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Múzeumpedagógiai és -andragógiai programok 

hatékonyságvizsgálatának lehetőségei  

Absztrakt: A múzeumi programok örök problémája, hogy hatékonyságuk nehéz kimutatathatóságából 
következően eredményességük könnyen megkérdőjelezhető. Ennek kiküszöbölésére úgy vélem érde-
mes a külföldi jó gyakorlatban alkalmazott értékelési módszerek, hatékonyságvizsgálatok tanulmányo-
zása, hogy azok ismeretével és alkalmazásával kimutathatóak, szemléltethetőek legyenek a múzeum-
pedagógiai programok eredményei, így akár a gyakran kevéssé kézzelfogható hatásuk, ezáltal pedig 
megerősítést nyerhet a múzeumandragógiai programok létjogosultsága is.  A 2013/2014-es tanév első 
felében a Campus Hungary ösztöndíjprogram keretében négy hónapot töltöttem el a Grazi Frida&freD 
Gyermekmúzeumban, ahol a kiállítások sokrétű értékelése, ezen belül többek között iskolai alkalmaz-
hatóságuk felmérése, az elsajátított tárgyi tudás körvonalazása és az egyes módszerek és eszközök nép-
szerűségének vizsgálata volt a feladatom.  A tanulmányban a Grazi Gyermekmúzeumban végzett kuta-
tási-értékelési projektem során szerzett tapasztalatim és a kutatás kapcsán megismert külföldi jó gya-
korlatok mentén szeretném bemutatni a múzeumpedagógia hatékonyságának, eredményességének le-
hetséges mérési módszereit, s egyidejűleg ennek nehézségeit is.  Kulcsszavak: múzeumpedagógia, gyer-
mekmúzeum, értékelés. 

 

Mire jó a hatékonyságvizsgálat? 

A tanulmány központi témájául szolgáló hatásvizsgálat több funkcióval rendelkezhet . A hatás-

vizsgálat egyik fő feladata az igények, reakciók, hatások felmérésére, ami lehetővé teszi egy a 

közönség igényeivel, érdeklődési területeire reagáló kiállítás kialakítását, ami elősegítheti az 

átadni kívánt tartalmak befogadását. A hatásvizsgálat másik fontos funkciója a  az adott kiállí-

tás esetleges gyengeségeinek illetve hibáinak felfedezése és kiküszöbölése. A hibák felderíté-

sével lehetőség nyílik akár kis változtatásokkal hatékonyabbá, sikeresebbé tenni a kiállítást, 

hogy az nagyobb mértékben érhesse el a kitűzött pedagógiai céljait. Az első két szempont 

mellett fontos továbbá, hogy a hatásvizsgálat eredményei alátámaszthatják a kiállítás eredmé-

nyességét, bizonyíthatják a kitűzött célok elérését, emellett pedig támpontokat adhat új kiállí-

tások kialakításához. 

Mi a különbség a kutatás és az értékelés között? 

A kutatás és az értékelés céljai ugyan hasonlóak, módszereik azonban nagyban eltérnek egy-

mástól. George Hein megfogalmazása szerint a kutatás egy afelé tett erőfeszítés, hogy megért-

sünk valamit a világban, ezzel szemben az értékelés annak a tanulmányozása, hogy egy speci-

fikus tevékenység vagy program során mi az, ami megvalósult vagy nem valósult meg. 1 

Az értékelés nehézsége abban rejlik, hogy minél inkább igyekszünk egy nyitott, ideális 

tanulási helyzetet vagy környezetet létrehozni, annál nehezebb kézzelfogható, mérhető tartal-

makat átadását mérni, ellenben amennyiben olyan tanulási helyzetet hozunk létre, ahol egy 

konkrét tartalom átadására irányul az egész helyzet, nem állnak tovább fent tovább a személyre 

                                                      
1 Hein 2014. 4. 
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szabott, ideális tanulási feltételek.2 A tanulás ezen paradoxona tehát igencsak megnehezíti a 

múzeumi tanulási helyzetek hatékonyságának mérését. 

Mi is az a gyerekmúzeum? 

Az Association of Children’s Museums nemzetközi szakmai szervezet definíciója szerint  “A 

gyermekmúzeum egy olyan intézmény, amely a gyerekek igényeit hivatott szolgálni, olyan 

kiállítások és programok szervezésével, amelyek felkeltik a kíváncsiságot, és tanulásra moti-

válnak.” A gyerekmúzeum alapvető újítása tehát, hogy a középpontban maga a módszer áll, a 

hangsúly a közvetítésen van, a tartalom rugalmas, a befogadótól és a környezettől függ. A 

múzeum célja, hogy a tanulás élmény legyen, így személyes kötődés alakul ki, és az így létre-

jött aktív tanulási folyamat során kifejlődik egy sajátos gondolkodásmód, amely elősegíti a 

további tanulást. A gyermekmúzeum átfogó jellemzője, hogy nem tematikájában gyermeki, és 

hogy nem egy valóságszeletet dolgoz fel, hanem gyermekbarát módszerekkel az egész világot 

a maga kulturális komplexitásában. Bár minden ország és minden város gyerekmúzeuma kü-

lönbözik, más-más, az adott hely számára releváns témákat dolgoz fel, vannak alapvonások, 

melyek minden gyerekmúzeumnak számító intézmény esetében megjelennek. 

Hazánkban csak az utóbbi években kezdődött meg a tudatosan a gyermekmúzeumi kon-

cepció szerint kialakított intézmények alapítása, de a hasonló szellemiségű, gyerekeknek szóló 

interaktív kiállítások elterjedése már a 1990-es években megkezdődött és napjainkban is in-

tenzíven zajlik. Kérdés azonban, hogy mi segíthetné előre a gyermekmúzeumok magyarországi 

elterjedését. Véleményem szerint az egyik kulcsfontosságú mozzanat a külföldi gyermekmú-

zeumok hatékonyságvizsgálatainak eredményei, melyek segíthetnék az intézménytípus jelen-

tőségének megértését, ezáltal pedig elterjedését. Ennek a támogatása érdekében az alábbiakban 

szeretnék először röviden bemutatni egy általam végzett több elemből álló hatásvizsgálatot, 

amelyet a Grazi Frida&freD gyermekmúzeumban végeztem, majd e kapcsán szeretnék egy 

rövid összefoglalót adni pár a múzeumi tanulás hatékonyságát mérő lehetséges módszerről.  

Miért van szükség a múzeumi tanulás lehetőségeinek felmérésére és fejlesztésére?  

A közoktatás eredményességét mérő kutatások az utóbbi években kimutatták, hogy az iskolai 

oktatás (még) sok deficittel rendelkezik a kompetenciafejlesztés terén. Kérdéses, hogy az is-

kolai képzés elegendő lehetőséget tud-e nyújtani a szükséges készségek fejlesztésére. Mivel 

egyre komplexebb információkkal, tartalmakkal találkozunk, és az egyes tudományágak közti 

határok is egyre inkább elhomályosulnak, a sokoldalú impulzusok befogadására sokoldalú ta-

pasztalással lehetne a felnövekvő generációt a legjobban felkészíteni.3 

A modern szemléletű múzeumok pedagógiai programjában központi szerepet nyer a kom-

petenciafejlesztés, mivel a múzeumi tanulásnak elsősorban nem (csak) az információátadás, 

hanem a készségek, képességek fejlesztése, élmények és tapasztalatok szerzése a lényege. Az 

Európai Tanács 2000-ben meghatározott stratégiai célja szerint az Európai Uniónak arra kell 

törekednie, hogy a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás alapú gazdasága le-

gyen, amely képes a fenntartható fejlődésre, jobb munkahelyeket és erősebb társadalmi kohé-

ziót biztosít. Ennek elérése érdekében 2002-ben az Európai Bizottság szakértői csoportja az 

egész életen át tartó tanulás során elsajátítandó kulcskompetenciákat fogalmazott meg. A kom-

                                                      
2 Donald 1991.373. 
3 http://www.ofi.hu/tudastar/nemzetkozi-kitekintes/egesz-eleten-at-tarto (2013. 01. 08.)  
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petenciafejlesztés elsődleges helyszínéül természetesen az iskolákat jelölték ki. Szintén a mun-

kacsoport feladata volt ezen kulcskompetenciák fejlesztésének tervét összeegyeztetni a tanter-

vekkel. 4 Az utóbbi évek felmérései etéren azonban arra engednek következtetni, hogy az is-

kolákban zajló kompetenciafejlesztés nem megfelelő formában illetve intenzitással zajlik, mi-

vel az eredmények messze elmaradnak az elvárttól. Erre a problémára nyújthatna megoldást 

az iskolai kereteken belül nehezen kivitelezhető kompetenciafejlesztő programok múzeumok-

ban és gyerekmúzeumokban való megszervezése, és a két intézmény munkájának ezúton tör-

ténő összeegyeztetése, összehangolása. A gyermekmúzeumokban történő interdiszciplináris 

tanulás kiváló terepe a készségek fejlesztésének, mivel azáltal, hogy különböző tudományte-

rületekről származó ismeretanyagokat dolgoz fel különböző módszerek és technikák segítsé-

gével, így végeredményben a céljai megegyeznek az Európai Unió által meghatározott kulcs-

kompetenciák fejlesztésének szándékával. 

A grazi kutatás 

A Grazi Gyermekmúzeumban végzett felmérést megelőzően több sikeres külföldi intézmény 

értékelési módszereit tanulmányoztam, és igyekeztem az így összegyűjtött elméleti tudást a 

kutatás során kamatoztatni. Az értékelési folyamat gyakorlati része három alrészből állt, me-

lyeket egymással párhuzamosan végeztem. Egyrészt kérdőíveket töltettem ki általános iskolai 

pedagógusokkal a múzeumlátogatás iskolai hasznosíthatóságáról, másrészt megfigyeléseket 

végeztem a kiállítási térben, melynek során a két kiállítás összes állomásán megfigyeltem, és 

előre elkészített értékelési ívek segítségével dokumentáltam a gyerekek viselkedését, majd a 

kutatás harmadik elemeként a múzeumba látogató osztályok tagjaival a kiállítás megtekintése 

előtt, közvetlenül utána és egy hónappal később felmérést végeztem a kiállítás témájában meg-

lévő valamint ott megszerzett és megtartott tudásukról. 

A vizsgálatot a Grazi Gyermekmúzeum két aktuális kiállításán végeztem el. A kiállítások 

azonos témában és struktúrában lettek kialakítva. A téma az építészet és az állatvilág kapcso-

lata volt, a kiállítások pedig mindkét esetben 19 állomásból álltak, amelyek mind egy-egy ál-

latot és annak építkezési technikáját vagy lakóhelyét mutatták be egy -egy emberi építészet 

szempontjából fontos technikával, módszerrel vagy anyaggal való összefüggésben.  

A „Schneckenkratzer és Wolkenhaus”(„Csigakarcoló és felhőház”) kiállítás három és hét 

év közötti gyerekek számára mutatta be a témát az egyes állomásokon meghallgatható körül-

belül harminc másodperces „állatok által elmondott” hanganyagok valamint az állat építkezési 

vagy otthonteremtési technikájához kapcsolódó interaktív feladat segítségével.  

Az „Architektierisch” („Építállati”) elnevezésű kiállítás nyolc és tizennégy év közötti gye-

rekekkel volt hivatott megértetni az állati és emberi építkezés közötti összefüggéseket és pár-

huzamosságokat különböző grafikusok által készített, átlagosan másfél-két perc hosszúságú 

videók és azokkal összefüggésben álló játékokon keresztül. 

Tanári kérdőívek 

A tanárokkal kitöltetett kérdőívek három fő témakört öleltek föl: A múzeumi látogatás előké-

szítését, az iskolai tananyaghoz való kapcsolódás mértékét és a múzeumlátogatás hasznossá-

gának az általános megítélését. A kérdőív segítségével olyan kérdésekre szerettem volna vá-

laszt kapni, minthogy mely kompetenciaterületek fejlődtek, mennyiben segítette a múzeumlá-

                                                      
4 Balázsi – Ostorics- Szalay 2010. 



Arató Vilja 

266 

togatás az iskolai tanulást, mennyire volt az élmény előzőleg illetve utólag feldolgozva az is-

kolában vagy, hogy a tanárok érzékelése szerint mennyiben teljesültek-e a múzeum által meg-

határozott pedagógiai célok. 

A tanárok a kérdőívet a múzeumlátogatás elején kapták meg és a múzeumból való távozás-

kor adták le, így ehetőségük nyílt a gyerekek kiállítási térben való viselkedésének megfigye-

lésével egyidejűleg lejegyezni a meglátásaikat, amelyek én később a kiértékelés során össze-

gyűjtöttem, strukturáltam, majd a tanárok által megfogalmazott problémákat, igényeket, és öt-

leteket továbbítottam a múzeum vezetősége felé. 

Megfigyelések a kiállítási térben 

A megfigyelés második szakasza két elemből épült fel, a tracking and timing elnevezésű meg-

figyelésből, illetve egy összetettebb megfigyelési ív segítségével történő vizsgálatból. A 

tracking and timing módszer lényege, hogy a megfigyelő egy a kiállítási terület alaprajza alap-

ján készült megfigyelési formulával – lehetőleg észrevétlenül – végigkíséri egy adott látogató 

látogatását, és a térképhez hasonló megfigyelési lapon jelöli egyrészt, hogy az illető melyik 

állomásokat érintette, ezt milyen sorrendben tette és mennyi időt töltött az adott állomásnál.  

 
 

 

1. ábra – Tracking and Timing lap 2. ábra – Tracking and Timing lap, kitöltött 
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A tracking and timing módszerrel már korábban, egy régebbi kiállításon is végeztek meg-

figyeléseket, így a kapott értékeket össze lehetet vetni korábbi kiállítások hasonló állomásai-

nak eredményeivel. 

Összetettebb megfigyelési ívek alapján történő vizsgálat is történt korábbi kiállítás eseté-

ben is, azonban a más kiállításokon használt íveket aktualizáltam az adott kiállításnak megfe-

lelően, valamint bővítettem a megfigyelési szempontok sorát. A megfigyelési ívek igen sokrétű 

tanulmányozást tettek lehetővé illetve segítettek elő. A megfigyelési szempontok hét nagyobb 

alrészre voltak osztva: alap adatok, az állomás megközelítésének módja, interakció a tárgyak-

kal, interakció emberekkel, kapcsolatfelvétel, megjegyzések és kérdések, az érdeklődés, figye-

lem elveszítése. 

Míg a tracking and timing elsősorban azt tette lehetővé, hogy az egyes állomások attrakti-

vitásával valamint az úgynevezett holding time-mal (az az időtartam, ameddig egy adott állo-

más, feladat fent tudja tartani a látogató figyelmét) kapcsolatban tegyünk megfigyeléseket, 

addig az utóbbi megfigyelési ív, egy mindezek mellett egy sokkal összetettebb képet nyújtott 

a látogató befogadási attitűdjéről. 

Felmérés iskolai osztályokkal 

Az értékelési projekt harmadik lépése az iskolai osztályokban történő mérési folyamat volt. A 

projekt kezdetén felvettem a kapcsolatot olyan, különböző korosztályú és szociális hátterű osz-

tályok tanáraival, akik a közeljövőben tervezték iskolai keretek között meglátogatni valame-

lyik kiállítást. A tanárokkal történő egyeztetést követően ellátogattam az adott iskolák adott 

osztályaiba és kitöltettem a gyerekekkel egy rendkívül egyszerű feladatlapot, ahol össze kellett 

írniuk, milyen állatok ismernek, amik valami különlegeset építenek, vagy különleges helyen 

laknak. 

Ezt követően az adott osztály múzeumban tett látogatása után közvetlenül visszaadtam a 

gyerekeknek a lapokat, és megkértem őket, hogy egészítsék ki a korábban összeírtakat a kiál-

lításon látottak fényében, írják fel milyen új állatokat ismertek meg, amelyek valami érdekeset 

építenek, hogy hívják ezeket az építményeket, és melyik játékot élvezték a legjobban.  

Egy hónappal a múzeumlátogatást követően ismét ellátogattam az iskolákba és megpróbál-

tam felmérni mire és mennyire emlékeznek a gyerekek a múzeumban látottakból. A gyerekek 

három a korábbiakhoz hasonló feladatok kaptak: össze kellett írniuk, milyen állatokat láttak a 

múzeumban, mit építettek ezek az állítok, illetve mit, mivel játszottak ők maguk a kiállításon. 

     

3. ábra – Iskolai lap 4. ábra – Iskolai lap 
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Ezt követően összevetettem az egyes gyerekek által három alkalom során kitöltött lapokat, 

és ezáltal kaptam egy képet arról, milyen tartalmakra emlékeztek a gyerekek, mi az, ami mély 

nyomott hagyott bennük, ez alapján pedig arra vonatkozó következtetéseket vontam le, mely 

állomások és tevékenységek, tevékenységtípusok bizonyulnak a leghatékonyabbnak az egyes 

korosztályok esetében a tudásátadás szempontjából. 

A kutatást hat iskola nyolc (első és hatodik közötti) osztályával végeztem, így mindössze-

sen több, mint 150 gyerek vett részt a vizsgálatban. 

A kutatási projekt eredményei és kritikája 

Az értékelési projektet a múzeum vezetősége eredményesnek ítélte, mivel az alkalmazott mód-

szerek segítségével sokrétű visszajelzést kaptak a kiállításon alkalmazott pedagógiai módsze-

rekkel, eszközökkel, a kiállítás elrendezésével kialakításával, az iskolákkal való kommuniká-

ció és együttműködés hatékonyságával kapcsolatban. A megfigyelések eredményei nagymér-

tékben egybecsengtek a kiállításon dolgozó alkalmazottak egyéni megfigyeléseivel, a kutatás 

által azonban ezek hivatalos formában is alá lettek támasztva. Fontos eredménye volt a kutatási 

projektnek, hogy a pedagógusokkal való kommunikáció során új igények kerültek előtérbe, 

amivel kapcsolatban az intézmény munkatársai intézkedéseket tettek. A projekt módszertani 

elemzése során későbbi hasonló felmérésekre vonatkozóan az a megállapítás született , hogy 

az iskolai felmérés többkörös információgyűjtése ugyan jó technikának bizonyult, azonban 

maguk a kérdések túlságosan az elsajátított konkrét, tárgyi tudásra irányultak, amik azonban 

nem az elsődleges tényezők az alapvetően a kompetenciafejlesztést középpontba helyező in-

tézmény esetében. 

Múzeumi vizsgálatok 

Az előzőekben egy a múzeumi tanulás vizsgálatának egy általam végzett példáját mutattam be, 

a következőkben azonban szeretnék egy valamivel tágabb, általánosabb képet adni a múzeu-

mokban történő tudásátadás mérésének lehetőségeiről. 

Janet Gail Donald több lehetséges módszert gyűjtött össze a múzeumi tanulás hatékonysá-

gának vizsgálatára.5 

A mérési módszerek első típusa a feladattal eltöltött idő alapján határozza meg egy adott 

kiállítási darab (eszköz, elem, feladat) hatékonyságát, sikerességét. Ez esetben a korábban be-

mutatott általam végzett tracking and timing jellegű mérésekre kell gondolni, ahol a vizsgált 

tényező az úgynevezett holding power. A módszer ugyan alkalmas látványos eredmények ki-

mutatására azonban általánosságban igaz rá, hogy inkább a tanulás körülményeit méri, mint 

magát a tanulás tartalmát, az eltöltött idő ugyanis összefüggésben van a tanulással, de nem a 

konkrét oka annak. A befogadást – így annak időtartamát is erősen befolyásolja, hogy az adott 

ismeretanyag mennyiben ismert a látogató számára, mennyire nehéz feldolgoznia azt. Nehéz-

sége továbbá a módszernek, hogy vezetett túrák esetében, illetve időre menő versenyeknél ne-

hézkesen alkalmazható, mivel ezekben az esetekben a látogató nem teljesen szabadon dönti el, 

hogy mennyi időt tölt el egy kiállítás adott pontjánál.  

A mérések második típusa a megszerzett tárgyi tudásra irányuló felmérés. Ebben az esetben 

előny, hogy a felmérni kívánt tartalom könnyen körülhatárolható, azonban nehezíti a mérés ered-

ményességét, hogy a kiállításon eltöltött idő gyakran túl rövid ahhoz, hogy a tartalmak rögzülje-

                                                      
5 Donald 1991. 372. 
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nek, illetve mérésre kerülhessenek, továbbá ritkán adódik lehetőség a múzeumlátogatást meg-

előző és azt követő állapot összehasonlítására (ahogy az a grazi kutatás esetében történt). Fel-

nőttek esetében további nehézséget okozhat, hogy egy a múzeumlátogatás ideje alatt megejtett 

rövid felmérés során szinte lehetetlen felmérni az egyén előzőleges ismereteit az adott témáról, 

így problematikus körülhatárolni az új ismeretek mennyiségét is. Egy lehetséges módszer lehet 

ebben az esetben a látogatókkal folytatott spontán hangulatú informális beszélgetés során ráve-

zető kérdésekkel körüljárni az esetleges új ismeretanyagok körét. 

További lehetőség a múzeumi keretek között történő tanulást a problémamegoldó képessé-

gek fejlődésének szempontjából vizsgálni. Ez a módszer egy alapvetően összetett megfigyelést 

feltételez, amely figyelembe veszi a körülményeke, de magát a tevékenységet is vizsgálja. Ez 

esetben a tudományos felfedezés mintájára történő folyamatot figyelünk meg. A látogató fejé-

ben aktivizálódik a meglévő tudás, és a létrejövő asszociációkon keresztül kontextualizálódik 

is. A módszer felnőttek esetében hatékonyabban használható, mivel a általában szerteágazóbb 

háttértudással rendelkeznek. 

Szintén alkalmazható egy olyan motiváció és hozzáállás központú komplex módszer, 

amelynek lényege az érdeklődés felkeltése, a tudásvágy stimulálásavagy az intellektuális pro-

vokáció módszere is, mely során a középpontban az ismeretlennel való játék áll.  6 

A mérési, vizsgálati módszerek kiválasztásánál minden esetben fontos a módszert a vizs-

gálni kívánt egyén vagy csoport alapján kiválasztani. Bizonyos módszerek hatékonyabban mű-

ködnek a gyerekek esetében, míg mások a felnőtteknél. Ennek az oka, hogy a két csoport alap-

vetően más kognitív fejlettségi szinttel, tudásszinttel, önuralommal rendelkezik, eltérnek a ta-

nulással szembeni elvárásaik. 

Összegzés 

Az empirikus kutatás valamint az elméleti háttér áttekintésének fényében úgy vélem a múze-

umi programok értékelésének terén szükségünk lenne minél több olyan specifikus kiállítási 

mérések eredményeire és módszereire, amelyek általánosíthatóak, így más kiállítások vizsgá-

latának céljára is átvehetőek. Szükség lenne továbbá longitudinális vizsgálatokhoz alkalmas 

keretek létrehozására, amelynek az iskolák és múzeumok együttműködése kiváló alapul szol-

gálhatna. 
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