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KASSAI HAJNAL 

Minden, ami képzőművészet tanároknak, felnőtteknek 

Absztrakt: A szentendrei Ferenczy Múzeum 2012 szeptemberében kezdte meg képzéseinek sorát.  Első 
körben egy 30 órás pedagógusképzést szerveztünk 18 tanárnak, melynek két fő célja volt: egyrészt sze-
rettük volna megismertetni a kiállításaink anyagát, másrészt olyan módszertanokat mutattunk be, me-
lyekkel a tanárok és az óvópedagógusok fel tudnak készülni a múzeumlátogatásra, hiszen beavatottakká 
váltak. A képzésnek két speciális eleme volt: nagy hangsúlyt fektettünk az elméleti és a gyakorlati ok-
tatásra egyaránt – a képzés fele időben a múzeumpedagógiai módszereket ismertette;  a képzőművé-
szeti témákat társművészeti kontextusban mutattuk be – így az irodalom és zeneművészet, esetenként 
a táncművészet is szerepet kapott az előadások során. A képzést azóta folytatjuk, évente kétszer egy-
egy kiállításhoz kapcsolódva, hasonló szisztémában várjuk a tanárokat továbbképzésre.  Terveink szerint 
2016-ban a 30 órás alapképzést megismételjük! Kulcsszavak: múzeum; képzés; élmény; ismeretátadás; 
informális tanulás. 

 

A Ferenczy Múzeum 2012-ben fogalmazta meg először, hogy anyagai megismertetéséhez, a 

képzőművészet bemutatásához és a látogatói körének speciális kibővítéséhez szervezett, meg-

határozott struktúra mentén kialakított képzéseket indít – a célcsoportok igényeinek figyelem-

bevételével. Már a szervezés kezdeti szakaszában világossá vált, hogy a képzések tematikájá-

nak és szerkezetének kialakításakor figyelembe kell vennünk néhány alaptézist:  A látogatók 

nem elsősorban tanulási szándékkal érkeznek hozzánk, sokkal inkább a tapasztalatgyűjtés, a 

meglévő ismereteik újraértelmezése, a hasznos időtöltés, az élményszerzés az, ami vonzza 

őket. Számos rendezvényen tapasztaltuk, hogy a múzeumi programokat olyan szociális ese-

ményként kezelik, ahol építhetik baráti vagy üzleti kapcsolatrendszerüket. 

Kinek / Kiknek szervezzük képzéseinket? 

Tanárok, pedagógusok, óvópedagógusok 

Nehezen bevonhatók, pedig a velük való együttműködés számunkra a legfontosabb.  

Egészen világos, hogy a gyerekek nem maguktól érkeznek a múzeumokba és kevés kivé-

teltől eltekintve (természettudományos kiállítás, dino-kiállítás, lego-kiállítás) nem is a szülők 

hozzák a kicsiket, hanem nagyrészt az iskolán kívüli tanulás keretében érkeznek hozzánk.  

Ebből a tényből kiindulva tartjuk nagyon fontosnak a tanárok beavatását. 2013-ban hirdet-

tük meg először pedagógusképzésünket. Egy 30 órás képzést dolgoztunk ki, melynek keretében 

16 tanár 5 egymást követő szombaton érkezett hozzánk. 

A képzési programot a múzeumaink anyagára építettük föl, úgy, hogy az általuk tanított 

iskolai tananyaggal állítottuk párhuzamba. Délelőtt a művészettörténészek elméleti órákat tar-

tottak, délután az ezekre az anyagokra épülő gyakorlati és módszertani ismereteket adtuk át 

múzeumpedagógusok segítségével. Kitértünk arra, hogy milyen módon építhetik be a múze-

umlátogatásukat saját tantervükbe, valamint, hogy miként készíthetik fel a gyerekeket a mú-

zeumlátogatásra. 

A pedagógusképzés szervezésekor is figyelembe vettük azokat a szempontokat, melyekkel 

biztosítjuk, hogy a résztvevők számára az élmény érzését növeljük. 
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− a tanárok már meglévő tudását szélesítettük, hiszen a képzési anyagot a tanrendhez iga-

zítottuk; 

− élményt biztosítottunk – a program a kiállításokban, exkluzív keretek között jött létre – 

ez nagyon tetszett a tanároknak; 

− az előadó művészettörténészek nagynevű, ismert szakemberek voltak – ez is rendkívüli 

módon imponált a résztvevőknek; 

− az előadások nem csupán a képzőművészet bemutatására korlátozódtak, hanem a társmű-

vészeteket is áttekintettük – az előadók komplex, a kort bemutató előadásokat tartottak; 

− a tanárokat exkluzív bánásmódban részesítettük – teljes figyelmet kaptak, minden elő-

adás után visszacsatolást vártunk tőlük (értékelniük kellett az egyes előadókat, a gya-

korlati tevékenységet, a képzési program egészét is); 

− a képzés során egymást is megismerhették, új kapcsolatokat alakítottak ki egymással 

(networking); 

− programjainkra azóta is rendszeresen hívjuk őket – személyre szabottan; 

− fontos elem, hogy beemeltünk egy külső kényszert is – a képzést akkreditáljuk, így a 

tanároknak lehetőségük nyílik arra, hogy helyben kapják meg a 30 órás továbbképzési 

lehetőséget. 

Itt kell kitérni arra a tényre, hogy csupán ez a képzés nem kellőképpen hatékony, ezt ki-

egészítve több szinten biztosítunk lehetőséget arra, hogy a tanárok ismereteiket bővítsék. 

− évente kétszer hasonló szerkezetben – társművészetek bevonásával – szervezünk képzést 

az időszaki kiállításainkban, ügyelve, hogy az exkluzív környezetet biztosítsuk;  

− iskolák számára szervezünk tematikus programokat, ahol a diákoknak adunk lehetősé-

get, hogy tanárai vezetésével megmérettessék magukat (Föld Napja összművészeti kiál-

lítás, várostörténeti vetélkedők stb.); 

− a pedagógusok számára szervezett programjaink minden esetben ingyenesek, hiszen az 

egyik legárérzékenyebb célcsoportról van szó; 

− sikeres kezdeményezésünk a kihelyezett tantestületi értekezletek sorozata (félév és év 

végén a tanári értekezleteket az iskolák igazgatói múzeumainkban – gyakran kiállítása-

inkban tartják); 

− immár két alkalommal tartottunk KLIK értekezletet, amikor is az iskolákat fenntartó 

intézmény igazgatója a múzeumban tartotta évnyitó megbeszélést;  

− több mintaprojektet is kialakítottunk iskolákkal együttműködve – tanárok kezdeménye-

zésére; 

− rendszeresen szervezünk programokat óvodapedagógusoknak – egyrészt képzéseket, 

másrészt kiállításokhoz kapcsolódó más művészeti ágak bemutatását;  

− szintén óvodapedagógusok kezdeményezésre dolgoztuk ki a Bánáti Sverák Integrált 

Óvodaprogramot, melynek keretében minden nagycsoportos óvódás gyermek összesen 

6 foglalkozáson vesz részt, hol múzeumban, hol az óvodában; hol múzeumpedagógussal, 

hol művészekkel. 

A tanárok múzeumi munkába való bevonása kapcsán tehát elmondható, hogy az szervezett 

látogatásaik csak többszintű együttműködés (képzési rendszer) keretében működhet hatéko-

nyan. Az egyszeri, ötletszerűen kialakított programokkal, csupán képzési ötleteinkkel nem tu-

dunk kellő hatást elérni. 
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A tanárképzésből levont tapasztalatok alapján 2014-ben elindítottuk a „Művészet kedvelő-

ből műértővé” című képzőművészeti szabadegyetemünket. 

A képzés három egységből tevődik össze. Egy év alatt összesen 12 alkalmat ajánlunk:  

− alapképzés – 4 előadás; 

− szeminárium – 4 családi délelőtt; 

− gyakorlat – 4 program, mely a műgyűjtést öleli fel. 

Ahhoz, hogy a hallgatók folyamatos érdeklődését fenntartsuk, az alábbi szempontokat 

vesszük figyelembe és a következő technikákat használjuk: 

− célcsoportok pontos meghatározása – perszonalizáció; 

− civil szervezet bekapcsolása (Szentendrei Lakástárlat Alapítvány);  

− kommunikációs technikák kiszélesítése – gyakran a saját eszközeinktől eltérő módsze-

rek használata; 

− sztárelőadók bevonása; 

− gyakorlati témák bevonása; 

− más múzeumok sztárkiállításainak meglátogatása; 

− a képzőművészeti téma összekapcsolása a műgyűjtéssel; 

Kik a célcsoportjaink? 

1.) Családok – Képzőművészeti Gyakorlat 

Holland felmérések alapján a látogatók mintegy 26 százaléka 12 éves kor alatti gyermekkel 

érkezik a múzeumokba, de vannak olyan kiállítóhelyek is, elsősorban természettudományi te-

rületen, melyek látogatóinak 40 százaléka család. 

A szentendrei múzeumokban ez a szám jelentősen alulmarad, a látogatók kevesebb, mint 5 

százaléka érkezik családostul. Ez adódik valószínűleg a kiállítóhelyek képzőművészeti témá-

jából is, de abból is, hogy a városban élő újonnan beköltözött lakosság nem érez közösséget a 

múzeumokkal. 

Amikor a képzőművészeti szabadegyetem programját kidolgoztuk, úgy próbáltuk kialakí-

tani a képzési tematikát, hogy a következő elemek kerüljenek előtérbe:  

− a családok szórakoztató eseményért érkeznek múzeumainkba; 

− a gyerekek kézműves foglalkozással egybekötött programon szeretnek részt venni, hi-

szen kell egy tárgy, amit hazavisznek; 

− a programot egy a családok számára vonzó épületben/vonzó körülmények között tartjuk 

meg; 

A családok együtt szeretnének szórakozni, tudást gyűjteni, ezért párhuzamos foglalkozá-

sokat tartunk ugyanazon témában. 

Milyen további elvárásaik vannak a családoknak, melyeknek meg kell felelnünk?  

− árérzékenyek; 

− fontos számukra az első benyomás (elsősorban a gyerekek számára, de a felnőttek is 

szeretik a meglepő fordulatokat); 

− anyagba való befektetés – mindenképpen haza kell vigyenek valamit – esetenként nem 

csupán a gyerekek; 

− többszintű értelmezést kívánnak. 
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Ennek értelmében a képzőművészeti egyetem családi eseményei a következők alapján 

épülnek fel: 

Felnőtteknek tárlatvezetést, előadást szervezünk – nem feltétlenül frontális formában, ha-

nem beszélgetve a műtárgyak között. A program végén gyakran sorsolunk ki egy -egy kataló-

gust, vagy egyéb, a kiállításhoz kapcsolódó tárgyat.1 

– MúzeumiMeseMatiné – elkülönítve, azonban nem túl messze a felnőttektől a kisebb gye-

rekeknek kínálunk elfoglaltságot. Képek megfigyelésével, ismertetek alapszintű átadásával 

a témához kapcsolódva. Szigorú szabály, hogy egy alkalom során legfeljebb 3 új fogalmat 

vezetünk be számukra. A rövid bevezető után kézműves foglalkozás következik. Múzeum-

pedagógusaink olyan technikákat emeltek be a képzési programba, melyekkel a gyerekek 

sem a családi, sem az óvodai foglalkozások során nem találkozhatnak (speciális festékek, 

más speciális anyagok használata). 

E korosztály számára egyetlen célt fogalmaztunk meg: legyen számukra élmény a múze-

umban töltött idő. 

– MúzeumiMűhely – kicsit távolabb a nagyobb gyerekek számára kínálunk egy kifejezetten 

művészeti problémákra rávilágító foglalkozást. Cél nem a tárlatvezetés, hanem néhány mű 

kiválasztásával és bemutatásával, valamely művészeti kérdés körbejárása. Ezt követi egy 

olyan speciális foglalkozás, mely olyan eszközigényt kíván, amely sem otthoni, sem iskolai 

körülmények között nem kivitelezhető (linómetszet, készítése, monotípia készítése) 

Ekképpen tudjuk biztosítani, hogy a családok együtt szerezzék meg a tudást – különféle 

szinteken – különleges elfoglaltságot biztosítunk, hiszen ezt várják el tőlünk.  

2. Fiatalok 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a 15-25 éves korosztályt szinte lehetetlenség megszólítani. 

A közösségi munka, az önkéntes programok és a kapcsolódó fesztiválok remek kezdeménye-

zések, egyéb a kötelezőn túli vonzó programokat képtelenek vagyunk szervezni számukra. 

Őket tehát a képzési rendszerünkből teljesen kihagyjuk – nem is fogalmazunk meg számukra 

üzeneteket. 

3. Senior korosztály 

Az idősebbek esetén elsősorban a nyugdíjasokra építhetünk. Általában értelmiségi és jól szi-

tuált célcsoport. Ők azok, akik a leginkább bekapcsolhatók LLL programjainkba. Ez az a cso-

port, mely eltérően a többitől, nem csupán az élményszerzésért érkezik a múzeumba, hanem 

ténylegesen tanulni szeretne, bepótolja azt, amit az aktív életszakaszában elszalasztott. Tapasz-

talataink azt mutatják, hogy nyitottak az új dolgok iránt, kíváncsiak az újszerű képzőművészeti  

projektekre, azokat befogadni azonban csak korlátozott mértékben hajlandók.  

A gyerekek mellett náluk látjuk leginkább, hogy fontos az interpretáció formája – szeretik, 

ha párhuzamokat állítunk, ha vizuális mankókat biztosítunk, ők is történeteken keresztül fo-

gadják be leginkább az anyagot. 

Azon túl, hogy meghatározzuk, kiket szeretnénk megszólítani, fontos volt az a felismerés, 

hogy egymagunkban nem vagyunk képesek elérni új közönségünket. Hiába kínálunk jó prog-

ramokat, ha nincsenek birtokunkban azok a csatornák, melyek révén üzeneteinket eljuthatunk 

hozzájuk. Ezért választottuk azt az utat, hogy szoros együttműködést alakítottunk ki egy olyan 

civil szervezettel, melynek komoly kapcsolatrendszere van, és amely már bizonyított éppen 

                                                      
1 Vincze Ottó grafikai kiállításához egy szitanyomatot sorsoltunk ki.  
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azon embereknek, melyeket mi is szerettünk volna elérni. A Szentendrei Lakástárlat Alapít-

vány imidzse rendkívül trendi – a szigorúan pozitív értelemben vett kulturális sznobokat tér-

képezte fel, nem csak Szentendrén, hanem a környező településeken is. Számukra kínált exk-

luzív programokat (magánházakban szerveznek egyestés tárlatokat, ahova a házigazda meg-

hívja barátait, üzleti partnereit és szakszerű vezetés mellett – művészettörténészek bevonásával 

– kínálják a szentendrei művészek három generációja egy-egy képviselőjének munkáit; közben 

borkóstolót szerveznek és minden esetben jelen van egy-egy zenei produkció is). Az Alapít-

vány merítése immár egy 2000 főből álló társaság, akik fogékonyak a képzőművészet iránt, 

megfogalmazódik bennük az igény, hogy gyűjtsék is, de ismereteik az adott témában rendkívül 

csekélyek – ezt hivatott pótolni a Múzeum a szabadegyetemi programjával. 

A kommunikációs stratégiánkat is megváltoztattuk: részben átvettük a Lakástárlat Alapít-

vány kommunikációs technikáit, másrészt vállaltuk, hogy a programmal egy speciális célcso-

portot szólítunk meg. Tehát nem egy általános múzeumi programról van szó, hanem olyan 

rétegközönségnek szervezzük a képzést, akikben hosszú távon van hajlandóság műtárgyvásár-

lásra is. 

Ezt a közönséget nem könnyű megnyerni! A programokat sztárelőadókkal hirdettük meg – 

a legnevesebb művészettörténészekkel, esztétákkal, irodalmárokkal.  Nagyon érdekes volt 

megtapasztalni, hogy ha egy-egy témát egy kevésbé ismert arccal hirdettük meg (mégis fon-

tosnak tartottuk annak bevonását, mert tudtuk, hogy előadási technikája, tudása páratlan), 

máris kevesebben érkeztek az előadásokra. 

A program megtervezésekor világossá vált számunkra, hogy nem elég csupán előadásokat 

szervezni – hamar felismertük, hogy a frontális ismeretátadás nem fogja meghozni a kellő ér-

deklődést. Ezért a 12 alkalom egyharmad részében gyakorlatiasabb, kifejezetten a műgyűjtésre 

irányuló, programot hirdettünk. Műgyűjtőket, aukciós házak képviselőit, galériatulajdonosokat 

hívtunk meg, hogy a gyűjtési technikákról, a műgyűjtés szempontjairól beszéljenek. Meghív-

tuk azokat a gyűjtőket, akik már hosszú évek óta érintettek, lehetőséget biztosítottunk művé-

szekkel való találkozásra (voltak olyan előadások, melyeket képzőművészek tartottak meg). 

Az előadássorozat ezen eseményein a cél elsősorban a hallgatók orientálása volt. 

A programban résztvevőknek nem csupán a saját kiállításainkat ajánlottuk ki, hanem más 

múzeumok nagykiállításait is meglátogattuk – sőt szerveztünk egy bécsi kirándulást is az 

Albertina Múzeumba, amely program sajnos technikai okok miatt elmaradt, de nagyon jó al-

kalom lett volna arra, hogy a hallgatóság, mint egy múzeumi baráti kör vegyen részt az ese-

ményen. 

Az előzőekből kiderül, hogy a célcsoport és a téma is perszonalizált, a témaválasztással 

kiléptünk a szakmuzeológiai feladatellátásából – a képzőművészet témáját kiegészítve kitekin-

tünk a galériák és a műgyűjtés világába is. 

A képzések célja 

Jogos lehet a kérdés, hogy miért hozzuk létre ezeket, a nem kizárólag múzeumi feladatokat 

ellátó programokat. A két képzéstípussal új célcsoportokat szerettünk volna bevonni, olyan 

hallgatókat vártunk (a tanárok és a civilek esetében is), akik a képzések során értővé válnak. 

A családi napokkal ezen célcsoport gyermekeit is szerettük volna megszólítani. Szeretnénk, 

hogy a gyermekek ne csupán az iskolával érkezzenek hozzánk, hanem a családokban is meg-

fogalmazódjon az igény, hogy egy hétvégi délelőttöt nálunk töltsenek, hiszen a család minden 

tagja hasznos elfoglaltságot és élményt talál magának. A szenior korosztály bevonásával nem 
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titkolt célunk, hogy idővel kialakítsunk egy stabil hátterű önkéntes programot, melynek ők az 

egyik pillére. A műgyűjtők bevonásával cél volt a gazdasági holdudvarunk kiszélesítése is, 

hiszen olyan közönségről van szó, akik anyagi hátterükkel a jövőben szponzorainkká válhat-

nak. Közös cél volt a Lakástárlat Alapítvánnyal, hogy közönségünk soraiból új vásárlókat to-

borozzunk, akik idővel műértővé válnak és maguk is eligazodhatnak a műtárgypiacon, akár 

országos/nemzetközi szinten is. Cél, hogy a vásárlók gyermekei számára is természetessé vál-

jon a művészeti közeg – folytassák szüleik ambícióit. 

Végül, de nem utolsó sorban az Alapítvány holdudvarába tartozó szponzorokat szeretnénk 

bevonni a műtárgyvásárlásba. Fontos ez a múzeumnak, hiszen éppen Szentendrén rendkívül 

erős az Intézmény és a művészek közötti együttélés. 

Összegzés 

Képzési programjaink kidolgozása és megszervezése során a cél NEM a célcsoportjaink okta-

tása! Az a szándékunk, hogy a képzési programokon keresztül munícióval lássuk el látogató-

inkat, hogy otthonosan mozogjanak a múzeumi és a művészeti, esetleg műgyűjtői közegben.  

Elképzeléseink szerint ezen programokkal sikerül összekapcsolnunk a társadalmi hálózatokat 

és szélesíteni társadalmi, gazdasági holdudvarunkat.  Mindemellett természetesen segítünk 

egyberendezni a hozzánk érkezők tapasztalatait. Reméljük, hogy jól fogják magukat érezni 

nálunk és gyakran visszatérnek hozzánk. 


