
Együttműködési lehetőségek a Rippl-Rónai Múzeum és a 
Kaposvári Egyetem PFK Felnőttképzési Tanszéke között 

 
Múzeum és felsőoktatás 

 
 Az oktatás a felsőoktatásban előadások és szemináriumok (gyakorlati órák) keretében 

általában az egyetem/főiskola területén zajlik. A tanórák időtartama (a Kaposvári 
Egyetemen) 40 perc. 

 Az órák főiskola/egyetem tantermein kívüli lebonyolítására az oktatónak lehetősége 
nyílik, amit az egyetem Szervezeti és működési szabályzatának (a Kaposvári 
Egyetemen) – Az oktatók, kutatók és tanárok jogai c. - 62§-ának (1) f) pontja is rögzít: 
„…Az oktatói és a tanári munkakörben foglalkoztatottat a 3. §-ban 
meghatározottakon túl megilleti az a jog, hogy a képzési program keretei között 
meghatározza az oktatott tananyagot, megválassza az általa alkalmazott oktatási és 
képzési módszereket…” 

 A féléves tantárgyi tematikákat az oktató a múzeumban megtartandó 
programok/előadások/bemutató foglalkozások/gyakorlatok figyelembe vételével állítja 
össze. 

 A főiskolai/egyetemi hallgatók számára jól hasznosíthatók a múzeumok kínálta egyes 
programok. Részt vehetnek tananyaghoz kapcsolódó, illetve attól független 
tájékoztató, ismeretközlő jellegű előadásokon és egyéb programokon, illetve 
amennyiben képzési követelményként szerepel múzeumi gyakorlaton is. (lásd pl. 
muzeológia, néprajz, művelődésszervező szakokon tanuló hallgatók). 

 
 
 

 A Kaposvári Egyetem Pedagógiai Főiskolai Karának Andragógia szakos hallgatói a 
Rippl-Rónai Múzeum kiváló célcsoportjai lehetnek. A szak képzési követelményei 
között több féléves adott intézményekben letöltendő szakmai gyakorlat szerepel, 
illetve 2000 óta folyik a Felnőttképzési (korábban Közművelődési) Tanszék 
gondozásában múzeumpedagógiai képzés. A képzésben az Andragógia szak hallgatói 
vehetnek részt, választható fakultáció formájában. A Felnőttképzési Tanszék az 
Andragógia szakos hallgatók számára minden évfolyamon meghirdeti a 
Múzeumpedagógia fakultációt, amelynek keretében a hallgatók több féléven keresztül 
ismerkednek a múzeum szervezetével, működési folyamataival, a múzeumpedagógia 
elméleti és gyakorlati alapjaival. A fakultációban részt vevő hallgatók számára tehát 
fontos a folyamatos kapcsolattartás a múzeummal, tájékoztató, ismeretközlő, bemutató 
jellegű előadásokon, foglalkozáson illetve egyéb programokon való részvétel (lásd 
majd a későbbiek folyamán pl. a múzeum szervezetének, működésének megismerése 
vagy egy restaurátor műhely meglátogatása),  valamint az elméletben megtanultak 
gyakorlati hasznosítása (lásd pl. múzeumpedagógiai foglalkozások lebonyolítása). 

 
 
 
 
 
 
 



Javaslatok az együttműködésre 
 
 Andragógia szakos hallgatók gyakorlati képzésének helyszíne 
 
 
A KE PFK Andragógia szakos hallgatói öt féléven keresztül vesznek részt a Tanszék 
munkatársai által meghatározott intézményekben, kisebb csoportokra bontva szakmai 
gyakorlatokon. Ilyen intézmény a múzeum is, mellyel már évek óta jó és működőképes 
kapcsolatot alakítottunk ki és szeretnénk a továbbiakban is. 
 
 
A szakmai gyakorlat (Andragógia alapszak, bachelor szint) tartalma, 
követelményrendszere 

 
 
 

I. Alapozó modul (2.,3.,4. félév):  
 A művelődésszervező, felnőttképzési szervező szakirány megalapozásaként a hallgatók a 
gyakorlatban tanulmányozzák a kulturális intézményrendszerben működő 
felnőttművelődési /oktatási formákat. Ennek keretében a különböző színterek 
szakembereivel együttműködve elsajátítják a művelődési/oktatási folyamat tervezésével, 
szervezésével, lebonyolításával, értékelésével kapcsolatos ismereteket, és valós 
helyzetekben gyakorolják a különféle feladatok és problémák megoldását.  
 
 
Művelődésszervező szakirány (5., 6. félév) :   
A hallgatók a különböző művelődésszervezői színterekkel, illetve szerepekkel 
ismerkednek meg a gyakorlatban. A mindennapi szakmai munkához szükséges tudást 
szerzik meg, önálló tevékenységük keretében. A közművelődés-közösségi művelődés 
praxisának, értékrendjének, etikájának nem csupán algoritmus szintű, hanem alkotó-
kreatív alkalmazásának elsajátítása a cél. 
 
 
Felnőttképzési szervező szakirány ( 5.,6. félév): 
A hallgatók a felnőttoktatási/képzési rendszer iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli 
formáiban végeznek önálló tevékenységet, a munkaerő piaci és a  nem munkaerő piaci 
jellegű  intézményeket, szerepeit, feladatait vizsgálják az élethosszig tartó tanulás 
lehetőségének megteremtésében. Cél, hogy a hallgatók képessé váljanak tanfolyamok, 
kurzusok stb. komplex megszervezésére a tervezéstől a megvalósításon át, az értékelő, 
monitoring rendszerek működtetéséig. 

  
 
 
 
 
 
 
 



 Andragógia szakos hallgatók Múzeumpedagógia fakultációt felvett 
hallgatóinak gyakorlati bázisa 

 
 A Felnőttképzési Tanszék hallgatói 3 féléven keresztül szereznek speciális ismereteket –  
a  múzeumokról, azok működési folyamatairól, a múzeumpedagógiai elméleti és 
gyakorlati alapjairól – választható jelleggel, fakultáció formájában. Ez a képzés alapozó és 
szakmai törzstárgyai mellett félévente 2 ill. 1 plusz tantárgyat jelent számukra, melyek 
elvégzése után egy tanúsítványt kapnak. 
 

A tantárgyi struktúra a következőképpen épül fel:  
 
TANTÁRGY FÉLÉVI ÓRASZÁM KREDIT JAVASOLT 

SZEMESZTER 
I. ELMÉLETI KÉPZÉS    

Bevezetés a múzeumi 
ismeretekbe 

30 1/1 k 2 4. 

Közönségkapcsolatok 30 1/1 gy 2 4. 
Múzeumpedagógia elmélete, 

gyakorlata, módszertana 
30 1/1 k 2 5. 

Múzeumi programok 30 1/1 gy 2 6. 
III. GYAKORLAT    

Múzeumpedagógiai gyakorlat 30 gy 2 6. 

 
 A Bevezetés a Múzeumi ismeretekbe c. tantárgy keretében a diákok 
megismerkednek a múzeumokkal, a bennük folyó tevékenység általános jellemzőivel, 
alapfogalmaival. Megismerik a múzeumok, illetve a muzeológia egyetemes és hazai 
történetének korszakait, tendenciáit, a muzeológusi munka menetét, főbb területeit. 
Elméleti tájékoztatást kapnak a kulturális értékvédelem helyzetéről, jogi 
szabályozásáról (lásd ide vonatkozó kormányrendeletek, törvények és jogszabályok), 
megismerik a múzeumi kiállítás fogalmát, a kiállítás-rendezés egyes fázisait. 
 

A tantárgy tartalma  

MUNKAPROGRAM 
ÓRA MUNKAFORMA 

FŐISKOLAI MUNKA EGYÉNI FELKÉSZÜLÉS 

1. 
Előadás 

Szeminárium 
A félévi munka megbeszélése. 

Feladatok kiosztása. 
 

2. 
Előadás 

Szeminárium 
 

A múzeum fogalma. 
 

3. 
Előadás 

Szeminárium 
 

A múzeum, mint intézmény. 
 

4. 
Előadás 

Szeminárium 

A múzeum fogalom történeti 
fejlődése. 

Nagy európai és magyar múzeumok 
születése. (British Museum, Louvre, 

Ermitage, Metropolitan, Prado, 
Uffizi, MNM, Iparművészeti-, 
Szépművészeti-, Hadtörténeti-, 

Néprajzi-, Természettudományi-, 
Közlekedési Múzeum, BTM, PIM, 

Magyar Nemzeti Galéria… 
Kiselőadás 

 
 
 



5. 
Előadás 

Szeminárium 
Gyűjtés, gyűjteményi munka. Mit 

és hogyan gyűjtenek a múzeumok? 
 

6. 
Előadás 

Szeminárium 

A forrásanyag elsődleges 
meghatározása, gyűjteményi raktár. 

 
 

 

7. 
Előadás 

Szeminárium 
Múzeumlátogatás: 

raktárlátogatás. 
 

8. 
Előadás 

Szeminárium 
Kulturális értékvédelem – múzeumi 
törvények, konzerválás, restaurálás.

 

9. 
Előadás 

Szeminárium 
Múzeumlátogatás: restaurátor 

műhely. 
 

10. 
Előadás 

Szeminárium 
A múzeumépületek fogalma, 

sajátosságai. 
 

11. 
Előadás 

Szeminárium 
 
Kiállítástípusok, kiállítás-rendezés. 

 

12. 
Előadás 

Szeminárium 

Múzeumlátogatás: Kiállítás-
rendezés  

Ha ez gyakorlatban is 
megvalósulhatna  óraterv 
módosítás a megfelelő gyakorlati 
időhöz igazodva lehetséges lenne. 

13. 
Előadás 

Szeminárium 
 

A múzeumpedagógia és a múzeum.
 

14 -15. 
Előadás 

Szeminárium 
A nagy európai és magyar 
múzeumok (kiselőadások). 

 

 
 A múzeum szerepe  lehetne itt (ebből a raktárlátogatás és a Restaurátor Műhely 
látogatása már évek óta működik): Diákjaink a Kaposvári Rippl-Rónai Múzeum 
(Restaurátor és Történeti) osztályain megismerkednek a helyi kulturális értékek 
megőrzésének lehetőségeivel (különös tekintettel a konzerválás, restaurálás, raktározás 
fogalomköreire…), emellett igény lenne a kiállítás-rendezés gyakorlati fázisainak 
elsajátítására is egy szakavatott muzeológus segítségével, pl. közös kiállítás 
megrendezésével. Ez irányban is már történtek egyeztetések a Rippl-Rónai Múzeum 
Történeti Osztályának vezetőjével. 
 
 A Közönségkapcsolatok c. tantárgy  keretében a hallgatók megismerik a múzeum 
sajátos kapcsolatrendszereit, a közönségszervezés és marketingtevékenység alapjait. 
Gyakorlati feladat formájában felmérést végeznek, saját kérdőív elkészítésével 
lakóhelyük múzeumának ismertségéről, kiállításainak színvonaláról, látogatottságáról.  
 

A tantárgy tartalma 

  MUNKAPROGRAM 
ÓRA MUNKAFORMA FŐISKOLAI MUNKA EGYÉNI FELKÉSZÜLÉS 

1-2. 
előadás 

szeminárium 
A múzeumok világa. A múzeum 

fogalma. 
 

3-4. 
előadás  

szeminárium 
A múzeum és közösségkapcsolata, 

támogatók. 
 

5-6. 
előadás 

szeminárium 

A marketing, múzeumi marketing 
fogalma. 

 
 

7-8. 
előadás 

szeminárium 
A múzeumi marketing 

alapfogalmai. 
 

9-10. 
előadás 

szeminárium 

A marketing folyamat:  
1. A piac megismerése. 

 
 
 



11-
12. 

előadás 
szeminárium 

A marketing folyamat:  
2. A felismerés folyamata 

 

13-
14. 

előadás 
szeminárium 

A marketing folyamat:  
3. Alkalmazkodás és/vagy 

befolyásolás 
 

15-
16. 

előadás 
szeminárium 

A közönségkapcsolat (PR) fogalma, 
alapjai. 

 

17-
18. 

előadás 
szeminárium 

PR – reklám, a múzeumban. 
 

19-
20. 

előadás 
szeminárium 

A közönségszolgálat. 
 

21-
22. 

előadás 
szeminárium 

A múzeumi épület. 
 

23-
24. 

előadás 
szeminárium 

Hatásvizsgálatok, rendezvények a 
múzeumban. Meghívók. 

 

25-
26. 

előadás 
szeminárium 

Projektmódszer a múzeumban. Írott 
propaganda-anyagok tervezése. 

 

27-
30. 

előadás 
szeminárium 

Csoportokban megvalósított 
múzeumi projektek és 

propagandaanyagok bemutatása. 
 

31-
32. 

Előadás 
szeminárium 

Múzeumlátogatás. Egy adott 
múzeum 

marketingtevékenységének 
megismerése. 

 

A múzeum szerepe lehetne itt: A hallgatók tájékoztatást kapnak a múzeum 
közönségkapcsolati tevékenységéről, feladatairól. 
 
 A  Múzeumpedagógia elmélete című tantárgy során a hallgatók  átfogó és korszerű 
ismereteket kapnak a múzeumpedagógia fogalmának alapkérdéseiről, feladatairól, a 
pedagógia egyéb területeihez való viszonyáról, kapcsolódási pontjairól. Megismerik a 
különböző múzeumpedagógiai elméleteket, törekvéseket és irányzatokat. Áttekintést 
kapnak a különböző tudományterületeket képviselő múzeumok, múzeumi 
gyűjtemények törekvéseiről és lehetőségeiről. 
 

A tantárgy tartalma 

  MUNKAPROGRAM 
ÓRA MUNKAFORMA FŐISKOLAI MUNKA EGYÉNI FELKÉSZÜLÉS 

 
1. 

előadás 
szeminárium 

A félév menetének megbeszélése, 
számonkérés formájának tisztázása, 

szükséges irodalmak átfutása. 
Félévi feladatok megbeszélése. 

 

 
2. 

előadás 
szeminárium 

 
Múzeum és múzeumpedagógia. 
 

 

3. 
előadás 

szeminárium 

Kommunikáció a múzeum és a 
környezete között: kiállítás, 

kiadványok, szóbeli kommunikáció.

 
 

 
4. 

előadás 
szeminárium 

Közművelődés és a múzeumok. 
A múzeumpedagógia kezdetei a 

magyar múzeumokban. 
 

 
5. 

előadás 
szeminárium 

Múzeum és pedagógia. A 
múzeumpedagógia elméleti 

alapjai. 
 

 
6. 

előadás 
szeminárium 

 
Az amerikai múzeumpedagógia.

 
 

7. előadás Múzeumpedagógia  



szeminárium Magyarországon. 

 
9. 

előadás 
szeminárium 

A múzeumpedagógus. 
A graduális és posztgraduális 
múzeumpedagógus képzésről. 

 

10. 
előadás 

szeminárium 

Múzeum és pedagógia. Iskola 
és múzeum. A múzeum és a 

pedagógusok. 
 

11. 
előadás 

szeminárium 
Múzeumpedagógiai Műhelyek 

Magyarországon. 
 

12-
14. 

előadás 
szeminárium 

Múzeumlátogatás: a 
múzeum múzeumpedagógiai 

lehetőségeinek, 
programjainak a 

megismerése. 

 

 A múzeum szerepe  lehetne itt: A hallgatók tájékoztatást kapnak a múzeum 
múzeumpedagógiai tevékenységéről, feladatairól. 

 
 A Múzeumi gyermekprogramok c. tantárgy elméleti óráin a hallgatók megismerik 
a múzeumi programok korcsoportonként ajánlott típusait, vezetésének módszereit, 
majd a korábbi évfolyamokkal kamerára felvett múzeumpedagógiai foglalkozásokat 
elemzünk. 
 

A tantárgy tartalma 

  MUNKAPROGRAM 
ÓRA MUNKAFORMA FŐISKOLAI MUNKA EGYÉNI FELKÉSZÜLÉS 

1-2. 
előadás 

szeminárium 
Látogatóbarát múzeum. 

 

3-4. 
előadás  

szeminárium 
Rendezvények a múzeumokban 

 
 

5-6. 
előadás 

szeminárium 
A kiállítás, mint kommunikáció 

 
 

7-8. 
előadás 

szeminárium 
A múzeum és a célcsoportok. 

 
 

9-10. 
előadás 

szeminárium 
Tanulás-tanítás tárgyakkal 

 

11-
12. 

előadás 
szeminárium 

Foglalkozás és programtípusok a 
múzeumokban 1: tárlatvezetés, 
történeti játszóház, tematikus 

komplex foglalkozások, tematikus 
múzeumi órák, kreatív kézműves 

foglalkozások. 

 

13-
14. 

előadás 
szeminárium 

Foglalkozás és programtípusok 
a múzeumokban 2: múzeumi 
tábor, szakkör, tematikus hét, 

tematikus beszélgetések, 
előadások, múzeumi gyakorlat. 

 

15-
16. 

előadás 
szeminárium 

Múzeumi feladatlapok. 
Múzeumi feladatlap megtervezése. 

17-
18. 

előadás 
szeminárium 

Saját tervezésű feladatlapok 
bemutatása, elemzése. 

 

19-
20. 

előadás 
szeminárium 

Korábbi évfolyamok által a 
múzeumban lebonyolított, 
videóra vett foglalkozások 

elemzése 

 
 
 
 
 
 



21-
24. 

előadás 
szeminárium 

Múzeumlátogatás: egy múzeumi 
foglalkozás megtekintése, 

kielemzése 
 

25-
26. 

előadás 
szeminárium 

Összefoglaló óra – 
tapasztalatcsere. 

 

 
 
 A Múzeumpedagógiai gyakorlat c tantárgy célja pedig, hogy a hallgatók 
gyakorlatban is elsajátítsák az elméletben tanultakat. Feladatuk egy 
múzeumpedagógiai foglalkozás megtervezése, lebonyolítása. 
 
A múzeum szerepe lehetne itt (ami már egy éve működik is): 
A gyakorlati feladatot (múzeumpedagógiai foglalkozás) a diákok a múzeum adott 
kiállításain belül valósítják meg. Ahhoz, hogy ezeket a gyakorlatokat megfelelő 
körülmények közt bonyolíthassuk, szükséges egy jó kiállítás, múzeumpedagógiai 
foglalkozások lebonyolításához biztosított külön terem, ahol a különböző 
célcsoportokat is figyelembe vett (pl. óvodáskorúak és középiskolások), korszerű és 
kényelmes környezetben élvezhetik az egyetemi hallgatók a rendelkezésükre álló 
korszerű technikai és egyéb eszköz igénybevételét, míg az iskolások pedig a 
múzeumlátogatás, mint iskolán kívüli tanulási színtér lehetőségeit. Amire, tehát 
leginkább szükség van a megfelelő terep és az egyes foglalkozásokhoz kapcsolódó 
eszköz és anyagszükséglet, amit a pályázatban elfogadott módon a múzeum 
biztosíthat. 
 
 
 Közös munka a Felnőttképzési Tanszék oktatóival 
 
 Pedagógus továbbképzések közös szervezése és lebonyolítása múzeumpedagógiából 
(múzeum biztosítja a helyszínt, infrastruktúrát, a Felnőttképzési tanszék oktatói 
lebonyolítanák a továbbképzést). 
 Közös kiadványok (múzeumpedagógiai füzetek, feladatlapok, módszertani 
kiadványok) szerkesztése. 

. 


