
Iskolai Közösségi Szolgálat a Magyar Nemzeti Galériában 
A 2015/16-os tanévben is várjuk a múzeumi munkába bepillantani vágyó 

középiskolás diákok jelentkezését! 
Jelenleg élő szolgálati lehetőségek: 

 

Egyiptomi vetélkedőhöz kapcsolódó asszisztencia 
Mit? 
A Szépművészeti Múzeum ’Ozirisz földjén’ című, egyiptomi témájú vetélkedőjével kapcsolatosan az 
alábbi feladatok közül akár több terülten is lehet tevékenykedni párhuzamosan. 
Szeptembertől folyamatosan:  

- a vetélkedő feladatainak tesztelése kiscsoportokban, tapasztalatok megosztása, összegzése. 
- diákbloggerként Egyiptommal, az egyiptomi kultúrával kapcsolatos hírek, érdekességek 

megosztása, bejegyzések készítése, külföldi cikkek fordítása az ’Ozirisz földjén’ program 
weblapjára. 

- diákbloggerként az ország bármelyik kiállításáról bejegyzés készítése az ’Ozirisz földjén’ 
program weblapjára. 

Novembertől folyamatosan: 
- a 2015-ös vetélkedőre beküldött feladatlapok javítása javítókulcs alapján. 
- a 2016-os vetélkedő feladatainak kialakításában ötletelés, a kitalált feladatok tesztelése. 

Hol? 
A Szépművészeti Múzeum ’Ozirisz földjén’ irodájában (Budapest, VI. kerület, Benczúr utca), illetve a 
Magyar Nemzeti Galéria épületében. A feladatok egy része otthonról is végezhető. 
Mikor?  
Szeptembertől, illetve novembertől folyamatosan. Időbeosztás egyeztetés szerint, találkozó otthoni 
munka esetén is minimum havi egy alkalommal. 
Van valami megkötés? 
Igen, azok jelentkezését várjuk, akik minimum 20 órát tudnak segíteni nekünk közösségi szolgálat 
keretein belül. 
Kit keressek? 
Jelentkezni Csuka Zsuzsannánál lehet a zsuzsanna.csuka@szepmuveszeti.hu címen megadva a neved, 
iskolád, évfolyamod, illetve hogy melyik területre jönnél és mikor tudnál kezdeni. A közösségi 
szolgálatot csak abban az esetben tudod megkezdeni, ha a Galériának és az iskoládnak van élő 
együttműködési megállapodása (új megállapodás megkötése általában 2-3 hetes átfutási idővel 
köthető). 
A közvetlen mentorod Győry Hedvig (hedvig.gyory@szepmuveszeti.hu) múzeumpedagógus lesz.   
 

Adattári asszisztencia 
Mit? 
A Képző-és Iparművészeti lektorátus iratanyagának rendezése, katalogizálása egyénileg vagy kisebb 
csoportokban. Akkor lehet ez érdekes számodra, ha érdeklődsz a hatvanas-nyolcvanas-kilencvenes 
évek művészete iránt és szeretnél betekinteni a „kulisszák mögé”. 
Hol? 
A Magyar Nemzeti Galéria épületében, az Adattárban.  
Mikor?  
Októbertől folyamatosan, egyeztetés szerinti péntek délutánonként. 
Van valami megkötés? 
Igen, azok jelentkezését várjuk, akik minimum 20 órát tudnak segíteni nekünk közösségi szolgálat 
keretein belül. 
Kit keressek? 
Jelentkezni Csuka Zsuzsannánál lehet a zsuzsanna.csuka@szepmuveszeti.hu címen megadva a neved, 
iskolád, évfolyamod, illetve hogy melyik területre jönnél és mikor tudnál kezdeni. A közösségi 
szolgálatot csak abban az esetben tudod megkezdeni, ha a Galériának és az iskoládnak van élő 
együttműködési megállapodása (új megállapodás megkötése általában 2-3 hetes átfutási idővel 
köthető). 
A közvetlen mentorod Szőnyeg-Szegváry Eszter (eszter.szegvari@szepmuveszeti.hu) lesz.   
 

mailto:zsuzsanna.csuka@szepmuveszeti.hu
mailto:hedvig.gyory@szepmuveszeti.hu
mailto:zsuzsanna.csuka@szepmuveszeti.hu
mailto:eszter.szegvari@szepmuveszeti.hu


 
 

Múzeumpedagógiai asszisztencia 
Mit? 
Múzeumpedagógiai foglalkozások előkészítésében és lebonyolításában való segítségnyújtás. 

A Galéria Családi nap rendezvényein minden hónap második szombatján várjuk a diákokat, 

illetve szakkörökön kéthetente számítunk  a jelentkezőkre. A foglalkozások során helyszíni 

előkészítésében, múzeumpedagógiai mintadarabok elkészítésében lehet szerepet vállalni. 

Hol? 
A Magyar Nemzeti Galéria épületében, a gyűjteményekben, illetve a gyermekfoglalkoztatóban.  
Mikor?  
Októbertől folyamatosan. Családi napok havi egy szombaton, szakkörfoglalkozások kéthetente 
hétköznap délutánokon kerülnek megrendezésre – ezen belül az időbeosztás egyeztetés szerint. 
Van valami megkötés? 
Igen, azok jelentkezését várjuk, akik minimum 20 órát tudnak segíteni nekünk közösségi szolgálat 
keretein belül. 
Kit keressek? 
Jelentkezni Csuka Zsuzsannánál lehet a zsuzsanna.csuka@szepmuveszeti.hu címen megadva a neved, 
iskolád, évfolyamod, illetve hogy melyik területre jönnél és mikor tudnál kezdeni. A közösségi 
szolgálatot csak abban az esetben tudod megkezdeni, ha a Galériának és az iskoládnak van élő 
együttműködési megállapodása (új megállapodás megkötése általában 2-3 hetes átfutási idővel 
köthető). 
A közvetlen mentorod Pogány Krisztina múzeumpedagógus (krisztina.pogany@szepmuveszeti.hu) 
lesz.  
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