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A “Múzeumi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” című projekt keretében  
„A mi múzeumunk” című fejlesztéshez kapcsolódóan több ingyenesen elvégez- 
hető képzést indítunk. Képzéseink átfogó célja a múzeumi szakemberek és a  
pedagógusok szakmai továbbképzése, felkészítése a hazai múzeumi illetve okta-
tási életben zajló változások követésére, az iskolák és múzeumok közötti együtt-
működések még hatékonyabb megvalósítására. Célunk ezáltal is a hazai múzeu-
mok társadalmi súlyának és esélyegyenlőségi szerepének növelése, a hátrányos 
helyzetűek felzárkóztatása és a kulturális javakhoz való egyenlő hozzáférés támo-
gatása.

A múzeumi szakemberek számára kidolgozott képzéseinket a kulturális szakem- 
berek továbbképzéséről szóló hatályos rendelet alapján akkreditáltuk.

Pedagógusoknak szóló képzéseink PAT által akkreditáltak, beszámíthatóak a peda- 
gógus továbbképzési rendszerben.

Képzéseinket a projektnek köszönhetően ingyenesen végezhetik el a résztvevők, 
akik számára biztosítjuk:

• a nyomtatott oktatási segédanyagot, a képzés sikeres elvégzését 
igazoló tanúsítványt

• az étkezést (büfé, meleg ebéd és vacsora) a képzés időtartamára
• több napos képzés esetén a szállást a résztvevők részére 

(kizárólag a Szabadtéri Néprajzi Múzeum szolgáltatói partnerénél).

A projekt keretén belül kidolgozott képzéseinkre csak egyszeri alkalommal tudunk 
férőhelyet biztosítani. A jelentkezéseket belső elbírási folyamat során rangsoroljuk, 
melynek eredményéről minden jelentkezőt írásban kiértesítünk. 

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a jelentkezési lap kitöltése nem jelent automatikus 
felvételt. 

A katalógus a 2018-ban induló képzéseket tartalmazza. Kurzusainkat 2019-ben  
ismét elindítjuk. Kérjük, a részletekért keresse munkatársainkat!

További részletek és jelentkezés a képzésekre:  
http://mokk.skanzen.hu/kepzesek.html

KÉPZÉSEK A MÚZEUMI ÉS KÖNYVTÁRI  
FEJLESZTÉSEK MINDENKINEK PROJEKT KERETÉBEN
EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001
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PEDAGÓGUSOK MÚZEUMHASZNÁLATI 
ÉS MÚZEUMPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI 
ALAPKÉPZÉSE

2018. áprilistól folyamatosan
Időpont:

Óraszám: 30 óra 
Képzési forma: e-learning tanfolyam
Kiknek ajánljuk: felsőfokú pedagógus képesítéssel és  
gyakorlattal rendelkező pedagógusok
PAT akkreditált képzés: a pedagógusok továbbképzési  
rendszerében 30 órát ér

A képzés haszna: A múzeumi programokat, élménypedagógiai eszközöket alkal- 
mazó múzeumi tanulási módszerek megismerésével bővülnek a pedagógusok  
formális és non-formális tanulási folyamatokban való együttműködéshez szüksé-
ges ismeretei, ezáltal hatékonyabban tudják elősegíteni a diákok tanuláshoz való 
pozitív attitűdjének kialakulását. A képzés résztvevői képesek lesznek a múzeumot 
az iskolai tantervekhez alkalmazható tanulási színtérként használni, és a korszerű 
múzeumi ismeretátadási módszereket beépíteni a kapcsolódó tantárgyi oktatási 
struktúrába.

Képzési tematika:
Múzeumi alapok pedagógusoknak: általános múzeumtörténet, múzeumok és 
küldetésük, műtárgy – kiállítás-feldolgozás,a múzeumpedagógia fogalma, szerepe 
és módszerei, iskolák és múzeumok kapcsolata.
Múzeumhasználat pedagógusoknak: múzeumi tartalmak iskolai hasznosítása, 
múzeumpedagógia a gyakorlatban (hazai és külföldi jó gyakorlatok), múzeum és 
tananyag, csoportos múzeumlátogatás előkészítése és lebonyolítása, hátrányos 
helyzetű csoportok hozzáférésének és esélyegyenlőségének növeléséhez szük-
séges speciális feladatok a múzeumlátogatások kapcsán, múzeumi foglalkozások, 
tevékenységek tervezése, a projektmódszer, múzeumlátogatás (gyakorlat). 

A képzés teljesítésének feltétele:  
sikeres záróteszt és záródolgozat 

További információ:  
Kertész Lilla, lilla.kertesz@sznm.hu, +36 30 322 3673

(PM30E)  e-learning képzés
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PEDAGÓGUSOK MÚZEUMHASZNÁLATI ÉS  
MÚZEUMPEDAGÓGIAI MÓDSZERTANI  
ALAPKÉPZÉSE BLENDED FORMÁBAN

• 2018. május 12. és június 2. (Debrecen)
Jelentkezési határidő: 2018.04.19  

Időpontok, helyszínek (2 turnus):

Óraszám: 30 óra 
Képzési forma: blended (15 óra tantermi és 15 óra e-learning)
Kiknek ajánljuk: felsőfokú pedagógus képesítéssel és  
gyakorlattal rendelkező pedagógusok
Csoportlétszám: 20 fő
PAT akkreditált képzés: a pedagógusok továbbképzési  
rendszerében 30 órát ér

A képzés haszna: Az élménypedagógiai eszközöket alkalmazó múzeumi tanu-
lási módszerek megismerésével a pedagógusok hatékonyabban tudják elősegí-
teni a diákok tanulás iránti pozitív attitűdjének kialakulását. A résztvevők képesek  
lesznek a korszerű múzeumi ismeretátadási módszereket beépíteni a tantárgyi  
oktatási struktúrába. A jelentkezők az elméleti tudást e-learning képzésen sajátít- 
ják el, a múzeumi helyszínen zajló tantermi képzésen múzeumpedagógus mento-
rok segítségével  múzeumlátogatást dolgoznak ki.

Képzési tematika:
Múzeumi alapok pedagógusoknak: általános múzeumtörténet, múzeumok és 
küldetésük, műtárgy – kiállítás-feldolgozás, a múzeumpedagógia fogalma, szerepe 
és módszerei, iskolák és múzeumok kapcsolata.
Múzeumhasználat pedagógusoknak: múzeumi tartalmak iskolai hasznosítása,  
múzeum és tananyag, csoportos múzeumlátogatás, hátrányos helyzetű csoportok 
hozzáférésének és esélyegyenlőségének növelését szolgáló feladatok, múzeumi 
foglalkozások tervezése. 
Konzultáció: csoportokban kidolgozott múzeumlátogatási program elemzése 
szakértői segítséggel 

A képzés teljesítésének feltétele: 
részvétel a tantermi órák 90%-án, az e-learning tananyag 80%-os teljesítése, a 
képzés végén záródolgozat

További információ:  
Németh Barbara, nemeth.barbara@sznm.hu, +36 30 272 0890

blended képzés (PM30B)
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ESÉLYT A MÚZEUMMAL –  
ISKOLAI FELZÁRKÓZTATÁS, TEHETSÉGGONDOZÁS, 
KOMPETENCIAFEJLESZTÉS MÚZEUMI TÁMOGATÁSA A 
KORAI ISKOLAELHAGYÁS CSÖKKENTÉSE ÉRDEKÉBEN

• 2018. november 19-22. 
(Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum) 
Jelentkezési határidő: 2018.10.26. 

Időpont, helyszín:

Óraszám: 60 óra 
Képzési forma: blended (30 óra tantermi és 30 óra e-learning)
Kiknek ajánljuk: felsőfokú képesítéssel és gyakorlattal  
rendelkező múzeumi munkatársak, muzeális intézmények  
vezetői
Csoportlétszám: 15 fő

A képzés haszna: A résztvevők a képzés során találkoznak a korszerű pedagó- 
giai módszerekkel és ezeknek múzeumi környezetben való alkalmazási lehető- 
ségeivel. A hátrányos helyzetű gyerekek problémáit megismerve és megértve  
képessé válnak olyan interdiszciplináris múzeumi programok kidolgozására,  
amelyek hozzájárulhatnak a hátrányos helyzetű gyerekek felzárkóztatásához.  
Segítik a tehetséges gyerekek fejlesztését, hozzájárulnak a korai iskolaelhagyók 
és az iskolarendszerből kieső gyerekek számának csökkentéséhez.

Képzési tematika:
Bevezető: Az Európa 2020 stratégia és a projekt céljainak bemutatása.
Múzeumi programok előkészítése: múzeum és kompetenciafejlesztés, speciális 
pedagógiai módszerek alkalmazhatósága a múzeumpedagógiában, interdiszcipli-
náris programok kidolgozása, utazó múzeumi foglalkozások kidolgozása kistelepü-
lésekhez, hátrányos helyzetű családok kulturális környezete, tehetséggondozás, 
közösségépítés a kultúra eszközeivel.
Programok a gyakorlatban: jó gyakorlatok elemzése.

A képzés teljesítésének feltétele: 
részvétel a tantermi órák 90%-án, az e-learning képzés végén témazáró vizsga,  
a tantermi képzésen prezentáció tartása és közös program kidolgozása

További információ:  
Németh Barbara, nemeth.barbara@sznm.hu, +36 30 272 0890

(IFT60B)  blended képzés
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SZOLGÁLTATÓ MÚZEUM MENEDZSMENT  
KÉPZÉS

• 2018. október 8-11. 
(Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum)
Jelentkezési határidő: 2018.09.17.

Időpontok és helyszín:

Óraszám: 60 óra 
Képzési forma: blended (30 óra tantermi és 30 óra e-learning)
Kiknek ajánljuk: Múzeumok frontszemélyzeti tevékenységét  
irányító szakemberek felsőfokú végzettséggel
Csoportlétszám: 15 fő

A képzés haszna: A képzésen résztvevők elsajátítják a látogatóbarát és minőségi 
szolgáltató múzeum, illetve múzeumi minőségmenedzsment szemléletét, bővülnek 
a frontszemélyzeti munkakör irányításához szükséges kompetenciáik. Fejlődnek a 
feladat ellátásához szükséges pszichológiai képességeik, ezáltal javulhat a múze-
umok szolgáltatási színvonala és belső kommunikációja, és növekedhet a múzeum  
elfogadottsága a köznevelési intézmények, a pedagógusok és diákok körében. 

Képzési tematika:  
Bevezetés: szolgáltatástervezés, szolgáltatási stratégia általában.
Múzeumi szolgáltatás-menedzsment: szemlélet és stratégia, marketing és  
kommunikáció, múzeumi szolgáltatások minőségének mérése, múzeumi szolgál-
tatások rendszere.
Frontvonal-menedzsment: a frontszemélyzeti feladatok, elvárások, személyes 
kompetenciák és kapcsolódó dokumentumok, frontvonali politika. kérdőív kitöltése  
saját múzeumban.
Szolgáltatások a gyakorlatban: múzeumi körkép, javaslatok múzeumi szolgál-
tatásokhoz, szolgáltatások és frontszemélyzeti munka felmérése külső múzeumi 
helyszínen, kommunikációs és vezetői tréning.

A képzés teljesítésének feltétele: 
részvétel a tantermi órák 90%-án, egy múzeum konkrét kiállításán alapuló tudás- 
átadási program kidolgozása és prezentációja

További információ: 
Németh Barbara, nemeth.barbara@sznm.hu, +36 30 272 0890

blended képzés (SZMM60B)
In

gy
en

es
 k

ép
zé

se
k



7

KORSZERŰ MÚZEUMI TUDÁSÁTADÁS AZ 
ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS ÉRDEKÉBEN

• 2018. október 15-18. 
(Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum)

Időpontok és helyszín:

Óraszám: 60 óra 
Képzési forma: blended (30 óra tantermi és 30 óra e-learning)
Kiknek ajánljuk: felsőfokú végzettségű, ismeretátadási  
feladatokat ellátó múzeumi munkatársak 
Csoportlétszám: 15 fő

A képzés haszna: A képzésen résztvevők elsajátítják a múzeumi gyűjtemé- 
nyeknek a köznevelésben is elfogadott korszerű pedagógiai módszerekkel történő  
hasznosítását, és képessé válnak az iskolákkal szorosan együttműködve támo- 
gatni az iskolákban folyó munkát, és az önismeret, önkifejezés, önálló tanulás,  
kritikus gondolkodás fejlődését, ezáltal inspirálni a felzárkózást és csökkenteni a 
korai iskolaelhagyók számát.

Képzési tematika:
A kulcskompetenciák és az élethosszig tartó tanulás kompetenciáinak fejlesztése 
múzeumi környezetben, tanulás-elméletek (élménypedagógia, játékosítás, törté-
netmesélés, drámapedagógia, projektmódszer – a múzeum szerepe ezek támo-
gatásában).
Nemzeti alaptanterv, iskolatípusok és kerettantervek. 
Múzeum és iskola, múzeumpedagógus és pedagógus együttműködése. 
Kiállításhoz kapcsolódó ismeretátadási program tervezése, a különböző korcsopor-
tok elérésének kihívásai, iskolai közösségi szolgálat a múzeumban.
Interaktív tanulás múzeumi környezetben, digitális technikák. 
Fogyatékkal élők a múzeumban.
Múzeumi tudásátadási programok megtekintése, elemzése múzeumi helyszíneken.

A képzés teljesítésének feltétele: 
részvétel a tantermi órák 90%-án, saját múzeumban megvalósítható tudásátadási 
projektterv készítése és prezentációja

További információ: 
Németh Barbara, nemeth.barbara@sznm.hu, +36 30 272 0890

(KMT60B)  blended képzés

In
gy

en
es

 k
ép

zé
se

k



8

MÚZEUMOK A MINŐSÉGI SZAKKÉPZÉSÉRT –  
A SZAKKÉPZÉS TÁMOGATÁSA MÚZEUMI, KREATÍV  
IPARÁGI ÉS AZ ÉLETHOSSZIG TARTÓ TANULÁS  
KOMPETENCIÁIT FEJLESZTŐ FOGLALKOZÁSOKKAL

• 2018. május 14-17. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi Múzeum) 
Jelentkezési határidő: 2018.04.23.

• 2018. november 26-29. (Szentendre, Szabadtéri Néprajzi 
Múzeum)

Időpontok és helyszín:

Óraszám: 30 óra 
Képzési forma: tantermi (22 óra tantermi és 8 óra gyakorlati)
Kiknek ajánljuk: ismeretátadási feladatokat ellátó  
múzeumi munkatársak 
Csoportlétszám: 10-15 fő

A képzés haszna: A gyakorlatorientált képzés a résztvevőket felkészíti a szak-
mákhoz kapcsolódó, kompetenciafejlesztő, hátránykompenzációt segítő oktatási 
formák kidolgozására múzeumi környezetben, ezáltal képessé válnak hatékonyan 
támogatni a szakképzésben résztvevő tanulók felzárkóztatását, tehetséggondo-
zást és pályaorientációját.

Képzési tematika:
A szakképzés: a magyar szakképző iskolák története és rendszere, kapcsolata a 
múzeumokkal, a szakiskolai tanulók mint múzeumi célcsoport sajátosságai, szak-
mákhoz kapcsolódó múzeumi programok, hazai jó gyakorlatok, sikeres együttmű-
ködések elemzése az ezeket megvalósító oktatókkal.
A kreatív iparágak: európai kreatív iparági stratégiák, nemzetközi és hazai  
példák a múzeumok és kreatív iparágak együttműködésére. 
A múzeum mint tanulást motiváló helyszín: az egész életen át tartó tanulás 
lehetőségei szakiskolások részére múzeumi környezetben. 
Múzeumok együttműködési lehetőségei: együttműködő partnerek interdiszcipli-
náris programok kidolgozásához, a múzeumok és szakképző intézmények együtt-
működésének gyakorlati bemutatása múzeumi helyszínen vagy szakképző intéz-
ményben. 

A képzés teljesítésének feltétele: 
részvétel a tantermi órák 90%-án, záródolgozat saját múzeum és szakképző intéz-
mény múzeumpedagógiai együttműködéséről

További információ: 
Németh Barbara, nemeth.barbara@sznm.hu, +36 30 272 0890

tantermi képzés (SZKT30T)
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MÚZEUMI DIGITÁLIS TECHNOLÓGIÁK  
AZ OKTATÁS ÉS AZ ÉLETHOSSZIG  
TARTÓ TANULÁS SZOLGÁLATÁBAN

• 2018. szeptember 10-12. és október 1-3. 
(Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre) 
Jelentkezési határidő: 2018.08.20.

Időpont és helyszín:

Óraszám: 90 óra 
Képzési forma: blended (45 óra tantermi és 45 óra e-learning)
Kiknek ajánljuk: felsőfokú végzettségű múzeumi munkatársak 
Csoportlétszám: 15 fő

A képzés haszna: A képzés résztvevői a digitalizált gyűjtemények hasznát és 
hasznosíthatóságának eszközeit megismerve képessé válnak a digitális gyűjtemé-
nyek gyakorlatban történő, iskolán kívüli és egész életen át tartó tanulást támogató  
hasznosítására, illetve a látogatók, továbbá a múzeumi dolgozók bevonására,  
participációjuk ösztönzésére. Ezzel hozzájárulnak az esélyegyenlőség biztosításá- 
hoz a hátrányos helyzetű települések vagy a múzeumok látóköréből gyakran kife-
lejtett személyek esetében. 

Képzési tematika:
Digitális technológiák alkalmazása a múzeumokban: hazai és nemzetközi  
példák a digitalizált gyűjtemények hasznosítására, megvalósult digitális technoló- 
giára épülő alkalmazások tesztelése múzeumi digitális stratégiaalkotás, stratégia 
és konkrét alkalmazások tervezése saját intézmény számára.
Múzeumi gyűjtemények digitalizálása és hasznosítása: a közoktatásban, felső- 
oktatásban, felnőttképzésben, illetve látogatóknak nyújtott szolgáltatásokban,  
hazai és nemzetközi példák, módszertani útmutató a használatra, a felhasználás 
szerzői jogi kérdései a gyakorlatban, evaluációs módszerek múzeumokban.

A képzés teljesítésének feltétele: 
részvétel a tantermi órák 90%-án, záródolgozat, online teszt sikeres teljesítése

További információ: 
Németh Barbara, nemeth.barbara@sznm.hu, +36 30 272 0890

(MDT90B)  blended képzés
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MÚZEUMI MENEDZSERKÉPZÉS AZ ESÉLY- 
TEREMTŐ KÖZNEVELÉS SZOLGÁLATÁBAN

Helyszín: Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 2000 Szentendre,  
Sztaravodai út 
Óraszám: 120 óra (az akkreditált tanúsítvány megszerzéséhez)
Képzési forma: tantermi, modulos
Kiknek ajánljuk: múzeumi vezetők, középvezetők 
Csoportlétszám: 8-15 fő / modul

Kötelező 60 órás modul 
Múzeumvezetési és államháztartási ismeretek (kötelezően elvégzendő) 
A következő turnus várhatóan 2019-ben indul. 

Választható 30 órás modulok  
A kötelező modultól függetlenül, külön-külön is elvégezhetők. A jelentkezési határ- 
időkről kérjen információt munkatársunktól. A modulok 2019-ben is elindulnak.

• Hálózatépítés – 2018. március 19-22. 
• Stratégiaalkotás – 2018. április 16-19. 
• Területi múzeumok és kisebb múzeumok, muzeális intézmények vezetése  

– 2018. április 23-26. 
• PR, marketing, kommunikáció – 2018. június 4-7. 
• Frontvonal menedzsment  – 2018. június 11-14. 
• Minőségmenedzsment – 2018. november 12-15.

A kötelező modul részét képezik azok az ismeretek, melyek elsajátítása a 
150/1992. (XI. 20.) Korm. rendelet 6/G. § (1) bekezdése értelmében jogszabályi  
elvárás a múzeumi vezetőkkel szemben. Az egyes modulok külön is elvégezhetők, 
de ebben az esetben csak akkreditációs szám nélküli tanúsítványt áll módunkban 
kiállítani. 

A képzés haszna: 
A képzés résztvevői olyan újfajta szemléletet, készségeket és vezetői stílust  
sajátítanak el, amelyek hozzájárulnak ahhoz, hogy az általuk vezetett intézmények  
képesek legyenek az innovációra, a kreativitásra és a vállalkozásra is. Intézmé-
nyeik hatékonyabban tudnak együttműködni a köznevelési intézményekkel, és  
elősegítik a végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentését, a köznevelés ered- 
ményességének növelését, valamint az egész életen át tartó tanuláshoz szüksé-
ges alapkompetenciák fejlesztését.

További információ:  
Németh Barbara, nemeth.barbara@sznm.hu, +36 30 272 0890

tantermi, modulos képzés (MM120T)  
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ELÉRHETŐSÉGEINK
A projektről és a képzésekről további információ a

http://mokk.skanzen.hu/amimuzeumunk.html  
honlapon érhető el.

A képzési csoport munkatásai:

A képzési időpontok változtatásának jogát a szervezők fenntartják.

Zádor Viktória
oktatási csoportvezető

Andrikó Katalin
oktatásszervező

Kertész Lilla
oktatásszervező

Mondok Ágnes
oktatásszervező

Németh Barbara
oktatásszervező

Pifkó Szeréna
oktatási asszisztens

+36 30 411 4933
zador.viktoria@sznm.hu

+36 30 411 4936
andriko.katalin@sznm.hu

+36 30 322 4243
kertesz.lilla@sznm.hu

+36 30 322 3673
mondok.agnes@sznm.hu

+36 30 272 0890
nemeth.barbara@sznm.hu

+36 30 271 9531
pifko.szerena@sznm.hu
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