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REISZ TERÉZIA 

A pedagógusjelöltek múzeumpedagógiai tapasztalatai 

Interjús és kérdőíves vizsgálatot végeztünk kutatásmódszertan szemináriumon közösségszer -

vezőkkel, akikkel 100 fő PTE nappali tagozatos pedagógusjelöltet kerestünk meg. Kutatásunk célja, 

hogy megismerjük múzeumi tapasztalataikat, a múzeumpedagógiai módszerekről szerzett is-

mereteiket, valamint képzési, tanítási, pedagógiai terveiket. A megismert múzeumpedagógiai mód-

szerek a tanulmányi, tanulási és tárlatvezetés módszere. A kutatás eredményei a hazai peda-

gógusképzés fejlesztésében és a múzeumpedagógiai módszer hatékony oktatásában és terjesztésében 

hasznosulhatnak. Kulcsszó: pedagógusjelöltek, múzeumpedagógia, kompetenciafejlesztés, tanan-

yagfejlesztés, kortás kutatás. 

A kutatás előzményei 

A hazai pedagógusok körében végzett múzeumpedagógiai kutatás a Szabadtéri Néprajzi 

Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központja EFOP-3.3.3/VEKOP-16-00001 

azonosítójú, „Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” elnevezésű kiemelt projekt 

keretében és támogatásával készült. A „Pedagógusok és pedagógusjelöltek körében lebo-

nyolítandó kutatások” vezetői Koltai Zsuzsa és Kocsis Mihály egyetemi docensek voltak, 

jelen hallgatói kutatás kapcsolódott a projekthez. A tervezés  szakaszában felmerült annak 

az igénye, hogy pedagógusjelöltek körében megvizsgáljuk a fiatal felnőttek múzeumpeda-

gógiai tapasztalatait és a kompetenciáik fejlesztésének pedagógiai igényeit.  A munka meg-

szervezésére az a lehetőség adódott, hogy akkor a PTE KPVK, ma a Pécsi Tudományegye-

tem Bölcsészettudományi Kara közösségszervezés alapszakos hallgatóival a 2017/2018. 

tanévben választható kurzuson kutatás-módszertani szeminárium keretében végezzük el a 

kutatást. A szeminárium előkészületi munkáit, valamint a PTE BTK és a PTE KPVK karain 

tanuló pedagógusjelölt hallgatók körében az interjús és személyes lekérdezésen alapuló 

kérdőíves vizsgálatot 13 fő nappali tagozatos hallgatóval együtt bonyolítottuk le. 

A mérőeszköz és a kutatási minta sajátosságai 

A kutatás során alkalmazott kérdőív hatvan kérdést tartalmazott, amelyet öt munkafázisban 

szerkesztettünk meg, majd három kis elemszámú személyes lekérdezés során validáltuk, 

illetve ezt követően véglegesítettük. A mérőeszköz szerkesztésekor arra törekedtünk, hogy 

a kortárs hallgató kérdezőbiztosok a lekérdezést egy órán belül teljesíthessék. A kérdések 

90%-át előre formalizáltuk, a többi információt az adatközlők véleménye szerint nyitott 

kérdések alapján írásban rögzítettünk. A kérdőív elnevezésének a „Pedagógusjelöltek mú-

zeumpedagógiai tapasztalatait vizsgáló kérdőív” címet adtuk,  szerkezetét és a kutatás fon-

tosabb problémaköreit az alábbi témakörökre határoltuk le: 

1. Háttéradatok a hallgató iskoláiról, a tanulmányairól és az életkörülményeiről 

2. A hallgató életútja során a múzeumlátogatások egyéni tapasztalatai 

3. A múzeumpedagógia a pedagógusképzésben 

4. Múzeumpedagógiai tanítási tervek 

5. Az iskolai közösségi szolgálat 

6. Az önkéntes munka a pedagógusjelöltek körében 

7. A múzeumpedagógia jövője- kultúrbónusz 

8. A jövő múzeuma 
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A kutatás elindítása során véletlenszerűen kiválasztott minta alapján azokat a hallgatókat 

kerestük meg, akik a Pécsi Tudományegyetem nappali  és levelező tagozatos egyetemistái-

ként pedagógiai pályára készültek és a 2018. évi tanév őszi szemeszterében különféle év-

folyamokon tanultak. A 100 fő adatközlő egyetemista 75,3%-a a KPVK-n, 19,6%-a a BTK-

n és 5,2%-a pedig a TTK valamelyik szakján, illetve szakirányán tanult.  

A hallgatók évfolyamának összetételére jellemző, hogy a pedagógusjelölteknek közel a 

fele, pontosan 49,5%-a elsőéves, 32%-a másod-, 14,4%-a harmad-, és 3,1%-a negyedéves 

volt a kérdőívek felvételekor. A minta szakos összetétele az egyetem tanárképzési szakjait  

tükrözi, így az osztatlan tanárszakok mellett a megkérdezettek többek között a német nem-

zetiségi óvodapedagógia, a csecsemő és kisgyermeknevelő, az óvodapedagógia, valamint 

az osztatlan képzésekben tanultak. 

Nemi és életkori összetételükre a tanártársadalom sajátossága jellemző, a nők nagyobb 

arányban találhatóak meg a megkérdezettek körében, így a mintánkban a fiatalok 90%-a 

nő, 10%-a férfi. Életkorukat tekintve a legfiatalabb 18. éves, a legidősebb pedig betöltötte 

a 27. életévét. Tanulmányaikat nem régen kezdték meg, középiskolai élményeik még fris-

sek, így kutatásunkban önreflexiójukra, illetve kortárscsoportjuk körében szerzett tapasz-

talataikra is alapoztunk. Az érettségit adó középiskolai osztályuk 52%-a 4 osztályos gim-

náziumba, továbbiak 4 osztályos két tannyelvű gimnáziumokban, a 6 osztályos gimnáziu-

mokban és a különféle szakirányú szakközépiskolákban 10-10%-uk érettségizett, az 5 és a 

8 osztályos gimnáziumokból és egyéb középiskolákból 18%-uk érkezett. 

A jelenlegi állandó lakóhelyük településtípusából  azt láthatjuk, hogy 80%-uk, - ez pon-

tosan 45 fő, - kisebb városokban él, 19 fő megyei jogú városok nagyobb urbánus környe-

zetéből, vagy a fővárosból érkezett, illetve 36 fő szüleivel együtt ma is faluban lakik. A 

középiskoláik településtípusát alapvetően a hazai iskolahálózat városias jellege határozza 

meg, ez magyarázhatja, hogy csupán 7%-uk érettségizett községi iskolában. A hallgatók 

81 intézményből jöttek, amelyeknek hozzávetőlegesen 60%-a tagozatos iskola, közöttük 

meghatározó a nyelvi előtanulmányokat végzettek aránya. 

Az érettségit 2009-2017. évek közötti időszakban teljesítették, a hallgatók 40,8%-a 2017-

ben, az adatfelvétel évében kapott érettségi bizonyítványt. A többi egyetemista érettségijének 

éve: 23,5% 2016-ban, 12,2% 2015-ben, 14,3% 2014-ben, 4,1% 2013-ban, 1-1% 2012-ben és 

2011-ben, 2% 2010-ben, 1% 2009-ben vette át érettségi bizonyítványát, ők a legidősebbek, 

akik munka mellett többnyire levelező tagozaton végzik pedagógiai tanulmányaikat.  

A populáció családi körülményeiről, a szülők iskolázottságáról - a kutatócsoportunk ál-

tal korábban végzett reprezentatív mintájú vizsgálatból tudjuk,  - hogy a hallgatók szüleinek 

többsége legfeljebb érettségivel rendelkezik (lásd az 1. számú táblázat adatait).  

1. számú táblázat: A megkérdezettek szüleinek iskolai végzettsége 

Sorsz. Iskolai végzettségek 
Apai adatok Anyai adatok 

Jelölt (fő) Jelölt (%) Jelölt (fő) Jelölt (%) 

1. 1-8 általános iskola vagy annál kevesebb 110 4,0 159 5,8 

2. szakmunkás bizonyítvány 1043 38,2 498 18,2 

3. érettségi 725 26,6 966 35,4 

4. főiskolai diploma 351 12,9 647 23,7 

5. egyetemi diploma 360 13,2 364 13,3 

6. tudományos fokozattal rendelkezik 40 1,5 20 ,7 

7. nem jelölte 101 3,6 76 2,9 

Összesen 2730 100,0 2730 100,0 

Forrás: A pedagógusjelöltek körében végzett vizsgálat egyesített adatbázisa 65. táblázat oldal, Kocsis Mi-

hály: A bemeneti kompetenciák vizsgálata pedagógusjelölt hallgatók körében  Pécsi Tudományegyetem, 

Pécs. 2015. 129.oldal 
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A nevelésszociológiai kutatásokban a család szociokulturális státuszának feltárásában 

meghonosodott a könyvek számának indexként való alkalmazása. A családok szociokultu-

rális hátterére az otthonukban fellelhető könyvek számából következtethetünk. Az olvasás-

szociológiai adatok a magyar háztartásokban átlagosan 300 db könyvet regisztráltak, ennél 

kevesebb könyv ínséges kulturális háttérre utal, az átlagnál magasabb könyvekkel rendel-

kező családi házikönyvtár magasabb szociokulturális státuszt jelez. A kutatásunkban rész-

vevő diákok családjának többségében 300 db-ot meghaladja a könyvek száma. Az állandó 

lakóhelyük alapján valószínűsíthetjük, hogy az urbánus középosztály gyermekeivel talál-

koztunk a kutatás során. Érdekességként megemlíthetjük, hogy a mintában szereplő (10%) 

férfiak 70%-a – a családban lévő könyvek száma alapján - magas szociokulturális háttérrel 

rendelkezik. A mintában szereplő nők (a teljes minta 90%-a) 54%-a szociokulturális hát-

tere alacsony kulturális státuszúra becsülhető, mert a családjukban 300 db könyvnél keve-

sebb található. A fiatal hölgyek további 46%-át otthon 300 db, és annál több könyv veszi 

körül. A pedagógusjelöltek környezetének kulturális sajátosságai, a szülőktől és a családi 

környezettől tanult mintázatok a nevelődésük során beépülhetett szociális és kulturális  vi-

selkedési készletükbe, amelyek a pedagóguspályán alkalmazható személyiségjegyeik és 

szakmai kompetenciájuk részévé váltak. 

A múzeumlátogatások gyakorisága és szociokulturális sajátosságai 

A múzeumlátogatás egyéni tapasztalatait és motívumait keresve számos feltevésből indul-

tunk ki, amelyeket egyrészt a kutatásban résztvevő diákok korábbi múzeumi élményeinek 

önreflexiós írásaira, másrészt a pedagógusjelöltekkel folytatott beszélgetések írásban rög-

zített információira alapoztuk. A hallgatók így foglalták össze a pedagógusjelölteknek a 

múzeumpedagógiával kapcsolatos beállítódását  és tapasztalataikat: 

„A múzeumpedagógia ismertsége a pedagógusjelöltek körében változó. A mérleg a ku-

tatás szerint afelé billen, hogy a jövő pedagógusai nem kívánnak leendő tanítványaikkal 

részt venni múzeumpedagógiai programokon. A megkérdezettek többsége nem vinné el mú-

zeumpedagógiai programra gyermekcsoportját, amit a következőkkel indokoltak: nem is-

meri a módszert, nem érdekli őt sem, mint pedagógusjelölt, nem biztos a módszer haté-

konyságában, és többen unalmasnak tartják a módszert. Érdekes kérdéseket vetnek fel ezek 

az adatok. Mi az oka a pedagógusjelöltek zárkózottságának a rendhagyó tanítási módszer-

rel kapcsolatban? Vajon ők sem vettek részt gyermekkorukban hasonló foglalkozásokon? 

Miért vésődött bele az emberekbe, hogy a múzeumok unalmasak? Véleményem szerint a 

múzeumoknak modernebb eszközöket kellene alkalmazniuk a programkínálatuk reklámo-

zására. Közösségi oldalak használatával, marketing alkalmazásával kitörhetnének a szte-

reotípiákból, amiket az idő során az emberek rájuk aggattak. Úgy gondolom, jobban fel 

kellene hívniuk a figyelmet magukra és a programkínálatukra egyaránt. A múzeumpedagó-

gia hatékonyságának bizonyítására is több időt kellene fordítani, hogy minél több pedagó-

gusjelölthöz, szülőhöz eljussanak ezek az információk. Így talán kis lépésekben elősegít-

hetnék a múzeumpedagógia ismertségét szélesebb körben. A kisebb tábor a pedagógusje-

löltek körében, aki tervez múzeumpedagógiai látogatást diákjaikkal, többen érdekesnek, 

hasznosnak tartják a módszert. Minden bizonnyal ezek a tanárjelöltek látják a program 

nyújtotta számos lehetőséget. Ők már sokkal nyitottabbak, hogy új, rendhagyó tanítási 

módszert alkalmazzanak. Ennek több oka lehet. A neveltetés, a kisgyermekkori tapasztala-

tok a múzeumokkal kapcsolatban, pozitív gyermekkori élmények, amelyek közrejátszottak 

a pályaválasztásukban. Álláspontom szerint több nyitott gondolkodású pedagógusjelöltre 

lenne szükség, hiszen a módszer kipróbálásával semmit sem veszíthetnek .”( Moór Berta-

Haász Dóra, Közösségszervező BA szakos hallgatók 2017.12. ) 
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A korábbi életszakaszok múzeumlátogatásának gyakoriságát megvizsgálva  kitűnt, hogy 

az egyetemisták 65%-a már korábban volt múzeumban, 27%-uk viszont életében még nem 

jutott el ilyen intézménybe, 8%-uk pedig nem nyilatkozott ezirányú aktivitásáról. Nem járt 

múzeumba óvodásként a megkérdezetteknek egyharmada, továbbá az egyetemistáknak 

több mint az egynegyede. Mindkét korosztályra szocializációs kockázati csoportként te-

kinthetünk. Amennyiben a gyermeket a legfogékonyabbak életszakaszukban nem viszik el 

a szülők és a közoktatási intézmény pedagógusai abba a tanulási térbe, ahol nyiladozó ér-

telmét és képességeit változatos módon fejleszthetné, akkor a gyermeket elzárják a fejlő-

déséhez szükséges tevékeny tanulástól és értékvilágtól. A múzeumi élményből leginkább 

kimaradó másik korosztály a vizsgált egyetemista populáció, akik a szakmai szocializáci-

ójuk fejlesztési lehetőségéből rekesztik ki saját magukat, amikor szabad idejük átgondolá-

sakor elzárkóznak a múzeumi terek és élmények látogatásától. 

A múzeumpedagógia élményekről sok tapasztalatot nem szereztek, ugyan  47%-uk ko-

rábban már részese volt múzeumi pedagógiai tartalmú tevékenységnek, azonban a jelöltek-

nek több mint a fele (53%-a) még nem találkozott múzeumpedagógiai programmal. A mű-

velődési szokások és a pedagógusszerepre való felkészülés szocializációs hátterét keresve 

a kutatás során azt az élethelyzetet ragadtuk meg, amikor először találkoztak a pedagógus-

jelöltek múzeumpedagógiai programmal. A tapasztalatokkal rendelkezők első élményeiket 

már hallgatóként (21%-uk) szerezték, vagyis minden ötödik fiatal csak az egyetemi kép-

zése idején találkozott először ilyen szakmai elfoglaltsággal. A többiek ezt megelőzően, az 

iskolai tanulmányaik során (15%-uk), illetve hallomásból (6%-uk), interneten (3%-uk), és 

egyéb módon (3%-uk) ismerkedtek meg a pedagógiai módszerekkel. Feltételezve a jelen-

ség mögött a családi neveltetés hatását, megvizsgáltuk a szociokulturális háttér, – a család-

ban fellelhető könyvek száma – és a múzeumpedagógiai programban való részvételük ösz-

szefüggését. A pedagógiai programokban már jártas jelöltek számszerűen nagyobb arány-

ban rendelkeznek otthon több könyvvel, vagyis kulturális környezetük ingerdúsabb. Azon-

ban a múzeumpedagógiai tapasztalatokkal nem rendelkezők körében a szerényebb és ma-

gasabb szociokulturális státuszú családok is megtalálhatóak (lásd a 1. számú ábrát). 

1. ábra: A múzeumpedagógiai programban való részvétel gyakorisága és  

a szociokulturális háttér kapcsolata (fő) 

 
(szignifikancia szint: 0,115; Spearmann korreláció: 0,069) 
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A múzeumlátogatók egyes életkori korcsoportjait az óvodás korral, az általános iskolás 

korral, a középiskolás korral, valamint a jelenlegi egyetemista életszakasszal határoltuk le. 

A múzeumba járás gyakoriságát az évenkénti, félévenkénti, havi és a soha múzeumba nem 

járók szokásaival jellemeztük. A teljes életük időtartamát szemlélve adataink azt igazolják, 

hogy a jelöltek átlagosan félévente jutottak el múzeumokba . A havonta múzeumba járók 

vannak a legkevesebben, de köztük találjuk az óvodások kisebb csoportját és a középisko-

lás korosztály diákjait. Az egyetemisták és az óvodások nagyobb csoportja soha vagy igen 

ritka látogatói a múzeumoknak. Az általános iskolás korosztály átlagos látogatási gyakori-

sága éves és féléves időszakok közé tehető (2. számú ábra). 

2.  ábra: A múzeumlátogatás gyakorisága az egyes korosztályi csoportokban  

 
 

Természetesen az egyes korosztályok múzeumlátogatási szokásait több körülmény ár-

nyalja, így az általános iskolás korosztály lakóhelyének településtípusa – és a szociológiai 

változó mögött meghúzódó területi kulturális alapellátás egyenlőtlenségének sajátosságai 

– erősen differenciálják az intézménylátogatási szokásokat (a részletes adatokat lásd a 4. 

számú ábrán). Ismert a lakóhely és az iskola településtípusának jelentős hatása az ott ne-

velődő fiatalok életmódjára, és művelődési szokásaira. Úgy találtuk, hogy a falusi és kis-

városi környezetben élő és ott tanuló fiatal felnőtteknek a múzeumlátogatásra módot adó 

esélyei és annak gyakorisága már a lakóhelyük, vagy középiskolájuk településtípusa szerint 

is igen nagy különbséget mutatnak. Az urbánus környezetben lévő lakóhelyükön található 

múzeumok közül összesen 66 intézményt említettek meg. Kettőnél több múzeumot jelzett 

lakóhelyén 21 fő, de közel ennyien vannak (18 fő), akiknek a településén egyáltalán nincs 

ilyen kulturális intézmény. 

A minta összetételéből adódóan Pécsett és Szekszárdon tanulnak a hallgatók. Az egye-

temek városaiban általuk ismert 52 intézményt említettek meg, ennyi múzeumban regiszt-

rálhattuk a látogatásukat. A városok megyei jogú térségi központokban helyezkednek el, 

ami azt is jelenti, hogy Baranya és Tolna megyében ezek a városok azok, amelyek a mű-

velődési alapellátásban a legnagyobb programkínálatot képesek nyújtani a környezetükben 

élő népesség számára. Többségük eljutott, vagy legalábbis tud a városok múzeumairól, 

akad azonban olyan pedagógusjelölt is, aki szerint a felsőoktatási intézmény városában 

nincs múzeum. 7%-uk még egyáltalán nem jutott el az egyetemi városa múzeumaiba, il-

letve tájékozódási szinten sem tudatosította, hogy a felsőoktatási intézménye környezeté-

ben léteznek múzeumok és különféle programok. 
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3. ábra: Az egyetemisták lakóhelyén lévő múzeumok településtípus szerinti megoszlása (fő) 

 
 

A külföldi országokban felkeresett múzeumok terén is igen szerény intézménylátogatási 

szokásokkal találkozhatunk. Csupán egyharmaduknak - ez pontosan 35 fő, főként a kisvá-

rosokban élőknek - nyílt lehetősége arra, hogy családi nyaralás vagy osztálykirándulás ke-

retében angol, német és francia nyelvterületen összesen 81 külföldi múzeumi programra 

jussanak el. Kizárólag e látogatások alkalmával vettek részt idegennyelvű rendezvényeken. 

A hazai múzeumlátogatások említése között nincs idegennyelvű múzeumi esemény. 

A múzeumlátogatások célja 

A múzeumi programok információs forrásaira felajánlott tizenegy szöveges válaszadási 

lehetőségből a hallgatók átlagosan két információforrást jelöltek meg. (A meglátogatott 

múzeumokról és a programjaikról egyharmaduk három, egynegyedük két hírforrásra hivat-

kozott.) Ami azt is jelentheti, hogy ha már ismerik a környezetük múzeumi intézményeit, 

akkor sok forrásból tájékozódnak, ezért érdemes ezt a látogatói csoportot több marketing 

eszközzel felkeresni, mert érzékenyek az információk többcsatornás begyűjtésére.  

4. ábra: A múzeumi programokról szerzett információs források megoszlása (fő) 
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A leggyakrabban az ismerősök, egyetemi társaik híreire, tanácsaira jutottak el a hallga-

tók a múzeumi programokra, majd a hírforrások fontossági sorrendjét a közterületeken és 

a közintézményekben elhelyezett plakátok követik. Közepesnek mondható információs 

ereje van a városi eseményeket összefoglaló programfüzeteknek és az egyetemen oktató 

tanárok szakmai tájékoztatójának és ajánlásainak is. A múzeumi honlapnak, az elektroni-

kus múzeumi hírlevélnek és a közösségi médiának, valamint a családi kapcsolatok útján 

terjedő híreknek azonos súlya van a múzeumi hírek terjesztésében. Ennél kisebb hatásuk 

csupán a múzeumok éves, havi, tematikus programfüzetek tájékoztatóinak vannak (lásd a 

4. számú ábra adatait). A személyközi kapcsolatok és a hagyományos információterjesztő  

eszközök, felületek hatása a legjelentősebb a hallgatók körében. Tekintettel arra, hogy a 

kutatásban résztvevő egyetemisták szerint az információk elérésében a közösségi médiák-

nak nagyobb befolyást jósoltak, – ezt a mérési adataink azonban nem igazolták – a kérdőív 

szerkesztésekor és validálásakor a tanácsukra külön megkérdeztük a kortársaikat arról, 

hogy az információgyűjtéskor mely közösségi médiát részesítik előnyben. A közösségi mé-

diákból csupán 14%-uk tájékozódik, közülük 12 fő a Facebookot és eseményeit követi, 2 

fő az Instagram-ot jelezte hírforrásként, egy hallgató a hagyományosabbnak értelmezett 

TV és rádió hírforrását jelölte meg a múzeumok és programjaik figyelésére. 

A múzeumlátogatások céljainak feltárására nyolc lehetséges, előre megformált választ 

kínáltunk fel. Átlagosan két múzeumlátogatási célt jelöltek meg, illetve a kérdésünkre ma-

ximum öt múzeumlátogatási célra irányuló válasz érkezett. A családi és szabadidős prog-

ram, valamint az iskolai tanórai tanulás a válaszaiknak több mint a felét teszik ki. A mú-

zeumlátogatások további céljai, az említések fontossági sorrendjében: megemlékezés jeles 

napok ünnepeiről, munkavégzés, szakkörök, osztálykirándulás, továbbá az iskolai közös-

ségi szolgálat teljesítése, valamint az önkéntesség szempontjai hasonló súllyal jelentek 

meg az egyetemisták múzeumlátogatási céljai között (5. számú ábra). 

5. ábra: Az egyetemisták múzeumlátogatási céljainak megoszlása (fő) 

 
 

A tanórai múzeumlátogatásokról változatos szaktantárgyi listát, illetve több helyen a 

tanórák tudományterületeinek megjelölését kaptuk. Legtöbben történelem órán, illetve tör-

ténelmi tárgyú ismereteket nyújtó múzeumi tanórán vettek részt, de sokaknak művészettör-

téneti is tartottak. Múzeumi magyar irodalom óráról, földrajz óráról, illetve e tudásterüle-

tekhez kapcsolódó oktatási célt kevesebben jelezték. Tanórai keretek között hallgatott to-

vábbi egy-egy diák rajzot, éneket, művészetet, közgyűjteményi- és könyvtári alapismeretek 

kurzust, múzeumpedagógiát, művelődés és egyéb tudományos témaköröket. 

6

53

7
9123

6

57

osztálykirándulás

tanórai tanulás

szakkör

ünnep

iskolai köz.szolg.

munka

önkéntesség

családi/szabadidős program



Reisz Terézia 

3 8  K U T A T Á S  

A múzeumpedagógiai programok tartalma, módszerei és azok értékelése 

A pedagógusok múzeumi és múzeumpedagógiai tapasztalatainak feltárásával kapcsolatban 

rögzíteni kívántuk öt legmaradandóbb élményüket. Azonban ilyen bőséges adatokkal csak 

három jelölt élt, ugyanis a hallgatók átlagosan csak két múzeumpedagógiai eseményről 

számoltak be. A korábban látott múzeumi programok körének feltárása során kértük, hogy 

nevezzék meg azokat a programot, amelyben részt vettek. Tudassák, hogy melyik (óvodás, 

kisiskolás, felső tagozatos, középiskolás, egyetemista) életkori szakaszukban történt az 

esemény, ennek kapcsán (egyedül, családdal, osztálytárssal, barát(ok)kal), vagy milyen 

társsal jártak múzeumba, továbbá megkérdeztük a programok nyelvi sajátosságát  is. Emlé-

kezetes élményként összesen 67 múzeumlátogatást tartottak fontosnak megemlíteni a hall-

gatók. Középiskolás korukban élték meg (29 alkalom) az öt múzeumi program közül a 

legtöbbet, felső tagozatosként (15) és egyetemistaként (14) közel ugyanannyi alkalommal 

jártak múzeumpedagógiai programokra, fele ennyi a kisiskoláskori (7) látogatásuk, illetve 

óvodásként csak két múzeumi élmény maradt meg az emlékezetükben. 

A programok megnevezése és jellege tekintetében fontos részletesebben is megvizsgálni 

az egyes tevékenységek sajátosságait, illetve azt is, hogy a korosztályi élményeiket több 

év távlatában miként értékelték a pedagógusjelöltek. A programok azonosításakor igen vál-

tozatos megnevezésekkel találkoztunk. A szerteágazó tevékenységek adatainak újrakódo-

lását követően hat összefoglaló kategóriába soroltuk a látogatott rendezvényeket. Elsők 

között az intézmények nevével azonosított múzeumi programokat határoltuk le, majd a kö-

vetkező csoportban - az igen szűkszavúan csak - múzeumlátogatás kifejezéssel jelölték a 

tevékenységek nevét. Egyesek általánosságban múzeumi foglalkozást írtak, vagy az ünnep-

körhöz kapcsolódó látogatást, a továbbiak a tanóra, kurzus megnevezést használták, illetve 

néhányan annak a városnak a nevét adták tudtunkra, ahol múzeumokban jártak, például 

„Budapestet, Ópusztaszert”. A pontatlan megnevezések arra is utalhatnak, hogy a gyer-

mekkori és a fiatal felnőtt években látogatott programok elnevezései elhalványodtak. Pon-

tos intézmény vagy múzeumi program nevével nem találkoztunk, mert a korábban látott 

élmények vélhetően csupán a benyomások szintjén maradtak meg. Kisiskolásnak rögzíteni 

vagy kimondani egy hosszú nevű közintézményt igen nehézkes, megjegyzése ezért nem 

várható el ettől a fiatalabb korosztálytól. 

A látott programok múzeumpedagógiai módszereiről is változatos képet kaptunk. Gon-

dot jelenthet az egykor megtapasztalt múzeumi módszer utólagos beazonosítása, mert a 

hallgatók a látottak egyharmadát módszertanilag nem tudták megnevezni. A negyven em-

lített múzeumpedagógiai programból legtöbben a közelebbről nem azonosított tanulmányi, 

tanulási módszerre emlékeztek (8 fő), illetve a tárlatvezetés is (6) gyakrabban megtapasz-

talt módszer volt. A felsorolásban egy, legfeljebb három módszer megemlítésével találkoz-

hattunk, ezek között az alábbiak fordultak elő: feladatlap, tárgyak kézbevétele, idegenve-

zetői vezetés, kiállítás, kisfilm, ráhangolódás, körbevezetés és feladatok kitöltése, rendha-

gyó óra, játék és vizuális bemutatás. 

A múzeumlátogatások során általában legalább két kísérő programon vettek részt a fia-

talok, de alkalmanként hat tevékenység kísérte a múzeumlátogatást. A közösségi szabad-

idős foglalkozások leginkább osztálykirándulások voltak, de ezek mellett családi progra-

mok, nyaralás, mozi és színházi előadások, továbbá a baráti találkozók az elterjedtebb pár-

huzamos programok (lásd az 6. számú ábrát). 

A múzeumi programok látogatóinak társai főként az iskolai osztálytársak, a családtagok 

és a barátok voltak. Az események jellemzően közösségi környezetben zajlanak, egyedül 

nem szívesen szánják rá magukat arra, hogy múzeumba menjenek. 
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6. ábra: A múzeumlátogatást kísérő összes program megoszlása 

 
 

A múzeumpedagógiai programok és alkalmazott módszerek utólagos értékelését kértük. 

A korábban látott programokat 1-5-ig terjedően attitűdskálán értékelték, amelyeket összes-

ségében jóra minősítettek. Az öt rögzített program közül az elsőt, vagyis a legrégebben 

megtapasztalt élményt csak 4,3-ra értékelték. A kérdőívek kitöltéséhez közeledő időpontok 

múzeumlátogatásait egyre pozitívabbra minősítették, így az ötödik múzeumi program már 

jelest (5,0) kapott. Az értékelés reális megítélése érdekében módszertanilag megfonto-

landó, hogy az idő múlásával, valamint az adatközlők értékelési kompetenciáinak változá-

sával is kalkulálni érdemes. Az egyes korosztályi élmények értékeléseit közelebbről szem-

lélve azzal a tendenciával találkoztunk, hogy az óvodás, kisiskolás és felső tagozatos kor-

ban látott múzeumi programokat az átlagosnál alacsonyabbra, tehát közepes és jó értékek 

között határozták meg. Ezekben az életkori csoportokban nem hagytak egyértelműen pozi-

tív nyomot maguk után a múzeumpedagógiai programok. A középiskolás és egyetemista 

életkori korosztályok tevékenységeinek pedagógiai értékelése meghatározóan jó és nagyon 

jó minősítéseket kaptak. Felvetődik az a kérdés, hogy a hallgatóknak a pedagógiai tanul-

mányaikhoz időben közelebb megélt élményeik értékelésében már a mérés-értékelés mód-

szertani tudása is megjelenik-e, vagy csak a megélt események időbeli közelsége váltja ki 

a pozitívabb elégedettséget (lásd a 7. számú ábrát). 

7. számú ábra : Az első múzeumlátogatás értékelése az (akkor) aktuális életkori 

korosztály szerint (fő)
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A látott múzeumi programok összesített értékelésére – tizenöt, előre megszövegezett at-

titűd 1-5-ig terjedő – osztályozását ajánlottuk fel. A múzeumi programok tartalmára a ti-

zenöt attitűd-jellegű kijelentés mérlegelése során átlagosan közepest (2,9 pontot) adtak. 

Mindebből arra következtethetünk, hogy a múzeumpedagógiai programok élménye csupán, 

halványan, átlagos értékelési szinten maradt meg emlékezetükben. Ez azt is jelzi, illetve 

indokolhatja az is, hogy a szabadidejük, alternatív tanulási útjaik megtervezésekor e tevé-

kenység nem sorolódik a legfontosabbak közé. 

8. számú ábra: A múzeumi programok értékelése megadott attitűdök alapján 

(1 = legkevésbé jellemző, 5 = leginkább jellemző) 

 
(A múzeumi programok értékelésének átlagai: hasznos 3,7; izgalmas 3,8; tanulságos 3,6; örömteljes 3,6; ér-

dekes 3,5; emlékezetes 3,4; interaktív 3,3; kreatív 2,9; szórakoztató 2,8; unalmas 2,4; felejthetetlen 2,3; meg-

indító 2,2; kutatásra inspirál 2,0; felzaklató 2,0;, megbotránkoztató 1,4.) 

 

A fiatalok megítélését más értékelési módok és minősítési szempontok is visszaigazol-

ták. A kísérő pedagógusok sem felzaklató, sem megbotránkoztató vagy unalmas progra-

mokat nem ajánlottak a tanítványainknak. A hasznos, izgalmas, tanulságos, örömteljes, ér-

dekes attitűdökre átlagosan 3,5, vagy annál magasabb értékelést kaptak a programok. Az 

azonban felettébb aggályos, hogy a látottak semmilyen értékelhető szinten sem  ösztönözték 

kutatásokra a múzeumlátogató fiatalokat. Sajnálatosan a pedagógusjelöltek múzeumi él-

ményeinek emléknyomai arról tanúskodnak, hogy a múzeumlátogatások nem felejthetetle-

nek, nem szórakoztatóak és csak nagyon kevesen említették meg azt, hogy a programok 

kreatívak (lásd a 8. számú ábra adatait). 
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Összefoglaló 

A kutatás véletlenszerűen kiválasztott mintájába azt a 100 fő hallgatót kerestük meg, akik 

a Pécsi Tudományegyetemen a 2018. évi tanév első, őszi szemeszterében pedagógiai pá-

lyára készülődő nappali tagozatos egyetemisták voltak. A kutatás célja az volt, hogy meg-

ismerjük múzeumi tapasztalataikat, a múzeumpedagógiai módszerekről szerzett ismeretei-

ket, valamint az ilyen irányú képzési, tanítási, pedagógiai terveiket.  

A korábbi életszakaszok múzeumi tapasztalatait megvizsgálva kitűnt, hogy 65%-uk járt, 

27%-uk nem járt múzeumban, 8%-uk pedig nem nyilatkozott aktivitásáról. Az első talál-

kozásuk múzeumpedagógiai programmal ennél is kedvezőtlenebb részvételi arányt mutat, 

mert a pedagógusjelölteknek több mint a fele (53%-a) még nem találkozott ilyen esemény-

nyel. A jelöltek átlagosan félévente jutottak el múzeumokba, a havonta múzeumba járók 

vannak a legkevesebben, de köztük találjuk az óvodások kisebb csoportját és a középisko-

lás korosztály diákjait. Az általános iskolás korosztály átlagos látogatási gyakorisága éves 

és féléves időszakok közé tehető. Nem jutott el múzeumokban óvodásként a megkérdezet-

teknek egyharmada és egyetemistaként sem a megkérdezetteknek több mint a fele. Mindkét 

korosztályi csoportra szocializációs kockázati csoportként tekinthetünk.  

A múzeumlátogatás legtöbbet emlegetett céljai a családi, szabadidős kirándulás, vala-

mint az iskolai tanórai tanulás. Várakozásainkkal ellentétben nem a közösségi média áll a 

múzeumokról és programjaikról való tájékozódás fő helyén. A leggyakrabban az ismerősök 

javaslatára, egyetemista társaik tanácsára jutnak el a hallgatók a múzeum híreihez. 

A látogatottak megnevezésekor általánosságban múzeumlátogatás kifejezéssel jelölték a 

program nevét. Néhányan általánosságban múzeumi foglalkozást, vagy ünnepkörhöz kap-

csolódó, tanóra, kurzus látogatását jegyezték meg. A megismert múzeumpedagógiai mód-

szerek említése kapcsán a legtöbben a közelebbről nem azonosított tanulmányi, tanulási 

módszerre emlékeztek, illetve a tárlatvezetés is az ismertebb módszerek között maradt meg. 

Az egyes korosztályi élmények értékelésekor azzal a tendenciával találkoztunk, hogy az 

óvodás, kisiskolás és felső tagozatos korban látott múzeumi programokat az átlagosra, vagy 

annál alacsonyabbra értékelték. Ezekben az életkori csoportokban összességében nem 

hagytak egyértelműen pozitív nyomot maguk után a múzeumi programok. A középiskolás 

és egyetemista életkori korosztályok múzeumi élményeinek értékelése meghatározóan jó 

és nagyon jó minősítéseket kaptak. 

„Ahhoz, hogy a múzeum megőrizze fontosságát a jövőben, kénytelen felvenni a ritmust 

a rohanó világgal, és minden energiáját beleadni, hogy egy olyan múzeumot hozzon létre, 

ami beleillik majd a jövőbeni digitális, virtuális, akár természetfeletti világba. Meg kell 

célozni azokat a módszereket, amelyek az egyes korosztályokat vonzzák, legyenek azok a 

fiatalok, itt a virtuális világra gondolunk, vagy az idősek, itt pedig a régebbi, a múltba 

visszanyúló dolgokra gondolok. A jövő múzeumának egyszerre kell változatosnak, modern-

nek és élményt nyújtónak, emlékezetesnek és szórakoztatónak lennie.” (Mezei-Szabó, Kö-

zösségszervező BA szakos hallgatók 2017.12. ) 

 




