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Szakmai beszámoló 

 

Pályázati azonosító: 204122/558 

Pályázati téma: 

DIGITÁLIS TARTALMAK ELŐÁLLÍTÁSA A MÚZEUMI ISMERETÁTADÁSHOZ CÍMŰ E-LEARNING 

KÉPZÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA 

Pályázó:  

Szabadtéri Néprajzi Múzeum 

 

Nemzeti Kulturális Alap 

KÖZGYŰJTEMÉNYEK KOLLÉGIUMA 

 

Bevezetés 
A digitalizált múzeumi tartalmak fejlesztése a hazai muzeális intézményrendszer egyik alapvető 

feladata, és egyben lehetősége is, hogy a hazai társadalom minél szélesebb csoportjai számára 

elérhetővé és feldolgozhatóvá tegye közgyűjteményeinkben őrzött örökségünket. A koronavírus 

okozta járványügyi helyzet, illetve a hazai köznevelés ideiglenes átállása a digitális oktatásra ezen 

törekvéseket minden korábbinál időszerűbbé tették. Kiemelten fontos a hazai muzeális intézmények, 

illetve azok múzeumpedagógusai, közönségszolgálati és egyéb munkatársai felkészítése a digitális 

múzeumi tartalmak fejlesztésére, használatára és disszeminációjára. Ennek megfelelően a Szabadtéri 

Néprajzi Múzeum – Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ (SZNM MOKK) – építve a szakmai 

tárgyban szerzett eddigi tevékenységére, így kutatásaira, módszertani fejlesztéseire, kiadványaira és 

konferenciákra – Digitális tartalmak előállítása a múzeumi ismeretátadáshoz címmel e-learning 

képzést fejlesztett és valósított meg a hazai kulturális szakemberek számára.  

A képzés célja: 

A képzés célja volt megismertetni a múzeumi szakembereket a digitális tartalom előállítására szolgáló 

alkalmazásokkal, azok használatával (kiemelten az ingyenesen hozzáférhető tartalomfejlesztő 

rendszerekre), szélesíteni ismereteiket a múzeum meglévő digitális tartalmainak felhasználásához, 

valamint digitális és kommunikációs készségeinek fejlesztése. További célként tűztük ki, hogy a 

képzésen elsajátított ismeretek birtokában a múzeumi szakemberek hosszútávon képesek legyenek 

digitális tartalmakkal támogatni a köznevelésben tanító tanárok és diákjaik munkáját, és segíteni az 

ismereteit online módon bővíteni kívánó nagyközönséget. 

A képzés célcsoportja: 

Kulturális szakemberek ezen belül elsősorban muzeológusok, múzeumpedagógusok, múzeumi 

marketing, kommunikáció és PR-szakemberek, múzeumandragógusok, közönségszolgáltai 

munkatársak. 
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Tervezett résztvevőszám: 10-18 fő 

A képzés formája: 30 óra e-learning felnőttképzésben akkreditált tanfolyam. 

Technikai feltételek:  

A képzés 30 órája teljes egészében e-learning formában valósult meg a specifikusan erre a célra 

kialakított MOODLE e-learning keretrendszer felhasználásával. A képzés tananyagának szakmai 

kidolgozását erre felkért szakemberek végezték, az interaktív felület fejlesztését pedig a MOODLE 

rendszer kezelése pedig felelős szakember feladata volt. Ezen keretrendszer felhasználóbarát felülete 

biztosítja, hogy az e-learning képzés tananyagait interaktív és korszerszerű módon sajátítsák el a 

résztvevő kulturális szakemberek.  

A képzés fejlesztésére és megvalósítására a Szabadtéri Néprajzi Múzeum 1 192 225 Ft támogatást 

igényelt és kapott a Nemzeti Kulturális Alaphoz benyújtott pályázat alapján.  

A képzés tematikája: 

A tematikai egység megnevezése 

Elméleti 

órák 

Gyakorlati 

órák 

Múzeumi digitális fejlesztések a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi 

Oktatási és Módszertani Központ szervezésében 

A Múzeumi à la carte: a múzeumpedagógiai programok, múzeumi 

közönségprogramok, kiállítások online adatbázisa. Digitális témájú múzeumi 

mintaprojektek mint jó gyakorlatok a Múzeumi és könyvtári fejlesztések 

mindenkinek c. kiemelt projektben.  1  

A digitális kompetencia fogalma  

Mit kell tudni a digitális kompetenciáról a tartalomfejlesztőknek, 

közreadóknak és felhasználóknak. A digitális kapcsolatteremtés alapfogalmai. 1  

A digitalizálási stratégia alkalmazása a múzeumi ismeretátadásban  

Hogyan kapcsolódik a múzeumi ismeretátadás az intézményi digitalizálási 

stratégiához? Milyen ismeretátadási szempontokat kell figyelembe venni az 

intézményi digitális stratégia kialakításkor? 1  

Digitalizált közgyűjtemények  

A digitalizált múzeumi gyűjtemények bemutatása jó gyakorlatokon keresztül.  1  

Digitális múzeumi tartalom típusok  

A résztvevők önálló feladatként a saját intézményi példáinak összegyűjtik és 

megosztják egymással a csoportban.   3 

Digitális technológiák a kiállításban és a falakon kívül  

A kiállításokban és az online térben alkalmazható technológiák bemutatása 

már megvalósult kiállítási példákon keresztül szemléltetve. 2  

Digitális múzeumi tartalmak az online térben  2  



 
 

3 
 

A digitalizált közgyűjteményekhez kapcsolódóan különböző online múzeumi 

tartalmak és hasznosításuk bemutatása nemzetközi és hazai múzeumi 

példákon és jó gyakorlatokon keresztül. 

Digitális kompetenciák fejlesztése 

A digitális alkalmazások eszköztára:  

● tartalomfejlesztés az online világban;  

● információátadás személyes jelenlét nélkül: az online oktatás 

technikai alapjai; 

● online és offline struktúrák összehasonlítása; 

● hatás teremtés és információ átadás képpel: fotó, cinema-gráfia, 

mozgókép;  

● interakció, interaktivitás - mikor hasznos és mikor nem ajánlott; 

● motiválás gamifikáció alkalmazásával; 

● az adatvizualizáció lehetőségei; 

● ingyenes online tartalomfejlesztő rendszerek; 

● videó alapú kommunikáció - a szerkesztett élő közvetítés lehetőségei;  

● konferencia és képzés távolról - mit válthatnak ki az online 

rendszerek; 

● gyakorlati szempontok és automatizálás; 

● a digitális eszközök által közreadott tartalmak mérése és értékelése.  
 10 

Speciális igények az online ismeretátadásban  

Az online térben történő ismeretátadás speciális szempontjai. Az iskolai 

felhasználás lehetőségei, a pedagógusok igényei. A különböző célcsoportok, 

különösképpen a testi és szellemi, valamint a szociális hátránnyal élők 

felhasználási szempontjai és lehetőségei. Múzeumandragógiai szempontok az 

ismeretátadási programok tervezésénél.  2  

Az infokommunikációs eszközök a múzeumi ismeretátadásban  

Alkalmazások, játékok és segédanyagok kreatív felhasználási lehetőségei ( 

önellenőrzéses feladat) 2 1 

Digitális tartalom oktatási célú fejlesztése – projektterv  készítése 

Résztvevői dolgozat (5-10 oldal) beadása szakértői értékeléssel. A dolgozat 

célja, hogy az elsajátított technikák alkalmazásával a résztvevők egy 

adaptálható projekttervet készítsenek.  0 4 

   

összesen: 30 tanóra 12 18 

 

A képzés tematikáját az Emberei Erőforrások Minisztériuma Közgyűjteményi főosztálya V1/3958-

1/2020/MUZEUM számon nyilvántartásba vette, amely a kiadástól számított 5 évig érvényes.  
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Előkészítés 
A képzés 30 órája e-learning formában valósult meg, ami azt jelenti, hogy jelenléti oktatás nem 

zajlott, hanem a résztvevők a MOKK által üzemetetett e-learning felületen keresztül érték el a 

tananyagot. A tanulási környezet a MOODLE keretrendszerben lett kialakítva.  

 

 

A tananyagokokat az erre felkért szakemberek készítették el, akik az e-learning képzés ideje alatt 

szükség esetén segítették is a résztvevőket a tananyagrész elsajátításában. A tananyagok önállóan 

elvégzendő gyakorlati feladatokat is tartalmaztak, emellett pedig video anyagok, illusztrációk, 

szakmai segédanyagok is támogatták az interaktív tanulást.  
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A résztvevők a témákat témazáró tesztekkel teljesítették, a tananyagfejlesztők pedig a képzési ideje 

alatt írásban tudtak segítséget nyújtani annak a résztvevőnek, aki ezt igényelte. A fejezeteken tesztek 

teljesítésével lehetett továbbjutni.  

Meghirdetés 
A képzést a Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertanai Központ weboldalán és 

hírlevelében tettük közzé. Emellett megjelent a Pulszky Társaság Magyar Múzeumi Egyesület 

weboldalán és hírlevelében is, valamint a múzeumi koordinátori hálózat kommunikációjában.  

www.mokk.skanzen.hu  

 

 

A képzésre 28 fő jelentkezett, amelyből 24 főt vettünk fel.  

http://www.mokk.skanzen.hu/
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Teljesítés 
A teljesítés feltétele a fejezetek ellenőrzőtesztjeinek elvégzése, az összegző záróteszt elvégzése, 

valamint egy saját fejlesztés projektmunka leadása volt. A résztvevőknek a saját múzeumuk digitális 

tartalmához kapcsolódó projekttervet kellett kidolgozniuk, amelyet vizsgabizottság előtt egyénileg 

mutattak be a ZOOM felületén keresztül online formában.  

   

A képzés vizsgája hat vizsgáztató bevonásával három alkalom megszervezésével zajlott, és 19 fő 

számára állítottunk ki a tanúsítványt. 
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Eredmények 
A Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ képzéseinek fontos része 

a minőségbiztosítás, amely előírja a képzési résztvevők elégedettségének mérését. A résztvevők a 

képzés befejezésével online kérdőív kitöltésével adtak visszajelzést a képzésről.  

1. Megvalósította-e a továbbképzés a kitűzött célokat? Megfelelt-e az elvárásoknak? - 1 
leggyengébb - 5 legjobb 

Átlag: 4,875 

2. Mennyire voltak újszerűek a képzésen megismert információk? - 1 leggyengébb - 5 legjobb 
Átlag: 4,25 

3. Milyen volt a továbbképzés gyakorlati hasznosságának megítélése? - 1 leggyengébb - 5 
legjobb 

Átlag: 4,75 
 

4. Teljesíthetők voltak-e a továbbképzés előírt követelményei? - 1 leggyengébb - 5 legjobb 
Átlag: 5 
 

5. Megfelelő volt-e az ismeretek ellenőrzésének módja? - 1 leggyengébb - 5 legjobb 
Átlag: 4,75 
 

6. Hogyan ítéli meg az oktatók munkáját, szaktudását? - 1 leggyengébb - 5 legjobb 
Átlag: 4,87 
 

7. 10. Megfelelőek voltak-e a tárgyi feltételek (általános feltételek, eszközök, segédletek)? - 1 
leggyengébb - 5 legjobb 

Átlag: 4,75 
 

8. 11. Mennyire voltak megfelelőek az alkalmazott oktatási módszerek? - 1 leggyengébb - 5 
legjobb 

Átlag: 4,87 
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9. 12. Megfelelő volt-e a továbbképzés szervezettsége? - 1 leggyengébb - 5 legjobb 

Átlag: 4,75 
 

Szöveges értékelések:  

„A képzés során sok hasznos információt, a munkámban alkalmazható megoldásokat ismertem meg.” 
„A múzeumi jógyakorlatokat korábban nem ismertem.” 
„Mindig igyekeztek az újat megmutatni nekünk.” 
„Mivel a közoktatás és múzeumok szorosabb összefonódása saját projektem egyik fő célja, számomra 
különösen hasznos volt.” 
„A munkám során tudom hasznosítani a tanultakat” 
„Különösen hasznosnak találtam, hogy elő kellett adni a képzésen tanultakat.” 
„Felkészült kiváló szakembereket ismertem meg.” 
„Ha lehetne csillagos ötöst adnék!”  

„Összességében jó hangulatú, baráti légkörű és hasznos képzés volt. Külön köszönet a szervezők 

kedvességének!” 

 
A beszámolót készítette: Zádor Viktória oktatásszervező, felnőttképzési szakmai vezető 
 
Köszönjük a pályázat megvalósításához nyújtott támogatást! 
 
Szentendre, 2021. január 27. 
 
 
      Nagy Magdolna 

      igazgató 

      Szabadtéri Néprajzi Múzeum  

Múzeumi Oktatási és Módszertani Központ 


