a közös tanulás inspiráló a pedagógus résztvevők számára is, szívesen dolgoznak együtt; 

− a pedagógusok igénylik a további konzultáció, kapcsolattartás lehetőségét.  

A képzések erősségei és fejlesztendő területei 

A két képzés hallgatói visszajelzéseinek elemzése nyomán a MOKK képzéseire, és a múzeumi 

szakemberképzésekre átfogóan is vonatkoztatva az alábbiak szerint határozhatók meg a főbb 

jellegzetességek, erősségek, illetve a fejlesztendő területek.  

Erősségek: 

− egyedi, vonzó, sokszor hiánypótló témaválasztás; 

− a hallgatói közösségek, az egymástól tanulás lehetősége;  

− alkalom a kapcsolatépítésre, a meglévő szakmai kapcsolatok elmélyítésére;  

− előadók hitelessége, szaktudása; 

− jó szervezés, inspiráló, kellemes légkör, közvetlen hangulat;  

− tartalmi sokszínűség; 

− sok gyakorlati tapasztalat. 

Fejlesztendő területek: 

− mind a múzeumok, mind az oktatási intézmények terén szélesebb kör bevonása a pél-

dákba (kis múzeumok és különböző képzési szintek) – az előadók és a képzési helyszí-

nek révén is; 

− az elméleti előadások alátámasztása, kiegészítése még több gyakorlattal;  

− hatékonyabb időgazdálkodás, a gyakorlat nagyobb aránya az elmélettel szemben;  

− a hallgatók saját programfejlesztési tevékenységének, közös munkájának beépítése a 

képzésbe; 

− felnőttképzés sajátosságainak jobb kihasználása – hallgatók és előzetes tapasztalataik 

bevonása, módszertani sokszínűség, önálló és közös tanulás alkalmai; 

− további szakmai támogatás, segítségnyújtás a végzett hallgatóknak;  

− oktatási segédanyagok aktualizálása. 

A MOKK képzéseinek értékelése az ELTE PPK 

múzeumpedagógia szakirányú szak hallgatói véleményezésének tükrében 

Az ELTE PPK Neveléstudományi Intézet Pedagógiatörténeti Tanszékén 2001-ben indult elő-

ször a múzeumpedagógia szakirányú továbbképzési szak. A korábban 120 órás továbbképzés-

ként már működő képzési program indulásakor hiánypótló volt  a maga területén, népszerűsége 

jelenleg is töretlen. Bizonyíték erre az is, hogy a 2012/13-ban a kulturális szakemberek képzé-

sére igénybe vehető uniós pályázati keretet több vidéki múzeum munkatársainak e képzésre 

történő beiskolázására használta fel. 
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2008 őszén, a Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában című kutatás7 

keretében Foghtűy Krisztinával közösen végeztünk felmérést az addig végzett hallgatók köré-

ben.8 A kérdőíves vizsgálat során a szakon folyó ismeretátadási tevékenység tartalmi és mód-

szertani elemeit értékelhették a hallgatók hatékonyság, hasznosság szempontjából, és általáno-

san véleményezhették a képzést. A kutatás visszatekintő jellege arra is lehetőséget adott, hogy 

a képzés során szerzett ismeretek gyakorlati alkalmazására  vonatkozó adatokat is gyűjtsünk; 

mindennapi munkájuk során vajon alkalmazzák-e és ha igen, hogyan a végzett hallgatók a 

képzés során megszerzett ismereteket, módszereket. A harmadik vizsgálati egység a képzés 

idején kialakult személyes, formális vagy informális, valamint az azóta kialakított intézményes 

kapcsolatokra vonatkozott. A vizsgálat eredményei publikálásra kerültek a kutatási jelentésben 

(Foghtűy, 2009), és a képzés fejlesztése céljából megrendezett konferencián is bemutatásra 

kerültek. A hallgatói visszajelzések így hozzájárultak a múzeumpedagógia szakirányú szak 

megújításához. 

A MOKK képzéseinek értékelését a céljaiban hasonló, ám módszerében eltérő korábbi ku-

tatás eredményeivel több szempontból is érdemes összevetni:  

− a képzések célcsoportjának, hallgatói összetételének hasonlósága okán; 

− a múzeumpedagógia szak hallgatói véleményezésének első egysége a képzés tartalmi 

egységeinek hasznosságára kérdezett rá, ami összhangban van a MOKK értékelések kér-

déseivel; 

− a múzeumpedagógia szakra vonatkozó vizsgálatban már a gyakorlati hasznosulás tapasz-

talataira vonatkozóan is kapunk információkat, ez a MOKK esetében is segítheti a fej-

lesztési irányok pontosabb meghatározását. 

A múzeumpedagógia szakirányú szak hallgatói a képzés során alkalmazott oktatási formá-

kat 1-7-ig terjedő skálán értékelték (a magasabb érték jelölte a nagyobb hasznosságot). A gya-

korlati képzési formák (műhelymunka, tárlatvezetés, gyakorlati módszertani bemutató, speci-

álkollégiumok, művészeti alkotótábor) egységesen jóval magasabb pontszámot  kaptak, mint 

az elméleti előadás. A képzés bővítésére vonatkozó nyitott kérdés válaszai is megerősítették – 

a MOKK hallgatóinak visszajelzéseire rímelve – a gyakorlati tevékenységek, a saját tapasztalat 

és a múzeumlátogatások példáinak hasznosságát, az ezek iránti fokozott igényt. A MOKK-

képzések és az ELTE képzése esetében a hallgatók egyaránt úgy érezték, hogy sok új ismeret-

tel, gyakorlati tapasztalattal és módszertani ötlettel gyarapodtak.  

A múzeumpedagógia szak elvégzése utáni időszakra vonatkozó visszajelzések a MOKK 

képzésekre vonatkoztatva igen biztatóak: e képzés esetében ugyanis az egykori hallgatók 33%-

a sokszor, 35%-a pedig többször is merít a képzésen nyert tudásából napi munkája során – és 

nemcsak a múzeumban, hanem az iskolában dolgozó pedagógusok is alkalmazzák a múzeum-

pedagógiai módszereket. A képzés elvégzése nyitottabbá tette a volt hallgatókat az új módsze-

rek iránt is. 

A MOKK hallgatók azon igénye, hogy a képzés elvégzése után is tartani szeretnék a kap-

csolatot az oktatókkal, illetve csoporttársaikkal, nagyobb figyelmet érdemel a múzeumpeda-

gógia szak volt hallgatóinak válaszai alapján: 37%-uk számára nagy segítséget jelentenek a 

képzésen kialakított személyes kapcsolatok, segítséget kérnek és kapnak volt oktatóiktól, és 

                                                      
7 Vásárhelyi 2009. 
8 Foghtűy 2009. 104-118. 
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92%-uk baráti vagy munkakapcsolatban van egykori csoporttársaival, sőt a különböző évfo-

lyamokon végzettek között is erős a személyes kapcsolattartás. A hallgatók és a képzés szer-

vezői által közösen életre hívott Múzeumpedagógiai Klub működése is példamutató.  

Összegzés 

A két MOKK-képzés hallgatói visszajelzései alapján, illetve az ELTE képzésének hasznosu-

lására vonatkozó kutatás eredményeinek ismeretében az alábbi szempontokat javaslom figye-

lembe venni a MOKK képzéseinek továbbfejlesztésénél és az új képzések kidolgozásánál:  

1.) A képzések során a gyakorlati tapasztalat, személyes élmények és saját munka arányát 

növelni szükséges, az elmélet átadását akár bővebb segédanyag, szakirodalom, akár e-

learning egységek formájában meg lehet oldani; ún. blended képzési formák (Forgó, 

Hauser és Kis-Tóth, 2004) kialakításával hatékonyabbá tehető az időgazdálkodás, gya-

korlat-központúbbá a közösen töltött idő. 

2.) Érdemes lenne valamennyi képzési alkalomhoz egy önálló internetes felületet kialakí-

tani, amelyre az előadások anyagai mellett a hallgatók által készített dolgozatok vagy 

akár korábbi jó gyakorlatok dokumentációja is felkerülhet. Emellett kapcsolattartási 

felületként is használható lenne a csoport tagjai számára, és online konzultációra is 

alkalmas lehet. 

3.) Fontos volna a végzett hallgatók számára személyes találkozási alkalmakat biztosítani 

– konferenciaként, műhelymunkaként, a szervezett és informális tapasztalatcsere lehe-

tőségével. 

4.) A drámapedagógia mint módszer múzeumi alkalmazása mind az iskolai, mind a mú-

zeumi munkatársak számára fontos és érdekes, nagy az érdeklődés iránta. Ezen a terü-

leten már van egy jól kidolgozott képzési program9, de emellett fontos lenne a témának 

akár országos konferencián, akár kiadványban, online bemutatókkal a MOKK honlap-

ján teret adni. 

5.) A képzések során a hallgatói csoportokban kialakuló szakmai-emberi kapcsolatok erő-

forrásként való hasznosítása a múzeumi szférában, illetve a múzeumok-iskolák együtt-

működésében: intézmények közötti kooperációra épülő pályázatok kiírásával, vagy az 

ilyen típusú együttműködést tartalmazó pályázatok előnyben részesítésével a közös 

szakmai alapokkal rendelkező, hasonlóan gondolkodó munkatársak jól motiválhatóak. 

Ez részben már túlmutat a MOKK keretein, inkább minisztériumi feladat, de például a 

Múzeumpedagógiai Nívódíj pályázatok értékelésekor kiemelt szempont lehet az 

együttműködésben rejlő potenciál hatékony kihasználása. 

Felhasznált irodalom 

Bereczki Ibolya és Sághi Ilona (2009, szerk.): Iskolák és múzeumok partnersége. Pedagógus továbbképzés. 

MúzeumIskola 2., Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre. 

Foghtűy Krisztina (2009): Az ELTE PPK múzeumpedagógus képzés eredményei In: Vásárhelyi Tamás 

(szerk): Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási jelentés.  Múzeumi 

iránytű 3. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, Szentendre, 104-118. 

Koltai Zsuzsa (2011): A múzeumi kultúraközvetítés változó világa (Iskolakultúra-könyvek 41.), Iskolakul-

túra, Veszprém 

Vásárhelyi Tamás (2009, szerk): Múzeum és iskola 2009. Múzeumok a közoktatás szolgálatában. Kutatási 

jelentés. Múzeumi iránytű 3. Szabadtéri Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Képzési Központ, 

Szentendre 

Szükségük van-e munkafüzetekre, feladatlapokra a múzeumpedagógiai foglalkozások résztvevő inek, és ha 

igen, milyenekre? MúzeumCafé 8. 43. sz. 2014/5. (Disputa) 30-34. 

                                                      
9 Mire jó a múzeum? A Néprajzi Múzeum akkreditált képzése  


