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 A képzés ismertetője és értékelése 

 

Múzeumpedagógia más nézőpontból 

Szakmai továbbképzés a Magyar Természettudományi Múzeumban 

 

Időpont: 2017. március 16. 9.00–18.00 

Helyszín: A Magyar Természettudományi Múzeum Kiállítási épületegyüttese, Semsey 

Andor Előadóterem (Budapest, VIII. ker. Ludovika tér 2–6.)  

Célközönség: A természetrajzi gyűjtemények múzeumpedagógusai, közművelődési 

munkatársai és közművelődési feladatokat is ellátó muzeológusai.  

A program résztvevőinek száma: 

 Hallgatóság: 21 fő (A jelenléti íven 21 fő szerepel, de további 6 fő volt velünk egy-

két előadás erejéig.) 

 Előadók: 6 fő 

 

A továbbképzés célja a múzeumi tudásmegosztás módszertani fejlesztése. A 

gyermekbarát programok tervezéséhez, lebonyolításához nélkülözhetetlen pszichológiai 

ismeretek felelevenítése, kiegészítése. A hatékony tudásmegosztást szolgáló pedagógiai 

módszertani minták bemutatása és lehetőleg élményszerű bemutatása.  

Alapkérdésünk: Hogyan tárjuk a világot a gyerekek elé, hogy az számukra befogadható 

legyen?  

 

 

Program: 

8.30-tól érkezés, regisztráció 

9.00-tól 12.30-ig: Gyerekek a múzeumban – a gyermeklélektan felől közelítve. Óvodások, 

kisiskolások és kamaszok életkori sajátosságai, igényei.  

9.00–10.00: Dr. Kolosai Nedda (Adjunktus, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 

Neveléstudományi Tanszék) előadása 

Az előadás címe: A legkisebb is számít? – Gyermekkultúra, múzeum a kora 

gyerekkorban 

10.00–10.30: Kávé és teaszünet 

10.30–12.00: Heves Andrea (Pszichológia tanár, ELTE Tanító- és Óvóképző Kar, 

Neveléstudományi Tanszék) előadása 

Az előadás címe: Miért nincs ágy a múzeumban? Kamaszok a kiállítótérben 

12.00–13.00: Ebédszünet 



13.00-tól 17.30-ig: Lehetőségek a múzeumi tudásmegosztás fejlesztésében. Elmélet és 

gyakorlati bemutatók a tárgyakkal való tanulás, a felfedezéses tanulás,  

a probléma alapú tanulás és az élménypedagógia témakörében. 

13.00–15.00: Dr. Vásárhelyi Tamás (Önkéntes főmuzeológus, MTM) és Pintér Tibor 

(Zoopedagógus, Szegedi Vadaspark) előadás és workshop 

Az előadás/workshop címe: Vegyük kézbe a dolgokat! 

15.00–15.15: Kávé és teaszünet 

15.15–16.15: Veres Gábor (Természettudomány-tanár, Közgazdasági Politechnikum) 

Az előadás címe: Aktív tanulási módszerek az iskolában és iskolán kívül  

– A kutatásalapú természettudomány tanulás elmélete és gyakorlati példái 

16.15–17.15: Bányai Sándor (Vezető tréner; Kalandok és Álmok Szakmai Műhely) 

előadás és workshop 

Az előadás/workshop címe: Szociális kompetenciák fejlesztése élménypedagógiai 

módszerekkel 

 



Az előadásokról: 

 

 

Dr. Kolosai Nedda: A legkisebb is számít? – Gyermekkultúra, múzeum  

a kora gyerekkorban 

Az óvodás gyermek élményvilága a valóság 

egy lehetséges feldolgozása. Annak 

érdekében, hogy a múzeumok világa 

kitáruljon az óvodás korosztály számára is, 

alapvetően fontos kiindulási pont, hogy 

elméleti ismeretekkel és gyakorlati 

tapasztalatokkal rendelkező felnőttek, 

pedagógusok, szakértő módon vezessék 

be az óvodásokat a múzeum izgalmas 

világába. Miért fontos, hogyan lehetséges 

az óvodás érdeklődésének felkeltése? Hogyan 

gondolkodik az óvodás gyermek? Hogyan tanul? Mennyi ideig figyel? 

Hogyan bővíthetjük ki a kultúra fogalmát annak gyermekkel kapcsolatos vonatkozásaival? 

Hogyan épül be a kultúra szövetébe a gyermekkultúra? Ezekre a kérdésekre kereste a 

lehetséges válaszokat az előadás. 

 

 

 

 

Heves Andrea: Miért nincs ágy a múzeumban? Kamaszok a kiállítótérben 

A kamasz homlokára ki kellene írni: 

átépítés miatt átmenetileg zárva – 

fogalmaz találóan dr. Vekerdy 

Tamás, hiszen a serdülőkor viharos 

időszaka általában alaposan 

megnyirbálja nemcsak a gyerek 

lelkivilágát, hanem a társas 

kapcsolatokat is.  

A múzeumpedagógus általában 

először látja azt a nyugtalan, 

telefonjába kapaszkodó, póker arcot 

vágó csoportot, akikre bizony ott és akkor kellene hatnia. Átadni valamit abból a tudásból, 

élményből, szemléletből, ami számára meghatározó, de hogy jöhet létre a kapcsolat? 

Hiszen kamasz lázadni kezd, bármit is tesz az előadó, az kizárt, hogy jó legyen, unalmas, 

legyint az első két perc után és a szakember pedig tehetetlenül áll a történtek előtt, nem 

érti a helyzetet és keresi a racionális okokat! Hogy mi játszódik le ebben az időszakban a 



serdülő lelkében, illetve hogyan 

segítheti át ezen az érzelmi viharon a 

múzeumpedagógus erre kerestük 

közösen a választ az előadásban. 

Mivel ágyat vinni a kiállítótermekbe 

nem tudunk, ezért előadónk a gondol – 

érez – cselekszik (vagy lefagy) 

hármas egységén keresztül közelítette 

meg a témát. 

 

 

 

 

 

Pintér Tibor – Vásárhelyi Tamás: Vegyük kézbe a dolgokat! 

Előadóink két nem alapvetően különböző nevelési 

területet, a múzeumpedagógiát és a zoopedagógiát 

társították előadásukban. Előbbi hangsúlyosan 

tárgyakkal, utóbbi élő lényekkel operál. Ezt a kísérletet 

talán indokolja az, hogy a Magyar Természettudományi 

Múzeum mindhárom intézményében vannak élettelen és 

élő lények is. 

Példákat láthattunk arra, hogyan lehet a tárgyakkal 

ismerkedni, azokon keresztül új ismeretekre szert tenni (a 

tárgyról és a tárgyon keresztül való tanulás). Végül egy 

egészen különleges dolog jött elő a „maga lábán”.  

Az élményszerű tanulás, tapasztalati tanulás, kutatásos 

vagy felfedezéses tanulás (inquiry based learning) remek 

keretet adtak mindehhez. Némi fáradságot jelenthet egy-

egy múzeumi üvegvitrinnel kapcsolatos mondanivaló 

számára kitalálni az ötletet, kidolgozni azt a tantervet, 

amivel gyerekeket vagy felnőtteket a vizuális mellett 

további tapasztalatokhoz, élményekhez juttathatunk, hogy 

a tanulás hatásfokát és az emlékezetet segítsük, de ha 

sikerül, megéri. A látogatókat abban szeretnénk segíteni, 

hogy saját tudásukat és készségeiket használják, amikor 

meg akarnak érteni tárgyakat és jelenségeket, ez által 

váljanak saját tanulási tevékenységük támogatóivá is. 

Az előadók szándéka szerint rendhagyó bemutatójuk 

valóban egyszerre lelkesített, és adott konkrét ötleteket. 

 

 



Veres Gábor: Aktív tanulási módszerek az iskolában és iskolán kívül 

A múzeumpedagógia és az iskolai 

tanulás-tanítás közötti kapcsolódás 

mindkét pedagógiai terület 

hatékonyságát növelheti. Ebben az 

egymásra utaltságban az iskolák 

küzdenek nagyobb tehetetlenséggel, 

berögzült szemlélettel és elavult 

módszertannal. A javasolt 

változtatások mértéke és mélysége 

alapján joggal beszélhetünk 

paradigmaváltásról, vagy inkább annak szükségességéről. 

Korunkban robbanásszerűen bővül az ismeretek halmaza, miközben a hozzáférés 

lehetősége a tárolásról a feldolgozásra helyezi át a hangsúlyt. A gazdasági és társadalmi 

beilleszkedés felértékeli az olyan „lágy” készségeket, mint a kommunikáció, kritikus 

gondolkodás, kreativitás. A kognitív pszichológia és a neveléstudomány fejlődése a 

tanulásról alkotott képünket is átalakította, már nem a kész tudás átadása, hanem aktív 

építése a folyamat fő jellemzője. Az új paradigma előbbre helyezi a jelenségek 

megfigyelését, kísérleti vizsgálatát, innen induktív úton igyekszik eljutni az általános 

összefüggésekig.  

Ha ez a logika támadható is, annyi biztos, hogy a gyermeki kíváncsiság felkeltésére 

alkalmasabb a személyes tapasztalásra épített tanulás. Mindez szociális interakciókra 

alkalmat adó környezetben történik, igényelve a kommunikációt és az együttműködést. 

Ez a kutatás és probléma alapú tanulás az iskola falain túl talán még jobban működik, 

működhet a múzeumokban is. Előadónk iskolai munkájából hozott inspiratív gyakorlati 

példákkal szemléltette bemutatóját. 

 

 

 

 

Bányai Sándor: Szociális kompetenciák fejlesztése élménypedagógiai 

módszerekkel 

Bányai Sándor vezetésével az 

élménypedagógia alapjairól szóló 

játékos, aktív, cselekvő 

részvételen alapuló 

műhelyfoglalkozáson vehettünk 

részt. Amit nem lehet tankönyvből 

elsajátítani: a tapasztalati tanulás 

köréről, a komfortzónáról és annak 

elhagyásáról, a kockázat 

szerepéről, a szórakozás-

megfelelés-kihíváskeresés 



viszonyairól, a fokozatosság elvéről, a játék és a fejlesztés különbözőségéről, a 

feldolgozás fontosságáról és a választás szabadságáról. A csoport tagjain nem „úszhatták 

meg” hogy elhagyják komfortzónájukat, válaszoljanak a kihívásokra, részt vegyenek a 

játékban, az alapos és részletes feldolgozásban, a visszajelzések megosztásában és 

befogadásában. 

 

 

 

 



A megvalósulás szakmai vonatkozásai, tapasztalatai, a 

megvalósítás eredményességének elemzése 

 

 

A program tervezése során fontos szempont volt, hogy a hallgatóság számára új vagy 

felfrissítésre szoruló elméleti ismereteket hozzunk, és ezzel párhuzamosan a lehető 

legtöbb gyakorlati elemet tartalmazza a továbbképzés. Igyekeztünk az ideális arányt 

megtalálni az elmélet és a gyakorlat között. Megfelelő időt kívántunk szánni egy-egy téma 

megjelenítésére, ezért az első terveink szerint még több témát tartalmazó tematikából 

néhány elemet a későbbiekben szervezett továbbképzésekbe csoportosítottunk át.  

Döntéseinket igazolni látjuk a továbbképzés résztvevői körében végzett kérdőíves 

felmérés eredményeiben, a beérkezett válaszokban.  

A kilenc kérdésből álló kérdőívet a helyszínen 12 fő töltötte ki.  

A résztvevők körében végzett kérdőíves felmérés adatai szerint programunk minden 

szempontból sikeresnek értékelhető.  

A nap tematikáját minden válaszadó jónak vagy nagyon jónak értékelte. (30% és 70%) 

A program szervezésével, előkészítésével minden válaszadó elégedett volt.   

Az előadásokat mindannyian hasznosnak vagy nagyon hasznosnak értékelték (56% és 44 

%). Ezek a vélemények a helyszíni visszajelzésekben, a program után a résztvevőktől 

érkezett levelekben is megjelentek. A pozitív, megerősítő sorokat ez úton is mindenkinek 

köszönjük! 

 

Rákérdeztünk arra is, hogy konkrétan mely előadásokon hangzottak el olyan ismeretek, 

amelyeket a résztvevők mindennapi munkájuk során egyértelműen hasznosítani tudnak. 

Előadóinkat dicséri, hogy kivétel nélkül minden előadás kapott szavazatot. Legtöbbet a 

kamasz korosztállyal foglalkozó előadás, a tárgyakkal való tanulással foglalkozó 

kétszereplős előadás és a jelenlevőket legaktívabb részvételre hívó élménypedagógia óra 

kapta. Őket követte az óvodás korosztállyal foglalkozó előadás. Több válaszadó két-

három előadást is kiemelt, és voltak, akik úgy érezték, mindegyikből kaptak inspirációt.  

A további kérdések a jövőben tervezett továbbképzések, szakmai napok előkészítésére, 

szervezésére, a potenciális célközönség igényeire irányultak.  

Az ideális kezdési és befejezési időpontra vonatkozó kérdésünkre legtöbben a 9-től 17 

óráig tartó időszakot jelölték meg, de a távolabbról érkezők számára a 10 órás kezdési 

időpont, és esetleg korábbi befejezés lenne megfelelő.  

A későbbiekben szervezett továbbképzéseken a következő témákat látnák szívesen:  

 Gyakorlati tippek, játékok középiskolásoknak tartott foglalkozásokhoz. 

 Gyermeklélektan: az egyes korcsoportok jellemvonásai részletesebben.  

 Érzékelést fejlesztő, szenzitivitást növelő csoportos játékok és játékötletek. 

 Hátrányos helyzetű gyerekek oktatása, esélyegyenlőség kérdése. 

 Környezeti nevelés gyakorlati példái. 

 Drámapedagógia. 



 Iskolán kívüli tanulás. 

 IKT eszközhasználat, oktatás-szórakoztatás kapcsolata. 

 Váratlan helyzetek kezelése. Elégedetlen látogatók, különleges igények… 

 Bármilyen múzeumpedagógiai és természettudományos téma, csak kapcsolódjon, 
hiteles és érdekes legyen. 

A programok típusa szerint legtöbben (66 %) a gyakorlati bemutatót tartanák hasznosnak, 
44% a workshopokat. A harmadik opcióként felajánlott előadásokat senki sem jelölte meg 
Ugyanakkor többen bejelöltek két vagy három lehetőséget is, ill. leírták, hogy az elmélet és 
gyakorlat megfelelő arányú elegyét tartják ideálisak.   

 

Végül egyéb hozzáfűznivalók, vélemények megfogalmazására kértük a válaszadókat. 

Álljon itt zárásul egy a kivétel nélkül pozitív észrevételek közül: „Hasznosnak tartom ezt a 

képzést. Ideális volt az előadások száma és a köztük lévő szünetek mennyisége is. Úgy 

gondolom jó arányban volt az előadások és a megmozgatóbb gyakorlati bemutatók, 

workshopok, csoportos játékok száma.” 

 

Megítélésünk és a visszajelzések szerint a Múzeumpedagógia más nézőpontból szakmai 

továbbképzésünk nagyon jól sikerült. Mindehhez szükség volt kiváló előadóinkra, a 

továbbképzésen résztvevők lelkesedésére valamint a szervezésben és a lebonyolításában 

résztvevő valamennyi közreműködő kiváló munkája. Mindezt nem tudtuk volna 

megvalósítani Nemzeti Kulturális Alap támogatása nélkül, melyet a továbbképzés 

valamennyi résztvevője és a Magyar Természettudományi Múzeum nevében is nagyon 

köszönünk! 

A beszámoló a www.mttm.hu/palyazatok címen érhető el. 










