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A MÚZEUMI MINTAPROJEKTEK CÉLJA

A múzeumi mintaprojektek olyan modellértékű programok, amelyek hasznos 
mintákkal szolgálnak a tájházaktól az országos múzeumokig. 
A mintaprojektek elsősorban a köznevelés területén hasznosulnak, és a formá-
lis, a nem formális és informális tanulást támogatják múzeumi lehetőségekkel, 
módszerekkel, minden köznevelési intézménytípus és  mintegy 5000 tanuló 
bevonásával. A 19 múzeumi mintaprojekt 35 muzeális intézmény, 50 köznevelési 
intézmény, továbbá 17 felsőoktatási intézmény együttműködésében a „Múzeu-
mi és könyvtári fejlesztések mindenkinek” EFOP-3.3.3-VEKOP-16-2016-00001 
projekt múzeumi komponensének keretében valósult meg.

A MÚZEUMI MINTAPROJEKTEK HASZNA

A mintaprojektek korszerű pedagógiai és andragógiai módszerekkel támogat-
ják a minőségi tanulást, a kompetenciafejlesztést, a felzárkóztatást és a tehet- 
séggondozást. Segítik a végzettség nélküli iskolaelhagyás arányának csökken-
tését, hozzájárulnak a modern, innovatív interpretáción alapuló minőségi mú-
zeumpedagógia megvalósításához. Erősítik és elmélyítik a muzeális és a köz-
nevelési intézmények közötti szakmai, oktatási-nevelési együttműködéseket.  

A mintaprojektek egy-egy témában újdonságot alkotnak, katalizátorként mű-
ködnek, a megvalósításuk során kidolgozott és kipróbált programok és mód-
szerek más muzeális és köznevelési intézmény számára is hasznosíthatóak. 

Az alkalmazott módszerek között a sokszínűség uralkodott: hitelességükkel 
inspiráló és mintát adó mesterekkel, szakemberekkel zajló beszélgetés és közös  
munka, interdiszciplináris és projekt alapú oktatás, a kooperatív tanulást támo- 
gató mozaik módszer vagy angol gyökerű közösségi filmkészítés. Továbbá a  
témához való személyes kötődés kialakulását segítő élménykirándulás vagy a  
playback színházi technikát alkalmazó színházi nevelés beépítése csak néhány 
a sokféle, múzeumi terepen bevetett módszer közül.

Összefoglaló
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A MINTAPROJEKTEK KÜLÖNBÖZŐ 
TÉMÁKBAN SZOLGÁLHATNAK ADAPTÁL-
HATÓ JÓ GYAKORLATKÉNT A KÜLÖNBÖZŐ  
TÍPUSÚ MUZEÁLIS INTÉZMÉNYEK SZÁMÁRA

Hátrányos helyzetűek felzárkóztatását támogató mintaprojektek
Ezek a mintaprojektek valóban új utakat keresnek, kilépnek a formális keretek 
közül, a tanulók kreativitását és aktív szerepvállalását interaktív, élményköz-
pontú tevékenységek által ösztönzik. Múzeumi foglalkozás-sorozataikkal hoz-
zájárulnak a köznevelés esélyteremtő szerepének javításához.

Tematikához tartozó mintaprojektek: 

Szakképzést, pályaorientációt múzeumi eszközökkel támogató  
mintaprojektek
Hogy nem csupán a szakmúzeumok számára lehetnek modell értékűek a fenti 
célt szolgáló mintaprojektek, azt az alábbi mintaprojekteket megvalósító minta- 
projektgazdák intézményi sokszínűsége is alátámasztja.

Tematikához tartozó mintaprojektek: 

A múzeum és egyéb szolgáltatók közötti együttműködést megvalósító  
mintaprojekt
A vállalkozói, idegen nyelv, kommunikációs kompetenciák fejlesztését és a  
helyi identitás erősítését egyaránt szolgáló mintaprojekt, mellyel a múzeum a 
helyi turizmusban betöltött szerepét is erősíti új turisztikai termék kialakításá-
val, gyűjteményét pedig új tárgyi és audiovizuális anyagokkal gyarapítja.

Tematikához tartozó mintaprojekt:

Iskolai közösségi szolgálatot teljesítő középiskolásokat múzeumi  
programokba bevonó mintaprojekt
A projekt egyik fontos célkitűzése az iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diá-
kok minél hatékonyabb, korszerűbb módszerekkel történő bevonása a múzeu-
mok életébe a leendő múzeumi önkéntesek kinevelésének reményében.  

Tematikához tartozó mintaprojekt:    

Tematikák
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Digitalizált gyűjtemények oktatási hasznosítását támogató mintaprojektek
A tanulók nemcsak megismerkednek a múzeumban folyó munkával, a gyűjte-
ményekkel, hanem szervesen bekapcsolódtak a feldolgozásba, a digitalizálás-
ba, megismerik a gyűjtemények felhasználási lehetőségeit.

Tematikához tartozó mintaprojektek:

A modern múzeumi interpretáció módszertana – gyűjtemények pedagógiai 
hasznosíthatósága
Az innovatív módszertani megoldásokat alkalmazó mintaprojekteknek köszön- 
hetően a frontális oktatás helyett a diákoknak maguknak kell felfedezniük a 
konkrét feladatok megoldását. Ahogy a múzeumi közeg természetessé válik 
számukra, a gyerekek magukénak érezik a megoldandó problémát, koncent-
ráltabban képesek dolgozni, kompetenciáik fejlődnek.

Tematikához tartozó mintaprojektek:

Az óvodások fejlesztését múzeumpedagógia által támogató mintaprojektek
Az óvodásoknak készült foglalkozások módszertani váza bármilyen játék- 
kiállításban jól alkalmazható, de más gyűjteményekben is működőképes lehet, 
az intézmény így kulcsfontosságú szerepet tölthet be a múzeumszocializáció  
folyamatában. A bevont óvodapedagógus hallgatók rácsodálkozása a múze-
umpedagógia lehetőségeire is fontos hozadéka az ilyen jellegű minaprojektek-
nek.

Tematikához tartozó mintaprojektek:

Tudjon meg többet a múzeumi mintaprojektekről!
http://amimuzeumunk.hu/mintaprojektek/mintaprojektek-bemutatasa/

Tematikák
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KÖZÉRDEKŰ MUZEÁLIS KIÁLLÍTÓHELYEK, TÁJHÁZAK

Nemes János Művelődési Központ – Hosszúhetényi Tájház, Hosszúhetény: 
Rica, rica kukorica… Tájházi program az óvodások helyi fejlesztéséért

A program kapcsán három intézmény-
ből négy óvodai csoport számára, két  
alkalommal biztosított a tájház egész 
délelőtt tartó komplex múzeumpeda-
gógiai foglalkozást a helyi óvónők szek-
szárdi  főiskolai hallgatók és a mento-
rált Mecseknádasdi mentorált tájház 
képviselői  közreműködésével.  A cél az 
volt, hogy a gyerekek nyitottá váljanak 

az óvodán kívüli helyszíneken történő foglalkoztatásra, a népi hagyományok 
megismerésére és elsajátítására.

Szent István Király Múzeum – Hetedhét Játékmúzeum (Moskovszky és  
Réber Gyűjtemény), Székesfehérvár: Kulturális játszóterek. Óvodások  
fejlesztése játékmúzeumi módszerekkel 
A mintaprojekt célja szakértők bevoná-
sával olyan múzeumpedagógiai prog-
ram és termék kidolgozása volt, amely 
a játék, mint kiállítási téma felhaszná-
lásával alkalmas az óvodás korosztály  
sajátos igényeinek kielégítésére, és a 
múzeumlátogatói attitűd megalapozá-

A TÁJHÁZAKTÓL AZ ORSZÁGOS  
MÚZEUMOKIG KÍNÁLUNK  
ADAPTÁLHATÓ MEGOLDÁSOKAT

A mintaprojekteket megvalósító intézmények valamennyi hazai régiót és múze- 
umtípust lefedték. A mintaprojektet kidolgozó és megvalósító muzeális intéz-
mények (mintaprojektgazda) egy másik, a témában, az alkalmazott módszer-
ben kevésbé járatos muzeális intézményt is bevontak, mentoráltak és tovább-
adták tapasztalataikat, módszereiket.

Az alábbiakban intézménytípusonként csoportosítottuk a 19 mintaprojektet 
megvalósító un. mintaprojektgazda intézményeket, és röviden kitérünk a min-
taprojektek adaptálhatóságára is.

Mintaprojekt leírások
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sára. Az ELTE TÓK oktatóinak közreműködésével kidolgozott foglalkozás cél-
ja, hogy a felsőoktatási intézmények pedagógiai programjába is beépüljön, és 
felhasználásával hosszú távon is megvalósuljon az óvodapedagógus hallgatók 
közvetlen múzeumi érzékenyítése.

TERÜLETI MÚZEUMOK

Balatoni Múzeum, Keszthely: „A mi városunk másképp”
Minden olyan település muzeális intézménye számára adaptálható a mintapro-
jekt, ahol van kereslet a turizmus, a turisztikai/idegenforgalmi oktatás – vagy 
akár a településfejlesztés, városmarketing – generálta helytörténeti, városisme-
reti programokra. A középiskolás diákok és helyi közösség bevonásával kiala-
kított séták segíthetik a helyi közösség építését, a helyi tradíciók megőrzését, 
a helyi identitás erősítését.

Berettyó Kulturális Központ – Bihari 
Múzeum, Berettyóújfalu: IKSZ –  
történetek a bőröndből
A mintaprojekt szándéka, hogy a múze-
um az ismereteket kreatívan összegyűj-
tő és alkalmazó, gondolkodó, egy adott 
helyzetre megoldást kereső, önálló, de 
közösségben is együttműködő fiatal  
generációnak adjon múzeumi eszközt és 
teret. Hosszútávú cél, hogy a Berettyóújfaluban élő diákok közül is egyre töb-
ben válasszák majd IKSZ helyszínként a múzeumot és ötleteikkel segítsék a 
múzeum munkáját.

József Attila Múzeum és Városi Könyvtár, Makó: A szakképzéstől a kreatív 
iparágakig –múzeumi katalizálással. Hagyma-ma, Újratervezés, Testhönálló 

textíliák
A projekt célcsoportjai a 14 és 18 év kö-
zötti, hátrányos helyzetben élő, sajátos 
nevelési igényű, múzeumba nem járó  
fiatalok voltak. A mintaprojekt a hiány-
szakmáknak számító kőműves, varró- 
nő, kertész szakmák népszerűségét kí-
vánta növelni. Fontos cél volt perspektí-
vát nyújtani a mai fiataloknak, bemutatni 
számukra a lehetőségeket, amit az elsa-

játított tudásukkal kiaknázhatnak, elősegíteni, hogy egy jól működő vállalko-
zásba kezdjenek, biztos egzisztenciát alakítsanak ki.

Mintaprojekt leírások
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Nádasdy Ferenc Múzeum, Sárvár: Páratlan. Lépésről lépésre egy  
ismeretlen ismerőssel – muzeális intézmény helyi beágyazódása és  
hálózatosodása a köznevelési területtel

Hagyományos tárlatvezetés helyett tár-
sadalmi ismeretek, művészeti, kommu-
nikációs, technikai és pályaválasztási 
tematikákhoz kapcsolódóan a tanterv-
hez illeszkedő és tudományorientált 
múzeumpedagógiai órákat tartottak. 
Kompetencia alapú, konkrét fejlesztési 
terv mentén történt az oktatás-nevelés 
a múzeum falain belül. Mindez egyszerre 

erősítette a tanulók befogadóképességét és kritikai érzékét, valamint a külön-
böző kulturális intézmények szolgáltató, fejlesztő szerepét.

Soproni Múzeum, Sopron: My Story. Közösségi videózás a múzeumban
A  közösségi filmezés nem elsősorban filmkészítési technika, lényege a közös- 
ségfejlesztés, kapacitásépítés, a lehetőségek, erőforrások megismerése és  
kihasználása. Innovációja abban rejlik, hogy a legfejlettebb vizuális technológi-
át használja a közösségek és különböző területek fejlesztésére, növeli a részt-
vevők önbizalmát, kreativitását, a kommunikációs, prezentációs készségeket. 
Ezzel a módszerrel előtérbe kerül a helyi tudás, elősegítve ezáltal az emberek 
közötti hálózatok, közösségek kiépítését.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szennai Skanzen, Szenna: Mestereknek  
Mestere - Épített örökség védelme, hagyományos szaktudás átadása,  
élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése a  
szakképző iskolák diákjai számára
A felépített módszertant mentorált mú-
zeumunkban kipróbáltuk, célunk a rend-
szer átültethetősége volt egyéb, nem 
csak építőipari, hanem tárgyalkotással, 
mindenképpen kézműves mesterséggel 
foglalkozó intézmény számára. A mód-
szer és folyamat szereplői bizonyították, 
hogy oktatási intézmények bevonható-
ak mind a múzeumi karbantartás folya-
matába, mind az interpretációs tevékenységek megvalósításába (műtárgymá-
solatok, installációk készítése, stb.).

Mintaprojekt leírások
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Zempléni Múzeum, Szerencs: DigiMúzeum - digitális gyűjtemények  
oktatási hasznosítása
A projekt során a Zempléni Múzeum a digitalizált múzeumi tartalmak oktatá-
si hasznosítására dolgozott ki módszertani útmutatást, hiszen az ebben rejlő 
lehetőségeket mind a tanulók, mind az oktatók, mind a pedagógusképzésben 
résztvevők számára érdemes kiaknázni.

MEGYEI HATÓKÖRÚ VÁROSI MÚZEUMOK

Damjanich János Múzeum, Szolnok: KÖZÖS(TÉRBEN)SÉGBEN –  
Múzeumok a hátrányos helyzetű térségek iskoláiban 
3 szinten, 3 generáción, 3 idősíkon keresztül mutatta be a mintaprojekt a diá-
koknak azokat a közösségeket, az egyén és közösségek viszonyát, amelyek az 
Észak-Szolnok kistérség egyes településein meghatározó jelentőséggel bírtak, 
valódi közösségi értéket jelentettek, jelentenek.
A megvalósult projekt teljes egésze alkalmazható és adaptálható bármely közös- 
ségre, ahol a település megtartó ereje gyenge. Olyan jó gyakorlat lehet, amely 
a kistelepüléseken élők identitását erősíthetik, új közösségeket hozhat létre 
vagy régit támaszthat fel.

Ferenczy Múzeumi Centrum, Szentendre: Kortársítás - Kortárs  
képzőművészeti interpretációt segítő és népszerűsítő mintaprojekt

A mintaprojekt lehetővé teszi, hogy a 
kortárs művészet tanítása tanulása min-
denki számára elérhető legyen. Olyan 
innovatív módszertani megoldásokat 
kínál, amelyek ezentúl nem kizárólag 
kortárs művészeti intézményekben való- 
sulhatnak meg. A módszer újdonsága 
abban áll, hogy nem lineárisan kezeli a 
művészetoktatásban megjelenő tartal-

makat, tágabb kontextusban, a képelmélet és a vizuális kultúra nézőpontjából 
közelít a művekhez.

Herman Ottó Múzeum, Miskolc: Közösségi élmény és múzeumi  
interpretáció középiskolás csoportok bevonásával - Kiállítási és közösségi 
terek közoktatási hasznosításának megújítása a Herman Ottó Múzeum  
Papszer utcai épületében
A kortárs, bevont diákokból alakított kis munkacsoportok által készített, online 
is megtekinthető tárlatvezető kisfilmek készítésével a távolból is elérhetővé 
vált két állandó tárlatunk és gyűjteményeink egy része, amelyek ilyen módon 
beilleszthetők tanórai segédletként az oktatásba, illetve további múzeumi 

Mintaprojekt leírások
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élmények megszerzésére is ösztönöznek iskolai és egyéni szinten. A múzeum 
fogadóterében elhelyezhető, a diákok számára vonzó és hasznos bútorok ötlet- 
tervei, makettjei révén a diákok a múzeumot közösségi, iskolán kívüli progra-
mok helyszíneként használják.

Janus Pannonius Múzeum, Pécs: Játszd el magad! -  Hátrányos helyzetű, 
SNI-s, fejlesztésre szoruló tanulók fejlesztése múzeumi módszerekkel

A projekt során alkalmazott drámapeda-
gógia, konstruktív pedagógia, reflektív 
tanulás alig vannak jelen a pedagógus-
képzésben. A színházi nevelési módsze-
reket múzeumi környezetre adaptáló 
projekt lehetőséget teremtett a felsőok-
tatásban részt vevő hon- és népismeret 
szakos tanárjelölt hallgatóknak az egye-
temen megszerzett elméleti tudásuk 

gyakorlati alkalmazására, újszerű pedagógiai módszerek megismerésére. A 
program célja olyan élmények nyújtása, amelyek tanulságait a gyerekek saját 
élethelyzeteikbe, konfliktuskezelési technikáikba is beépíthetik.

Rippl-Rónai Múzeum, Kaposvár: Tárgyak, sorsok, emberek – az élethosszig 
tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése múzeumi módszerekkel
A projekt az alkalmazott demonstrációs eszközök, felhasznált anyagok gaz-
dagsága, mennyisége tekintetében je-
lent újdonságot. A program alapötlete, a 
múzeumi leleteken, tárgyakon keresztül 
egykori személyek, események, sorsok 
megidézése bármelyik múzeum múze-
umpedagógusa számára átvehető téma, 
mely komolyabb anyagi ráfordítást sem 
igényel, ám mindenképpen igen komoly 
együttműködést feltételez az adott mú-
zeum gyűjteményeit kezelő szakembe-
rekkel, muzeológusokkal, kutatókkal.

Savaria Megyei Hatókörű Városi Múzeum, Szombathely: A divat  
elhalványul, a stílus örök – a szakképzéstől a kreatív iparágakig múzeumi 
katalizálással
A Szombathelyi Képtárban, mint „inkubátorházban” a diákoknak és a szakok-
tatóknak lehetősége nyílt a textilgyűjtemény feldolgozására, a projekt mód-
szertan felfedezésére és elsajátítására, szakmai kommunikáció elindítására, a 

Mintaprojekt leírások
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textilművészeti kutató, tervező és tárgy- 
alkotó tevékenységre, kollektív munka 
keretében. A megvalósult mintaprojekt 
komplex egészként, és alegységenként is 
megfelelően adaptálható. Mind a közép- 
iskolás korosztály, mind a felnőttokta-
tásban résztvevő egyének és csoportok 
számára, különböző gyűjteményi kere-
tek között is megállja helyét.

ORSZÁGOS SZAKMÚZEUM

Magyar Környezetvédelmi és Vízügyi Múzeum, Esztergom: Víz-kör.  
Élethosszig tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése a  
szakképző iskolák diákjai számára, pályaorientáció
A mintaprojekt lehetőséget adott az 
eddigi szakiskolásoknak tervezett prog-
ram tartalmi részének kiszélesítésére a 
vízügyi igazgatóságok informális okta-
tásba történő jobb bevonására, mind a 
helyszínek, mind a szakemberek tekin-
tetében. Hangsúlyt kapott a minőségi 
szakember-képzés segítése, az elkötele-
ződés erősítése, az élethosszig tartó ta-
nuláshoz szükséges kompetenciák megalapozása, az együttműködési készség 
fejlesztése.

ORSZÁGOS MÚZEUM

Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest: Ki vagyok én? Én mondom meg –  
Az irodalmi múzeum lehetséges szerepei a korai iskolaelhagyás  
kockázatának csökkentésében a kulturális identitás árnyalt értelmezését  
és megélését célzó múzeumpedagógiai programok segítségével

A Kalyi Jag Roma iskolával együttmű-
ködésben lezajlott mintaprojekt elsőd-
leges és rövidtávon megvalósuló célja 
volt, hogy a kiválasztott diákok három, 
különböző művészeti módszerekkel dol-
gozó csoportba (kreatív írás és olvasás, 
képzőművészet, performatív művésze-
tek) osztva felkészüljenek egy, a saját 
identitásuk problémakörére alapozott 

közösségi kiállítás létrehozására.

Mintaprojekt leírások
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Petőfi Irodalmi Múzeum, Budapest: Tied a gyűjtemény! – digitalizált  
gyűjtemények oktatási hasznosítása
A mintaprojekt keretében készült két virtuális tárlattal mutatkozott be a Petőfi 
Irodalmi Múzeum Digitális Irodalmi Akadémia gyűjteményére épülő virtuális ki-
állítást tervező felülete. Két budapesti gimnázium diákjai öt hónapon keresztül 
kutatták Krasznahorkai László és Nemes Nagy Ágnes szövegeit, hogy megmu-
tassák, ők hogyan látják és olvassák őket.

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, Szentendre: Hová mész? Tiéd a múzeum! - 
digitalizált gyűjtemények oktatási hasznosítása

A projekt tartalma volt a múzeumi kiál-
lításanyag, digitális és papíralapú doku-
mentáció megismerése után a kiállítások 
és a bemutatott jelenségek (az otthon-
tól távoli munka különböző formái) ér-
telmezése, a társadalmi összefüggések 
megértése, ezek összevetése a jelenkori 
folyamatokkal, és a diákok élettapaszta-
latával. A felhasznált módszer, a muze-

ális gyűjtemények újszerű feldolgozása és a kifejlesztett digitális platform az 
ország más muzeális intézményei számára adaptálható a saját gyűjteményi 
struktúrához és intézményi koncepcióhoz igazítva.

Mintaprojekt leírások
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