
Múzeumpedagógiai fejlesztések a Sárospataki Képtárban

A múzeumpedagógia mint az élményalapú oktatás egyik

fontos ága
• Az iskolai elsajátítást segítő, kiegészítő pedagógia módszerek egyik

legfontosabb és legizgalmasabb ága.

• Szorosan kapcsolódik a múzeumokban őrzött kulturális értékek

megisméséhez, azok formai és tartalmi jegyeit hatékonyan használja a

tanulási folyamatban.

• Sajátos élményt ad a diákoknak, amely új összefüggésekbe helyezi az

elsajátítandó tananyagot.

• A tanulás helyszíne külön inspiráló tényezőt jelent mind a pedagógusok,

mind a diákok számára.

• A múzeumpedagógia és az iskolai szakemberek hatékony együttműködésén

alapul.

• Munkaformái változatosak, az egyedi óráktól a foglalkozássorozatokon át a

projektnapokig terjed, jól adaptálható tartalmakat lehet létrehozni az online

térben is (digital storytelling).

Bordás István - Sárospataki Képtár

Megvalósítás a gyakorlatban
• A programok fejlesztése folyamatosan tart, eddig 26 különböző tematika készült el, melyek szabadon használhatóak, kombinálhatóak. Készül egy-egy, a Képtár 

által megvalósított kiállításhoz kapcsolódó egyéni program is. 

• Több különböző foglalkozástípust használnak. Néhány órás tematikus foglalkozást (múzeumi nap), szakkörszerű foglalkozási formákat iskolatípusonként eltérő 

óraszámban. Külön szerveznek nyári napközis táborokat.

• Az alkotó jellegű foglalkozás során egyaránt használják a hagyományos képzőművészeti technológiákat és kreatív új technikákat. 

• Az iskolák igényeit folyamatosan egyeztetik az évkezdés során.

• A nem sárospataki iskolák beutaztatását biztosítják a programok során. Ez különösen fontos, hiszen nagyon sok a hátrányos helyzetű gyermek, akik 

egyébként nem is jutnának el a múzeumokba.

• Lehetőség szerint az elkészült „műveket” kiállításokon mutatják be.

Tartalmai és módszertani alapelvek a programok megvalósításában
• Az értelmi és érzelmi intelligencia egyaránt fejlesztendő a programok során. Olyan komplex tevékenységi struktúra alakítandó ki, amely lehetővé teszi a

múzeumban őrzött értékékek megismerést. Ugyanakkor az alkotási folyamatok révén megteremthetőek az érzelmi fejlődés ideális körülményei is.

• A képzési tartalmak szempontjából fontos a helyi értékek hangsúlyozása. A Képtár képzőművészti gyűjteménye önmagában is komoly érték. Ugyanakkor a

város történelmi múltja és épített öröksége (épületek, szobrok, közterek) komoly esztétikai értéket hordoznak. Ezek megismerése identitás fejlesztő tényező lehet.

• A művészeti befogadás és a képzőművészeti alkotások által inspirált alkotótevékenység jó kiindulópontja az, hogy a folyamatok az alkotások közvetlen

személésével, bizonyos esetekben tapintásával kezdődnek.

• A műtárgyak befogadása és az azok által inspirált alkotó folyamatok sok szempontú megközelítésben történnek. A pedagógusok, művészek az értelmezések

széles skáláját kínálják. Továbbá az alkotó folyatok során is sok féle látásmódot kínálnak, mind a technikák, mind pedig a feldolgozás tartalmi vonatkozásait tekintve.

• A feldolgozó és alkotó munka során egyaránt alkalmazni kell az egyéni befogadás-alkotás és a közösségi befogadás-alkotás eszközeit. Ezek aránya és

módszerei a csoportok összetételétől, korától és előismereteitől függ. Fontosak a közösségi alkotási folyamatok, melyek sok személyiségjegyet fejlesztenek

egyszerre (kooperáció, kommunikáció, tolerancia).

Hálózati együttműködés a sárospataki programok 

megvalósítása során
• A Sárospataki Képtár a város egyetlen képzőművészeti muzeális 

intézménye. Komoly képzőművészeti gyűjteménnyel és 

művészetszervezeséi tapasztalattal.

• Szoros és kölcsönösen előnyös együttműködés alakult ki a sárospataki  

járás területén működő közoktatási intézményekkel. Az évek során összesen 

15 intézménnyel alakult ki kapcsolat, melyet szerződéses formában is 

rögzítettek.

• 2013-óta közel 1400 gyermek vett rész különböző foglalkozásaikon. 

Összesen 888 alkalmat szerveztek meg.

• A megvalósító pedagógusok részben az együttműködő iskolák tanárai.

• A szakmai együttműködő hálózat fontos résztvevői a helyi 

képzőművészek, akik között több országos hírű is van.

• Kapcsolódás más, a zempléni térségben működő múzeum szakmai 

programjához. Szakmai fórumok, jó gyakorlatok átadása.

• Tervszerű tevékenység, melyet az elfogadott múzeumpedagógia terv 

alapján végeznek.
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Fejlesztési irányok
• Digitális képalkotás – a gyermekeket körülvevő képi világ értelmezésben nyújthat segítséget. Segít a

tájékozódásban. Ugyanakkor a képalkotó eszközök kreatív és gyakorlati használatába is beavatja a tanulókat.

Álló- és mozgóképes alkotófolyamatok, 3D technológia használata.

• Előkészítő jelleggel a felsőbb óvodás korosztályok bevonása mind a képzőműveszti befogadó-alkotó, mind

pedig a digitális képalkotó foglakozások sorozatába. Természetesen a korosztály nevelési sajátosságainak

figyelembe vételével.

• Enyhe fokban értelmi fogyatékos gyermekek bevonása, elsősorban a képzőművészeti, kézműves jellegű

foglalkozásokba. E tekintetben a korábbi tapasztalatok felhasználása és adaptálása a speciális nevelési

igények szerint.

Disszemináció
• Kiadványok a programokhoz kapcsolódóan (Múzeumpedagógia a Sárospataki Képárban – Képek

hangulatok művek, Múzeumpedagógia a Sárospataki Képárban – módszertani kiadvány)

• Kapcsolat, más ezzel foglakozó – főleg zempléni – múzeumokkal. Módszertani találkozók szervezése.

• Bekapcsolódás a sárospataki Eszterházy Egyetem Comenius Campuson folyó pedagógusképzésbe.

• Kapcsolódó rendezvények bemutatókkal, foglalkozásrészlettekel. (Múzeumok éjszakája, Magyar Festészet

napja, alkalmi családi programok.)
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A résztveveők számának alakulása a Sárospataki Képtár múzeumpedagógia foglakozásain 2013 -
2020
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Megtartott múzeumpedagógiai fogalkozások a Sárospataki 
Képtárban 2013-2020
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