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1. Bevezetés 

1.1 Témaválasztás 
Személyes élményeim és tanulmányi tapasztalataim egyaránt befolyásolták a 

témaválasztásomat. Biológia alapszakos hallgatóként azt tapasztaltam, hogy a 
gyakorlatokon azok a preparátumok, állatcsoportok, növények, amelyeket kézbe is 
vettem, jobban megmaradtak az emlékezetemben, mint azok, amelyekr l csak képeket 
láttam vagy csak el adásokat hallgattam. Az anatómia gyakorlatok alapfilozófiája 
Konfucius bölcsessége: "Amit hallok, azt elfelejtem, amit látok, arra emlékszem, amit 
csinálok, azt tudom is." Úgy gondolom, hogy ahhoz, hogy valamit valóban 
elsajátíthassunk, tárgyakat, eszközöket érdemes használni. MSc hallgatóként a kötelez  
múzeumi terepgyakorlatot a Ludwig Múzeumban végeztem, ahol Hemrik László 
múzeumpedagógus szemlélete nagyon megérintett a foglalkozásokon. Néhány alkalmon 
vettem részt, ahol el szeretettel használt különböz  egyszerű hétköznapi tárgyakat a 
kiállítások bemutatása során. Emlékszem, hogy az egyik gyerekfoglalkozáson az utazás 
el készületének hangulata töltötte be a kiállítótermet. Egy b röndben található tárgyakkal 
indult a kaland, amelyb l több érdekes hétköznapi tárgy került el : fényképez gép, 
napszemüveg, eserny . Nagyon megtetszett, hogy nem túl bonyolult szemléltet  
eszközökkel is fel lehet csigázni a gyerekeket, és mégis a kiállított műtárgyak maradnak 
a központban. Tanulmányaim során még intenzívebben elmélyedhettem a témában 
Vásárhelyi Tamás, „Tanítás tárgyakkal” című kurzusa folyamán, ahol különböz  
aspektusokból figyelhettük meg, és próbálhattuk ki, hogy milyen szerepe lehet a 
tárgyaknak a tanulás, illetve a múzeumi foglalkozások során.  

1.2 Szakdolgozat felépítésének bemutatása: 
Szakdolgozatom alapvet en három részb l áll. Az els  részben a múzeumi 

ismeretterjesztést, múzeumi tanulást mutatom be hazai és külföldi példákkal 
alátámasztva. 

A második szakaszban a tárgyak csoportosítását ismertetem általánosan, valamint a 
mediális tárgyak meghatározását és saját definíciómat fejtem ki. Bemutatom a tárgyak 
szerepét a múzeumi ismeretterjesztés és általánosan a tanulás folyamán is.  

A harmadik egységben saját kutatásaimat mutatom be. Ez egyrészt hazai és külföldi 
természettudományi ismeretterjeszt  foglalkozások megfigyeléséb l, kérd ívekkel és 
interjúkkal történ  elemzéséb l épül fel. Másrészt lehet ségem nyílt a Ludwig 
Múzeumban egy foglalkozást megterveznem Hemrik László múzeumpedagógus 
segítségével, amelyet kérd ívek és interjúk segítségével szintén tanulmányozok. Végül 
egy összefoglaló értékelést szeretnék közölni kutatásaimból, amelyb l remélem mind a 
múzeumpedagógusok, mind a pedagógusok meríthetnek, és amely akár új kérdéseket 
vethet fel a múzeumi ismeretterjesztésben.  
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1.3. Kutatási Terv: 
 

1.3.1. Kutatás célja, fő kérdések  
A kutatásom célja annak vizsgálata, hogy a múzeumi foglalkozások során milyen 

szerepet töltenek be olyan közvetít  vagy általam mediálisnak nevezett tárgyak, amelyek 
segítenek valamit megérteni, bemutatni, vagy akár asszociációra, kreativitásra 
ösztönözhetnek. Kíváncsi vagyok, hogy ilyen objektumok segítségével az általam 
vizsgált gyerekcsoportok mennyire tanulhatnak hatékonyabban egy természettudományi 
programon, valamint egy művészeti múzeumban. 

A teljesség igénye nélkül, nem egy részletes beszámolót készítek, hanem egy 
általános képet nyújtok, külföldi és haza múzeumok tárgyhasználatáról. Különlegesen is 
kihegyezve a gyerekfoglalkozásokra. F  vonalban a természettudományi múzeumokat, 
programokat kutatom, de kíváncsi vagyok, hogy a művészeti ismeretterjesztésben az 
általam kutatott módszerek hogyan helyezhet ek be, hogyan kivitelezhet ek. Ennek 
köszönhet en sokkal szélesebb spektrumban vizsgálhatok és a modern pedagógiai 
szemlélet is jobban tükröz dhet az összefoglaló értekezésemben is. Újabban nem a 
hagyományos iskolai tantárgyak elsajátítása a legfontosabb szemlélet, hanem egy 
integrált tudás megszerzése, avagy mondhatni egy jóval átfogóbb, összetettebb 
ismeretanyag elsajátítása, amely egyszerre élvezhet vé is válhat eszköz alapú oktatással 
(Hooper-Greenhill 2007).  

Összefoglalva a szakirodalmi tanulmányokat és gyakorlati kutatásaim tapasztalatait 
egy olyan használható módszertani praktikus gyakorlatot szeretnék közölni, amely 
nemcsak múzeumi foglalkozásvezet k számára érdekes, hanem minden olyan pedagógus 
számára, aki nyitott az új alternatív és hatékony módszerekre az oktatás folyamán.  

1.3.2. Kérdések:  

 A múzeumi foglalkozás során milyen módszertani szerepe (kinesztetikus, taktilis 
tanulás, konstruktivista tanulás) lehet a mediális tárgyaknak?  Melyik nyújt hatékonyabb tanulási módszert: elmagyarázni valamint érthet en, 
körbemutatni vagy bizonyos tárgyakat körbeadni?  Milyen el nyei lehetnek a tárgyaknak a múzeumi tanulás folyamán a gyerekek és 
a foglalkozásvezet k szemével?  Milyen hátrányai lehetnek a tárgyhasználatnak a tanulók és a 
múzeumpedagógusok szempontjából?  Milyen módszertani szerepet játszanak a mediális tárgyak egy 
természettudományi ismeretterjeszt i foglalkozáson?  Milyen módszertani szerepet játszanak a mediális tárgyak egy művészeti 
múzeumi gyerekfoglalkozásokon?  Milyen különbségeket, hasonlóságokat, lehet ségeket fedezhetünk fel egy 
természettudományi és egy művészeti múzeumi foglalkozás során?  Milyen különbségek rejlenek olyan múzeumi foglalkozásokon, ahol el szeretettel 
alkalmaznak tárgyakat, mint olyan programokon, ahol kevésbé használnak?  Milyen különbségek, hasonlóságok, lehet ségek rejlenek hazai és külföldi 
természettudományi-, múzeumi ismeretterjesztésben illetve a mediális tárgyak 
használatában? 
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 Milyen kés bbi lehet ségeket, terveket adhatnak a kutatásból levont 
tapasztalataink? 

1.4. Kutatási módszerek:  
Kutatási módszerek közül használom a szakirodalmi feldolgozást, valamint 

kvalitatív és kvantitatív adatgyűjtést is. A kvantitatív adatgyűjtés során inkább 
számszerűsíteni lehet a kutatásainkat, ilyen például az esetemben a kérd ívek kitöltetése 
és elemzése. Másik nagy típus a kvalitatív, vagyis min ségi adatgyűjtés, amikor arra 
vagyunk kíváncsiak, hogy az adott hipotézisünket különböz  aspektusból is min ségileg 
még mélyebben vizsgáljuk, akár személyes vonatkozások alapján is megérthessük a 
kutatási témánkat. Esetemben ilyen típusú adatgyűjtés az interjúk készítése 
múzeumpedagógusokkal. (Majoros, 200Ő; Sántha 2009) 

Mondhatjuk, hogy az adatgyűjtések, akár mennyiségiek, akár min ségiek, 
beavatkozással járnak a megfigyeltek viselkedésébe. (Babbie 2003) Ezért egy harmadik 
típust is alkalmaztam kutatásom során, a beavatkozás nélküli eljárást, vagyis küls  
megfigyelést. Ezt a módszert egyre többen alkalmazzák pedagógiai vizsgálatok 
folyamán, hiszen a kutatott alanyokra nincsen jelent s hatással, gyakorlatilag a kísérleti 
alanyok szempontjából láthatatlanul vagy kevésbé észrevehet en történik az adatgyűjtés. 
(Sántha 2009)  

1.4.1 Irodalmi kutatások, feldolgozások: 
Bemutatom az eddig feldolgozott múzeum alapvet  feladatait, funkcióját történetét 

valamint a múzeumi tanulással foglalkozó szakirodalmat. Ezen kívül, a 
múzeumpedagógia történetét és jelenét általánosan hazánkban és külföldi múzeumi, vagy 
természettudományi ismeretterjesztési példákkal szemléltetve. A kutatásom során külön 
kitérek olyan irodalmakra, amelyek különböz  modern, a hagyományos iskolai keretekt l 
eltér  tanulási módszereket mutatnak be, mint a Kolb-féle tanulási módszer, illetve a 
Montessori alapokon nyugvó szemlélet. Továbbá, a tárgyak csoportosításáról beszélek 
Jean Baudrillard: A tárgyak rendszere című műve alapján. A különböz  forrásokból is 
keresem a megfelel  definíciót a mediális tárgyak meghatározására. Kifejezett múzeumi 
alkalmazás során bemutatom a tárgyak jellegzetességeit és típusait általánosan és 
múzeumi szempontból is. Több forrás alapján meghatározok egy definíciót a mediális 
tárgyakra, amelyek segítenek a múzeumi tanulás folyamán. 

1.4.2 Külső megfigyelőként végzett esettanulmányok kiértékelése 
Sántha (2009) által meghatározott beavatkozás nélküli megfigyelést is alkalmazom 

több hazai és külföldi gyerekfoglalkozáson. Ennek az értékelési szempontnak a hátránya, 
hogy nagyon er s a szubjektivitási tényez je, ezért próbálok egy objektív értékelés 
alapján esettanulmányokat saját vagy más személy néz pontjából bemutatni.  

1.4.3 Diákokkal készített kérdőívek elemzése 
Tipikusan kvantitatív felmérés szerint el re meghatározott kérdésekkel felmérem a 

foglalkozások hatékonyságát, milyen tárgyakra emlékeznek vissza a leginkább. Ezen 
kívül egy visszajelzés a múzeumpedagógusok és a múzeum számára, hogy a foglalkozás 
során mire érdemes nagyobb hangsúlyt építeni, illetve miben lehetne inkább változtatni, 
fejleszteni. Számszerű értékek elemzésével egy objektívebb értékelést kapunk, mint a 
kvalitatív módszerrel, amelyekkel kiegészítjük a kutatásainkat. 



7 
 

1.4.4 Foglalkozásvezetőkkel készített interjúk elemzése 
Természettudományi és művészeti ismeretterjesztéssel foglalkozó animátorokat és 

természettudományos kutatókat kérdeztem a témában. Az interjúkból válaszokat 
kaphatunk mélyebb, a számszerű adatokból nem kideríthet  kérdésekre. Ennek 
köszönhet en, megtudjuk, hogy miért pont így építik fel a foglalkozásokat, miért 
fontosakat a tárgyak? Milyen problémákkal járhat, ha tárgyakat alkalmazunk? Az interjúk 
alapján megvizsgálom, hogy a valóságban milyen személyes tapasztalatok rejlenek a 
háttérben. 

1.4.5 Egy művészeti foglalkozás felépítése: 
Lehet ségem nyílt a Ludwig Múzeumban Hemrik László, múzeumpedagógus 

jóvoltából, hogy együtt dolgozzunk ki egy foglalkozást a múzeum fennállásának 25. 
évfordulója alkalmából összeállított kiállításhoz. Nemcsak az adatgyűjtésben, hanem a 
kreatív projekttervezésben is részt vehettem, amely tényleg azóta is működ képes, apróbb 
folyamatos fejlesztésekkel. 

Összességében inkább kvalitatív adatokra támaszkodom, ahol objektív 
megfigyel ként figyeltem meg a foglalkozásokat, valamint interjúk alapján kutattam a 
miért és hogyan kérdésekre a választ. Természetesen nem elhanyagolható, hogy több, 
mint száz gyereket kérdeztem ki a foglalkozások után a kérd ívek kitöltésével. Így 
számszerű adatokkal alátámasztom az összefoglaló fejezetben a hipotézisemet. 

1.5 Kutatás helyszínei 
Természettudományi ismeretterjesztéssel kapcsolatos kutatási helyszínek (1. táblázat): 

 Magyar Természettudományi Múzeum, Budapest 

 Természettudományi Múzeum, Tours (Muséum d'histoire naturelle de Tours) 

 Nemzetközi Agykutatás Hete természettudományi programsorozat, Tours 
(Semaine du cerveau de Tours) 

Művészeti ismeretterjesztéssel kapcsolatos kutatási helyszín: 

 Ludwig Múzeum, Budapest 

A Magyar Természettudományi Múzeumot alkalmas helyszínnek találtam a 
kutatásaimhoz. Egyrészt a tudománykommunikáció szak jó kapcsolatot ápol a 
múzeummal, több el adásunk, gyakorlatunk számára is helyszínt adott a múzeum. 
Ráadásul, egy végzett tudománykommunikációs szakos hallgató már animátorként 
dolgozik itt, így könnyebben tudtam velük felvenni a kapcsolatot, ennek köszönhet en 
lehet ségem nyílt az itteni kutatásaimra.1 Vásárhelyi Tamással, a múzeumi szakirány 
egyik oktatójával is több gyakorlati órán vettem részt, ahol többek között 
megismerkedhettem a Természetbúvár-terem különleges, varázslatos, tárgyközpontú 

 
1  Ezúton is szeretném megköszönni a Magyar Természettudományi Múzeum Közönségszolgálati 
Osztályának, Holler Juditnak, Vidacs Júliának és Kispál Istvánnak a segítséget és a lehet séget, hogy a 
foglalkozásokat megfigyelhessem és kérd íveket tölthessek ki diákokkal. Külön köszönet, hogy interjút is 
vállaltak a szakdolgozatomhoz. 
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hangulatvilágával is. Úgy gondolom, hogy szakmailag és a kutatásom szempontjából is 
alkalmas helyszínnek számít ez a múzeum. 

Toursban a franciaországi tartózkodásom idején, s t már jóval a kiutazás el tt is 
számos múzeummal próbáltam felvenni a kapcsolatot (Szépművészeti Múzeum, 
Mesterségek Múzeuma valamint a Kortárs Művészeti Központtal is) sajnos sikertelenül. 
Nagyon alkalmas helyszínek lettek volna a kutatásra, ugyanis a Szépművészeti Múzeum 
külön múzeumpedagógiai osztállyal rendelkezik, ahol gyakran oktatási, kikapcsolódási 
programlehet ségeket kínálnak iskolai csoportoknak, családoknak, feln tt és id sebb 
látogatóknak egyaránt. Ezen kívül vonzott a helyszín impozáns légköre, valamint, hogy 
a régió egyik legnagyobb szépművészeti múzeumának számít, ráadásul kortárs művészeti 
kiállításokat is tartanak. Emiatt kapcsolódott volna a témámhoz a Kortárs Művészeti 
Központ is Toursban, amely egy kortárs művészeti múzeumnak felel meg. Sajnos 
mindkét helyr l elutasító választ kaptam. A Mesterségek Múzeumában is rengeteg 
gyerekfoglalkozást tartanak a honlap információi szerint. A múzeumokat személyesen is 
meglátogattam. A helyszínen derült ki számomra, hogy a Mesterségek Múzeuma lenne 
az egyik legjobb helyszín, hiszen ez tartalmazta a legtöbb akár szemléltet  eszközökként 
is használható tárgyat, ami a kutatási témámban is szerepel. Sajnos itt is visszautasító 
választ kaptam. Kiderült, hogy nem igazán szeretnek műtárgyvédelmi okokból eredeti 
vagy akár másolt tárgyakat sem körbeadni, mediális tárgyként alkalmazni. Mindegyik 
elutasító válaszban az szerepelt, hogy sajnos ilyen megfigyelésekre, önkéntes munkákra 
most nem tudnak id t és energiát fordítani, mert így is nagyon elfoglaltak, és viszonylag 
kevés múzeumpedagógiai szakemberrel rendelkeznek.  

Érdekes, hogy a toursi Természettudományi Múzeumból már a kiutam el tt levélben 
kaptam egy elutasító választ, de többszöri személyes próbálkozás során a helyszínen 
sikerült az igazgatóval egy személyes megbeszélést egyeztetni, amelyben megengedte, 
hogy a foglalkozásokat megfigyelhessem, és további kutatási lehet ségekr l is biztosított.  

Toursban 2008-tól óta minden évben az INRA2 agykutatói az Agykutatás Nemzetközi 
keretei között számos tudománykommunikációs programot szerveznek. Több hirdetésen 
is találkoztam a városban és az interneten is, hogy gyerekprogramok is lesznek f leg a 
külvárosi régióban kihelyezett könyvtárban. Felvettem a kapcsolatot az könyvtárosokkal, 
valamint a kutatókkal is. Meglep en kooperatívan álltak a kéréshez, az eddigi 
visszautasítási tapasztalataim után. Megengedték, hogy több különböz  alkalmon küls  
megfigyel ként jelen lehessek, valamint a kérd ívezésben is támogattak3. Megbeszéltük, 
hogy a kérd ívek elemzése ket is rendkívül érdekli, ezért a jöv ben további kapcsolatra 
is lehet ség nyílik.  

 
2  Institut National de la Recherche Agronomique, egy francia mez gazdasági kutatóintézet 
rövidítése. Tourstól 30 kilomérterre északra, Nouzillyban egy hatalmas kutatóközpont található, ahol 
biológusok, vegyészek, informatikusok és más kutatók az agykutatástól egészen a baktéruim genetikáig 
széles spektrumban foglalkoznak természettudományi vizsgálatokkal. (forrás: http://www.inra.fr/ 
(letöltve: 201ő. december 1Ő.)) 
3  Szeretném megköszönni az INRA kutatóinak és a toursi Paul Carlat Könyvtári kollégáknak 
valamint a toursi pedagógusoknak a segítséget és az együttműködést.  

http://www.inra.fr/
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Kutatási 
Helyszínek 

kutatás /foglalkozás 

megnevezése 

Időpontok Időtartam kutatási 

módszer 

Magyar 

Természettudományi 

Múzeum, Budapest 

 

Világ rovarszemmel  2014. 12. 12 1 óra küls  

megfigyelés 

kérd ívezés 

gyerekekt l 

 Az ember evolúciója 2014. 12. 12 1 óra küls  

megfigyelés 

kérd ívezés 

gyerekekt l 

 interjú  

Kispál István 

múzeumpedagógussal 

2015. 01. 20. 45 perc interjú 

 interjú Vidacs Júlia 

animátor 

2015. 04. 12.  interjú 

emailben 

Természettudományi 

Múzeum, Tours  

természettudományi 

könyvtári 

gyerekfoglalkozás 

2015. 04. 14. 1 óra küls  

megfigyelés 

 gyerekfoglalkozás a 

hangyákról 

2015. 04. 3.   1 óra  küls  

megfigyelés 

 gyerekfoglalkozás a 

mamutokról 

2015. 04. 9.   1 óra küls  

megfigyelés 

 Nicolas Lagorc 

múzeumpedagógus 

 30 perc személyes 

beszélgetés 
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Kutatási 

Helyszínek 

kutatás /foglalkozás 

megnevezése 

Időpontok Időtartam kutatási 

módszer 

Agykutatás hete, 

Tours, (Bibliothèque 

Paul Carlat de Tours/ 

Tours, Paul Carlat 

Könyvtár) 

tudományos 

ismeretterjesztés 

diákoknak, 

2015. 03. 18. 2 óra küls  

megfigyelés 

  2015. 03. 19. 2 óra küls  

megfigyelés 

  2015. 03. 24. 2 óra küls  

megfigyelés 

kérd ívezés 

  2015. 03. 26. 2 óra küls  

megfigyelés 

kérd ívezés  

animátori 

feladatok 

  2015. 04. 1. 2 óra küls  

megfigyelés 

kérd ívezés 

 interjú Yves Tillet 

francia agykutatóval 

2015. 04. 12.  interjú 

emailben 
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Kutatási 

Helyszínek 

kutatás /foglalkozás 

megnevezése 

Időpontok Időtartam kutatási 

módszer 

Ludwig Múzeum interjú Hemrik László 

múzeumpedagógussal 

2015. 01.22. 45 perc interjú 

 Ludwig 25 

kiállításhoz készített 

Szimbólumok szerepe 

című foglalkozás 

megvalósítása 

2015. 03. 31. 1,ő óra kérd ívezés 

 interjú Salgó Viktória 

múzeumi animátorral 

2015. 04. 10.  interjú 

emailben 

1. táblázat: A kutatási helyszínek, foglalkozás típusa, időpontok, időtartam és a kutatási módszerek 
megjelölésével. Forrás: saját készítés. 

1.6. Várt eredmények 
 Az a feltételezésem, hogy a gyerekek többsége jobban emlékszik azokra az 

információkra, amelyeket nemcsak elmondtak, hanem demonstrációs tárgyak 
segítségével bemutattak. Úgy gondolom, hogy a tanulásban nagy szerepe lehet, hogy a 
tárgyakat több érzékszervvel is befogadhatják (látás, hallás, szaglás, tapintás) nem csak a 
képzeletükben vagy képekr l láthatják az adott dolgokat. 

Egy természettudományi ismeretterjeszt  foglalkozáson azt várom, hogy a gyerekek 
jobban megértsenek valamit, ha kézbe is vehetik, amir l éppen beszél a 
foglalkozásvezet . Egy olyan foglalkozáson, ahol mediális tárgyakat alkalmaznak, 
feltételezem, hogy nagyobb motivációval vesznek részt a gyerekek, mint egy 
hagyományos verbális „tárlatvezetésen”. 

Nem várok kiemelked  különbségeket a nemek közötti felmérésben és a 
korosztályok esetében nagyobb aktivitást várok a kisebb korosztálytól, mint az 
id sebbekt l. 8-12 éves korosztály még sokkal érdekl d bb és nyitottabb, mint már az 
id sebb kiskamaszok, akiket külön motiválni kell már a válaszadásokkal kapcsolatban is.  

Egy művészeti múzeumban nagyon nehéz megoldani, hogy kézbe vehet  
reprodukciót adjanak körbe, hiszen ezek legyártása nagyon költséges. A műtárgyakat 
pedig műtárgyvédelmi okokból nem lehet megérinteni, csak kivételes kiállításokon.  
Ezért itt még jobban felértékel dik a mediális tárgyak szerepe, hiszen egy képen látható 
eszközt él ben is be lehet mutatni. Azt az eredményt várom, hogy a tárgyak használatával 
a gyerekek könnyebben el tudnak vonatkoztatni az adott hétköznapi tárgytól, és fel tudják 
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használni a képzeletüket, így még jobban be tudják fogadni és meg tudják érteni a 
műalkotások üzenetét. 

A múzeumpedagógusokról, akik már hagyományosan el szeretettel alkalmaznak 
közvetít  tárgyakat a foglalkozásokon, azt feltételezem, hogy megfelel en be tudták 
építeni ezt a módszertant a múzeumi ismeretterjesztésbe.  

A különböz  hazai és külföldi múzeumi megfigyeléseimb l merítek, hogy milyen 
különbségek hasonlóságok vannak a tárgyhasználatok során, akár a kiállításokon, akár a 
foglalkozások folyamán. Az eredmények alapján általános képet kaphatunk a múzeumi 
foglalkozásokon alkalmazott közvetít  tárgyak használatáról, amely segít a kutatás 
összefoglalás kifejtésében.  

Nem biztos, hogy csak pozitív eredményeket fogok tapasztalni, hiszen a 
foglalkozásvezet  személyiségét l, felkészültségét l is függ, hogy milyen módon 
alkalmaz közvetít  tárgyakat a múzeumi alkalmak folyamán. El fordulhat, hogy a 
tárgyak inkább hátráltatják a programok menetét, s t kimondottan elvonják a figyelmet a 
„lényegt l”.  

Összességében olyan eredményeket várok, amelyek inkább pozitívak és hatékonyak 
a mediális tárgyak alkalmazása során múzeumi tanulás keretein belül. 
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2. Múzeumi ismeretterjesztés, múzeumpedagógiai módszerek 
történeti háttere és tárgyakkal történő tanulás áttekintése 
 

Ebben a fejezetben kimondottan azokat a tanulási módszereket, elméleteket mutatom 
be, amelyek a kutatási témámhoz kapcsolódnak, azaz a múzeumi ismeretterjesztésnek 
csak egy kisebb szeletét tanulmányozom. 

A múzeumi ismeretterjesztés a múzeum három alapfeladatának az egyike, ezért 
különösen fontos, hogy a muzeológus által összegyűjtött anyagokat a nagyközönség 
számára befogadható formában mutassák be. Cseri Miklós szerint a múzeumi dolgozók 
közös érdeke az ismeretterjesztés, ahol kiemelked en fontos, hogy mit és hogyan 
mutatnak be. Természetesen a múzeum másik két f  feladata, a gyűjteménykezelés és a 
kutatómunka is elengedhetetlen egy kiállítás létrehozásához. Tehát a múzeum három 
szerepköre, amelyr l a következ  pontban írok b vebben, elválaszthatatlan egymástól. 
Egy sikeres múzeumi kiállításhoz, a megismerést segít  munkatársak, a 
múzeumpedagógusok és a közművel dési osztály szoros együttműködésére van szükség 
(Cseri 2009).  

 
2.1. Múzeumi ismeretterjesztés funkciói 
Érdemes szót ejteni arról, hogy milyen alapvet  feladatai vannak a múzeumnak. 

Három f  szerepkört különíthetünk el:  

1. gyűjtés és a gyűjtemény konzerválása, rendszerezése 

2. kutatómunka, azaz a gyűjtemény tudományos feldolgozása 

3. a kutatási munkáknak és a gyűjtemény bizonyos részének kiállítása, vagyis a 
múzeumi ismeretterjesztés, tudománykommunikáció (Matskási 2000) 

Szakdolgozati témámhoz a hagyományosan értelmezett harmadik feladat, a múzeumi 
ismeretterjesztés kapcsolódik, ezért a fejezet további részében ezt kívánom 
részletesebben kifejteni. 

Már régóta érezhet  egyes múzeumi közegekben egy fajta feszültség, annak 
kapcsán, hogy melyik múzeumi szerepkör nagyobb jelent ségű. Vajon a kutatás a 
fontosabb egy múzeumban vagy a múzeumi ismeretek átadása a nagyközönség felé? 
Erre a kérdésre számomra is elfogadható választ ad Cseri Miklós egyik értekezésében, 
miszerint az „igazság valahol a kettő között van” (Cseri 2009). Abban, hogy a múzeum 
feladatai közül az ismeretterjesztés hangsúlyosabbá váljon nagy jelent sége volt a 1971-
ben Grenoble-ban lezajlott ICOM4 konferenciának. Ott jelent meg ugyanis az az elv. 
Ezen az eseményen világítottak rá arra a fontos tényez re, hogy a múzeumokat még 
szélesebb körben kell megismertetni a látogatók számára (ICOM 1971).   

 
4  ICOM (International Council of Museums): Múzeumok Nemzetközi Tanácsa. 19Ő6-ban alapították 
azzal a céllal, hogy minél jobban hangsúlyozza a múzeumok közönségkapcsolati és közművel dési 
szerepét. Egy olyan szakmai közösséget étre, amely lehet séget teremt különböz  nemzetközi szakmai 
együttműködésekre. 



14 
 

A XXI. században a múzeumi kommunikáció és az ismeretterjesztés egyre 
hangsúlyosabbá válik. A mai múzeum nem a kutatók által kisajátított és elszigetelt 
„elefántcsonttorony”, hanem olyan közeg, ahol laikusként is szórakozva tanulhatunk, 
közösségben lehetünk, kikapcsolódhatunk. Tehát elmondhatjuk, hogy a modern 
szemléletű múzeumokban a korábban említett feladatok kib vültek, olyan új funkciók is 
megjelentek, mint a helyi közösségek formálása, megtartása (Koltai 2010). A múzeumi 
kiállításokat egyre inkább áthatják a különböz  szórakoztatóiparban használatos népszerű 
interaktív eszközök, amelyek szórakoztatják és egyúttal tanulásra biztatják a látogatót 
(Szalkai 2009).  

„Mi az az érték, amivel egy múzeum rendelkezik, és amit a közönség elé tárhat, a 
látogatók számára hasznosíthat oktató, ismeretterjesztő, szórakoztató céllal? Teszi fel a 
kérdést Káldy Mária (2009. 2. o.). Válaszában a múzeum gyűjteményanyagát, a 
kiállításokat, valamint a szakemberek és kutatók munkáit említi. Ezen kívül hozzáteszi, 
hogy sok esetben a múzeum épülete (Magyar Nemzeti Múzeum, Iparművészeti 
Múzeum), valamint az épület környezetéb l adódó különlegességek is (Salgótarján, 
Bányamúzeum) hozzájárulnak ehhez az értékhez (Káldy 2009).  

Az ismeretterjesztés nemcsak a múzeumpedagógusok, hanem az egész múzeumi 
intézmény közös feladata. Így például a kiállítások el készítéséhez kapcsolódó kurátori 
feladatkör is rendkívül fontos, amely a feldolgozás és kutatás mellett a közönség felé való 
közzététel is jelent s. „A tárlatot is rendezi valaki” (Frank 1992, 13.o.). Ezen kívül Cseri 
Miklós (2009) a múzeumi ismeretterjesztéssel kapcsolatban rendkívül fontosnak tartja a 
folyamatos, szakszerű múzeumpedagógusi képzést, amely egyrészt egy folyamatos 
szakmai fejl dést is jelent a múzeumnak, másrészt meg rizheti azt a min séget, amit egy 
múzeumtól elvárnak a látogatók. Ehhez hozzátartozik, hogy a tárlatvezet k, 
foglalkozásvezet k, múzeumpedagógusok az adott múzeumi profilnak megfelel  
precizitással, képzettséggel rendelkezzenek, akik szakmailag megfelel  foglalkozásokat 
tartanak a látogatók elvárásaihoz igazodva. Cseri továbbá hosszú távú feladatként jelöli a 
múzeumi életben a „teacher's traininget”, azaz egy olyan pedagógusi továbbképzést, 
fórumot, amely az együtt gondolkodást teszi lehet vé. Nemcsak tanárokat, hanem 
tárlatvezet ket, önkénteseket is támogatnak a szakmai fejl désükben. Ezzel egy min ségi 
ismeretterjeszt i munkacsoport jöhet létre a múzeumokban, amely hozzájárul a 
közművel déshez is.  

Fontos megemlíteni, hogy a múzeumi ismeretterjesztéshez a múzeumpedagógia 
mellett hozzátartoznak a kiállítások, a tudományos publikációk és a különböz  
közönségforgalmi szempontból fontos médiában történ  megnyilatkozások, azaz a 
múzeumi honlapok és egyéb nyomtatott kiadványok.  

Kutatásom során a múzeumok saját gyűjteményéb l létrehozott kiállítások és 
id szaki kiállítások ismeretterjesztését tanulmányoztam, amely kimondottan gyerekeket, 
fiatalokat céloz meg. Felméréseimet a Ludwig Múzeumban, Magyar 
Természettudományi Múzeumban, és külföldön, Franciaországban Tours városában 
található Természettudományi Múzeumban végeztem. 
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2.2. Múzeumi tanulás 
A múzeumi tanulásra három definíciót szeretnék ismertetni, három múzeumi 

szakemberekt l. Bár különböz  irányból közelítik meg a kérdést, mégis számos 
hasonlóságot fedezhetünk fel bennük.  

„A múzeumi tanulás, az aktív interpretáció folyamata semmi más, mint a személyessé 
váló kulturális identitás konstruálásának kivételezett, királyi útja. A múzeum termei a 
kortárs nemzeti kultúra laboratóriumaként állnak előttünk, kísérletek, modellek, 
értelmezések, kérdések és válaszok sora, utalásokkal teli helyeiként, ahol egyszerre 
tanulunk egymástól, a művektől és a művekről, végül, de nem utolsósorban, éppúgy, mint 
a színházban: a rendezéstől”. (Hemrik 2009a 142. o.) 

 
  „A múzeumi tanulás olyan informális, önkéntes környezetben szerzett transzformatív, 
affektív tapasztalat, melyben új attitűdöket, érdeklődéseket, értékeléseket, 
meggyőződéseket vagy értékeket fejlesztünk ki. (Lord 2007. 17. o.) 

„kiszámíthatatlanabb; nagyobb az egyéni irányítás szerepe; potenciálisan 
lezáratlanabb, „nyílt végű” tanulási folyamatot eredményez; összetettebb, változatosabb 
válaszreakciókat inspirál.” (Hooper-Greenhill 2007. 4. o.) 
 

Hemrik László szerint a múzeumi tanuláshoz mind a befogadó, mind az ismeretet 
átadó fél aktív hozzájárulására van szükség. Érdekes, hogy kortárs művészeti 
múzeumpedagógusként a termeket természettudományos képpel jellemzi, 
laboratóriumként, kísérletek helyszíneként értelmezi. Tehát, egy ilyen térben nincsenek 
egyértelmű válaszok, a látogatóknak aktívan részt kell venniük a kiállított művek 
értelmezésében, és ebben az összefüggésben inkább múzeumi felhasználóknak 
nevezhetjük ket. Ez a fajta meghatározás szoros kapcsolatban áll a konstruktivista 
pedagógiai irányzattal. 

Barry Lord több kiemelked  tanulás módszertant vizsgáló kutatóhoz hasonlóan (pl. 
Dewey, Piaget, Vygotsky, Kolb) a múzeumi tanulást egy fajta folyamatként mutatja be. 
Értelmezésében a tanulás nemcsak egy egyirányú információközlés, hanem érzelmekkel 
átélt ismeret-befogadás. Továbbá kiemeli, hogy a múzeum különlegessége, hogy nem egy 
kötelez en kiválasztott helyszín, mint az iskola. A szinte idealizált elképzelésnek tűn  
gondolatát, miszerint egy ilyen egyedülálló közegben a tanulni vágyók képesek akár 
meggy z déseket és értékeket is fejleszteni, egy konkrét múzeumi példával támasztom 
alá. A Magyar Természettudományi Múzeum állandó kiállítása tartalmaz egy 
elgondolkodtató interaktív feladatot a mindennapjainkban megjelen  biodiverzitással 
kapcsolatban. „Sorold fel, hogy milyen állatokat ettél eddig életedben, és hol élnek, 
milyen életmódot folytatnak!”. Sokszor egy átlagos múzeumi felhasználó nem is gondol 
bele, hogy a mindennapjaiban ennyire jelen van a természeti változatosság. Egy ilyen 
üzenettel hazaérkezve egy halkonzerv kinyitásakor talán rákeres, hogy tulajdonképpen 
milyen állatot fogyaszt, és elgondolkodik rajta, hogy a túlhalászat milyen globális 
problémákat vethet fel. 5    

 
5   Magyar Természettudományi Múzeum: egy látogató által átélt múzeumi élmény a Sokszínű élet 
című kiállítás, a hétköznapokban megjelen  „láthatatlan” sokszínűséggel foglalkozó kiállítási részlet 
alapján. 
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A múzeumok kiváló oktatási és tanulási környezetet jelentenek, ahol a gyerekek 
fejleszthetik különböz  képességeiket, és új ismeretanyaggal gazdagodhatnak. Az iskolai 
oktatás jöv jével kapcsolatban ugyanis elképeszt  nehézségek és kihívások merülnek fel 
a mai kor könnyen hozzáférhet  könnyen befogadható, élvezetes, ám mégis nehezen 
ellen rizhet  információ tömeggel (Bindé 200ő). „Az iskola f képp rendszerez, számon 
kér, a múzeum els sorban bemutat és élményt nyújt… Éppen ezért értékel dnek fel a 
múzeumok, mint hozzáférhet  és hiteles tanító helyek.” (Kárpáti 2009. 31. o.) Kárpáti 
(2009) továbbá kifejti, hogy milyen kompetenciák fejlesztésére van lehet ség a múzeumi 
közegben, különösen a kiállítási térben:  

 információ feldolgozás,  

 elemzés, tanulási képesség,  

 interaktív információs rendszerben gondolkodás képessége  

 csapatban tanulás, egymástól tanulás lehet sége 

A felsorolt kompetenciák közül kiemelhet  a kreativitás és innováció jelent sége. 
Maslow motivációs piramisa (19Ő3) szerint is ez található meg a csúcson, vagyis a 
kreativitás, önmegvalósítás. Ahhoz, hogy a piramis csúcsáig eljuthassunk, természetesen 
szükséges kielégíteni az alsóbb szinteket is. Mindegyik szinten történhet tanulás. A 
múzeumi ismeretszerzés, múzeumi tanulás a piramis tetején helyezkedik el. 
Nyilvánvalóan ahhoz, hogy az alsóbb szintekb l egyre magasabbra jussunk, ki kell 
elégíteni a múzeumnak az alapvet , mondhatni kényelmi, fizikai szükségleteket is, amely 
a múzeumi tanuláshoz elengedhetetlen (Vidacs 2013). Abban az esetben, ha a látogatót 
otthoni vagy személyes gondjai akadályozzák abban, hogy a foglalkozásra, 
tárlatvezetésre figyeljen, akkor a múzeum ezen a bels  motiváción csak igen nehezen tud 
segíteni (Falk és Dierking 1992.).  

Hemrik (2009b) a múzeumi foglalkozásokon megjelen  szükségleteket két csoportra 
bontja: a fizikai komfort, valamint a mentális komfort. Ahhoz, hogy a múzeumi 
foglalkozáson a látogató és a múzeum között megfelel  párbeszéd alakulhasson ki, 
mindkét igényre oda kell figyelni. A fizikai komfort megteremtéséhez hozzájárul, ha úgy 
viselkednek a látogatókkal, mintha otthonukba fogadnák ket, üdvözlik, leültetik ket, 
hogy kényelmesen érezhessék magukat. A szellemi szükségletek kielégítéséhez nagyon 
fontos, hogy a múzeumpedagógus kell en informált legyen arról, hogy milyen csoport 
érkezik milyen érdekl déssel, tudással (Hemrik 2009b). 

2.3. Tanulási modellek  
A tanulás témájához kapcsolódóan fontos érdemes említést tenni a tudás típusairól is. 

A hallgatólagos tudás olyan ismeretanyag, amelyet nehezen lehet megmérni, szavakkal 
sem egyszerű megmagyarázni, ám sok gyakorlattal beépül  személyes tapasztalatként 
jelenik meg (Polányi 1997). Ilyen lehet például az iskolában vagy más területen 
elsajátított szabályok, eljárások alkalmazása. Egy múzeumi közegben ezt a felszín alatt 
lév  tudást bizonyos interaktív elemekkel, tárgyakkal működésbe hozhatjuk. Az 
informális tudás olyan gyakorlati életben szerzett ismeretanyag, amely egy probléma 
megoldásakor könnyebben a felszínre kerül. A megnyilvánuló, azaz explicit tudás 
könnyen számon kérhet , ilyenek lehetnek a történetek, könyvek, filmek révén szerzett 
ismeretanyagok (Kárpáti 2009). 
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2.3.1. Kolb–féle tanulási elmélet 
A Kolb-féle tanulási elmélet lényege a folyamatban rejlik, azaz az újratanulásban, a 

folyamatos átalakításokban és a különböz  információk integrálásában. A tanuló a 
környezettel állandó kapcsolatban van, a felmerül  problémákra válaszul megoldásokat 
keres, alkalmazkodik. Nemcsak gondolati tényez k, hanem érzelmi tényez k is 
befolyásolják az tanulás folyamatát (Kolb 198Ő). Ezen kívül kiemeli a társas tanulás 
el nyeit, amelynek a múzeumi tanulásban kiemelked  szerepe van, hiszen egy kiállításra 
általában nem egyedül mennek az emberek, hanem iskolai csoporttal, családdal, 
barátokkal. A múzeumlátogatás mindenképp társas érintkezés, hiszen ha egyedül 
megyünk, akkor is találkozunk a terem rrel, ruhatárossal, múzeumi alkalmazottakkal, 
akikkel szóba elegyedhetünk (Hein 1998). Iskolai foglalkozások alkalmával 
megfigyelhet , hogy a diákok szívesen mutatják meg, vagy mondják el egymásnak a már 
korábbról hozott ismereteiket. Kolb (198Ő) négyféle tanulási típust különböztet meg (2. 
táblázat).  

2. táblázat: saját összefoglaló táblázat, Mihálkó (2007) és Gibbs (2007) nyomán 

A fentebb kifejtett tanulási stílusokat érdemes kihasználni különböz  múzeumi 
kiállítások, foglalkozások, események megtervezésekor, hogy minél több tanulási típusba 
tartozó embert hozzásegítsenek az ismeretek befogadásához. Nemcsak a kiállítási 
helyszín, hanem különböz  foglalkozási terek, interaktív tárgyak, feliratok kialakításánál 
is érdemes minden tanulási típust szem el tt tartani (Kárpáti 2009; Bárd 201ő). 

2.3.2. Konstruktivizmus 
Maga a konstrukció szó azt jelenti, hogy megalkotni, felépíteni valamit. A 

konstruktivista filozófia elmélet az 1970-es évekt l kezdve a pedagógiában is megjelent. 
Lényege, hogy a tanulók állnak a központban, akik egy új fajta tudást hoznak létre korábbi 
ismereteik és a meglev  eszközök segítségével (Spronken-Smith 2008). Ennek 
köszönhet en az tanulás nem egy küls  elvárt szabályrendszerhez alkalmazkodik, hanem 
a saját tapasztalataihoz (Hein 1998). A konstruktivisták szerint a tudás és tanulás egy 
bels  felépített folyamat, ahol a befogadó mellett a tudás átadójának is kulcsfontosságú 
szerepe van a tudás kialakításában (Nahalka 2002). 

A konstruktivista tanulás elméletét a múzeumi közegbe George Hein vezette be. Úgy 
gondolta, hogy a múzeumi látogatók a korábbi tapasztalatok alapján a múzeumi élmények 
kiegészítésével új ismereteket szerezhetnek egy kiállítás befogadása folyamán. A 
tanuláselmélettel foglalkozó kutatók köztük Dewey, Piaget és az  kutatásaikat összegz  

közérthető 
megfogalmazás 

tudományos 
megfogalmazás 

jellemzés  

megfigyel  divergens széttartó, érzékelés orientált, kevésbé aktív 
elméletalkotó asszimilátor beolvasztó, gondolkodás centrikus, nagy 

mennyiségű információt képes befogadni, 
logikus következtetéseket von le 

döntéshozó konvergens összetartó, tervezés centrikus, jól oldja meg a 
problémákat, az elméleteket gyakorlatban is 
alkalmazza 

cselekv  akkomodátor cselekvésorientált, gyakorlati alkalmazkodásban 
nagyon hatékony, próba-elemz  képessége 
kiemelked , szívesen hagyatkozik mások 
elképzeléseire 
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Vygotsky szerint is a gyakorlati személyes megismerésnek nagy szerepe van a tanulás 
folyamán. Dewey az Iskola és a társadalom című munkájában (1912) az ideális iskolát 
egy olyan intézménynek képzelte el, amelynek egyik szintjén egy múzeum található. Ez 
a szint lenne a laboratóriumok, fizikai, kémiai, biológiai kísérletek, illetve művészeti, 
zenei oktatások helyszíne. Fontosnak tartotta, hogy a tanulás folyamán a motiváltság 
belülr l fakadjon, és saját érdekl désére támaszkodjon (Dewey 1912; Kárpáti 2011). 

2.4. A múzeum és az iskola kapcsolata 
A 3. táblázatban a formális tanulást hasonlítjuk össze az informális tanulással. Az 

utóbbihoz tartozik többek között a múzeumi oktatás is, ezért fontosnak tartottam 
összehasonlítani a két tanulási forma különbségeit, el nyeit és hátrányait.  

 Formális Informális/Közvetlen 
tanulás 

Hol jelenik meg? Iskolai oktatásban Számos egymástól eltér  
helyzetben és helyszínen 
valósulhat meg, mint 
például múzeumokban, 
tudományos 
oktatóközpontokban, 
tematikus parkokban… 

Ki irányítja? A tanár A tanuló  
Mi alapján? Osztályt vagy iskola típust 

vesz alapul. 
Iskolán kívüli tevékenység. 

Milyen terv szerint?  El re megtervezett 
program szerint  Egymásra épül  órák 
alapján 

 Nem el re tervezett 
program szerint, 
alkalmanként valósul 
meg.  Közvetlen, nem 
épülnek egymásra a 
foglalkozások 

Mennyire el írt? Kötelez  Nem kötelez  
Mi a hangsúlyos? A következ  sorrend 

szerint zajló esemény: 
fogalom  példák  
kísérletek 

A gyakorlati tapasztalat a 
hangsúlyosabb 

Mennyire kiszámítható? Kevés váratlan esemény  Sok váratlan esemény 
Ki van a központban? Inkább az egyén Inkább a közösség, 

közösségközpontú, 
együttműködésen alapuló 
tanulás 

Ki választja ki az 
id pontot? 

Nem a felhasználó A felhasználó 

Milyen az értékelés? Értékelés létezik, elismert 
bizonyítvány jár érte 

Nem jár érte bizonyítvány 

3. táblázat: Formális és informális tanulás összehasonlítása saját értelmezés és Miotto (2002) alapján. 
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Coombs és mtsai (1973) a tanulási helyek, helyzetek sokszínűségéb l adódóan 
három kategóriát alakítottak ki: formális, non-formális és informális tanulás. A formális 
tanulás a hagyományos iskolarendszerben történ  oktatás során valósul meg, amely 
folyamatos számonkérésékkel és a végén elismert bizonyítvány megszerzésével jár. A 
non-formális tanulás iskolarendszeren kívül, ám szervezett keretek között, határozott 
célkitűzés mellett történik, például munkahelyi képzések alkalmával. Az informális 
tanulás nagyon változatos terekben történhet, például múzeumokban, tudományos 
oktatóközpontokban, tematikus parkokban (Miotto 2002). Idetartozik a családi körben és 
a különböz  közösségekben elsajátított tudás is. Fontos eleme ennek a formának az 
információszerzés és a képességfejlesztés. Érdemes megemlíteni, hogy ismereteink nagy 
részét non-formális és informális tanulással szerezzük meg, amely tanulási formák 
történetileg is megel zik a hierarchikusan felépített zárt iskolai keretet (Bajusz 2011). 

A 2. táblázatba csak a formális és informális tanulást foglaltam bele, mivel a múzeum 
és iskola kapcsolatához, valamint a témámhoz is ez a két forma kapcsolódik a leginkább. 
Egy múzeumi felhasználó a legtöbb esetben nem kimondottan ismeretszerzés céljából jön 
el, hanem hogy kikapcsolódjon, jól érezze magát többnyire közösségben, a családjával 
vagy a barátaival. Mondhatjuk, hogy ez a fajta ismeretszerzés inkább informális keretek 
között zajlik (Gibbs és mtsai 2007). 

A formális oktatás el nye abban rejlik, hogy a tanulási folyamatot nyomon lehet 
követni számonkérésekkel, dolgozatokkal. A múzeumi látogatás, foglalkozás általában 
egyszeri és különleges alkalom, ami egyszerre el nye és hátránya is, hiszen nem igazán 
van lehet ség az ellen rzésre így kevésbé lehet kimutatni, hogy milyen formában is 
történt a tanulás (Hooper-Greenhill 2007). 

Nem hagyatjuk ki, hogy a két helyszín között is alapvet  különbségek vannak. Noha 
az iskolai helyszín kötöttebb, mégis otthonosan mozognak ott a gyerekek. Egy múzeum 
izgalmasabbnak tűnhet els re, de mégis el fordulhat, hogy az ismeretlen közeg 
érzelmileg szorongást vált ki (Vásárhelyi 2009.). 

Egy iskolai csoport egy múzeumlátogatásra, foglalkozásra kett s motivációval 
érkezik. Bels  indíttatás lehet, hogy megszabadulhatnak az iskolai kötöttségekt l, új 
különleges tárgyakat és helyeket fedezhetnek fel. A küls  elvárás pedig az iskolai 
kötelezettséget teljesítése, múzeumpedagógusok segítségével történ  tanulás bizonyos 
kötöttségek közepette (Falk és Dierking 1997.). A múzeumi helyszínek egy olyan 
lehet séget nyújtanak, amely különböz  foglalkozásokon keresztül kiegészítheti az 
iskolában elsajátított tudást. Nemcsak a kiállításokon tanulhatnak a múzeumi látogatók, 
felhasználók, hanem a foglalkozásokon, tárlatvezetéseken is, ezért a 
múzeumpedagógusok szerepe is kiemelked  (Bárd 2009a). 

Ahhoz, hogy a múzeum és az iskola között jól működ  kapcsolat épüljön ki, a 
pedagógus és múzeumpedagógus együttműködésére van szükség. A tanárnak 
felkészültnek kell lennie a múzeumpedagógiai foglalkozásokról, hogy az ott tanultakat 
összekapcsolhassa az adott tananyaggal, beépíthesse az adott tantárgyba. Az 
animátoroknak, foglalkozásvezet knek ehhez már érdemes a tanév befejeztével az 
iskolák rendelkezésére bocsátani a következ  évi múzeumpedagógiai programokat, 
tematikákat korosztályok szerint lebontva (Káldy 2010; Németh 2011). 

Traudel Weber (2002) szerint az iskolák kétféle módon használják ki a múzeum adta 
lehet ségeket. Egyrészt egész napos kirándulás keretein belül, másrészt pontosan 
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eltervezett, meghatározott céllal. Az utóbbin belül három lehet séget említ meg a 
foglalkozás és a tananyag kapcsolata alapján: 

1. Új téma kezdése el tt egy múzeumi látogatással indítanak, amely megalapozza és 
felkelti érdekl désüket az iskolai téma iránt 

2. Ha már belekezdtek egy témába, akkor különösen jó lehet séget ad egy múzeumi 
látogatás arra, hogy több szempontból is megvizsgálhassák az adott témát. 

3. Egy téma lezárása alkalmával, amikor egy csoport összefoglalhatja és értelmezheti 
az eddig tanultakat. Természettudományos tematikánál ez különösen fontos lehet, hogy 
egy fizikai jelenséget, természeti jelenséget a valóságban is bemutassanak (Weber 2002). 

2.5. A múzeumpedagógia történeti és módszertani áttekintése 
A múzeumpedagógia történetét dióhéjban, a teljesség igénye nélkül kívánom bemutatni 
külföldi és hazai példák ismertetésével. Különösen olyan témákra térek ki, amelyek 
kapcsolódnak a kutatási irányomhoz, azaz a mediális tárgyak szerepéhez.  
 
2.5.1 A múzeumpedagógia rövid áttekintő története 
 
2.5.1.1 Kezdetek – a múzeumpedagógia gyökerei 

Történetileg I. Ptolemaioszig, Nagy Sándor utódjának koráig kell visszamennünk, az 
Alexandriai Könyvtárba, ahol filozófusok, korabeli tudósok vitatták meg egymás 
eredményeit, el adásait. Ebben az id ben már elkezdték Musaemnak hívni ezt a szellemi 
központot (Dunn 201ő).  

Az els  oktatással kapcsolatos intézmény az 1683-ban alapított Ashmolean Múzeum. 
Akkoriban a világot járt gazdag emberek körében elterjedt szokásként létezett, hogy 
különböz  egzotikus tárgyakkal teli szobát alakítottak ki otthonukban, ahol régi 
könyveket, kitömött állatokat, értékes ásványokat, valamint egyéb értékes 
különlegességeket állítottak ki, kifejezve gazdagságukat, műveltségüket. Egy ilyen 
gyűjteményt ajándékozott Elias Ashmolean az Oxfordi Egyetem számára 1677-ben, 
amely megalapozta az Ashmolean Múzeum alapjait (Salter és Lobel 19őŐ). 

A múzeumpedagógia a felvilágosodás eszméjéb l és az el z  fejezetben bemutatott 
modern szemléletű pedagógiai irányzatokból n tte ki magát (Vásárhelyi 2011a). 

A modern múzeumpedagógia alapjait Jean Piaget fektette le reformpedagógia 
módszereivel, amelyben a tanulót aktív információkeres ként határozza meg. A 
napjainkban is el szeretettel alkalmazott felfedezéses tanulást, valamint a hands-on 
kiállításokat6 is az  elméletéhez vezetik vissza.  

2.5.1.2 Múzeumpedagógia a nagyvilágban és hazánkban 
Míg a XIX. századi Európában az a trend uralkodott, hogy a múzeum kizárólag a 

kutatók számára fenntartott elit hely, addig Amerikában létrehozták a modern 
múzeumpedagógia gyakorlati alapjait is. Az Egyesült Államokban már a múzeumok 
megalapításakor komoly hangsúlyt fektettek arra, hogy azok oktatási helyszínként is 
működjenek (Roberts 1997). Jelenleg is az Amerikai Múzeumok Szövetsége csak azokat 
 
6  Tapintható kiállítások, vagyis olyan interaktív elemekkel, megérinthet  tárgyakkal gazdagított 
helyszínek, amellyel a múzeumi felhasználók számos kompetenciákat fejleszthetnek. 
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a múzeumokat fogadja el hivatalosan, amelyek oktatással is foglalkoznak. Az els  hands-
on kiállítások a XX. század elején jelentek meg. Említésre méltó, hogy a Természetbúvár-
termek eredete is amerikai elképzelésre vezethet  vissza. Mindez hozzájárulhatott ahhoz, 
hogy az amerikai családok körében a múzeumok közkedvelt kikapcsolódási célpontokká 
váltak.7 

A különféle múzeummal foglalkozó irányzatok az 1920-as évek után kezdtek 
szétválni. Ezek közül a múzeumpedagógia és a múzeumpszichológia célja, hogy az 
ismeretterjesztést, a múzeumi tanulást minél érdekesebben mutassa be. A XX. század 
közepét l különböz  indíttatásból mind a nyugati, mind a keleti-európai országok 
múzeumai elkezdtek nyitni a szélesebb közönség felé. Csehországban, az 1970-es 
években már külön posztgraduális képzést indítottak azon érdekl d k számára, akik a 
múzeumpedagógiában, pszichológiában és a köznevelésben kívánták elmélyíteni 
tudásukat (Hooper-Greenhill 2007).  

Angliában az 1990-es évekt l kezdve komoly fejlesztések történtek abba az irányba, 
hogy még jobban támogassák a múzeumi keretek között történ  oktatást. Ennek 
eredménye, hogy a 2000-es években már több brit intézmény el re meghatározott 
múzeumpedagógiai programmal rendelkezett. Jól tetten érhet  a változás brit szakmai 
körökben, azzal, hogy a museum education kifejezés helyett a museum learninget kezdték 
el használni. 

Magyarországon az els  múzeumokat a XIX. században alapították (1802. Nemzeti 
Múzeum, 1872. Néprajzi - , Szépművészeti és Iparművészeti Múzeum különválása). Az 
1870-es évekt l kezdve a vidéki közösségek is igényt tartottak saját hagyatékaik, 
gyűjteményeik bemutatására, ezért létrehozták az els  vidéki múzeumokat (Korek 1988).  

A XIX-XX. században a múzeumok többnyire tudományos kutatóintézetekké 
alakultak, kevésbé volt jellemz , hogy saját közművel dési programmal rendelkeztek 
volna. A XX. század els  feléig néhány karizmatikusabb személy kiemelked  munkáját 
leszámítva jelent sebb el relépés nem volt tapasztalható a hazai múzeumpedagógia 
életében. Ilyennek számított dr. Farkas László, aki pedagógusként földrajzórákat tartott a 
Néprajzi Múzeumban. 193ő-ben külön múzeumi segédanyagot is létrehozott, amely az 
els  múzeumi oktatással kapcsolatos kiadványnak számít hazánkban (Káldy 2011). 

A múzeumpedagógiában a pragmatista gondolkodásmód is hozzájárult ahhoz, hogy 
a látogatókat inkább cselekv  aktív múzeumi felhasználókként kezeljék. A Charles S. 
Pierce nevéhez fűz d  pragmatizmus az Egyesült Államokból indult. Elméletének 
lényege, hogy az ember egy olyan lény, aki önmaga hozza létre saját világát, életét, képes 
választani, dönteni (Turrisi 1997). A pragmatizmus inkább a természettudományi és 
technikatörténeti múzeumpedagógiai módszerekre gyakorolt kiemelked  hatást. Ebb l az 
irányból alakultak ki az els  Science Centerek az USA-ban, majd kés bb Nyugat-
Európában is. Ez a fejl dési irány 90-es évek óta a hazai múzeumokban is tetten érhet , 
különböz  interaktív tárgyak felhasználásában nyilvánul meg (Bárd 201ő). 

A múzeumpedagógia mai arculatához a Németországból származó 
művészetpedagógiai irányzatok is jelent sen hozzájárultak. A XIX-XX. század 
fordulóján ezek a törekvések Alfred Lichtwark, Konrad Lange és Carl Götze nevéhez 

 
7  http://www.aam-us.org/about-museums/museum-facts (letöltve: 201ő. május 16.)  

http://www.aam-us.org/about-museums/museum-facts
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fűz dnek, akik hangsúlyozták a múzeumok szerepét az oktatásban. Lichtwark, a 
hamburgi műcsarnok igazgatója nagyon fontosnak tartotta, hogy a művészekkel és 
műalkotásokkal minél szélesebb réteg, minél személyesebb formában találkozhasson. 
Újítása abban rejlett, hogy a megszokott egyoldalú lexikális bemutatások mellett el térbe 
helyezte a párbeszédes, interaktívabb formákat. Másik újítása, hogy a tárlatvezetés nem 
kronologikus sorrendet követett, hanem az akkori kortárs művekt l indult el, majd 
visszafelé haladt a korábbi korok felé (Joó 201Ő). 

Ennek a hagyományaiból merít  múzeumpedagógiai esettanulmányt szeretnék 
bemutatni, mely a budapesti Next Galéria8 az „Elképeszt ”9 című múzeumpedagógiai 
programsorozat keretében valósult meg. A foglalkozást általában fiatal művészek tartják. 
Egy jégtör  drámajátékkal kezdenek, ez segít feloldani a gyerekeket, megteremtve azt a 
személyes légkört, nyitottságot, ami a műalkotások befogadásához elengedhetetlen. A 
következ ben pedig olyan drámajáték következik, amelynek a célja a művek és a 
művészek megismerése, a tér élményének befogadása. Ebben a lépésben az animátor nem 
magyarázza el a mű jelentését, hanem a gyerekek közösen próbálják meg csoportosan 
vagy párban megfejteni, hogy mi is van az alkotások „mögött”. Végül mindig egy alkotási 
fázissal fejez dik be, amikor a látott stílusokat kipróbálhatják, és egy kicsit 
kikapcsolódhatnak (Kovács 2011). 

Műszaki, és technikatörténeti területen érdemes megemlíteni a németországi 
Deutches Museumot, ahol az oktatást és az interaktivitás fontosságát már az intézmény 
alapításakor figyelembe vették. A kiállítótérben eleve úgy rendezték el a különféle 
tárgyakat, hogy azokkal els sorban az élmény alapú tanulás (edutainment) lehet ségét 
biztosítsák (Koltai 2010). 

Oscar von Müller, a Deutches Múzeum alapítója már a múzeum megálmodásakor is 
szem el tt tartotta a múzeum és az iskolák közötti szoros együttműködést, amely azóta is 
hozzátartozik az intézmény profiljához. Ezt bizonyítja az is, hogy továbbképzési 
lehet séget és kedvezményes belép jegyeket biztosítanak a pedagógusok számára 
(Németh 201Ő). 

2.5.1.3 Hazai helyzet részletesebben a II. világháború után 
Hazánkban a második világháborút követ en 19Ő9-t l állami tulajdonba kerültek a 

múzeumok. Az 1960-70 években történ  átszervezéseknek köszönhet en a 
közművel désre is nagyobb hangsúlyt fektettek (Káldy 2009). Ebben az id szakban 
kiemelked  szerepe volt az 1975-ben alakult Múzeumi Restaurátor és Módszertani 
Központnak (MRMK), amely folyamatosan támogatta a múzeumok közművel dési 
programjainak szervezését, a továbbképzéseket, konferenciákat, továbbá módszertani 
kiadványok létrehozását és terjesztését. Az 1976-os Közművel dési Törvények10 is 
el segítették a változásokat. Az 197Ő-es nemzetközi múzeumi ICOM konferencia 
 
8  Next Galéria: több díjjal elismert, fiatal kortárs művészek által készített kiállítások helyszíne 
Budapesten az Aulich Lajos utcában. 

9  Elképeszt !”: kortárs múzeumpedagógiai programsorozat a Next Galériában, ahol sokszor 
művészek, ismert el adók mutatják be a műveket, filmeket, animációkat. 
http://nextartgaleria.hu/category/museum/ (letöltve: 201ő. május 8.) 

10  1976. évi V. törvény a közművel désr l. 22§/Ő : Kiemeli a közéleti művészeti amat r szakkörök és 
klubtevékenységek, foglalkozások el segítésének fontosságát közművel dés céljából. 

http://nextartgaleria.hu/category/museum/
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megfogalmazása is jól mutatja az akkori változásokat: „A múzeum nem profitra törekvő, 
a társadalom és fejlődése szolgálatában álló, a köz számára nyitott intézmény, amely az 
emberek, és környezetük tárgyi emlékeit gyűjti, megőrzi, kutatja, feltárja és kiállítja 
tudományos, közművelődési és szórakoztató céllal.”  

Ebben az id szakban el térbe kerültek a gyerekfoglalkozások, és egy élénkebb 
múzeumpedagógiai élet bontakozott ki. Több módszertani elemzés, tanulmány, 
pedagógiai oktatóanyag jelent meg múzeumok kiadásában. Ebben az id szakban 
színvonalas programjaival a Tudományos Ismeretterjeszt  Társulat is hozzájárult a 
múzeumi ismeretterjesztéshez. A különböz  átszervezéseknek, változásoknak 
köszönhet en 1979-re 16,8 millióra emelkedett az évi múzeumi látogatók száma (Káldy 
2011).  

1980-as évek közepét l azonban fordult a kocka, és az egyre nagyobb anyagi 
bizonytalanság miatt háttérbe szorultak, megszűntek az oktatási és közművel dési 
osztályok, múzeumpedagógiai fórumok. A legnagyobb mélypont 1988-ban következett 
be az MRMK megszűnésével. Bár az utolsó MRMK konferencián több, napjainkban is 
aktuális probléma merült fel, megoldásukra már nem volt lehet ség. A rendszerváltás is 
tovább er sítette a múzeumpedagógia amúgy is bizonytalan helyzetét.  

A 90-es évek kett s változást hoztak. A budapesti nagy múzeumok fejlesztésekbe 
kezdtek, új modern szemléletű kiállításokat hoztak létre, látványos, közönségbarát 
programokat szerveztek. Ezzel szemben a vidéki múzeumok egyre jobban feledésbe 
merültek, egyre kevesebb támogatásban részesültek, így a múzeumpedagógia és az 
oktatás is háttérbe szorult.  

Ebben az id szakban a Pulszky Társaság és más alulról építkez  civil szervezetek 
pótolták valamelyest az MRMK szerepét műhelymunkákkal, közös gondolkodással, 
konferenciák szervezésével (Lengyelné Kurucz 2003). A Magyar Környezetei Nevelési 
Egyesület által szervezett MUSTRA civil kezdeményezés közös gondolkodásra adott 
alkalmat a múzeumi szakma számára a múzeumpedagógia helyzetér l és jöv jér l. Az 
1997-ben a múzeumról és a nyilvános könyvtárakról meghozott CXL. törvény is további 
lehet séget nyújtott a közművel dés fejlesztésére (Vásárhelyi 2003).  

A 2000-es évek újabb reményekkel kecsegtettek a hazai múzeumi világban. A 
Nemzeti Kulturális Örökség Minisztérium átfogó szakmai felügyeleti rendszert hozott 
létre a múzeumok számára külön múzeumpedagógiai és a közművel dési csoporttal. 
Ennek köszönhet en közel 100 múzeum helyzetét mérték fel és elemezték. Kiemelték a 
legsürget bb problémákat, amelyek közül hármat szeretnék megemlíteni:  

1.) Sokszor nem megfelel en képzett munkatársak végzik a közművel déssel kapcsolatos 
foglalkozásokat.  

2.) Nincsenek átfogó múzeumpedagógiával, rendezvényszervezéssel, valamint 
közönségszolgálattal és múzeumi PR-ral kapcsolatos múzeumi képzések.  

3.) Nagyon kevés iskolai csoport keresi fel a múzeumokat, ugyanis hiányoznak a 
megfelel  iskolai oktatáshoz kapcsolódó kiállítási anyagok, tanári segédletek, és a 
megfelel en képzett múzeumpedagógusok (Káldy 200Ő). 

2003-ban kiemelked  helyzetbe került a múzeumpedagógia a Múzeumok 
Mindenkinek program elindításával, amely lehet vé tette, hogy szakemberek 
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együttműködésével, színvonalas szakmai lapok kiadásával illetve konferenciák, fórumok 
szervezésével újraszervezzék a magyar múzeumi szakmai életet felpezsdítsék a magyar 
múzeumi életet. Kiemelném a Múzeumpedagógiai Nívódíj létrehozását, valamint a 
Reneszánsz Év és a KUL-TÚRA Élmény keretein belül kidolgozott múzeumpedagógiai 
programokat. Ezeknek köszönhet en új dimenzióba került a közoktatás és a múzeumi 
oktatás kapcsolata. A program összességében két célt tűzött ki: 
  

1.) A látogatók számára is élvezetes programok létrehozása, szervezése 

2.) A múzeumon belül a közművel déssel, közönségszolgálattal kapcsolatos szakma 
elismerésének kivívása. 

2008-tól folyamatosan meghirdetett pályázati konstrukciók segítették el  a múzeumi 
oktatással kapcsolatos terek és eszközök anyagi forrásának megteremtését a hazai 
múzeumok számára. A fejlesztések kezdetben a Társadalmi Infrastruktúra Operatív 
Program (TIOP), majd a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) keretein 
belül valósultak meg (Bárd 201ő). 

2.5.2 Hagyományos múzeumpedagógia módszerek 
A hagyományos múzeumpedagógiai módszerek és programok közül a tárlatvezetést, 

a foglalkozást, a drámapedagógiát valamint a történetmesélési módszereket szeretném 
bemutatni, mivel az általam megfigyelt programokon is ezeket a módszereket 
alkalmazták a leggyakrabban és legszívesebben a múzeumpedagógusok. 

2.5.2.1 Tárlatvezetés 
Talán ez a módszer az egyik leghagyományosabb, amelynek során a múzeum egy 

vagy több kiállításán vezetik végig a látogatót.  

Több típusa is lehet:  

a.) a tárlatvezetés egy általános képet ad a múzeumról 

b.) egy kiállítást, egy kiállítási részt mutat be 

c.) meghívott el adók, művészek, hírességek tartják a tárlatvezetést 

Mindegyikben azonos, hogy el re kiválasztott tárgyakat már el re felépített tematika 
szerint mutat be a tárlatvezet . Újabban a hagyományos, egyoldalú, frontális el adással 
szemben egy interaktív, beszélgetés-orientált, a látogatót is aktívabban bevonó trend 
bontakozik ki. Vásárhelyi és Bárd kiemeli, hogy érdemes feladatot adni a látogatóknak, 
tárgyakat adni a kezükbe, hogy minél több érzékszervüket vonhassák be egy tárlatvezetés 
alkalmával (Kárpáti 2011). Emellett, tanácsos folyamatosan visszakérdezni az 
animátornak, hogy ne csak a végén tegye fel a klasszikus kérdést, miszerint „Van- e 
kérdése valakinek az elhangzottakhoz?”. Kiemelik azt is, hogy nagyon személyessé teszi 
a tárlatvezetést, ha a vezet  saját élményeket, tapasztalatokat, történeteket, merészebbek, 
akár vicceket is belesz nek az el adásukba. 

2.5.2.2 Drámapedagógia 
„A drámapedagógia olyan oktatási, nevelési módszer, amely a dráma eszköztárát 

használja annak érdekében, hogy a gyermekeket vagy a felnőtteket a közös játék, a közös 
cselekvés, alkotás élményén keresztül juttassa tudáshoz.” (Sándor 2009. őŐ. o.) Ez a 
módszer szintén személyessé és átélhet vé teszi az elmondott információkat. Az eljátszott 
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szereppel például egy természettudományi foglalkozáson a résztvev k jobban 
megérthetik a tudományos jelenségeket.  
2.5.2.3 Történetmesélés 

A Chicagói Művészeti Nemzeti Galéria egyik múzeumpedagógusa így jellemzi a 
történetmesélést: „humanista, interdiszciplináris, interkulturális, multiszenzoros, 
multimediális, konstruktivista és tanulásvezérelt” (Springer és munkatársai 2004. 2. o.). 
Az embereket arra bátorítja, hogy szintén megosszák egymással történeteiket, ezért 
mondhatjuk, hogy humanista. Általában ezek a történetek értékeket vagy esetleg humort 
is tartalmazhatnak, amely mindenki számára érthet . Ennek köszönhet en egy olyan 
közösségi élmény lehet ségét teremtik meg, amely kultúrák közötti különbségeket, 
földrajzi távolságokat is leküzdhet.  

2.5.4 A múzeumpedagógia  szervezeti funkciója és módszertani sajátságai 
„A múzeumpedagógia az a szakterület, amely a múzeumok oktatási feladatait 

gyakorlati és elméleti szintjén ellátja, amely ezen értékek és jelentések optimális 
kommunikációjáról gondoskodik” (Jagošova és Mrázová 2009. 171. o.). 

A múzeum és azon belül a múzeumpedagógia felel ssége és feladata, hogy érthet  
módon bemutassa a tudományt és a kultúrát. Nem alapismeretekkel látják el a diákokat, 
hanem Káldy Mária (2009) szerint demisztifikálják a tudományokat. Ezt a megközelítést 
nagyon aktuálisnak lehet a természettudományi és műszaki múzeumok területén, ahol 
olyan globális szintű etikai vagy környezeti problémákat felölel  témákra is reagálhatnak 
a múzeumok, mint a génmanipuláció, vagy a klímaváltozás (Salazar 2011). 

Ma már a hazai múzeumokban is általános célnak számít a megfelel  programkínálat 
kialakítása életkor szerinti leosztásban. Az óvodásoktól kezdve az általános iskolásokon 
keresztül a gimnazistákig külön múzeumi foglalkozásokat szerveznek, bár az egyetemista 
és fiatal feln ttek számára még mindig hiányosak a lehet ségek (Káldy, Kárpáti és 
Szirmai 2010). 

A múzeumpedagógia tehát nemcsak lexikális tudást ad, hanem élvezhet bb, 
életszerűbb kreatív és sokszínű élményt nyújt. Ezen kívül különböz  készségek, 
kompetenciák fejlesztésére is lehet ségeket ad (Bárd 2009b). A különböz  kompetenciák 
közül kiemelném a társas kompetenciát, a művészeti és kreativitást el segít  készségek 
fejlesztését, valamint az önálló tanulás elsajátításának lehet ségét a múzeumban. A tanuló 
a múzeumot forrásként használhatja fel egy-egy kutatásához az iskolai oktatás során. 
Ezen kívül, lehet séget nyújt a gyerekek számára, hogy egyedi, nem mindennapi 
tárgyakkal találkozhassanak. A kézbe vehet  demonstrációs tárgyak segítségével pedig a 
különleges bánásmódot, az értékek iránti tiszteletet is elsajátíthatják a diákok (Miszné 
Korenchy 2008). 
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3. Térjünk a tárgyra – Tanulás Tárgyakkal 
 

A tárgyakon keresztüli tanulás könnyebben interiorizálódik, és mélyebb szintű 
tudást eredményez. (Koltai 2010, 51. o.) 

 

Ebben a fejezetben a tárgyakkal való tanulásnak csak azon részeit fejtem ki, amelyek 
a mediális tárgyak megértéséhez szükségesek. Szót ejtek a Montessori módszerr l, a 
tárgy alapú oktatásról, valamint néhány ehhez kapcsolódó esettanulmányt is bemutatok. 

Vannak olyan jelenségek, amelyeket tárgyak felhasználása nélkül nagyon nehéz 
megérteni. Ilyen esetben nagy segítséget ad, ha megfogható eszközöket adunk a látogatók 
kezébe. Ha a fényképez gép funkciójáról beszélünk, érdemes azt egy valódi gépen 
bemutatni. Korát meghatározva akár technika történeti szempontból is megvizsgálhatjuk 
azt. Művészi aspektusból is tekinthetünk rá, ha a formájára, színére figyelünk. A tárgyak 
képesek átívelni a középiskolában jól körülhatárolt tantárgyi struktúrákat. Egy 
objektummal több tudományterülethez is találunk kapcsolatot. Olyan társadalmakról, 
népekr l, kultúrákról is információt adhatnak, amelyekr l nem maradtak fent írásos 
emlékek (Miszné Korenchy 2008). 

A gyerekek könnyebben el tudnak képzelni egy régi kort, ha a korszaknak megfelel  
eszközöket vesznek a kezükbe. Amit eddig csak képen láthattak, arról most valóságos 
élményt kapnak (Chatterjee 2010). Ezt nevezzük tárgy alapú oktatásnak (OBL)11.  

Nem is gondolnánk, hogy különböz  demonstrációs eszközökkel, eredeti műtárgyak 
kézbevételével mennyi készséget fejleszthetnek a gyerekek. Vegyük példának az óvatos 
bánásmódot, amely a Montessori módszernél is megjelenik a reggeli csend alkalmakon, 
amikor a tanulók vagy óvodások különböz  törékeny tárgyakat vesznek a kezükbe, és 
adogatják egymásnak. Nemcsak a non-verbális kommunikációt és az egymásra 
utaltságot, hanem a tárgyak iránti tiszteletet is megtanulhatják ebb l. Ez az alkalom azt a 
célt is szolgálja, hogy a gyerekeket önállóságra nevelje, akik bels  nyugalmukat saját 
maguk alakíthatják ki tárgyak segítségével (Montessori 1978). 

A Montessori módszernél, a kezdetekt l nagyon fontos szerepet játszott az eszközök 
és tárgyak használata az oktatásban. Kiemelt figyelmet kapnak a finommotoros 
mozgások, a tapintás, és más érzékszervek fejlesztése. Montessori Mária fontosnak 
tartotta, hogy minél több természetes anyaggal találkozzanak a diákok. Az eszközök 
szigorúan meghatározott anyagokból készültek, és a legtöbbet a mai napig is fából állítják 
el . Pedagógiai módszerére jellemz , hogy el ször mindig a széls séges nagyságú, 
hangú, súlyú eszközöket hasonlítja össze, majd a hasonló formájú, színű tárgyak 
vizsgálata a következ  lépés. Végül, egy sorozat felállítása történik, vagyis egyfajta rend, 
rendszer kialakítása a kézbe vehet  eszközök segítségével. Montessori reformjai közül az 
egyik legnagyobb újítás, hogy a gyerek kerül a központba, az oktató „csak a háttérben 
tevékenyked  organizátor” szerepébe kerül (Bencze 2002).  

 
11  Object based learning (OBL): tárgy alapú oktatás, amelyet újabban múzeumok is el szeretettel 
alkalmaznak az ismeretterjesztésben (forrás: http://www.ucl.ac.uk/museums (letöltve: 201ő. június 9.)). 

http://www.ucl.ac.uk/museums
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Ha egy kiállításnál nagyítót helyezünk ki a műtárgyak mellé, egyértelműen arra 
késztetjük a látogatókat, hogy ezzel az egyszerű hétköznapi tárggyal megfigyelési és 
vizsgálati készségekre ösztönözzük ket. (Kárpáti, Vásárhelyi 2013) 

További készségfejlesztés lehet tárgyak segítségével az önálló kísérletezés és a már 
tanultak összegzése, megértése. Erre jó lehet ségeket ad az Elektrotechnikai Múzeum, 
ahol a diákok rendkívüli fizikaórán vehetnek részt. Ezzel a múzeumot „kézzelfoghatóvá” 
teszik, és megvalósul az edutainment, vagyis az élményen alapuló oktatás (Antal 2011). 

Ezen kívül tárgyak révén ismereteket szerezhetünk anyagokról, megmunkálási 
stílusokról, díszítési technikákról valamint a kopásokon, hibákon keresztül 
megfigyelhetjük az id  múlását és ezzel felhívhatjuk a figyelmet a műtárgy védelemre is. 
Bemutathatjuk, hogy miért is érdemes a műtárgyakat vitrin mögé helyezni, miért nem 
lehet megérinteni mindent (Miszné Korenchy 2008). 

Arra is lehet ség nyílhat azonban, hogy eredeti műtárgyakat vegyünk a kezünkbe 
nem mindennapi foglalkozások során. Ilyen például a Szépművészeti Múzeum „Kezet 
rá” című programja, amely hazánkban egyedülállónak számít abban, hogy lehet séget ad 
eredeti, féltve rzött műtárgyak megérintésére.12 Egy másik hasonló program a Nemzeti 
Múzeum „Tapintva láss” című speciális tárlatvezetése, amelynek során a látogatók 
eredeti formában leképezett műtárgymásolatokat vehetnek kezükbe. Különösen gyengén 
látókat és látássérülteket várnak a programra. Tapintási érzékük fejlesztésével hihetetlen 
nagy élményt szerezhetünk a nem látó és gyengén látó gyerekek számára egyaránt. A 
tárlatvezetés során audió készüléket is biztosítanak számukra, amellyel önállóan, segítség 
nélkül is átélhetik a különleges kiállítás élményeit13 (Kárpáti 2013). 

Egy tárgy sokszor jelentéssel, történettel bír, illetve szimbólumként is használatos. 
Igaz, képekkel is lehet helyettesíteni a különböz  eszközöket, de nem ugyanazt a hatást 
adják vissza. Egy kezünkben lév  objektumon megfigyelhetjük és végigtapinthatjuk az 
apróbb részleteket is. Nem mindegy, hogy milyen anyagból készült a tárgy, tapintással 
ezt egyszerűbben meg lehet állapítani, mint egy képr l (Chatterjee 2008). 

3.1. Módszertani sajátságok tárgyak használata során 
Egy tárgy vizsgálata során nagyon fontos szerepe van a kérdéseknek, amelyek a 

gyerekek figyelmét ráirányítja az adott témára (Vásárhelyi 2011). Rákérdezhetünk egy 
tárgy küls  tulajdonságaira, szerkezetére, funkciójára, valamint értékére is (4. táblázat). 
Fontos megvárni a gyerekek válaszát, esetleg motiválni ket, hogy k tegyék fel a 
kérdéseket. A múzeumpedagógiai kérdések rávezet ek, amelyek beindítják az 
emlékezetet és a képzeletet. Ezek a kérdések abban különböznek egy iskolai keretek 
között elhangzott kérdést l, hogy nem várnak azonnali feleletet, hanem akár az 
intézményen kívül, otthon is megfogalmazódhat a diákokban a válasz (Hemrik 2009b).  

Nemcsak válaszokat, hanem a kérdezés képességét is elsajátíthatják a foglalkozáson 
résztvev k. A diákok visszajelzései sokszor el zetes ismereteikb l, valamint a 
megfigyeléseikb l, illetve egymás észrevételeib l tev dik össze.  A végs  

 
12  http://www.hnm.hu/text/latasserult_tapintva.html (letöltve: 201ő. április 26.) 

13  http://www.hnm.hu/text/latasserult_tapintva.html (letöltve: 201ő. április 26.) 

http://www.hnm.hu/text/latasserult_tapintva.html
http://www.hnm.hu/text/latasserult_tapintva.html
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következtetéseket érdemes közösen, csoportban is átbeszélni, hogy az ismeretek még 
jobban a helyükre kerülhessenek, rögzülhessenek (Miszné Korenchy 2008) 

Főbb szempontok példa kérdések 
Megjelenés  Hogy néz ki, és milyen tapintású? 

 Milyen színű / illatú / hangot ad ki? 
 Mib l készült? (Természetes vagy 

    mesterséges anyag) 
 Megváltoztatták, átalakították? 
 Mennyire kopott? 

Felépítés, szerkezet  Hogyan készült a tárgy? 
 Kézzel vagy géppel készült? 
 Hogyan illesztették össze? 

Funkció  Milyen célból készítették a tárgyat? 
 Hogyan használták? 
 Mennyire változott meg a 

felhasználása?      
4. táblázat: Egy tárgy megfigyeléséhez feltett kérdéssorok egy szempontlista szerint (saját készítés Miszné 
(2008) nyomán) 

3.2. Tárgyak mint multiszenzoros oktatási segédletek 
A tárgyak kiegyenlíthetik az osztályon, csoporton belüli különbségeket. Akik például 

olvasási vagy tanulási nehézségekkel küszködnek, azok számára a könnyen értelmezhet  
tárgyak csökkenthetik ezeket az akadályokat (Miszné Korenchy 2008). 

A multiszenzoros oktatás azt jelenti, hogy a különböz  tanulási stílusokat hasonló 
mértékben figyelembe veszik a tanítás során. Ennek keretében alkalmaznak vizuális, 
auditív és kinesztetikus, azaz mozgáson, tapintáson nyugvó technikákat is. Minden 
tanulónak kialakul egy a preferált tanulási csatornája, amelyen keresztül a legjobbat tudja 
kihozni magából (Gyarmathy 2007). 

Az iskolákban inkább az auditív és vizuális alapú tanulási módot helyezik el térbe, 
így háttérbe szorul a mozgással, tapintással együtt járó ismeretszerzési forma, holott sok 
diák a kinesztetikus módszerrel sokkal jobb eredményeket érhetne el. Els sorban a 
tanulási problémákkal rendelkez , diszlexiás gyerekek számára nyújt nagyobb segítséget 
ez az eljárás, de az ilyen nehézségekkel nem küzd  diákok számára is élvezetesebbé teszi 
a tanulást (Imréné Sarkadi és Kálmos 2011). 

Ha mindhárom tanulási módszert kombináljuk, akkor minden tanulónak kedvezünk 
és egyúttal a gyengébb csatornákat is fejleszthetjük (Schneider és Crombie 2003). 

A 2014-ben elkészült Herman Ottó tanösvényre készített tárgyalapú játékokkal, 
valamint egy érdekes rajzolási feladattal szeretném szemléltetni, hogy a jól megválasztott 
tárgyak multiszenzoros tanulásra és ezáltal különböz  készségek fejlesztésére 
alkalmasak. 
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3.2.1 Auditív tanulás – Túlélés tárgyakkal 
A játék három részb l áll. Az els  részben egy lakatlan szigetre kell gyűjteni 

meghatározott tárgyakat és egy csoportban konszenzusra jutni, majd megvitatni, hogy 
miért pont azokat választották. A második részben gyakorlatilag ugyanezt kell tenniük, 
csak a saját jelenlegi otthoni környezetükbe. A harmadik részében pedig a kedvenc, 
számukra fontos tárgyaikról kell olyan leírást adni írásban vagy akár szóban is, mintha 
egy műtárgy lenne az utókor számára. Ez egyrészt fogalmazási készségeket fejleszt mind 
írásban és szóban, másrészt a csoportban való kooperációt, kommunikációt is fejleszti 
(Vásárhelyi 2015). 

3.2.2 Vizuális tanulás - Varrógépjáték:  
A diákokat megkérték, hogy rajzoljanak le emlékezetb l egy varrógépet, majd egy 

igazi varrógép megfigyelése után is készítsenek egy képet. Nagyon szembetűn  volt a 
különbség a két alkotás között. Nagyon fontos a tárgyak közelebbi vizsgálata ahhoz, hogy 
pontos rajzok készülhessenek (Miszné Korenchy 2008). 

3.2.3 Kinesztetikus tanulás – „Mag-vak-tapintás”  
A játék nagyon egyszerű: apró vászonzacskóban lév  magokat kell kitapintani. F leg 

a finommechanikai mozgatást, tapintási érzékelést, de az összehasonlítást és az 
összpontosítást is fejleszti. Ha nem sikerül kitalálni tapintással, segítséget nyújtanak a 
képek, amelyek a zsákocskában lév  magokat ábrázolják. A tapintás útján szerzett 
információkat összehasonlíthatják a vizuális ismeretekkel, így ez a feladat komplexebb 
multiszenzoros tanulásra ad lehet séget (Albert és Nádai 201ő). 

3.2.4 Multiszenzoros tanulás (egyszerre auditív, vizuális és kinesztetikus) – Ág– 
és Évgyűrű puzzle 

Két fajta puzzle játékra van lehet ség. Az egyikhez különböz  típusú fák ágai vannak 
feldarabolva (ág puzzle). Ezeket kell a fák típusa szerint szétválogatni, és összerakni 
bel le az eredeti ágat. A másik játékhoz egy viszonylag vastagabb ág keresztmetszete van 
feldarabolva nagyjából tortaformában (évgyűrű puzzle), és ezt kell összerakni. Mindkét 
feladat vizuális készségeket fejleszt, hiszen a megfelel  darabokhoz látni kell az évgyűrű 
megfelel  vonalait. Auditív, ha a feladatot csoportban végezik, és megbeszélik, hogy 
hogyan érdemes kirakni a játékot. Kinesztetikus is, hiszen mozgatni kell a darabokat, 
hogy egymáshoz illesztve kirakjuk a puzzle-t (Vásárhelyi 201ő).  

3.3 „Titokzatos tárgyak” – bőröndmúzeum 
A tárgyaknak motiváló erejük van. Ha bemutatunk egy ismeretlen tárgyat, a gyerekek 

egyb l a kezükbe szeretnék venni, meg szeretnék érinteni, hogy közelebbr l 
megvizsgálhassák. A tárgy alapú tanulás egyszerre ad kreatív és érzelmi ösztönzést. 
Mivel a tárgyak általában nem elvontak, jobban megmaradnak az emlékezetükben, mint 
az elmondott vagy olvasott információk (Miszné Korenchy 2008, Chatterjee 2008). 

„A titokzatos tárgyak” módszere természettudományos szempontból is nagyon 
hasznos lehet. Ennek során a résztvev knek meg kell vizsgálniuk egy ismeretlen tárgyat, 
majd megállapítani, hogy mit tudnak róla, mit feltételeznek, és milyen következtetéseket 
vonnak le. Kapnak egy táblázatot, amelybe a megfigyelt, feltételezett információkat 
leírhatják. Végül kisebb csoportokban következtetéseket is megfogalmazhatnak (Miszné 
Korenchy 2008).  
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Ez a módszer szorosan kapcsolódik a kutatás alapú (IBL)14 tanuláshoz, amely szerint 
meg kell határoznunk egy problémát amely ebben az esetben egy ismeretlen tárgy 
megismerése (1. ábra). Adatokat kell feljegyeznünk a táblázatba, majd a közösen 
megfigyeltek alapján hipotéziseket állítunk fel, megvitatjuk azokat, és végül 
következtetéseket is megfogalmazunk (Bell és munkatársai 2010). 

1. ábra: A kutatás folyamatainak fő komponensei. Forrás: 
http://www.worksheetlibrary.com/teachingtips/inquiry.html (letöltve: 2015. május 5.) 

 

A múzeumi helyszínb l kimozdulva akár iskolai intézményben is jól működhet ez a 
módszer. Példaként említhet  a 201Ő-ben a Múzeumok szi Fesztiválján megfogalmazott 
b röndmúzeum program (Bárd 201ő). A Ludwig Múzeum, a Rippl Rónai Múzeum15, 
valamint a Néprajzi Múzeum „Pikkpakk múzeuma” is részt vesz a „titokzatos múzeumi 
tárgyak” programban.16 A módszer lényege, hogy a múzeumpedagógusok egy b rönddel 
vagy egy ládával jelennek meg az iskolában, és bemutatnak néhány különleges műtárgyat 
a múzeumból. Ezzel egyrészt felkeltik a gyerekekben a kíváncsiságot, másrészt egy 
nagyon jó lehet séget adnak egy nyitott múzeumi profil kialakításában. Nem 
elhanyagolható, hogy oktatási funkciót is ellátnak, hiszen az iskola és a múzeum 
kapcsolata tovább er södhet, ha a múzeumpedagógusok „házhoz” mennek. 

 

 
14 IBL: Inquiry-based learning, azaz kutatás alapú tanulási módszer. A módszer kezdetei az 1960-as 
évekre vezethet  vissza, konstruktivista tanulási módszertannal is kapcsolatba áll. Teóriája 
visszavezethet  Piaget, Dewey, Vygotsky reformpedagógia elképzeléseihez. 

15  http://www.smmi.hu/muzeumpedagogia/idoszaki-kiallitasok  (letöltve: 201ő. április 28.) 

16

 http://www.oszifesztival.hu/search_hu.html?id=search_hu&search=b%25C5%2591r%25C3%25B6n
d (letöltve: 201ő. április 28.) 

http://www.worksheetlibrary.com/teachingtips/inquiry.html
http://www.smmi.hu/muzeumpedagogia/idoszaki-kiallitasok
http://www.oszifesztival.hu/search_hu.html?id=search_hu&search=b%25C5%2591r%25C3%25B6nd
http://www.oszifesztival.hu/search_hu.html?id=search_hu&search=b%25C5%2591r%25C3%25B6nd
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3.3. Tárgyak csoportosítása különböző aspektusokból 

„A fene se gondolta, mennyi minden zsúfolódik a tárgyainkhoz való viszonyunkba. 
Napokig tudnék mesélni a tárgyaimról. Bár talán jobban tenném, ha hallgatnék 
róluk, mert a végén még lelepleződöm.”(Réz 2014) 

 
Ebben a fejezetben három különböz  aspektusból szeretném a tárgyakat 

megvizsgálni, csoportosítani és jellemezni: filozófiai, pszichológiai és 
természettudományi szempontból. A különböz  szempontok alapján egy általános képet 
adok a hétköznapokban használat tárgytípusokról. 

3.3.1. Régi és új tárgyak filozófiája 
Régebben sokkal egyedibb bútorokkal, tárgyakkal vették körbe magukat az emberek. 

Napjainkban azonban a sorozatgyártásnak köszönhet en majdnem minden pótolhatóvá 
vált. A mai tárgyak, bútorok több funkcióval rendelkeznek, amely a társadalmunkat is 
tükrözik, hiszen manapság lényegesen megn tt a mozgásterünk. Három olyan tárgyat 
említ Baudrillard, amely a modern társadalmunk lakásaiból eltűnt, háttérbe szorult, vagy 
megváltozott a helye. Az egyik ilyen a tükör. Ha XIV. Lajos király idejére gondolunk, 
akkor külön tükrökkel teli csarnokot rendeztek be a palotájában. A mi korunkra ez egy 
intim tárggyá változott, és a fürd szobába rejtettük el. A másik pedig az esküv i fénykép, 
amelyet nagyszüleink korában még egy központi helyre, a kandalló fölé helyeztek el. Ma 
sok lakásban nem is találkozunk vele, mert valamelyik fiókban lapul meg. A harmadik 
tárgy a szimbolikus jelent ségű falióra vagy ingaóra, amely ma már teljesen 
kivesz félben van, mintha nem is szeretnénk beengedni a személyes terünkbe az id  
rohanását (Baudrillard 1987). 

3.3.2. Anyagok szerinti csoportosítás: 
Baudrillard (1987) két alapvet  csoportra osztja fel a tárgyakat: az egyik csoport a 

természetes, a másik a nem természetes anyagokat foglalja magába. 

A természetes anyagok közül kiemeli a fát, amelynek illata van, vitalitást hordoz, 
akár él sköd i és szimbiontái is lehetnek. Az üveggel, k vel, fémmel szemben 
melegséget hordoz, rostjaiban pedig az id t is rzi. Másrészt egy óriási kapcsolódási 
szimbólum is, amely a múltat, jelent és jöv t kapcsolja össze. Ilyen lehet egy öreg tölgyfa 
egy ház kertjében, vagy egy régi fabútor, amely több nemzedéken keresztül létezett, és 
szolgálta az embereket árnyékával, kényelmével (Baudrillard 1987). 

Ma már a fát, a követ, a fémet, a természetben el forduló anyagokat nem probléma 
lecserélni mesterséges anyagokra: betonra, polisztirolra, vagy egyéb más 
műanyagötvözetekre. Ez a változás Baudrillard (1987) szerint helyén van, mégis érdekes, 
hogy a papírt és az üveget természetes anyagoknak érzékeljük, valójában nagyon 
összetett, emberek által létrehozott mesterséges matériákról beszélünk.  

A tárgyak anyagának különös hangulati forrása van, különösen az üvegnek. Az els  
olvasztott szilíciumból készült tárgyakat már Mezopotámiában és az si egyiptomi 
kultúrában is használták (Douglas 1972). Mégis mondhatjuk, hogy különlegességei miatt 
modern anyagnak számít, és manapság is el szeretettel alkalmazzák, hiszen nem veszi át 
az ízt, mint a fém vagy a fa, átlátszó, nem homályosít és nem vezeti a h t. A tudomány is 
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el szeretettel használja ki el nyös tulajdonságait a mikroszkópokban, távcsövekben és 
egyéb műszaki optikai megoldásokban (Baudrillard (1987). 

A természetes és mesterséges anyagok összhangban lehetnek egymással. Ez a 
jelenség például Perge Diána: Meseszékek17 munkájában, a fa és beton együttesen 
megjelen  kapcsolatában is megnyilvánul. A természetes, meleget sugárzó anyagok, és a 
mesterséges, inkább ridegséget és robosztusságot kifejez  anyagok kiegyensúlyozzák 
egymást, ebben az ellentétben mégis egyfajta harmóniát tapasztalhatunk meg (Baudrillard 
1987). 

Egy széls séges természettudatos elképzelés szerint a hétköznapi tárgyakat az 
el állítástól a kidobásig, vagyis átvitten a „születésükt l” a „halálukig” vagy 
„újjászületésükig” kísérhetjük figyelemmel. „Újszülöttként” emlegetik az árut vagy 
árucikket, vagyis azokat a termékeket, amelyeket a boltokban szépen becsomagolva 
találunk meg. Ezután az otthonainkban ez a tárgy átalakul „kacattá”, végül viszonylag 
rövid id n belül „szemétté” avanzsálódik. Ráadásul, azon felül, hogy egyszer kifizettük 
az „árut”, még egyszer a „szemétté” alakult „kacat” elszállításáért is képesek vagyunk 
pénzt kiadni (Mackay 2011). 

A hétköznapi tárgyaink ciklikus folyamatát négy szakaszra osztja fel Mackay (2011): 

 Nyersanyagok előállítása: ide tartozik a nyersanyagok kibányászása és 
megfelel  anyaggá való el állítása a tisztítás és olvasztást követ en. 

 Termelés: a gyárban történik, ahol a készterméket, vagy az alkatrészeket állítják 
el . 

 Használat: a tárgyak rendeltetés-szerű alkalmazását jelenti a háztartásokban. 

 Hulladék elhelyezés: ilyenkor a számunkra hasznavehetetlen tárgyaktól 
megválunk, megfelel  szeméttelepekre szállíttatjuk vagy újrahasznosítjuk. Utóbbi 
esetben a tárgy élete újjászülethet és egy újabb ciklusba léphet (Mackay 2011). 

Egy átlag amerikai háztartásban egy állampolgár élete során átlagosan Ő00 000 
elektronikai kütyüt használ fel (Massimini 1988). Ha ezzel a Földünk adta er forrásokat, 
ásványkincseket használjuk ki, akkor miért van szükségünk ennyi rengeteg tárgyra? 
Csíkszentmihályi szerint (2011), a kényelmünk elérése érdekében és a túlélés miatt. 
Mégis rövid id n belül szükségtelenné válnak. Nem is olyan nehéz belegondolni, hogy 
mennyi felesleges és veszélyes dolgot állítunk el : műanyag zacskókat, amelyek a tengeri 
szennyezések egyik f  okozói, aeroszol dezodorokat, amelyek kibocsátott káros gázainak 
köszönhetjük az ózonlyukat (Bostrom és munkatársai 199Ő).  

 

 
17  http://epiteszforum.hu/meghokkento-betontargyak-a-fuga-kiallitasan  (letöltve 201ő. május 12.) 

http://epiteszforum.hu/meghokkento-betontargyak-a-fuga-kiallitasan


33 
 

3.3.3. A tárgy és az ember kapcsolata 
Természetesen nemcsak veszélyes dolgokat állítunk el , hanem értékes tárgyakat is. 

Igaz, hogy a tárgyak képesek „parazitákká” alakulni, ilyenkor k uralnak minket 
(Csíkszentmihályi 1988). Széls séges esetben a tárgyaktól való függés tényleg létez  és 
addikt betegség lehet, amelyet komoly pszichológiai okokhoz vezetnek vissza (Chauvet 
200Ő). A francia filozófus gondolata jól alátámasztja a szövevényes kapcsolatainkat a 
tárgyakkal: „A velünk kapcsolatos tárgyak alkalmazkodó statiszták, pszichológiai 
rabszolgák és bizalmas barátok egyben” (Baudrillard 1987. 31. o.) 

Baudrillard szerint a tárgynak két jellemz je van, küls  megjelenésük - színük, 
formájuk -, valamint bels  jelent ségük. A szubsztanciájuk abban rejlik, hogy a tárgyak 
az emberrel összekapcsolódnak, hiszen az emberek alkotják meg ket (Baudrillard 1987). 
Érdekes, hogy egy tárgy több személy számára mást és mást jelent. Valakinél egy 
könnyed tovatűn  emléket, míg másnál jóval bonyolultabb, mélyebb érzelmeket válthat 
ki (Csíkszentmihályi 2011).  

Szimbiózisban is élhetünk tárgyakkal, jó kapcsolatokat is kialakíthatunk velük, 
amelyek el segítenek bennünket az emlékezésben, kapcsolataink szorosabbá válásában, 
biztonságérzetünk növekedésében. Ahhoz, hogy ne a tárgyak uralkodjanak felettünk, 
szükséges ket tanulmányozni. Csíkszentmihályi és munkatársa Halton (2011) több, mint 
80 chicagói családot kérdezett meg arról, hogy milyen tárgyak fontosak a háztartásukban 
és miért. Három csoportra osztották az így kapott objektumokat különböz  aspektusok és 
kapcsolatok szempontjából.  

1. Hatalmat, életer t, társadalmi státuszt kifejez  tárgyak 

2. Az id  folyamatát összekapcsoló tárgyak 

3. Szociális kapcsolataink szempontjából meghatározó tárgyak 

A hétköznapi tárgyak többet jelentenek használati jellegüknél. Felülemelkednek 
alapvet  hétköznapi mondanivalójuktól. Azokat a közelünkben lév  tárgyakat használjuk 
el szeretettel, amelyek közel állnak hozzánk, állandóságot, biztonságot jelentenek. 
Személyiségünk és kapcsolataink kifejezésében is kiemelked  szerepet kapnak 
hétköznapi eszközeink (Csíkszentmihályi 2011). 

A hatalommal kapcsolatos tárgyak az si társadalmakban is tetten érhet k, amikor 
személyes a fizikai képességet, er t, fels bbrendűséget tárgyaknak tulajdonítottak. Az 
észak-amerikai bennszülött indiánok valaha medvekarmot hordtak a nyakukban, 
amelyr l úgy vélték, hogy megvédi ket különböz  veszedelmekt l (Csíkszentmihályi 
1993). Evans-Pritchard (19ő6) megfigyelte a szudáni pásztornépeknél, hogy a harci 
dárdájuk a csoport számára kifejezi a személyiségüket, erejüket, fizikai képességüket, a 
társadalmukban betöltött hierarchikus szerepüket. 

A mai társadalmunkban a hatalommal kapcsolatos tárgyaink f ként a mozgással 
függnek össze. Ilyen például egy autó, egy jacht, de a sporteszközök, valamint egyéb 
elektrotechnikai eszközök is idetartozhatnak. Természetesen idesorolhatjuk a házat, a 
benne lév  bútorokat és olyan gyűjteményeket, képeket, amelyekkel társadalmi rangjukat 
szeretnék kifejezni az emberek (Csíkszentmihályi 1993). 



34 
 

Csíkszentmihályi szerint (2011), ahhoz, hogy egy tárgyból státusszimbólum legyen 
érdemes ritkának, drágának, réginek és divatosnak lennie. Mégsem kell elérhetetlen 
eszközöket elképzelnünk, akár hétköznapi tárgyak is válhatnak azzá. Gondolhatunk itt 
arra, hogy a különböz  társadalmi osztályok hogyan rendezik be a nappalijukat (Laumann 
és House 1970). 

A második csoportban az id  folytonosságot kifejez  tárgyak kapcsolhatják össze 
múltunkat, jelenünket és jöv beli terveinket egyaránt. Például egy amerikai férfi esete 
nagyon jól bemutatja, hogy egy személyes holmija hogyan kapcsolja t vissza a 
régmúlthoz. Egy harsonát tartogat a házában, amely fiatalkora könnyedségére és 
felszabadultságára emlékezteti. Elmondása szerint akkor játszik rajta, ha épp rosszkedve 
van és vissza szeretne emlékezni a régi id kre, ki szeretne kapcsolni egy kicsit 
aggodalmaiból, félelmeib l (Csíkszentmihályi 1993). 

A harmadik halmaz a tárgyak és emberi kapcsolatok csoportja. Ide kapcsolódik az, 
hogy a különböz  hétköznapi eszközök, személyes dolgaink mennyire állnak 
összefüggésben a szociális kötelékeinkkel. Mindegyik korosztály számára kiemelked en 
fontosak a tárgyak a személyes családi kapcsolataik szempontjából, de az id sebb 
korosztály körében ez még inkább jellemz  (Csíkszentmihályi 1993). A fiatalok 71% 
válaszolta, hogy a tárgyak a családra emlékezteti ket, míg a szül k 8ő%-ban, a 
nagyszül k pedig 86%-ban válaszolták ugyanezt. A n k számára inkább a 
gondoskodással kapcsolatos tárgyak jelentik a családhoz köt d  viszonyukat. A 
férfiaknak a fényképekben jelenik meg ugyanez, például a nászútról készült fotó gyakran 
emlékezteti ket a házastársi kapcsolatukra, a gyerekük növekedésér l készült 
kronológiai sorrendben összeállított fényképalbum pedig a gyerekeikre. A családban az 
egymásnak ajándékozott csecsebecséknek is különös jelent ségük van, amelyek az 
egymás iránti kapcsolatot, gondoskodást fejezik ki. Természetesen ebben a csoportban a 
barátok ajándékai sem elhanyagolhatók. A megkérdezett családok többsége említ olyan 
számukra fontos és jelent ségteljes tárgyakat, amelyeket barátaikhoz kötnek 
(Csíkszentmihályi 2011). 

Az etnikai csoportok összetartozását különböz  festmények, ikonok, vallási eredetű 
szobrocskák és könyvek határozzák meg (Csíkszentmihályi 1993). 

A tárgyak a szociális életünkben is nagy szerepet töltenek be. Egy n  válasza nagyon 
elgondolkodtató ezen a téren. Felháborodva kifejtette, hogy  nem materialista 
tárgyfügg , hogy különböz  lim-lomokat halmozzon fel a saját otthonában, amelynek 
semmi funkciója nincs a hétköznapokban. A beszélgetés során kiderült, hogy sem a 
családjával, sem a barátaival már hosszú ideje nem tartja a kapcsolatot, viszonylag 
antiszociálisabb életmódot él. Ez megmagyarázza azt, hogy mért nem tartogat személyes 
kapcsolatokra emlékeztet  tárgyakat az otthonában, és a heves érzelmi kitörése is jobban 
megérthet  (Csíkszentmihályi 2011) 

3.3.4. Idő és a tárgyak: 
A tinédzser korosztály az „itt és most” élményét szeretné átélni különböz  személyes 

tárgyaik segítségével, míg a szüleik inkább össze szeretnék kötni ezekkel a dolgokkal a 
múltat, a jelent és a jöv t. Bizonyos holmik a múltra emlékeztetik ket, a jelen tárgyait 
folyamatosan használják, a jöv re emlékeztet  objektum pedig olyan, mint egy dobozban 
lév  napkollektor a garázsban, amely arra vár, hogy kés bb majd felszereljék a háztet re. 
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Érdekes, hogy a nagyszüleink korosztályának 97% említett olyan tárgyakat, amelyek a 
jelenben fontosak, vagy a jöv re emlékeztetik ket.  

3.3.5. Milyen tárgyak fontosak a nőknek és a férfiaknak? 
Az interjúk során Csíkszentmihályinak (1993) a leginkább elvárt sztereotípiák 

igazolódtak be. A férfiak általában valami műszaki eszközzel fejezik ki saját 
személyiségüket. Itt sok esetben megjelent a TV, hanglejátszó, kocsik, kamerák egyéb 
elektrotechnikai eszközök. A n k számára inkább a gondoskodással kapcsolatos kellékek, 
szobanövények, tányérok, poharak, ruhák, gyerekholmik bizonyultak fontosnak. 

 
3.4 „Mediális tárgyak” az ismeretterjesztésben és a múzeumpedagógiában 
 

„Galileit az vezette egyre veszélyesebb kísérletek felé, hogy gyönyörűségét 

lelte abban, ha megtalálta különböző tárgyak súlypontját.” 

(Csíkszentmihályi 2001, 88. o.) 

3.4.1 A mediális tárgy meghatározásának nehézségei 
A mediális tárgy kifejezést a témavezet mmel találtuk ki. Olyan tárgyakat értünk 

alatta, amelyek csatornát képeznek a múzeumi műtárgyak és a látogatók között. Ez a 
médium lehet egy közvetít  demonstrációs tárgy, szemléltet  eszköz, modell vagy 
makett, de kivételes esetben akár maguk a műtárgyak is. Idetartoznak a kiállítási és 
foglalkozási terekben felhasznált interaktív tárgyak is. Háromdimenziós eszközök, 
amelyek segítségével egy művészeti környezetben az érinthetetlen tárgy egyszerre hands-
on és minds-on eszközzé válik, azaz fizikai, gondolati, értelmi és érzelmei szinten is 
megfogható lesz. Természettudományos környezetben ilyenek lehetnek az egyedi 
preparátumok, modellek, demonstrációs eszközök, amelyek segítségével különböz  
természettudományi jelenségeket mutatnak be. Ezen kívül olyan eszközöket is 
idesorolhatunk, amelyek önálló ismeretszerzésére alkalmasak, minél több érzékszerv 
bekapcsolásával. A következ  pontokban különböz  aspektusból, oktatási 
taneszközökön, illetve kiállításokon és múzeumpedagógiai foglalkozásokon felhasznált 
kellékeken keresztül kívánom bemutatni, hogy pontosan mit is értünk a mediális tárgy 
fogalmán.  

3.4.2 Taneszközök mint mediális tárgyak – pedagógiai irányú megközelítés 
Petriné (2003) a következ  elemeket a taneszközök közé sorolja: médium, oktatási 

médium, oktatási segédeszköz, szemléltet  eszköz, információhordozó. A hang- és videó 
anyagok esetében is „segít  tárgyakról” beszél, amelyek szintén fontos szerepet töltenek 
be az ismeretterjesztésben.  Ezek a megfogalmazások nagyon jól körülhatárolják, hogy a 
pedagógiában is létezik egy mediális tárgyhoz hasonló fogalom.  

A taneszközök kronológiai szempontból történ  felosztásakor Schramm (1964) a 
következ  generációs eszközöket különítheti el: 
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1. generációs eszközök: olyan tárgyak, amelyekr l a XVII. században Comenius18 
úgy gondolkodik, hogy a diákokat ne csak verbális eszközökkel, hanem 
különböz  szemléltet  eszközökkel, tárgyakkal is segítsék az oktatásban, 
lehet leg minél több érzékszervre hatva. (Gilman és munkatársai 190ő) 

2. generációs eszközök: nyomtatott taneszközök, könyvek  

3. generációs eszközök: audiovizuális és különböz  hanghordozó berendezések, 
filmek, hangfelvételek  

4. generációs eszközök: olyan kellékek, amelyek segítségével a tanuló önállóan 
képes elsajátítani az ismereteket, ilyenek lehetnek a programozott tankönyvek, 
nyelvi laborok és egyéb oktatócsomagok. 

Szűcs (1986) egy ő. generációt is megemlít, az interaktív taneszközöket, amelyek egy 
id ben több tanuló érzékszerveire lehetnek hatással és késztethetik ket cselekvésre. 
Idetartoznak a különböz  számítógépes multimédia eszközök, valamint az Internet 
különböz  lehet ségei. 

A mediális tárgyakat Schramm els  csoportja fedi le leginkább. A többi csoportba 
tartozó eszközök szintén egyfajta médiumként működnek, mégsem kapcsolódnak 
szorosan az általunk kitalált fogalomhoz. A második csoport generációs eszközei is 
kézzel foghatók, amelyek szemléltet  eszközként alkalmazva beletartozhatnak a mediális 
tárgyak kategóriájába.  

3.4.3 Szemléltető eszközök csoportosítása az ismeretterjesztésben 
Nádasdi (201Ő) szerint a szemléltet  eszközök olyan háromdimenziós taneszközök, 

amelyek szerkezetükb l, alakjukból és működési elvükb l adódóan segíthetik a tanulókat 
a tananyag befogadásában. Meghatározása szerint több csoportba sorolhatjuk ket: 

 Utánzat: olyan háromdimenziós taneszköz, amely az adott oktatási téma 
absztrakt vagy konkrét lényegét, szerkezetét vagy működési elvét mutatja be. 
Alcsoportjai a következ k:  

o modell: egy leképezett kicsinyített mása valamilyen tárgynak, 
rendszernek vagy struktúrának. Példaként említhet k a dízelmotorok 
működését bemutató eszközök, vagy akár az iskolai oktatásban is 
alkalmazott atom és molekula modellek.  

o makett: általában egy építmény vagy test, gép, szerkezet kicsinyített 
plasztikus ábrázolása. 

o minta: legtöbb esetben a természetb l származó kipreparált valódi 
egyed. Ilyenek lehetnek a kitömött állatok, vagy a megfelel en kezelt 
növényi maradványok, gombák. 

 metszet: valóságos tárgyak különböz  síkban való elmetszése során 
keletkeznek. 

 
18  Johannes Amos Comenius (1592-1670): cseh pedagógus és író, az els  modern szemléletű 
pedagógusként tartják számon.  



37 
 

 tanári és tanulói kísérleti eszközök: els sorban természettudományi 
tantárgyak keretében használt taneszközök, amelyek segítségével természeti 
jelenségeket mutatnak be, vizsgálnak meg. Léteznek kimondottan tanárok 
vagy diákokhoz számára készült eszközök is. 

o demonstrációs eszközök: általában viszonylag nagyobb méretű 
tárgyak, amelyekkel több ember is végigkísérheti a jelenségeket.  

o mérőeszközök: személyre vagy kis csoportra szabott eszközök, 
amelyek segítségével h mérsékletet, tömeget, súlyt, vagy egyéb 
paramétereket lehet mérni. 

Ez a fajta definíció és felosztás már sokkal inkább körülhatárolja a mediális tárgyak 
halmazát. Háromdimenziós, kézzel fogható tárgyakról van szó, amelyek f  funkciója, 
hogy az ismeret átadását segítsék. Ez a felosztás inkább a természettudományi vonalon 
működ  mediális tárgyakat járja körbe, a művészi makettekr l, modellekr l nem tesz 
említést.  

3.4.4 Science Centerek – interaktív tárgyak, mint mediális tárgyak 
A XX. század végére a természettudományi múzeumok konstruktivista 

hagyományaiból építkezve egy új múzeumtípus jött létre, és ezzel megnyitották kapuikat 
a „tudományos játszóházak” vagyis a Science Centerek. Itt találhatunk olyan interaktív 
eszközöket, szétszedhet  maketteket, a természet törvényeit szimuláló tárgyakat, 
amelyek működtetéséhez szükség van a látogatókra (Kárpáti 2013). 

Az interaktív eszközök el nye nem csak abban rejlik, hogy kézzel foghatóak, hanem 
többféle megoldási lehet séget kínálnak, hogy a felhasználó saját maga fedezhesse fel a 
tudománnyal és technikával kapcsolatos ismereteket. Sokkal nagyobb szabadságot 
engednek meg, mint egy megcsodálható műtárgy. Hátrányuk, hogy a szórakoztatáshoz 
képest a tudományos ismeretközlés sok esetben háttérbe szorul. Ez nem is biztos, hogy 
olyan nagy gond. A legutóbbi agykutatások eredményei szerint azok az emléknyomok 
rögzülnek jobban, amelyekhez valamilyen érzelem kapcsolódik.19 (Egyed és munkatársai 
2011) 

A Science Centerek alapvet  célja, hogy a tudományos jelenségeket, természeti 
törvényeket minél érdekesebben mutassa be a hétköznapi emberek számára. Külön 
figyelmet szentelnek arra, hogy a kiállított elemek az iskolai tananyaghoz 
kapcsolódjanak, ezzel megkönnyíthetik és kiegészítik az iskolában megszerzett ismeretek 
megértését, elsajátítását. Mindezt kézbe vehet , önálló tanulásra alkalmas eszközökkel 
érik el (Egyed és munkatársai 2012). 

Egyed (2011) különböz  csoportokra osztja az interaktív tárgyakat: 

 A népszerű, klasszikus eszközök a korábbi interaktív tudományos 
élményközpontok tapasztalatai alapján a legközkedveltebb tárgyak. 

 Csak a gyerekeknek való eszközök méretükben és arányaikban kimondottan ezt a 
korosztályt célozzák meg. 

 
19  http://www.maszol.ro/index.php/szajtato/12475-kreativitasunk-gyilkosairol-beszelt-freund-tamas-
agykutato-kolozsvaron (letöltve: 201ő. május 18.) 

http://www.maszol.ro/index.php/szajtato/12475-kreativitasunk-gyilkosairol-beszelt-freund-tamas-agykutato-kolozsvaron
http://www.maszol.ro/index.php/szajtato/12475-kreativitasunk-gyilkosairol-beszelt-freund-tamas-agykutato-kolozsvaron
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 A felfedező eszközök id sebb diákok vagy feln ttek számára készült „játékok”, 
feladatok, amelyekben már el zetes ismeretekre építenek. 

 A tematikus eszközök, egy természeti jelenséget, törvényt járnak körbe. 

 Szórakoztató eszközökkel els sorban a szórakoztatás a cél, de működési elvük 
mindig egy tudományos elméletre támaszkodik. 

A Science Centerek interaktív tárgyait mindig megfelel  leírással és jelzésekkel kell 
ellátni. Ezen kívül a tartósság szempontjából elengedhetetlen a robosztus, id tálló 
anyagok kiválasztása. Nem elhanyagolható a biztonsági el írások betartása sem, azaz a 
beszorulás, becsíp dés lehet ségének minimalizálása és az éles vagy szúró tárgyak 
figyelmeztet  felirattal való ellátása (Egyed 2012).   

Néhány Science Centerben laboratóriumokat rendeztek be, ahol a látogatók eredeti 
mér eszközök segítségével tudományos kísérleteket végezhetnek. Ez lehet séget ad arra, 
hogy egy rövid id re k is kutatókká válhassanak (Egyed és munkatársai 2012).  

Összességében a Science Centerek interaktív tárgyai a mediális tárgyak jó példái 
lehetnek, azon belül is a természettudományos mediális eszközöknek, mert csatornát 
képeznek egy természeti jelenség és a látogató között. A kézbevétellel, kipróbálással 
élményt szereznek, miközben segítségükkel a látogató természeti törvényeket érthet meg. 

3.4.4.1 Science Centerek története a világban és hazánkban 
Érdemes említést tenni a tudományos élményközpontok történetér l, hiszen 

kialakulásuk a természettudományos és műszaki múzeumi ismeretterjesztés 
hagyományaihoz nyúlik vissza. Ráadásul a hands-on, minds-on interaktív tárgyaival a 
művészeti, történelmi és egyéb más profilú múzeumok kiállítási stílusára, módszereire is 
nagy hatást gyakorolt. 

Az els  kezdeményezés a Deutsches Múzeumból indult az 1930-as években, ugyanis 
itt helyeztek el el ször megfogható eszközöket olyan kiállítótérben. A látogatók az 
akkoriban még teljesen egyedülálló kiállítás keretében méréseket, kísérleteket 
végezhettek el. Sajnos a második világháború vihara ennek a folytatását egy hosszú id re 
eltörölte Németországban. Az els  Science Center az Egyesült Államokban az 
Exploratorium, amelyet Frank Oppenheimer alapított meg 1968-ban. Történetének 
érdekessége, hogy Oppenheimer a San Francisco-i vezetést l kért engedélyt arra, hogy 
egy elhagyatott épületben kísérleti eszközöket helyezhessen el, amelyet az ott lakók 
kipróbálhatnak. Akkora népszerűsége lett, hogy az Exploratorium mára világhírű 
intézetté vált. A történelem második „tudományos játszótere” a torontói Ontario Science 
Center, amely szintén megfogható és kipróbálható eszközöket alkalmaz. Azóta is az 
ezekhez hasonló természettudományos múzeumi programok „ragályosan” terjednek 
szerte a világban (Egyed és munkatársai 2012). 

Európában két interaktív tudományos élményközpontot szeretnék megemlíteni. A 
legnagyobb ezek közül az évi 3 millió látogatóval rendelkez  párizsi Cité des Sciences et 
de l’Industrie, amelyet köznapibb nevén Villet-nek hívnak. 20 A másik közismertebb 

 
20  http://www.cite-sciences.fr/fr/cite-des-sciences/ (letöltés: 201ő. május 13.) 

http://www.cite-sciences.fr/fr/cite-des-sciences/
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Science Center kontinensünkön az amszterdami Nemo, amelynek modern és egyedülálló 
épületét Renzo Piano tervezte.21, 

Magyarország els  Science Centere a ’90-es években létrehozott Csodák Palotája 
(CsoPa), amely nevét Öveges professzor úrnak köszönheti (Kárpáti 2013). Az  álma volt 
egy „tudományos játszóház” létrehozása, melynek megvalósítására hazánkban 199Ő-ig 
várni kellett, amikor Kreativitás címmel megnyílt az els  ilyen id szaki kiállítás.22 Az 
els  állandó kiállítás 1996-ban nyílt meg a Könyvesház korábbi épületében a Váci úton. 
A CsoPa azután több érdekes interaktív kiállítás és rengeteg újszerű program után 200ő-
ben a Millenárisra költözött, ahonnan 2012-ben a Camponába került át. 

A Csodák Palotája megalapítását követ  években több kisebb „tudományos interaktív 
játszóház” is létrejött. Ilyen például a 2012-ben megnyílt Mobilis, más néven a 
Felfedezések Háza Gy rben. Ez az interaktív bemutató környezet inkább az autóipar 
témáját járja körbe. Ugyanebben az évben nyitotta meg kapuit Mosonmagyaróváron egy 
másik „tudományos interaktív kiállító tér”, a Futura.23  

3.4. Mediális tárgyak a múzeumi ismeretterjesztésben 
Ebben az alfejezetben elérkeztünk a témám lényegi pontjához, amikor már kimondottan 
a múzeumban vizsgáljuk meg a mediális tárgyak szerepét. Nemcsak a foglalkozásokon 
alkalmazott demonstrációs, interaktív elemek, hanem akár a műtárgyak, művészeti 
modellek is felhasználhatók mediális tárgyakként.  

A múzeumban történ  tanulás azért is számít különlegesnek, mert a látogató közvetlen 
kapcsolatot alakíthat ki a műtárgyakkal. „A demonstrációs tárgyak, 
műtárgymásolatok, makettek alkalmazása, illetve lehetőség szerint az eredeti műtárgy 
bevonása a tanulási folyamatba a múzeumi ismeretátadás egyedi, azt minden más iskolai 
vagy iskolán kívüli tanulási helyszíntől megkülönböztető jellemzője.” (Bárd 201ő, 32. o.)  

Egy adott múzeumban az oktatással foglalkozó munkatárs alapvet en élményszerűvé 
szeretné tenni a foglalkozásokat akár azzal, hogy olyan műtárgyakat vagy demonstrációs 
modelleket hoz be, amelyeket a diákok meg is érinthetnek. A műtárgyak esetében ez sok 
esetben körülményes lehet, azok törékenysége, pótolhatatlansága, vagy esetleg 
vegyszeres kezelése miatt. Olyan is el fordul, hogy különös el vigyázatossággal, a 
műtárgyvédelmi szempontokat tiszteletben tartva műtárgyakat vehetnek a kezükbe a 
diákok. Jó példa erre Gödöll n, 201ő. május 16-18. között a Múzeumvilágnapja 
alkalmával megszervezett „Műtárgysimogató”.24, 25 

 
21  www.e-nemo.nl (letöltés: 201ő. május 13.) 

22  El zményként érdemes még megemlíteni, hogy az Eötvös Lóránd Fizikai Társaság (ELFT) és a 
Rubik Nemzetközi Alapítvány a Magyar Tudományos Akadémia támogatásával létrehozta 1993-ban a 
Budapest Science Center Alapítványt. Ferenczi György, az akkori ELFT f titkára, szilárd-test fizikus és 
Kroó Norbert fizikus akadémikus valamint Rubik Ern  támogatása nélkül a Csodák Palotája nem jöhetett 
volna létre. 
23  http://www.futuramoson.hu/hu (letöltve: 201ő.0ő. 13.) 

24  http://godolloimuzeum.hu/mutargysimogatas-a-muzeumi-vilagnapon/ (letöltve: 201ő. 05. 12.) 

25  https://www.facebook.com/events/422116331302191/ (letöltve: 201ő. 0ő. 27.) 

http://www.e-nemo.nl/
http://www.futuramoson.hu/hu
http://godolloimuzeum.hu/mutargysimogatas-a-muzeumi-vilagnapon/
https://www.facebook.com/events/422116331302191/
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A demonstrációs eszközök akár lehetnek olyan eredeti tárgyak is, amelyekb l a 
múzeumnak sok példánya van, vagy a mindennapok károsodását jól tűr  
műtárgymásolatok, modellek is. Az ilyen bemutató kellékeket könnyebb pótolni, ha kár 
keletkezik rajtuk (Bereczki és Sághi 2009). 

Felmerülhet a kérdés, hogy a foglalkozásokon az eredeti műtárgyak helyett mégis miért 
alkalmaznak a legtöbb esetben utánzatokat, modelleket, demonstratív eszközöket.  
Miszné (2008) alapján az 5. táblázatban foglaltam össze a műtárgyak és másolatok 
alkalmazásának el nyeit és hátrányait, és egy általam látogatott kiállításról hoztam 
példákat, Amboise-ból, a Leonardo da Vinci Múzeumból. 

A plasztikai művészeti alkotások esetén paradox helyzet áll el , hiszen nagyon er sen 
felkínálják, hogy érintsük meg ket, műtárgyvédelmi okokból azonban mégsem tehetjük 
ezt meg bármikor, bárhogyan. Ennek a megoldására művészeti modellek hozhatók létre, 
azaz olyan didaktikai célokat szolgáló eszközök, amelyek komplex és analóg érzéki 
struktúrákat fejeznek ki (Hemrik 2009a). 

Lotman (1967) a következ  modelleket különbözteti meg:  Tudományos modell: a megismerés eszközei az emberi intelligencián keresztül  Játékmodell: viselkedésmintázatot alakít ki, a cselekvést segíti el   Művészi modell: a tudományos és a játékmodell kombinációja  
 

 El nyök  Hátrányok Példák  

Eredeti 
műtárgy 

 er s motivációs ereje 
van a látogatókra nézve  hiteles  az id  múlását könnyebb 
megérteni  hangulatában 
egyediséget, 
különlegességet sugároz  

 ritkán és csak 
körülményes 
műtárgyvédelmi 
szempontok 
betartásával lehet kézbe 
venni  törékeny, sérülékeny  sok esetben 
pótolhatatlan  túl értékes 

 eredeti 
tervrajzok, 
apróbb 
skiccek, 
írások, 
feljegyzések 
Leonardo da 
Vincit l 

Utánzat 
(modell 
vagy 
makett) 

 hands-on tárgy, azaz 
kézbe lehet venni  minds-on tárgy, azaz 
érzelmeinkre, 
gondolkodásunkra is 
hatással van  pótolható  felnagyítható, vagy 
éppen lekicsinyíthet  
egy eredeti tárgy  nem kell körülményes 
műtárgyvédelmi 
szabályokat betartani 

 a valósághű utánzat 
legyártása nagyon 
költséges és 
körülményes feladat 
lehet  kevésbé hiteles  nincs meg az eredetiség 
„varázsa” 

 kisméretű, 
vagy akár 
életnagyságú 
modellek, 
makettek, 
metszetek az 
itáliai 
mestert l 
 

5. táblázat: A műtárgyak és utánzatok előnye és hátránya példákkal. Forrás: Miszné 
(2008) alapján saját készítésű táblázat. 
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Hemrik (2009b) egy jó példát mutat be a Ludwig Múzeum egyik műalkotásáról 
készült modellel. Yoko Ono: Játssz bizalommal című alkotása alapján készült egyszínű 
sakkmodell konceptuális művészeti alkotás lévén felkínálja a lehet séget, hogy 
kipróbáljuk, befejezzük a művet, és így ne csak gondolatban, hanem fizikailag, 
élményszerűen is bevonódhassunk az alkotásba. 

3.5. Foglalkoztató terek természettudományos mediális tárgyakkal 
 

3.5.1. Természetbúvár-terem 
A mediális tárgyak használatához érdemes megteremteni az ideális környezetet. A 

tágas kiállítási termek sokszor alkalmatlanok arra, hogy apró dolgokat vizsgáljunk meg 
bennük. A Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) Természetbúvár-terme a 
nyugat-európai „Discovery Room”-okhoz hasonlóan mélyebb szintű rácsodálkozásra, 
műhelymunkákra ad lehet séget. Ezekben a helyiségekben a látogatók több id t 
tölthetnek a vizsgálódással a kihelyezett preparátumok, természeti tárgyak és egyéb 
érdekes demonstrációs eszközök segítségével. Lényegük, hogy kimondottan önálló 
tanulásra invitálják a tanulókat. Több érzékszervre próbálnak hatni, a tapintás, a látás és 
a hallás mellett szaglással kapcsolatos feladatokkal is várják a betér ket. A terem 1992-
ben nyílt meg, és azóta is a múzeum egyik legnépszerűbb szolgáltatása.26 

3.5.2. Kutass Terem 
A Londoni Természettudományi Múzeum tudományos felfedez  szobája, ahol a 

magyar Természetbúvár-teremhez hasonlóan különböz  természeti tárgyakat és egyéb 
módszertani eszközöket, mikroszkópokat, nagyítókat, mér eszközöket és 
szakirodalmakat bocsátanak a kutatni vágyók számára. Emellett általában jelen van egy 
segít , konstruktív múzeumpedagógus is, aki a látogatók kérdéseire, hipotéziseire reagál. 
27 

Wormald (2011) szerint, ez a terem abban a tekintetben is különleges, hogy az eddigi 
hands-on megfogalmazás mellett ebben a térben a minds-on is megjelenik, vagyis a 
megérinthet  tárgyak mellet a gondolkodásunkat is bekapcsolja a tanulásba, akár érzelmi, 
akár intellektuálisan értelemben. 

3.5.3. Hands-on, minds-on mediális tárgyak nemcsak természettudományi és 
művészeti múzeumi kiállításokon 

Holler (2011) kiemeli, hogy a kiállításokon is fontos szerepet tölthetnek be az 
interaktív tárgyak, amelyek megérinthet ek, gondolkodásra serkentenek. A 
Természettudományi Múzeum Sokszínű Élet kiállításában is el fordulnak olyan 
interaktív tárgyak, amelyeket megfoghatunk, kirakhatunk, ilyenek a tapintható mammut 
fogak, a dinoszaurusz puzzle, vagy a kinyith 

ató hűt szekrény.28 

 
26 http://www.nhmus.hu/modules/KozmuvelodesMuzped/Tbt_honlapra.pdf (letöltve: 201ő. 0ő. 20.) 

27  http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/daytime-events/shows-and-hands-on/investigate/ (letöltve: 
201ő. május 20.) 

28  http://galeria.mttm.hu/ (letöltve: 201ő. május 29.) 

http://www.nhmus.hu/modules/KozmuvelodesMuzped/Tbt_honlapra.pdf
http://www.nhm.ac.uk/visit-us/whats-on/daytime-events/shows-and-hands-on/investigate/
http://galeria.mttm.hu/
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Egy művészeti múzeumban sem elképzelhetetlen, hogy hands-on tárgyakat 
helyezzenek ki, jó példa erre Lakner Antal kortárs képz művész Munkaállomás című 
kiállítása a Ludwig Múzeumban, ahol maguk a műtárgyak váltak interaktív elemekké. A 
látogatók 2012 szeptemberét l néhány hónapig megérinthették, kipróbálhatták a kortárs 
művészeti alkotásokat. S t, akkor kezdett el működni az alkotás, ha a kiállított „passzív 
munkaeszközöket” a múzeumi látogatók használatba vették. Ez a fajta kiállítói környezet 
hangulatában jobban hasonlít egy fitneszteremhez, vagy tudománykommunikációs 
szempontból egy Science Centerhez, mint egy fennkölt művészeti tárlathoz. „Lakner 
munkái hétköznapi, reális tárgyaknak tűnnek, melyek áthangolják a körülöttük lévő teret 
éppúgy, mint a műtárgy mibenlétéről, illetve a valóságról és a fikcióról való 
felfogásunkat”. 29A művész munkái nemcsak hands-on30 és minds-on31 jellegzetességgel 
bírnak, hanem egész testünket megmozgatva, akár „bodies-on”-nak is nevezhetnénk.  

A történeti és helytörténeti múzeumok esetében is megjelenhetnek mediális tárgyak, 
ilyenek lehetnek a felpróbálható öltözetek, régi kézbe vehet  tárgyak, vagy autentikus 
eszközök, amelyekkel a látogatók saját maguk is létrehozhatnak különböz  kézműves 
alkotásokat (Lovas 2009). 

3.5.4. Saját személyes holmik, mint mediális tárgyak a Skanzenben 
A NYAMM, azaz NYúlj A MúzeuMba című múzeumpedagógia programot Bereczki 

(2009) és munkatársai32 dolgozták ki. A program legnépszerűbb eleme, amikor a 
látogatók a magukkal hozott kedvenc tárgyaikat egy muzeológus szemszögéb l 
vizsgálják meg. Úgy készítenek leírást apróbb eszközökr l, mint ahogy egy muzeológus 
nyilvántartásba veszi a bekerült tárgyakat. Ezután pedig a helyben található dobozok, 
emel k, textíliák, paravánok segítségével a saját kis személyes holmijukat felhasználva 
berendezhetnek egy kiállítást. Annak ellenére, hogy csak néhány percig tart ez a program, 
a visszajelzések alapján mégis a Skanzenben ez az egyik legnagyobb élmény. Ráadásul a 
rögtönzött kiállítás látványát mobiltelefonnal rögzítve, haza is lehet vinni.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
29  http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&kiallitasId=804&menuId=44 (letöltve: 201ő. 
május 29.) 

30  Hands-on: „azok a kiállítások vagy termek, melyekben a kiállított tárgyak megérinthetők” 
(Vásárhelyi 2011 11. o.) 

31  Minds-on: nemcsak kézbe vehet , hanem egyszerre a gondolatainkat és érzelmeinket is befolyásoló 
tárgyak vagy kiállítások (Wormald 2011) 

32  Csesznák Éva, Joó Emese es Hegyi Füstös Ilona 

http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=kiallitas&kiallitasId=804&menuId=44
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3.6. Tárgyak a múzeumban 
 

„A múlt emlékei nagyban hozzájárulnak életünk jobbá tételéhez. Felszabadítanak 
minket a jelen zsarnoksága alól, és lehetővé teszik tudatunk számára, hogy 
visszalátogasson a régi szép időkbe. Olyan eseményeket válogathatunk ki és 
őrizhetünk meg az emlékezetünkben, amelyek különösen kellemesek és 
jelentőségteljesek számunkra, és olyan múltat "alkothatunk" az emléktárgyak 
segítségével, amely segít nekünk boldogulni a jövőben”  

(Csíkszentmihályi 2001, 86. o.). 

 

A múzeumok alapvet  céljai között szerepel a különböz  anyagú, megmunkálású és 
korú tárgyak rzése, gyűjtése és felosztása.  A magyarországi múzeumoknak összesen 60 
millió műtárgyuk van. Ezek rendszerezése már a múzeumok megalakulásától kezdve 
kiemelked en fontos feladatnak tekinthet  (Bereczki és Sághi 2009).  

A gyűjteményi tárgyakat különböz  szempontok alapján osztják fel. A Magyar 
Természettudományi Múzeumban a következ  hagyományos csoportokat különítik el: 
Állattár, amely további 1ő gyűjtemény egységre bontható, valamint az Ásvány- és 
K zettár, az Embertani Tár, a Növénytár, és az slénytani és Földtani Tár.33 

 
Egy gyűjtemény felosztása történhet földrajzi szempontból is. Jó példa erre a 

Szabadtéri Néprajzi Múzeum, vagy köznapi nevén Skanzen, ahol tájegységek szerint 
(Fels - Tiszavidékt l a felföldi mez városokig) osztották fel a néprajzi tárgyakkal 
díszített épületeket, ahol maguk a házak is műtárgyak. Ezen felül anyagaik szerint külön 
kis alcsoportokba is rendezik a tárgyakat (kerámia, textil, üveg stb.). Ráadásul egy külön 
Néprajzi Látványtárat is fenntartanak, amely különleges pedagógiai funkcióval bír. 
Egyrészt egy olyan raktár, amelyet mindenki megtekinthet, másrészt egy kutatási 
helyszín, ahol egy-egy tárgy céduláját leszedve egy számítógép segítségével azt 
közelebbr l is megnézhetjük, és még több információt tudhatunk meg róla.34 

 
A múzeumok tárgyait megfelel  jogszabályok alapján a különböz  

szakleltárkönyvekben a következ féleképpen csoportosítják:    természettudományi tárgyak  embertani tárgyak  régészeti tárgyak  régészeti állatcsontok  képz művészeti tárgyak  iparművészeti tárgyak  történeti, néprajzi és egyéb gyűjteményi tárgyi es dokumentációs anyag 
A tárgyak gyűjtésének kétféle célja lehet:  

1. forráskeresés 
2. dokumentáció 

 
33  http://www.nhmus.hu/hu/intezmeny (letöltve: 201ő.május 26.) 

34  http://skanzen.hu/ (letöltve: 201ő. április 2Ő.) 

http://www.nhmus.hu/hu/intezmeny
http://skanzen.hu/
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Az el bbi célon azt értjük, hogy újabb ismereteket szeretnénk megszerezni, a 
másodikon pedig azt, hogy a már meglév  vagy új ismeretek bizonyítására keresünk 
tárgyakat a múzeum számára. Tehát ebben az esetben két típusú tárgyról beszélhetünk, 
az eredeti tárgyról és az ismeretközvetít  tárgyról. Az el bbi a valóságos objektum, míg 
az utóbbi közvetett információkat közöl. Például ha az eredeti tárgy egy zászló, akkor a 
róla készült hang, kép vagy videó anyag már ismeretközvetít  eszköznek számít. 
Természetesen az is el fordulhat, hogy az eredeti tárgy egyben ismeretközvetít  is, 
például ha egy korabeli fotóra gondolunk (Korek 1988). 

Már az el z  fejezetben is szóba került, hogy egy tárgy több jelentéssel is bír, 
ugyanígy van ez a múzeumi tárgyak esetében is, még akkor is, ha az intézmény azt egy 
meghatározott cédulával, információval látja el. A Múzeum megpróbálja egyértelmű 
jelentéssel felruházni, de a látogatók sokkal kreatívabbak és sokszínűbbek annál, hogy a 
tárgyaknak csak egyetlen jelentést tulajdonítsanak. Vegyünk egy bilincset, amely mást 
jelent egy fogvatartott, és mást egy börtön r számára. A hagyományos múzeumi 
hozzáállás megköveteli, hogy egyértelmű jelentéssel címkézzék fel a tárgyakat. Ezzel 
szemben egy modern szemléletű múzeum már nyitott arra, hogy a laikus látogatók saját 
értelmezéssel ruházzák fel a tárgyat. S t a legmerészebbek már ki is provokálják a 
múzeumi felhasználókból ezt a fajta hozzáállást (Vásárhelyi 2013). 

A kiállítások bemutatásakor Lord (2001) három típusú tárgyat különböztet meg: 

1. kiemelked  tárgyak  

2. reprezentatív tárgyak  

3. sorozatok  

Az els  csoportba olyan tárgyak tartoznak, amelyek egy művész legfontosabb, 
legszebb alkotásai, vagy egy kiemelked  eseményhez kapcsolódnak. A második típusú 
tárgyakkal valamilyen folyamatot vagy jelenséget szeretnénk bemutatni, ilyen lehet egy 
műhely munkába való betekintés. A sorozatok pedig egy adott tárgytípus lehet  legtöbb 
változatának a bemutatása, például egy adott műszer fejl dése kronológiai sorrendben. 

A kiállított tárgyi anyagok csoportosítása például egy néprajzi gyűjteményben 
történhet  horizontálisan, azaz a tárgyak anyagi min sége alapján lehetnek textilb l, 
kerámiából, vasból készült eszközök. A vertikális elrendezési módban kitüntetett 
jelent sége van az id nek, ilyenkor a társadalom fejl dése és az adott tárgytípus 
kialakulása fonódik össze, és kerül központi szerepbe. 

Kárpáti és Vásárhelyi (2013) szerint a kiállított tárgyak szerepe alapján a kiállítások 
két alapvet  csoportra oszthatók. Ha a tárgyak vannak a középpontban, akkor alapvet en 
egy tárgycsoportot bemutató taxonómiai kiállításról beszélünk. El fordul, hogy a 
tárgyaknak inkább egyfajta dekorációs szerepe van, ilyenkor beszélünk folyamatokat, 
jelenségeket bemutató kiállításokról.  

A kihelyezett műalkotások mellé címkék, tárgyleírások is tartoznak. Az egyik véglet 
az, amikor csak a tárgy van kiállítva, ilyen lehet egy látványraktár, a másik véglet pedig 
az, amikor csak a szöveget teszik közzé. Ez utóbbi így inkább egy hirdet falnak 
tekinthet . (Dean 1994) 
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4. Saját kutatásaim a mediális tárgyakkal kapcsolatban 
 

4.1. A Ludwig Kortárs Művészeti Múzeumban készített kutatásaim 
eredményei 

 

4.1.1. Ludwig Múzeum története dióhéjban: 
A múzeumban történ  kutatásaim elemzése el tt, úgy gondolom érdemes néhány 

szót említeni a múzeumról és a múzeumpedagógiai háttérr l. 

Ez az intézmény az els  kortárs múzeum hazánkban, amelyet 1989-ben alapítottak, 
az els  állandó kiállítása 1991-ben nyílt meg. 1996-ban jelent s magyar művészeti 
anyaggal is b vült, ekkortól már Kortárs Művészeti Múzeummá alakult, 200ő-t l a 
Művészetek Palotájába került át. 

A múzeum nevét egy német házaspárnak, Irene és Peter Ludwignak köszönheti. Még 
diákéveik alatt ismerkedtek össze. 19ő1-ben házasodtak össze, saját csokoládégyáruk 
mellett művészeti alkotások gyűjtésével foglalkoztak. 1960-as évekre az egyik 
legnagyobb európai kortárs gyűjteménnyel rendelkeztek. A világon ebb l a hagyatékból 
közel 30 múzeumban tartanak számon ajándékba kapott tárgyakat, műveket. Mára már 
szinte márkajelzésként is számít, ugyanis tizenkét múzeum a Ludwig nevet kapta szerte 
a világon, Tokyotól - Budapestig. 

Irene 1998-ban férje halála után hozta létre a Peter és Irene Ludwig Alapítványt, 
amely biztosította a házaspár hagyatékaival kapcsolatban álló múzeumok számára a 
tartósabb anyagi fennmaradást és gyűjteményük hosszú távú meg rzését is. 

 

4.1.2. Múzeumpedagógiai háttér 
Különböz  színvonalas múzeumpedagógiai programjainak köszönhet en hitelesen 

látja el a múzeum alapvet  küldetéseit, miszerint olyan közösségi helyet teremtenek, 
amely nyitva áll a közönség széles rétegei számára. Ezen kívül, segíti a laikus közönség 
számára a múzeum kiállításain és programjain keresztül a kortárs művészet 
megismerését, értékeinek meg rzését. 

Nagyon fontos a múzeum számára az oktatás, amelyben a múzeumpedagógia és 
Módszertani Központ kapnak kiemelked  szerepet. Nemcsak az óvodásoknak és 
iskolásoknak, hanem a pedagógus és múzeumpedagógus kollégáknak, egyetemi 
hallgatóknak is széleskörű szakmai programkínálatot nyújtanak rendszeresen. Ezen kívül 
folyamatos gyakornoki képzés is zajlik az egyetemisták számára. Különböz  
korosztályoknak művészeti, illetve más alkotó pályázatokat is gyakorta meghirdetnek. 
Legutóbbi, a Ludwig 2ő kiállításra kiírt irodalmi pályázat az Élet és Irodalom folyóirat 
segítségével különböz  kortárs képz művészeti alkotásokra lehetett reagálni írott 
anyaggal. 

Kutatásom szempontjából a múzeumpedagógia részét fejteném ki b vebben. A 
szakmai gárda száma is mutatja, hogy kiemelked s szerepe van az oktatásnak a múzeum 
életében. Hemrik László osztályvezet n kívül még három múzeumpedagógus látja el a 
közművel déssel és módszertani programok szervezésével kapcsolatos feladatokat. 
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Legtöbbször az oktatás helyszíne a kiállító tér, ahol rendhagyó tárlatvezetések 
zajlanak. Ezen felül egy studio termet és igény szerint a könyvtárral összenyitható 
nagyobb teret is kihasználják nagyobb létszámú események helyszínéül. Kisebb 
csoportok számára akár a raktárként használt műhelyben is szerveznek programokat. 
Kivételes foglalkozás alkalmával a múzeum raktárába és restauráló műhelyébe is 
betekinthetnek a résztvev k. 

A múzeumban 2001 óta működnek múzeumpedagógiai programok, kezdetekt l 
fontos módszer, hogy ne egyoldalú el adások legyenek, hanem kérdéseket, reakciókat 
provokáljanak ki a résztvev kt l, azaz az interaktivitás, a két irányú kommunikáció 
kiemelked  helyet foglalnak el. 

A programok közül a legkisebb, óvodás korosztály számára is több tematikában 
lehet séget nyújtanak a kortárs művészetet megismertetni, f leg játékos felfedezéses 
tanulási módszerek segítségével.  

Az iskolás korosztálynak nyújtják a legtöbb és legszínesebb programkínálatot. Külön 
korcsoportokra osztották fel, alsósok, fels sök és gimnazisták számára. Összesen 10 
foglalkozás közül lehet válogatni. Az alsós korosztálynak kett , a fels bb évfolyamnak 
négy, a középiskolások pedig öt foglalkozás létezik. Ezek közül az egyik újdonság, a 
„Múzeum Házhoz Megy” program, amely Ő különböz  tematikát is felkínál az iskolai 
csoportok számára, különböz  életkorok szerint. Ez a típusú foglalkozás azt jelenti, hogy 
a múzeumpedagógusok az iskolákba viszik a múzeum bizonyos programjait, a kortárs 
művészetr l, amelyek kiegészítik, meger sítik az iskolai tudásukat. Ezek közül olyan 
lehet ségek is megjelennek, amelyek a „tananyagból kimaradtak”, vagyis kimondottan 
érettségiz  csoportok számára a graffiti, stencil és köztéri akciók művészetének izgalmas 
téma bemutatása és megvitatása.  

A foglalkozások id kerete el re megszabott, természetesen az oktatókkal el re 
megbeszélt módon ezen változtatni lehet. El fordul, hogy csak kevesebb id be lehet 
beleférni, de akadnak olyan iskolai csoportok is, akik kifejezetten még stúdió 
foglalkozást, külön műhelymunkákat is igényelnek. 

4.1.3. Ludwig 25 kiállításra készített program 
A honlapon is meghirdetett foglalkozást általános iskolásoknak és 

középiskolásoknak terveztük Hemrik Lászlóval. A címe: Betonszív – jelképek és 
szimbólumok, amely már eleve utal Imre Mariann művére is. A kiállítás id szaka: 2014. 
november 14 – 2015. december 31 között zajlott. (2. Melléklet: A Ludwig 25 kiállításra 
tervezett múzeumpedagógiai program: Betonszívek – jelképek és szimbólumok című 
foglalkozás a Ludwig Múzeum honlapján (letöltve: 201ő. szeptember 1Ő.) 

Az els  munkafolyamatban is részt vehettem, amikor a kurátor a kiállításhoz 
kapcsolódó műveket kiválasztotta és a múzeum alkalmazottainak körbeküldte. A 
gyűjteménykezel nek azért fontos ez, hogy melyik művet készítse el  a kiállítás 
folyamán. A múzeumpedagógusnak azért, hogy milyen foglalkozást készítsen bel le el . 
Ebbe a folyamatba természetesen nem volt beleszólásunk, csak a listát tekinthettük meg. 
Már ekkor elkezdtünk gondolkodni, melyik mű, milyen mediális tárggyal működhetne, 
milyen feladatot találhatnánk ki, milyen id s látogatókra. Ekkor sikerült behatárolni egy 
szélesebb korosztályt, a fels bb általános iskolásokat és a gimnazistákat, azaz a 14 -18 
éveseket. Úgy gondoltuk, hogy a sok politikai tartalommal bíró alkotások a kisebbek 
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számára talán kevésbé érthet ek. Ebben az id szakban született meg az ötlet, hogy 
kimondottan a szimbólumok szerepével, születésével foglalkozzunk.  

A következ  lépésben a végleges listából válogattunk, és ahhoz találtuk ki a 
feladatokat. Sajnos a végleges kiállítási anyagok még így is változtak, valamelyik alkotás 
kikerült, illetve újak is bekerültek a listához képest. Az utolsó pillanatig el fordultak 
apróbb változások. Annyi hátrányt jelentett, hogy már egy átgondolt programot kellett 
megváltoztatnunk, ha egy művet mégis kivettek a listából. 

Azt a tanulságot vontam le, hogy csak akkor érdemes egy végleges 
múzeumpedagógia programot kialakítani, amikor már készen áll teljesen egy kiállítási 
anyag. Ennek köszönhet en tényleg egy végleges kiállítással foglalkozhatunk, és nem 
kell folyamatosan változtatni, újragondolni az adott programot. A kiállítás felépülését 
folyamatosan figyelemmel kísérhettem. Nagyon érdekesnek tartottam, hogy a kurátor 
munkájába is betekinthettem. Közben Hemrik Lászlóval továbbgondoltuk a változásokat. 
A végleges állapothoz pedig közösen kialakítottunk egy programot, egy olyan 
foglalkozást, amely 201ő decemberéig, a kiállítás végéig folyamatosan működött. Ez a 
foglalkozás tervezet az 1. Melléklet: A Ludwig 2ő kiállításra tervezett 
programmegtalálható.  

A foglalkozás felkészülésében szem el tt tartottuk az edutainment módszereinek 
alapjait, azaz hogy egyszerre élményeket és új ismereteket is közvetíthessünk. Már a 
bemelegítéssel indult a program, egy önmagában is szórakoztató elemmel. Természetesen 
új műveket, alkotókat, nézeteket, szemléleteket, alkotási stílusokat figyelhettek meg, 
ezzel új ismereteket is szerezhettek, amelyeket az iskolában nem biztos, hogy ilyen 
körülmények között átélhetnek, megfigyelhetnek.    

A Kárpáti (2009) szerinti csoportban tanulás kompetenciafejlesztését is fontosnak 
tartottuk, ezért alakítottunk olyan feladatot, amelyet csoportokra bontva kellett 
megoldaniuk. Ilyen feladatnak szántuk például a könyvekb l készült szobor alkotásokat. 
Ezen kívül a Polányi (1997) által említett hallgatólagos ismeretanyag kibontását is 
kiemelked nek tartottuk a foglalkozás kialakítása során. Például a sarló – kalapács 
szimbólumok valóságos tárgyak bemutatásakor el kerültek azok az ismereti anyagok, 
amelyeket már korábban valahol említettek nekik.  

A Kolb – féle tanuláselmélet szerint próbáltunk olyan elemeket beépíteni, amelyek 
lehet leg mindegyik tanulási típust valamilyen formában el segítik. Megfigyel  esetében 
minden műnél egy adott szempont szerint meg kellett figyelni valamit. Az elméletalkotás 
pedig abban a kérdés típusban jelent meg, amelyben a mű üzenetére vagyunk kíváncsiak. 
A döntéshozó - cselekv  pedig azoknál a feladatoknál került el , ahol valamit konkrétan 
meg kellett oldani. Például a könyves szoborépítkezésben illetve a szabadság szobor 
játéknál, ahol el kellett dönteni, hogy milyen képzeletbeli tárgyat tartanának a fejünk 
felett. 

Chatrejee (2010) szerint könnyebb elképzelni a régi kort, korszakot, ha megfelel  
tárgyakat adunk a résztvev k kezébe. Ezért tényleg korabeli sarlót mutattunk be, és a 
Montessori módszer segítségével óvatosan vehettek kézbe, mint valami törékeny, de 
mégis éles keménységet is kifejez  eszközt. Egyrészt a tárgy élességét, másrészt a 
régiségét, az akkori kor számára hétköznapi eszközt mutathattuk be. Másrészt az ebb l 
kialakuló jelentést a szimbólumok születésének témáját járhattuk körbe. 
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Bárd (2009a) és Kárpáti (2011) szerint érdemes tárgyakat a kézbe venni, hiszen így 
különböz  érzékszervüket használhatják ki. Mondhatjuk, hogy multiszenzoros 
foglalkozást terveztük Gyarmathy (2007) elképzelése szerint, hiszen kinesztetikus 
elemként állta meg a helyét a Szabadságszobornál alkalmazott testmozgásos feladat, 
valamint a könyvekb l szobrot kialakító program is. Ezen kívül a kreativitást és a vizuális 
képességüket fejleszt  feladatok, mint a plexi falra rajzolgatás, valamint a 
megfigyelésekkel járó feladatok. A verbális képességek fejlesztését kérdésekkel, közös 
megbeszélésekkel segítettük el  a művek megnézése során vagy egy – egy feladat 
lezárásaképpen.   

4.1.4. Összehasonlítás a tervezett és a megvalósult program között 
A tervezetthez képest el fordultak kisebb – nagyobb változások. Egyszerűsítettünk 

vagy hozzátettünk, ahol szükségesnek láttuk, hogy még gördülékenyebben, érthet bben 
működhessen a foglalkozás mind a diákok, mind az animátorok számára. Az eredetileg 
kitalált program a mellékletek között tekinthet  meg. Ebb l az anyagból utalok a 
művekre, ezért érdemesnek tartom átolvasni a könnyebb követhet ség érdekében. A 
foglalkozásra kiválasztott műveket is a mellékletek között érdemes keresni.(4. Melléklet: 
A Ludwig 25 kiállításon kiválasztott alkotások  

(fotók forrása: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapja 
(www.ludwigmuseum.hu, letöltés ideje: 2015. november 20.) 

Már az els  teremben, a bevezetés résznél kialakult egy beszélgetéssel egybekötött 
rajzolgatás az óvodai jeleikr l. Ezek olyan ikonok, amelyeket nem k választottak.  
Felmerült tehát a kérdés, hogy ma mit választanának, amely kifejezi az  egyéniségüket. 
Rövid kis interaktív beszélgetés, rajzolgatás formában zajlott ez a jégtör  feladat.  

Ezek után újabb képek kerültek kimondottan a márciusi foglalkozásba, a 
kés bbiekben ez nem igazán volt jellemz . Egy piros lámpa, stop tábla és egy országalma 
képei kerültek be, valamint egy eserny  is, amelyet mankóként használt az egyik 
múzeumpedagógus egy korábbi sportsérülés miatt. Spontán került be a foglalkozás 
menetébe, az animátor jól kihasználta a lehet ségeit is, a nyitott-zárt állapotokra utalva.  

Annyi változás is kialakult, hogy a tervezett művek mellé újabb képeket is bevontak, 
amelyik kapcsolódott a témához illetve, ha valamire a gyerekek rákérdeztek, akkor 
azokról néhány szóban szívesen beszélgettek velük. 

A bemelegítés résznél, ahol egyszerre a kellett tornázni a szabadságszoborral, illetve 
egy dróton átbújni, gyakorlatilag nem történt nagy változás. Egy apróságban mégis 
változtattak a foglalkozásvezet k. Eredetileg úgy gondoltuk, hogy át is vágják a drótot a 
résztvev k, de nem annyira illet az eredeti elképzelésbe, ahol az átbújás, a mozgás lett 
volna a középpontban. 

A sarló és kalapács szimbólumok bemutatásánál bekerült egy újabb alkotás is, a 
román Dan Perjovschi telefirkált plexi fala is, amelyen rengetegszer megjelenik ez a 
kommunista jelkép. Természetesen Pinczehelyi műve nem maradt ki, ahol központi 
helyen jelenik meg ez a szimbólum. Ráadásul, lényegesen egyszerűsödött a feladat, nem 
csomagolták be a tárgyakat és az eredetit l eltérve nem jelent meg más tárgy a kalapácson 
és a sarlón kívül. Ennek az az oka, hogy a keménységet illetve puhaságot egy másik 
műnél, a betonszíveknél szeretnénk bemutatni és elhanyagolhatónak találtuk, hogy ez az 
üzenet kétszer is megjelenjen a foglalkozás során. Természetesen az el készítés szerepe 
sem elhanyagolható, ugyanis minden program külön gondot igényel, hogy a 
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múzeumpedagógus el re becsomagolja a tárgyakat. Ez bonyolulttá és viszonylag 
körülményessé tette volna a múzeumi órát hosszú távon. Ennek kiiktatásával több id t 
szentelhettünk a szimbólumok kifejtésével. Bemutathattuk részletesebben, hogy a sarló 
és a kalapács mit jelent, hiszen ennek a korosztálynak maga ez a vágó eszköz és az el z  
rendszer szimbólumvilága is kevésbé ismer s. 

A Meghosszabbított álom című munkánál, a könyvekkel tervezett feladatok 
történetesen nem változtak a kiinduló elképzeléshez képest. El fordult, hogy kicsit több 
id t vett igénybe, de lényegesen nem haladta túl az tervezettet. 

Ezek után következett Imre Mariann munkája, a beton szívek, amelyeket egy 
speciális technikával piros cérnával „hímzett át” a művész. Ebben az esetben sem tértünk 
el az eredeti tervekt l, vagyis az animátorok körbeadták a cérnát és a betondarabot, 
bemutatva a puhaságot, keménységet. Ennek köszönhet en át is beszélték velük, hogy 
milyen különbségek, ellentétek jelennek meg a lányoknál és a fiúknál. Puhaság inkább a 
lányokhoz, a keménység inkább a fiúkhoz kapcsolódik, mégis próbáltak olyan 
jellemz ket is keresni, amelyik megjelenik ellenkez  esetben is. 

Végül Nemes Csaba Időtlen című alkotásánál az emotikonok rajzolgatásával sem 
tértünk el az eredeti elképzeléshez képest.  

Az utolsó két-három programpont, vagyis az Identitás ingek, és az Ingázó Tüzérek, 
valamint a plexi falra rajzolgatás f leg a foglalkozás beindulásakor id  hiányában 
kimaradt, de a kés bbiekben egy kis változtatással ezek is bekerültek a foglalkozás 
menetébe. Az identitás ingek esetében el kellett képzelniük meghatározott kérdések 
alapján, hogy milyen egyének, emberek viselhették ezeket a ruhákat. Kimondottan egy 
meghatározott egyéniséget kellett felépíteniük a kabátbels k alapján. 

Az Ingázó Tüzérek és Perjovschi munkájánál is egy kicsit változtattak az animátorok, 
kicsit összevonták a két feladatot. A huszároknak öltözött emberekr l készült fényképek 
mellé kihelyeztek egy fából kivágott emberi alakzatú 2 dimenziós figurát, amire filccel 
lehetett rajzolni különböz  jelvényeket, szimbólumokat, amelyek a foglalkozás alapján 
megmaradtak és kifejezi ennek a képzeletbeli személynek az identitását is. A román 
művész alkotását már egy korábbi résznél, a sarló és kalapács esetében mutatták be, így 
nem maradt ki, csak a sorrendben változott meg a helye. Ezen a plexin rengeteget szerepel 
a kommunizmus jelképe, a sarló és a kalapács, ezért is inkább korábban mutatják be. 

4.1.5. Esettanulmányok alapján történő elemzés a Ludwig Múzeumban 
Külföldi tartózkodásom miatt csak távolról levélben tudtam kikérdezni a 

múzeumpedagógustól, illetve egy esetben sikerült egy pedagógussal is interjút készíteni, 
utólag pedig egy rövidebb személyes beszélgetés során is megkérdeztem a véleményét. 
A márciusi, illetve májusi foglalkozásról csak egy rövidebb beszámoló jutott el hozzám 
az animátortól. Az áprilisiról pedig viszonylag hosszabb ismertet t kaptam és a látogató 
csoport pedagógusával is sikerült egy interjút készítenem. Mivel err l kaptam 
lényegesebben részletes információt, ezért az áprilisi programot szeretném részletesebben 
elemezni. 

A foglalkozásvezet  és a pedagógus is egyetértett abban, hogy a rendvédelmi 
szakiskolából érkez  csoport az elején nem igazán találta a helyét egy ilyen művészeti 
környezetben. Mindketten úgy gondolják, hogy kissé idegen volt számukra ez a 
környezet. Ennek köszönhet en már az elején megjelent egy fajta értetlenség, 
kényelmetlenség, provokatív viselkedés. 
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Miután ezen a kezdeti feszültségeken túl voltak és a csoportot ketté osztották, már 
sokkal kezelhet bbek voltak és ezzel párhuzamosan a vezet  is egy számukra könnyen 
érthet  nyelvezetre változtatott. 

Érdekes, hogy az iskolai oktató kevésnek találta a felhasznált demonstratív, 
eszközöket, mediális tárgyakat. Szerinte, ha több ilyet használtak volna, akkor kevésbé 
szerették volna a diákok a kiállított térben elhelyezett műalkotásokat megérinteni. Ezzel 
szemben a múzeumpedagógus úgy gondolta, hogy kihasználta a mediális tárgyak adta 
lehet ségeket. Ezen kívül, a foglalkozásvezet  kiemelte, hogy a sarló és kalapács negatív 
üzenetét nehezebben értették meg a diákok, mint a betonszívek kett sségét. 

A múzeumpedagógus a kezdeti nehézségek után teljesen meg volt elégedve a csoport 
munkájával. A középiskolai tanár szerint szükség volt, hogy a kezdetbeli viszonylag 
emelkedett nyelvezetén egy kicsit változtasson, ezáltal egy közvetlenebb, baráti hangon 
szólt hozzájuk. Ehhez persze kellet, hogy kisebb csoportokra, meghittebb beszélgetésekre 
adjanak lehet séget, ne egy teljes létszámú osztály el tt kelljen megnyílniuk. 

Az interaktivitás szerepe is a foglalkozás vége felé kezdett el kibontakozni. A diákok 
is folyamatosan érdekl dtek, a feladatokat lelkesebben oldották meg a program második 
felében. A foglalkozás végén néhány diák a kiállító térben maradt, hogy a kimaradt 
alkotásokat is megnézhessék. Bár az igaz, hogy a legtöbb középiskolás számára inkább a 
„végre ezen is túl vagyunk” érzésüket fejtették ki, mégis egészen jól együttműködtek a 
foglalkozás során. 

Az iskolai oktató szerint a foglalkozás menete követhet  volt, a múzeumpedagógus 
logikusan magyarázott, megfelel  és világos stílusban. Továbbá kiemelked nek tartja, 
hogy olyan kérdéseket fogalmazott meg az animátor, ami a diákokat is érdekelte.  

A tágas múzeumi helyszínt a kémia-biológia szakos oktató alkalmasnak találta a 
foglalkozásra, de a kiállítást a kevés interaktív elem és a nehezen érthet  kortárs művek 
miatt kevésbé gondolta megfelel nek. Természetesen egyetértett, hogy egy ilyen 
különleges foglalkozás nagyon nagy segítség volt a művek megértésének mélyebb 
üzenetében. 

4.1.6. A Ludwig Múzeumban készített kérdőívek eredményei 
A Ludwig Múzeumban készült felmérést külföldi távollétem miatt az itteni 

múzeumpedagógusok végezték el. Külön szeretném ezúton is megköszönni az intézmény 
múzeumpedagógia osztályának35 a lelkiismeretes segítségét: a csoportokkal való 
kommunikációt, a kérd ívek kitöltetését és a további utómunkálatokat is. 

A kérd ív négy különböz  vizsgálati csoportba sorolható. A pontos kérd ív a 3. 
Mellékletben található. Az els  csoportba a nem és életkori információkkal egy 
foglalkozás alapvet  demográfiai információkra vagyok kíváncsi. A második csoportban, 
vagyis az els  két kérdésben36 pedig arra keresem a választ, hogy melyik szimbólumokra, 
illetve mediális tárgyakra emlékeznek vissza a legjobban. Elvárásaim szerint, minél 
 
35  Hemrik László, Salgó Viktória Farkas Rita és Pásti Katalin. 

36 (1) Melyik szimbólumra emlékszel vissza a legszívesebben? (Sorolj fel legalább hármat) 
(2)Milyen szemléltet  eszközökre emlékszel vissza legszívesebben, amelyek segítettek egy-egy 
műtárgy megértésében? (írj legalább ötöt) 









54 
 

A legfels  diagram bal oldalán lév  állításokat kellett értékelni ő-ös skálán, amelyben 
az 1-es érték az jelentette, hogy teljes mértékben egyetértek az adott állítással, az ő-ös 
pedig azt, hogy nem értek egyet vele (4. ábra). A diagramon meghagytam a kérd ívek 
szerinti számozást, azaz 3-7 közötti felsorolási formát. Az els  három a tárgyakkal 
kapcsolatos véleményükre kérdeztem rá (Innent l kezdve tárgyak csoportjaként említem, 
amelyet a diagram 3-ő közötti számokkal és egy sárga kerettel jeleztem a diagramon). Az 
utolsó kett ben (Innent l kezdve asszociatív csoportként említem, 6-7 számozással és 
zöld kerettel jelöltem a diagramon) pedig arra voltam kíváncsi, hogy mennyire tudták a 
művészi funkcióját alkalmazni, azaz mennyire tudtak elvontan gondolkodni illetve 
asszociációs- és képzeleti képességüket kihasználni. A diagram vízszintes tengelyén 
pedig az értékelés látható 1-ő között. Külön vizsgáltam a fiúk (narancssárga oszlop) és a 
lányok (kék oszlop) értékeit, amelyet a beérkezett eredmények átlagából számítottam ki. 

Az els  foglalkozáson a tárgyak csoportjában inkább egyetértenek a kijelentésekben. 
Az ő. megállapításnál érezhet  a fiúk esetében egy finom kiemelkedés a 2-es érték felé. 
Összességében kimondható, hogy a tárgyak csoportjában mindkét nem inkább 
egyetértett. Leginkább a 3. kijelentéssel értettek egyet a foglalkozáson, vagyis „A 
bemutatott eszközök segítették a művek megértését.” Szignifikáns eltérést nem 
tapasztaltam a fiúk és a lányok között, leszámítva a kis különbséget az ő-ös kijelentésnél, 
ahol a fiúk számára könnyebbnek bizonyult a művek megértése a tárgyak kézbevételével. 

Az asszociatív csoportban is viszonylag egyetértés volt a fiúk és a lányok. A 7-es 
kijelentés szerint a lányoknak egy picit kevésbé sikerült használni a foglalkozás alatt a 
képzeletüket, mint a fiúknak. A 6. fordítottan feltett megállapításnál is egyetértést 
tapasztaltam abban, hogy mindkét nem hasonlóan el tudott vonatkoztatni a tárgyak 
alapvet  funkciójától.  

A második foglalkozáson szintén a tárgyak és asszociatív csoportoknál hasonló 
eredményeket kaptunk, néhány tized eltérést leszámítva. A különbséget abban látom, 
hogy a fiúk sokkal kritikusabbak voltak ebben a csoportban, mint a lányok, az el z  
csoporthoz képest is. Mindegyik kék színnel jelölt értéknél nagyobb a kilengés, vagyis 
picit kevésbé értettek egyet, vagy épp a 6. kijelentéssel pedig nem értettek egyet. Az els  
csoporthoz képest a lányok válaszaiban csak néhány tizedes eltérést tapasztaltam, inkább 
a negatív vélemények felé. 

A harmadik csoportban kapott eredményeket azért nem hasonlítottam össze 
részleteiben az els  két csoportéval, mert egy kicsit kilógónak, kakukk tojásnak tartom. 
A hatalmas különbég a két nem és a másik két csoporthoz képest abban rejlik, hogy ez 
rendelkezett a legkisebb mintaszámmal, valamint a lányok és fiúk aránya is nagyon 
kiegyenlítetlen volt. Mindössze 3 fiú volt a 1Ő f b l.  

Összesítve a tárgyak és asszociációs csoportokat, alapvet en a várt eredményeket 
kaptam, miszerint a mediális eszközök segítették a megértést és a résztvev k el tudtak 
vonatkoztatni a tárgyak hétköznapi szerepét l. Egyrészt a művészeti funkciót másrészt a 
mediális tárgyak segít  szerepét is ki tudták használni a foglalkozáson a 
múzeumpedagógusok és a gyerekek egyaránt. 

 



http://www.wordle.net/
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A kérd ív utolsó négy kifejt s kérdése okozott a legtöbb gondot a diákoknak 
kitöltéskor és számomra is az elemzés során. Sok gyerek nem tudta kitölteni, nem értette, 
vagy fárasztotta a feladat és üresen hagyta. Úgy gondolom, hogy ehhez a vizsgálathoz 
valami más módszert kell legközelebb találnom, például egy fókuszcsoportos beszélgetés 
segítségével lehet, hogy jobban tudtam volna motiválni ket a beszélgetésre. 
El fordulhat, hogy elég lett volna, ha kimondottan csak értékel s kérdéseket teszek fel a 
kérd ív végén is. Ezt egy jó lehet ségnek tartom, hogy teszteljem ezt a fajta vizsgálatot 
a művészi foglalkozásokon többféle korosztály esetében.  

Az els  foglalkozás után annyira kevesen töltötték ki a kifejt s kérdéseket, hogy az 
elemzését elhanyagolhatónak tartom. A második és harmadik foglalkozáson már 
viszonylag többen töltötték ki a 8-13 számmal jelölt kiegészít s mondatokat. A kérd ív 
utolsó része a következ  volt: 

8. Láttam a foglalkozáson  …. amelyet szívesen megnéztem volna 
részletesebben is 

9. Hallottam a foglalkozáson  … pedig jobb lett volna, ha megnézhetem és kézbe 
vehetem. 

10. Nagyon örültem, amikor megérintettem… 
11. Otthon biztosan el fogom mesélni azt, hogy…  
12. Nem tetszett, hogy… 
13. Az tetszett a legjobban, hogy… 

A vizsgálat során hat csoportot hoztam létre, a szerint, hogy milyen típusú válaszokat 
kaptam:  

A. mediális eszközökkel kapcsolatos 
B. érzelmekkel kapcsolatos 
C. műtárgyakkal kapcsolatos 
D. vélemények kifejtése 
E. helyszínnel kapcsolatos észrevételek 
F. túlságosan elvont dolgok, vagy értelmezhetetlen válaszok 

Az április 16-i foglalkozáson sok értelmezhetetlen válasz jelent meg, amelyb l 
számomra az derült ki, hogy nem teljesen volt tiszta a feladat mindenki számára. Ez is 
meger síti, hogy más típusú módszert érdemes legközelebbi vizsgálataim során 
alkalmazni.  

Ezeket a hiányosságokat leszámítva mégis valamilyen módon értékelhet vé vált, 
hogy sok diák említette meg a mediális tárgyakat (könyvek, fonál, k , kalapács, sarló) a 
8, 9, 10, 11, 13 befejezend  mondatoknál. Leginkább a „Nagyon örültem, amikor 
megérinthettem..” mondatnál jöttek vissza a mediális tárgyak, amelyek érthet ek, hiszen 
érintésük valamilyen érzést, ebben az esetben pozitív érzelmet váltott ki. Egyed és 
munkatársai kutatásait (2011) jól alátámasztja, hogy a tárgyak valamilyen érzelemmel 
párosulva jobban megmaradnak az ember emlékezetében. Második legjellemz bb 
válaszcsoport a műtárgyakkal kapcsolatban jelent meg f leg a 8, 9, 11 számúaknál, de a 
12, 13 esetekben is egyszer-egyszer jellemz  volt. Jól alátámasztja, hogy a 
foglalkozásvezet  nemcsak a mediális tárgyakat, hanem a bemutatandó művészeti 
alkotásokat is megfelel en interpretálta.  Érzelmekkel kapcsolatos megjegyzések inkább 
a 12-es számú kiegészítésnél jöttek el . Itt egyszer jelent meg, hogy unalmas volt a 
foglalkozás, más diákok esetében inkább a kötelez  rajzolás a zavarta ket, de el fordult, 
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hogy valaki számára túlságosan gyors volt a tempó. Ezek a válaszok nagyon izgalmasak, 
ugyanis a kés bbiekben ebb l is rengeteget lehet tanulni, hogy miben érdemes változtatni 
a programon. Ezáltal folyamatosan lehet fejleszteni a foglalkozások min ségét a 
gyerekek számára, amely hosszú távon a múzeum jó hírérének növekedéséhez is 
hozzájárul a kés bbiekben. A helyszínnel kapcsolatos válaszok szerint „a földre 
ülhettek”, „nagy terek voltak”, amelyek pozitívabb véleménykifejtésnél a 11-es és 13-as 
mondatoknál is vissza- visszatérnek. 

A pozitív visszajelzések között a 13-as feladatnál megjelent az interaktivitás szerepe, 
valamint a foglalkozásvezet  személye, aki jól és érdekesen beszélt, de ezen kívül 
el fordult az is, hogy megfoghatták a tárgyakat, valamint az is, hogy sok új dolgot 
tanulhattak.  

A május 21-i foglalkozás értékelései hasonló eredményt mutattak, annyi eltéréssel, 
hogy sokkal kevesebb volt az olyan válasz, amely értékelhetetlen volt. Sok mediális 
tárgyakkal, műtárgyakkal kapcsolatos válasz érkezett a 8, 9, 10, 11 mondatok esetében. 
Kevesen írtak negatív véleményt, inkább a pozitív visszajelzések a jellemz bbek 
(„interaktivitás szerepe”, „a foglalkozásvezető érthető magyarázatai”, „képzelőerő 
kihasználásának lehetőségei”). 

Összességében a Ludwig Múzeumban elvégzett kutatásaim alapján nagyjából a várt 
eredményeket kaptam, miszerint a mediális tárgyak támogatják a műtárgyak, elvontabb 
művészi alkotások megértését. A diákok könnyen el tudtak vonatkoztatni a felhasznált 
eszközök hétköznapi értelmezésükt l is. Irodalmi kutatásaim során így Miszné Korenchy 
és Chaterjee állításai igazak, miszerint a tárgy alapú tanulás egyszerre kreatív és érzelmi 
motiváltságot is ad. Az utolsó kérdéskörben megjelentek az interaktivitást, érdekességet, 
valamint az érzelmüket is kifejez  vélemények is. 

Kevésbé vártam, hogy az utolsó kifejt s feladatokra ilyen nehézkesen válaszolnak a 
gyerekek, és a válaszokat ilyen nehéz lesz kiértékelni. Sokkal pontosabb 
megfogalmazásokra számítottam, valamint azt hittem, hogy ennek a korosztálynak ez a 
fajta véleménykifejtés sokkal egyértelműbb lesz. 

Legközelebb az utolsó véleménykifejt s kérdéseket inkább fókuszcsoportos 
megbeszéléses módszerrel oldanám meg. Ezen kívül a csoport számára kicsit külön 
választanám a szimbólumokat és a mediális tárgyakat, ugyanis azt éreztem, hogy a diákok 
sokszor összekeverték a két fogalmat. Ehhez a múzeumpedagógus további 
együttműködéséhez is szükségem lesz. 

Ezen kívül, úgy gondolom, hogy a kiállítás nem teljesen ennek a korosztálynak 
megfelel , a politikai üzenetekt l terhes és néhol egészen durva képanyagok miatt 
legközelebb egy másik kiállítást választanék. Úgy gondolom, hogy a jelenlegi Ludwig 
Goes Pop, The East Side Story40 alkalmasabb lehet ennek a korosztálynak, ráadásul a 
mediális tárgyak szerepe is könnyebben kihasználhatóvá válhat.  

 
40  201ő. október 09 - 2016. január 03. közötti id szakos kiállítás a Ludwig Múzeumban. A múzeum 
gyűjteményének legismertebb pop art alkotásait mutatja be. (Forrás: www.ludwigmuseum.hu (letöltve: 
2015. december 13.)) 
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4.1.7. Interjúk elemzése a Ludwig Múzeumban 
A Ludwig Múzeum két múzeumpedagógusával is sikerült interjút készítenem, 

akikkel a múzeumi gyakorlatom folyamán ismerkedtem össze. Hemrik Lászlót 
személyesen, Salgó Viktóriát pedig emailben értem el. Fontos szempont volt az 
interjúalanyok keresésében, hogy egy tapasztalt és egy fiatal kollégával beszélgethessek. 
Hemrik László kezdetek óta a Ludwig Múzeumban dolgozik, Viktória másfél kezdett a 
múzeumban foglalkozásokat tartani.  

A személyes interjú el nye, hogy a hirtelen felmerül  témákra egyb l reagálhatunk, 
és egy közvetlen beszélgetés alakulhat ki. Hátránya hogy hosszabb ideig tarthat, és 
könnyen elveszhetünk a részletekben, nehezebb a lényegre fókuszálni. Az írásban történ  
interjú el nye, hogy rövid id  alatt kimondottan a lényeges dolgokra kérdezhetek rá, de 
nincs lehet ség azonnali visszajelzésekre, a kérdések mélyebb kifejtésére. Úgy 
gondolom, hogy a két különböz  személlyel készült beszélgetés elemzése megengedi, 
hogy egy közelebbi képet kapjunk a mediális tárgyak alkalmazásáról egy kortárs 
művészeti múzeumban. 

Mindkét interjúalany szükségesnek tartja a mediális tárgyak használatát egy 
múzeumpedagógiai foglalkozás során. Az interjú stílusa miatt Lászlóval sokkal több 
személyes történet és példa merült fel a tárgyakkal kapcsolatban.  

A két interjúalany hasonlóan gondolkodik a mediális tárgyak múzeumpedagógiai 
foglalkozásban betöltött szerepér l művészeti szempontból. Érthet , de mégis érdekes, 
hogy kortárs művészeti múzeumpedagógusként nem válaszolták meg hogy mi a 
különbség egy természettudományi és művészeti mediális tárgy között.  

A tárgyak megérinthet ségér l majdnem teljes egyetértést észleltem közöttük. 
Mindketten fontosnak tartják, hogy műtárgymásolatokat vagy egyéb demonstrációs 
eszközöket adjanak a látogató diákcsoportok kezébe. Hemrik László külön foglalkozást 
említett meg, amikor a gyerekek betekinthettek a műhelytitkokba: restaurátor műhelybe, 
raktárakba látogattak, ahol különböz  anyagokat, képkereteket érinthettek meg. Salgó 
Viktória egy absztrakt expresszionista alkotásainál alkalmazott kellékeket említ meg. 
Olyan ecseteket, fest eszközöket adtak a gyerekek kezébe, amellyel a művész is alkotott. 
Úgy gondolják mindketten, hogy a diákok egyrészt jobban megérthetik, hogyan 
készülnek az alkotások, másrészt élményszerűbbé válik a tanulás, és ezáltal jobban is 
rögzülnek az ismeretek.  

Szintén mindketten megemlítik, hogy az érzékszerveknek kiemelked  szerepe van a 
foglalkozásokon. Hemrik László ebbe a témába sokkal mélyebben belemerültünk, egy 
érdekes régi program is szóba került, amely kifejezetten err l a témáról szólt „Az öt 
érzék”41 címmel. Olyan alkotásokat is említett, amelyeket kimondottan szaglással hoztak 
közelebb a látogatók számára. Salgó Viktória inkább a tapintás szerepét emelte ki a 
mediális eszközök használata esetében. 

 
41  http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=0&menuId=137&tartalom=txt (letöltve: 201ő. május 
21.) 

http://www.ludwigmuseum.hu/site.php?inc=0&menuId=137&tartalom=txt
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Az e-mailben készített interjú esetében sok mindenre nem tudtam rákérdezni, ezekr l 
csak Hemrik interjújában esett szó. Ilyen például az id korlát szerepe is. Nem 
elhanyagolható, hiszen ha speciális programot készítünk el  tárgyakkal, sok esetben több 
id t vehet igénybe, mint egy hagyományos tárlatvezetés. Hemrik kiemeli, hogy érdemes 
az id re és a behozott tárgyak mennyiségére is figyelni, és egyensúlyban tartani a kett t. 
Felmerülhet ugyanis az a probléma, hogy maguk a műalkotások mellékszerepl kké 
válnak. A korosztályok szerepe Salgó Vikinél szintén nem került szóba. Hemrik László 
szerint a fiatalabb korosztálynál jobban működnek a behozott segít  tárgyak, mint az 
id sebbeknél. Ráadásul a fiatalabbaknál különleges élményt jelent a múzeumi helyszín 
felfedezése. Egy provokatív kérdésemre azt válaszolta, hogy a múzeum akár egy 
játszótérként is funkcionálhat megfelel  keretek között. Csak Hemriknél került el  a 
múzeumpedagógia hiánypótló és kiegészít  szerepe. Szerinte a kortárs művészeti 
múzeumban pótolhatatlan az a lehet ség, hogy eredeti műtárgyakat vizsgálhatnak meg 
él ben. Ráadásul a múzeum akár el is látogathat iskolákba, a „Ludwig házhoz megy” 
című b röndmúzeum program keretében. Az általános iskolai módszerekt l eltér en 
inkább élményszerűen próbálják az ismereteket közölni a múzeumokban, vagyis a 
tanultakat éppen ilyen tapasztalatokkal egészíthetik ki. Hemrik azt állítja, hogy legalább 
90 %-ban szóbeli és írásbeli módon történik az ismeretátadás egy hagyományos 
iskolában.  Úgy gondolja, hogy a mediális tárgyak segítségével a múzeumok egy újabb 
dimenziót nyithatnak meg a diákok el tt.  

Érdekes, hogy Salgó nem említett kedvenc közvetít  eszközt, de kiemelt olyan 
különleges tárgyakat, amelyeket ritkán vizsgálhatnak meg a diákok, vagy épp olyan 
hétköznapi eszközöket, amelyek felett már könnyen átfuthat a figyelmük. Hemrik két 
érdekes kedvenc tárgyat is említ, amelyhez személyes élményei is fűzik: egy régi 
fényképez gép, illetve egy Campbell konzervdoboz, amely Andy Warhol korszakalkotó 
pop-art művére emlékezteti. A mélyinterjú lehet ségeit kihasználva lehet ségem nyílt 
megkérdezni, hogy a tárgyak használatában ki a példaképe. Vásárhelyi Tamást emelte ki, 
akit kiváló természettudósnak és fantasztikus pedagógusnak tart. 

Végül a tárgyak használatában lév  hátrányról is említést tesznek mindketten. Úgy 
vélik, hogy a nem megfelel en felhasznált mediális tárgyak elvonhatják a gyerekek 
figyelmét a műalkotásról.  
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4.2. A Magyar Természettudományi Múzeumban végzett kutatásaim 
 

4.2.1. A múzeum története 
1802-ig kell visszamennünk, amikor Széchenyi Ferenc könyvgyűjteményének 

felajánlásával megalakult a Széchenyi Könyvtár a Természettudományi Múzeum el dje. 
Majd a következ  évben, felesége az ásványtani tár alapjait fektette le drágaköveinek 
felajánlásával. A gyűjtemény folyamatos b vülése során a Millenniumra, azaz 1896-ra a 
különböz  ásványtani, növénytani és állattani példányok száma elérte az 1 milliót. A 
folyamatos kutatásoknak és expedícióknak köszönhet en a tárak folyamatosan tovább 
gyarapodtak. Nehézkessé vált a tárolás, ezért az állattár 1928-ra már a Baross utcába 
költözött, amelyet a mai napig ott találunk. A második világháború idején a múzeum nagy 
szomorúságára a vidékre menekített növénytani gyűjtemény nagy része megsemmisült. 
Másrészt pozitív eseményként megemlítend , hogy ebben az id szakban nyílt meg az 
Embertani Tár.  A múzeum életében az egyik legsötétebb dátum az 19ő6-os 
eseményekhez fűz dik, amikor bombatalálat, majd gyújtogatás következtében az Afrika 
Kiállítás, az Ásványtani Tár valamint az slénytani Tár majdnem teljes része 
megsemmisült. A hatvanas évekt l kezdve folyamatos expedícióknak köszönhet n a 
gyűjtemény folyamatosan b vült. 1963-ra országos múzeummá vált, majd a következ  
évben megnyílt a Magyarország állatvilága című kiállítása, amelynek bizonyos részei 
ma is láthatóak. A kilencvenes és kétezres évek újabb fellendülést hoztak a múzeum 
számára. A folyamatos el készületek és költözködések után 1996-ban megnyílt az els  
önálló kiállítás, majd további intézkedések folyamán az Embertani Tár és a 
Madárgyűjtemény is a Ludovika épületébe került. 200Ő-ben nyílt meg egy teljesen 
modern épületegyüttes közönségforgalmi céllal a Lovardában, valamint a f bejáratot 
összeköt  épületben. A látványos kupolacsarnokban egy kék bálna csontváz izgalmas 
látványa várja a látogatókat. Az eddig elzárt kutatóhelyeket, gyűjteményeket rz  
raktárakat is úgy alakították ki, hogy szervezetten látogathatóvá válhassanak. Így 
nemcsak a kiállító térben találkozhatunk a múzeum világával, hanem az eddig „rejtve 
maradt” helyeken is. 42 A múzeum történetér l, folyamatos költözésér l és 
gyűjteményének gyarapodásáról egy infografikát készítettem, amely a 6. Mellékletben 
található meg. 

4.2.2. Múzeumpedagógiai háttér: 
A Közművel dési osztályon dolgozó három múzeumpedagógus és négy animátor 

látja el kimondottan a múzeumi oktatással kapcsolatos feladatokat.   

Már a honlapon is rengeteg és részletes külön pedagógusoknak szóló anyagokat 
találhatunk. Részletesen bemutatják, hogyan lehet eljutni a múzeumba, és apróbb 
gyakorlati információkat is adnak, amellyel el segítik a pedagógusok számára a 
tájékozódást. 

Az óvodás korosztálytól egészen a középiskolásokig több, mint 10 foglalkozás közül 
választhatnak. Ezen kívül létezik a speciálisan kialakított kimondottan oktatási célokkal 
rendelkez  Természetbúvár-terem, valamint más stúdió foglalkozásra alkalmas termek, 

 
42  http://web.nhmus.hu/modules/Kozmuvelodes/images/muzeumtortenet.pdf (letöltve 201ő. 
november. 19.) 

http://web.nhmus.hu/modules/Kozmuvelodes/images/muzeumtortenet.pdf
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akár az ember evolúciójára vagy a „Világ rovarszemmel” programokra gondolunk. 
Megemlítend , hogy külön programmal várják a fogyatékkal él  látogatókat.  

A Természetbúvár-termet minden korosztály számára ajánlják, vagyis feln tteket is 
várnak. Az óvodásoknak ő különböz  foglalkozást, az alsósoknak 6-ot, a fels söknek 
nyolcat, míg a középiskolásoknak négy típust is meghirdetnek. A legtöbb különböz  
programot a fels s korosztálynak ajánlanak. A honlapon a foglalkozások bemutatásakor 
egy rövidebb ízelít t kaphatunk, valamint pontosan leírják, hogy meddig tart és hány 
f ben maximalizálják. Általában 1ő f s csoportokra bontják a diákokat, kivétel a 
fogyatékkal él k esete, ahol a különleges odafigyelés miatt csak 5-8 f s csoportnak 
tudnak biztosítani foglalkozásokat. 

A leginkább múzeumpedagógiára alkalmazott helyszín maga a kiállítótér, akár az 
állandó kiállítás helyszínei vagy az id szakos kiállításoké, ahol tárlatvezetési formában 
bemutatják a kiállított tárgyakat. A Sokszínű Élet kiállítását kiemelném, ahol rengeteg 
mediális tárgyat, interaktív eszközt találhatunk, amelyek segítik az információk 
befogadását, megértését. 

4.2.3. Esettanulmányok a Magyar Természettudományi Múzeumból: 
Négy különböz  foglalkozásba is betekintést nyerhettem, de csak kett n sikerült 

kérd íveznem is. Részt vettem a Vizek világa, valamint egy Természetbúvár-termes 
foglalkozáson, ezen kívül Az ember evolúcióján (8. ábra) és A világ rovarszemmel (9-
10. ábra) című programokon még kérd íveznem is sikerült. Részletes menetrendet nem 
írhatok a foglalkozásról, mert erre a múzeumtól nem kaptam engedélyt. Ezért inkább 
alapvet  benyomást szeretnék leírni meghatározott szempontok szerint a 
foglalkozásokról összesítve. 

 
8. ábra: Az ember evolúciója foglalkozásról készült saját képeim. Felső sortól, balról- jobbra látható egy 
lineáris sorrend a foglalkozásról. Bal felső képen a program elején a múzeum állandó kiállításának 
részleteit mutatták be, a felső középsőn és a jobb oldalin, már a múzeum egyik studio termében vagyunk, 
ahol a csontmaradványokat adták körbe. Az alsó sorban már közeli képeket figyelhetünk meg a programról, 
ahol a diákok közelebbi kapcsolatba kerülhettek a felhasznált mediális tárgyakkal. 
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Úgy vettem észre, hogy a leginkább a témámhoz kapcsolódó foglalkozás a 
Természetbúvár-teremben, illetve a rovarokkal kapcsolatos alkalom volt. Természetesen 
a másik két eseményen is el fordultak mediális tárgyak, de kevésbé jellemz  módon. 
Négyb l három alkalmat ugyanaz a munkatárs vezetett le, akivel maximálisan elégedett 
voltam. Több pedagógiai módszert is alkalmazott - dráma, felfedezéses tanulás –  
valamint kiemelt módon kezelte a történetmeséléses formát humoros tálalásban. Egyrészt 
magával ragadó, másrészt mérhetetlenül személyessé tette a múzeumi órákat. A vízi 
világot bemutató másik kolléga egy picit kevésbé tartotta izgalmasan, interaktívan a 
programot. Úgy gondolom, hogy ténylegesen igaz, hogy a foglalkozásvezet  
személyisége is befolyásolja az alkalmakat. Mindkét vezet  felkészült és tudományosan 
járatos volt a bemutatott témával kapcsolatban. Érthet en és világosan beszéltek, a 
korosztálynak megfelel  és befogadható stílusban és mennyiségben. Az egyik legtöbb 
tárgyat felhasználó foglalkozás a Világ rovarszemmel, valamint a búvár-termi program 
volt, míg a legcsekélyebb a Vizek világa esetében alakult ki. Mégis az egyik 
legmeglep bb mediális tárgy itt fordult el , amikor egy ötforintoson keresztül mutatták 
be az egyik védett hazai madarat és egy jellegzetes vízi növényt is.  

 
9. ábra: A világ rovarszemmel foglalkozásról készült saját képeim. Balról az első képen látható egy távlati 
kép a foglalkozásról, a középsőn az egyik demonstrációs eszköz kiválasztását, a jobb szélsőn pedig egy 
másik mediális tárgy alkalmazását láthatjuk. 

Kiemelném, hogy mindegyik programon valamilyen szinten megjelentek olyan 
tárgyak, amelyeket kézbe vehettek és saját maguknak lehetett megállapítani bizonyos 
információkat (milyen tapintású, illatú, milyen funkciója van). A világ rovarszemmel 
foglalkozáson inkább demonstratív eszközöket (9-10. ábra), mint igazi rovarszerveket 
mutattak be, míg a Búvár-teremben, illetve a Vizek világa foglalkozáson eredeti 
preparátumokat adtak körbe. Az ember evolúcióján (8. ábra) és a Világ rovarszemmel 
programokon rengeteg másolat, modell jelent meg. Két helyen, a Természetbúvár-
teremben és az emberi evolúcióval kapcsolatos teremben alkalmaztak szagló 
vizsgálatokat is. Kimondottan mediális tárgyakkal létrehozott hangokat csak a rovarokról 
szóló programon hallhattunk.  

 
10. ábra: Világ rovarszemmel című foglalkozás megfigyeléséről készült saját felvételeim. Balról az első 
képen látható, ahogy az összetett szemet tésztaszűrők segítségével mutatták be. A középsőn a víz felszínén 
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élő rovarok mozgását mutatták be különböző mediális tárgyak segítségével. A bal oldalin pedig egy 
hangszer segítségével a tücskök párválasztását mutatták be. 

Az egyik legmozgalmasabb alkalom a Búvár-teremben történt, míg a legstatikusabb 
a Vizek világa volt, ahol a program ideje alatt az elején lév  aktívabb néhány perces 
feladatot leszámítva egész végig egy helyben kellett ülniük és figyelniük a diákoknak.  

Az ember evolúciója foglalkozáson több kiállítási részt is megtekinthettünk, míg a 
többi alkalom csak egy helyszínen vagy egy stúdió térben történt. 

Összegezve mind a négy foglalkozás érthet , tudományosan megalapozott, 
követhet  és mediális tárgyakat tudatosan felhasználó program volt. 

4.2.4. Kérdőívek elemzése a Magyar Természettudományi Múzeumban 
A pontos kérd ív az 5. Mellékletben található meg. Az elkészült kérd ívek négy 

alapvet  részb l épülnek fel. Az els  részben a demográfiai információkra vagyok 
kíváncsi, a másodikban pedig a mediális tárgyak szerepére. 43 A harmadikban a diákoknak 
értékelniük kellett meghatározott állapításokat 1-ő között (1: egyetértek, ő: nem értek 
egyet).44 Az utolsó feladatkör mondat kiegészítéssel záródott,45 ahol az egyéni 
véleményükre voltam kíváncsi a foglalkozásról összességében, illetve a mediális 
tárgyakra fókuszálva. ő-10 percet szántunk a kérd ív kitöltésére, amelyet tényleg 
sikeresen is sikerült tartanunk. 

 

 
43 (1) Milyen bemutatott tárgyakra emlékszel vissza a legszívesebben? (Sorolj fel legalább ötöt) 
44 (2) A bemutató eszközök segítették a rovarok életmódjának/emberi evolúció megértését.       A 

foglalkozás után új ismereteket kaphattam a bemutatott tárgyak segítségével.   Könnyebb volt 
megértenem azokat a dolgokat, amelyeket kézbe vehettem.   

45 (3) Nehéz volt megértenem azt, hogy …….  
(Ő) Nagyon pontos szobrot tudnék készíteni a ….  
(ő) A ……………… megérintésével könnyebb volt megértenem a …………………. 

 (6) Csak hallottam a ………………….., pedig szívesen hozzáértem  volna. 
 (7) Csak képet láttam a ………………………….., pedig szívesen megérintettem volna. 
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ezt az eszközt egyáltalán nem is említették meg, pedig kézbe vehették és a feladat alapján 
meg is kellett szagolniuk, hogy kocogtatás után milyen illata van a köveknek. Tehát 
egyszerre több érzékszervüket is használhatták: hallás, tapintás, szaglás és közben a látás 
is el térbe került, hiszen a szikrát kellet figyelni. természetesen közben folyamatosan a 
verbális képességüket is fejleszthették, hiszen közben elmondták egymásnak, hogy most 
épp mit láttak, szagoltak, hallottak. 

Ezen kívül meglep  volt számomra, hogy sokszor nem is kézbe vehet  tárgyakat 
említettek meg, hanem a kiállító részben található „műtárgyakat”, amelyeknek nem is 
biztos, hogy sok köze volt ehhez a foglalkozáshoz. Ennek az oka abban lehet, hogy a 
program az elején egy kiállítás rész bemutatásával kezd ik. A múzeumpedagógus 
bemutatja az emberi evolúciót, az semberekr l szóló kiállításrészleten keresztül. 
Természetesen a gyerekeket nem mindig csak azok a tárgyak, kiállított műtárgyak kötnek 
le, hanem olyan érdekes objektumok is, amelyek más okokból adódóan, figyelemfelkelt , 
meghökkent  vagy egészen megmagyarázhatatlan személyes okokból tetszik meg nekik. 
Például a foglalkozáson nem volt szó a pókokról, mégis valaki az óriáspókot említette 
meg. Elképzelésem szerint, azért mert a kiállító részben egy óriási felnagyított darázspók 
is megtalálható egy jól látható helyen, ami általában nagyon megérinti a gyerekek 
fantáziáját. Szintén hasonló okokból kerülhetett el  más diáknál az agancs vagy a zebra 
szavak. A foglalkozáson ezekr l nem is volt szó, mégis valami oknál fogva ezt tartották 
fontosnak megemlíteni. El jött két személynél az a szó is, hogy bogár, amelyet szintén a 
kiállító térben láthattak, de el fordulhat, hogy a világ rovarszemmel foglalkozás élményei 
maradtak meg. 

Legtöbben Samu nevét említették meg, amely nem egy tárgy, hanem egy név. 
Természetesen érthet , hogy ezt említették, hiszen a vértessz l si koponyamaradványt 
Samunak kezdték el becézni és erre sokat utalt a foglalkozásvezet , a koponyájáról 
készült másolatot is körbeadta. Úgy gondolom, hogy két dolog miatt említhették meg 
ilyen sokan a Samu nevet. Egyik elképzelésem, hogy egymásról lemásolták, vagy egymás 
között ez az információ körbejárt. A másik hipotézisem, hogy err l nagyon emberi és 
megfogható történetet mondott el a foglalkozásvezet , közben körbeadott egy tárgyat is, 
a koponyamásolatot, ráadásul a foglalkozáson többször is visszautalt rá. Mivel a 
történetmesélésnek óriási jelent sége van, és még tapintással is párosult ez az ismeret, 
úgy gondolom ez nem véletlenül maradt meg számukra ilyen mélyen. Hiszen minden 
második gyerek ezt megemlítette összefoglalóan „Samuként”. 

Szintén sokat említették, a csont, csontváz, állkapocs, koponya szavakat, hiszen 
ezeket is körbeadták és felhívták a figyelmet, hogy milyen szempontból vizsgálják meg.  

A két szófelh  között még azt látom különbségnek, hogy az ember evolúcióján egy 
tárgyat nagyon sokan említettek meg, vagy csak egyszer-kétszer utaltak rá. Ennek 
köszönhet en vagy hatalmas méretű betűk, vagy aprók láthatóak. Ezzel szemben a világ 
rovarszemmel foglalkozáson sokkal kiegyenlítettebben jelentek meg a tárgyak, nagyjából 
azonos mennyiségben emlékeztek rájuk vissza, természetesen itt is el fordul kevésbé 
jelent s és számukra fontosabb tárgyak. 

A legjellemz bb szavak, a „ping-pong labda”, „harapófogó”, „buborékfújó” és a 
„szájszervek”. Mindegyik tárgyat meg lehetett érinteni és részletes magyarázatot adott 
hozzá a múzeumpedagógus. Mégis érdekes, hogy a ping-pong labda csak egy kísérlet 
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alkalmával, került el  és nem is foghatták meg mindannyian, mégis erre emlékeztek a 
legszívesebben. Úgy gondolom, hogy az egyik meglep bb és váratlanabb kísérlet ezzel a 
tárggyal történt. Mivel sokan nehezen értették ezzel a tárggyal a kísérletet, ezért egy bels  
érdekl dés, frusztráció, izgalom jelentkezhetett bennük. Ennek köszönhet en talán 
jobban megmaradt, mintha csak a kezükben fogják meg és próbálhatják ki. 

A szájszerveknél gondolom azokra az óriás rovar szájszervekr l készült modellekre 
gondoltak, amelyet egyik alkalommal levett a polcról és részletesen elmagyarázott az 
animátor. A buborékfújóval szintén egy számukra meglep  kísérletet mutatott be a 
foglalkozásvezet . Érdekes, hogy mindehhez általában szerepeltetve, azaz 
drámapedagógiát is alkalmazott a foglalkozásvezet .  

Összességében úgy látom, hogy nem biztos, hogy csak azok a tárgyak maradnak meg, 
amelyeket megérinthetnek és minden érzékszervre hat, hanem más érzékre, érzelmekre, 
humorérzékre is hatással van. Kapcsolódik egy szerepléshez, kíváncsisághoz, vagy éppen 
egy szórakoztató vicces történetet hallhatnak róla. A lényeg, hogy egy tárgyhoz több érzet 
és érzelem párosulva képes megmaradni a gyerekek emlékezetében. 

A biciklibels t nagyon jelent s eszköznek említi a foglalkozásvezet  és biológus 
végzettséggel rendelkezve én is egy nagyon ötletes szemléltet  eszköznek látom a 
rovarok fejl déséhez kapcsolódva. Mégis a gyerekek számára nem a legjellemz bb 
eszköz volt, bár ketten szívesen emlékeztek vissza rá, nem ez volt a legjelent sebb 
mediális eszköz számukra. 
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A világ rovarszemmel foglalkozáson a fiúk sokkal kritikusabban értékelték, hogy a 
tárgyak segítették a természettudományos ismeretek megértését (14. ábra). Itt viszonylag 
nagyobb különbséget tapasztaltam, ugyanis a lányok inkább egyetértenek ebben az 
állításban, míg a fiúknál esetében ez pont ingadozik, vagyis nehezen tudják eldönteni, 
hogy ezen a foglalkozáson a tárgyak mennyire segítenek. 

Ugyanezen foglalkozásnál a következ  megállapítás esetében inkább a lányok 
válaszaiban érzek némi kritikát, ugyanis inkább nem értenek egyet abban, hogy új 
ismereteket tanulhattak. A fiúk inkább egyetértenek. A lányok és a fiúk esetében itt van 
a leginkább szignifikáns eltérés, összesen 2 egységnyi eltérést tapasztaltam, a lányoknál 
ez a kiugró eredmény, átlagosan 3,6, ami inkább húz a nem értek egyet irányába, míg a 
fiúk esetében pedig ugyanerre a megállapításra 1,6 az átlagos érték, vagyis inkább 
egyetértenek a megállapítással. 

A 4- es mondatnál inkább a fiúk értettek egyet, vagyis könnyebb volt azokat a 
dolgokat megérteni, amit a kezükbe vehettek. A lányok számára úgy tűnik ez kevésbé 
fontos volt ezen a foglalkozáson. Az ötödik mondatnál nagyjából hasonló értéket 
mutatnak a fiúk és a lányok, vagyis a hétköznapi tárgyak funkciójától nem volt nehéz 
elvonatkoztatni. Ezen a foglalkozáson ez a mondat annyira nem állja meg a helyét, 
ugyanis nem is annyira találkoztak hétköznapi tárgyakkal. Inkább speciális csontokkal, 
koponyákkal, kövületekkel kerülhettek kapcsolatba. 

A Világ rovarszemmel foglalkozáson a két nem között kevésbé érezhet  az eltérés, 
valamint egy trendet figyelhetünk meg, hogy a fiúk kevésbé értettek egyet az állításokkal, 
mint a lányok. Úgy értelmezem az eredmények alapján, hogy inkább egyetértés van 
abban, hogy a tárgyak segítették a foglalkozás megértését, valamint a foglalkozás új 
ismereteket adott számukra.  

Az utolsó el tti megállapítással kevésbé értenek egyet, vagyis nem biztos, hogy 
azokat a dolgokat értették meg könnyebben, amelyhez kézbe vehet  eszközöket is 
biztosítottak. Az utolsó mondatban viszont egyetértés volt közöttük, vagyis a tárgyak 
hétköznapi jellegét l viszonylag könnyen el tudtak vonatkoztatni.  

Összegezve az evolúciós foglalkozást nem teljesen a várt eredményeket kaptam, 
hiszen az ember evolúciójánál kevesebb mediális tárgy jelent meg, ezért is értékelhették 
le a mediális tárgyak fontosságát az adott foglalkozáson. A vártakkal ellentétben meglep  
tapasztalatot nyújtott számomra, hogy a lányoknak nem igazán adott új ismereteket az 
ember evolúciója foglalkozás. El fordulhat, hogy már hallottak róla valahonnan és ezért 
mégsem jelentett számukra meglep en új tudást. Érdekes, hogy a gyerekeket figyelve a 
program ideje alatt egyáltalán nem tűnt fel, hogy a lányok kicsit kevésbé lennének 
érdekl d ek.  

Ezzel szemben a rovaros alkalmon a várt eredményeket kaptam, ahol könnyen el 
tudtak vonatkoztatni a tárgyak hétköznapi jellegét l, például a tésztaszűr  vagy a ping-
pong labda esetében inkább a bemutatott természettudományos ismeretekre 
koncentrálhattak. Érdekes eredménynek találom, hogy a diákok azt válaszolták, hogy a 
kevésbé segítette a tárgyak kézbevétele a természettudományos jelenségek megértését. 
Valószínűleg kiemelked  szerepe lehet a foglalkozás vezet nek, aki a kísérletek 
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bemutatásakor megfelel  élményekkel társította a különböz  eszközöket és képes volt 
felkelteni a gyerekek érdekl dését éppen az adott tárgyakra. 

A kérd ívben a diákok számára a legnehezebben értelmezhet  és számomra is a 
legnehezebben értékelhet  rész a kiegészítéses feladat volt. Nagyon kevesen töltötték ki, 
el fordult olyan mondat, amit a társaság nagyobb része inkább üresen is hagyott. A 
szóbeli visszajelzések is azt mutatták, hogy számukra ez még nehéz volt. A kapott 
eredmények közül pedig sok volt az értékelhetetlen, irreleváns válasz. Ebb l kifolyólag 
csak azokat a válaszokat elemezném, ahol megfelel  számú értékelhet  információt 
kaptam. Úgy gondolom, hogy ez egy jó lehet séget nyújtott, hogy ezt a fajta kérd ívet 
kipróbálhassam, tesztelhessem. Az ilyen típusú információkra valószínűleg más 
módszerrel kellene legközelebb rákérdeznem, gondolok például a fókuszcsoportos 
beszélgetésre. Valószínűleg ennek a korosztálynak még nem volt megfelel  ez a fajta 
módszer, vagy a kifejt s mondatok megfogalmazása túl nehézkesnek tűnt számukra. 
Mégis az utolsó kérdésben a saját, önálló pozitív visszajelzésüket el szeretettel 
fogalmazták meg. 

A világ rovarszemmel foglalkozásról érkeztek be a 6. ás a 11. pontban olyan válaszok, 
amelyeket sikerült megfelel  módon elemeznem. A hatodik megállapítás szerint azt 
kellett kifejteniük a saját szavaikkal, hogy mit volt a legnehezebb megérteni a program 
alatt. Összesen 13 válasz érkezett be, vagyis csak egy személy nem tudta, vagy nem 
szerette volna kitölteni. A válaszokban csoportokat véltem felfedezni, ezért négy téma 
alapján rendeztem el az eredményeket.  

1. elvont természettudományi kérdés 
2. látással kapcsolatos 
3. nem volt ilyen, mindent megértettünk 
4. mediális tárggyal kapcsolatos 

Elvont tudományos, természettudományos jelenségre érkezett be a legtöbb válasz, 
miszerint kevésbé volt egyszerű megérteni az elektromosságot, a „víz védőhártyáját” 
illetve, hogy a „légy miért is marad a plafonon”. 3 válasz érkezett be a látással 
kapcsolatban, vagyis hogyan látnak az állatok, illetve az összetett szem hogyan működik. 
Szintén hárman válaszolták, hogy mindent megértettek, és nem volt nehezen érthet  
számukra a foglalkozás alatt. Egyetlen választ kaptam, ami mediális tárggyal kapcsolatos, 
a pin-pong labdával bemutatott kísérletet nehéz volt valaki számára megérteni. Úgy 
gondolom, hogy f leg azok maradtak kérdésesek számukra, leszámítva az egyetlen ping-
pong labdás kísérletet, amelyben nem alkalmaztak tárgyat. Az elektromosságról inkább 
csak szó volt, a légyr l szintén csak említést tettek, de nem mutattak be olyan tárgyat, 
aminek segítségével értelmezhet  lett volna. Ezzel szemben a víz felületi feszültségére, 
amire a „víz védőhártya” szóval utalnak rengeteg tárgyat és még drámapedagógiát is 
alkalmazott a foglalkozásvezet . Elképzelhet , hogy mindegyik módszerre szükség van, 
ha ezt a jelenséget nehéz lehetett megérteni számukra. 

A pozitív visszajelzéseket 2 csoportra osztottam a válaszokat: 

1. tárgyakkal kapcsolatos 
2. szerepléssel kapcsolatos 
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A 1ő f b l csak hárman nem töltötték ki, a többség megosztotta a véleményét. 
Leginkább tárgyakra utaltak vissza, ami a leginkább tetszett számukra. Ez alátámasztja, 
hogy a tárgyak segítik a foglalkozást és hasznos és élvezetes lehet a diákok számára is. 
Többen kifejtették a szerepléssel kapcsolatos élményüket is, amely a drámapedagógiai 
módszer el nyeit is támogatja.  

Az evolúciós foglalkozáson csak az utolsó befejez s mondatból kaptam olyan 
információkat, amelyek értékelhet ek. Csak egy gyerek nem töltötte ki, a többiek mind 
válaszoltak. Ő csoportot hoztam létre a válaszok alapján: 

1. múzeumpedagógusi munkával kapcsolatos 
2. tárggyal kapcsolatos (bemutatott vagy műtárgy) 
3. hely, helyszínre vonatkozó  
4. saját magáról visszajelzés 

A legtöbb pozitív visszajelzés a múzeumpedagógussal kapcsolatos, aki szerintük 
érdekesen és érthet en magyarázott, azután következik a tárgyakkal kapcsolatos pozitív 
visszajelzések, valamint saját magukra reflektálás. Ilyen például a „nagyon tetszett, hogy 
itt voltam”, vagy „most már mindent tudok”. Helyszínnel kapcsolatban is néhányan 
jelezték, hogy kényelmesnek találták a múzeumot. 

Összességében úgy vélem, hogy a mediális tárgyak szerepét ez a kis mintából vett 
kutatás inkább alátámasztja, hogy érdemes kihasználni a természettudományos 
foglalkozásokon is. A kérd ív inkább tesztelésnek számít, ugyanis nagyon kicsi mintát 
felmérni, valamint a mondat kiegészítéseknél is kevésbé sikerült megfelel en elemezhet  
eredményeket kapnom. Úgy gondolom, hogy érdemes és izgalmas vállalkozás lenne még 
ennek kutatásnak a folytatása ebben a múzeumban, ugyanis rengeteg lehet séget 
biztosítanak, akár a kiállító térben, akár a foglalkozásokon a mediális tárgyak 
használatára. Érdemes lenne még több csoportot felkeresni és kikérdezni, egyszerűbb és 
könnyebben értelmezhet  kérd ívekkel, valamint fókuszcsoportos beszélgetésekkel is.  

4.2.5. Interjúelemzés a Magyar Természettudományi Múzeumban  
Ezúton is szeretném megköszönni a múzeum Közszolgálati Osztályának és külön az 

animátoroknak a segítségét, hogy több foglalkozásra is betekinthettem, kérd ívezhettem. 
Kiemelten szeretném megköszönni a lelkiismeretes együttműködését Vidacs Júliának és 
Kispál Istvánnak.  

Két múzeumpedagógussal sikerült interjút készítenem, hasonlóan a Ludwig 
Múzeumhoz itt is azt a koncepciót követtem, hogy egy tapasztaltabb, illetve egy 
pályakezd  animátort kerestem fel. Kispál István már évek óta múzeumpedagógiával 
foglalkozik, középiskolai tanári tapasztalatait követ en. Korábban már több foglalkozását 
is megfigyelhettem, amelyen el szeretettel alkalmazott mediális tárgyakat. Úgy vettem 
észre, hogy a kollégák közül az egyik legtapasztaltabb munkatársnak számít. Másik 
interjúalanyom szintén animátorként dolgozik két éve a múzeumban,inkább 
pályakezd nek számít a szakmában. t még korábbról ismerem, ugyanis biológia szakon 
még évfolyamtársak voltunk. Ráadásul, a tudománykommunikáció MSc múzeumi 
szakirányán végzett. Úgy gondolom, hogy elméleti képzése révén nagyon fontos számára 
is a mediális tárgyak használata, és kíváncsi voltam, hogyan sikerül ezt a gyakorlati téren 
is alkalmaznia.  



74 
 

Kispál Istvánnal a múzeumban sikerült az interjút elkészítenem egy személyes 
beszélgetés formájában körülbelül egy órás id keretben. Julival már külföldi 
tartózkodásom miatt csak e-mailben tudtam felvenni a kapcsolatot. Úgy érzem, hogy 
mindkét személlyel sikerült részletes interjút készítenem, azaz a témával kapcsolatban 
minél több információt összeszednem. 

El ször a hasonlóságokat, majd a különbségeket mutatom be, végül összegezném a 
tapasztalatokat. Az els  és talán az egyik legfontosabb hasonlóság már az elején kiderült, 
hogy mindketten elképzelhetetlennek tartják tárgyak használata nélkül a foglalkozásokat. 

Mindkét interjú esetében felmerült a felfedezéses módszer, vagyis az önállóan 
tanulás szerepe a foglalkozásokon. Ezen mind a két múzeumpedagógus azt értette, hogy 
lehet séget nyújtanak a Természetbúvár-teremben, hogy önállóan vizsgálhassák meg a 
különböz  preparátumokat és vonhassák le a következtetéseket. Bár a kivitelezésben nem 
volt teljes egyetértés, ugyanis István vagy csak felfedezéses vagy irányított foglalkozásról 
beszélt, Juli pedig elmondása szerint ötvözi a kett t a programjain. Mindkét 
foglalkozásvezet  egyetértett, hogy egy ilyen különleges alkalmat el re át kell gondolni 
és megfelel  kereteket kell neki szabni. Kispál István úgy gondolja, hogy csak kisebb 
létszámmal, maximum 10 f vel lehet ilyen programon hatékonyan együttműködni, ennél 
nagyobb esetben nehéz a fegyelmezésre is koncentrálni és a tárgyak sincsenek nagy 
biztonságban. Vidacs Juli a foglalkozásokra egy „kezd csomaggal” érkezik, amivel a 
gyerekeket már ráhangolja az adott témára és a felfedezéses módszert is el szeretettel 
alkalmazza ennek segítségével. Kispál is említ egy konkrét programot, amelyben a 
„kezd csomag” megjelenik. A múmia foglalkozást egy olyan batyuval kezdik, amiben 
egy mumifikálódott él lény rejt zik. Egyrészt a dél-amerikai múmiákat tényleg egy 
batyuban fedezték fel a régészek, másrészt egy jó lehet ség, hogy a gyerekek önállóan 
határozzák meg sokféle technikai segítséggel a múmia korát, nemét, és akár azt is, hogy 
miben halhatott meg. Ehhez különböz  modern vizsgálati eszközöket is segítségül 
nyújtanak az érdekl d k számára. Mindketten egyetértenek abban, hogy a foglalkozás ne 
csak egyoldalú ismeretközlés legyen, hanem az információkra k saját maguk jöjjenek 
rá, amelyet Juli úgy fogalmaz meg, hogy „saját megfigyeléseik útján (némi irányítással) 
jöjjenek rá dolgokra, ne csak pusztán az információ befogadói legyenek, hanem az 
információ „előállítói” is.” A felfedezéses módszer alapjait alátámasztó kijelentést 
Kispál István csak meger síti azzal, hogy „az egyik legsikeresebb érzés, amikor egy 
gyerek rácsodálkozik a foglalkozáson, hogy tényleg, akkor ez így és így működik!”   

A tárgyak alkalmazása során a különböz  érzékszervek használatát mindketten 
kifejtik, ezzel alátámasztva az irodalomban is megemlített multiszenzoros oktatás 
fontosságát, ahol a diákok megtalálják a saját preferált tanulási csatornájukat. (Miszné 
Korenchy 2008, Gyarmathy 2007) 

Vidacs Julinál több válaszban is el került a különböz  érzékszervek kihasználása 
tárgyak segítségével. A vizualitás, tapintás, hallás szerepét mindketten megemlítik, de 
részletesebben csak Kispál fejtette ki a szaglás fontosságát is. István egy érdekes 
információt is közölt a szimatszondával kapcsolatban, ahol nagyobb eséllyel indulnak egy 
szintr l a gyerekek és a feln ttek. Ugyanis elmondása alapján a gyerekeknek jobb a 
szaglásuk, viszont a feln ttek több illatot tudnak beazonosítani. Ezen kívül a hallással 
kapcsolatban inkább a madárhangokra tért ki mindkét animátor. Vidacs Julinál megjelent 
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egy olyan társítás is, amikor a hallott madarak preparátumát megvizsgálhatják 
közelebbr l is, ennek köszönhet en a tapintással, a hallottak jobban rögzülhetnek.  

A foglalkozások alkalmával valószínűleg mindkét vezet  el szeretettel használja a 
tigris koponyát, ugyanis mindkét múzeumpedagógus többször is megemlíti ezt a tárgyat. 

A tárgyak használatának hátrányaiban mindkét foglalkozásvezet  egyetért abban, 
hogy leginkább az amortizáció szabhat gátat, igazából csak el nyei vannak a mediális 
tárgyaknak. Az interjú során nem kérdeztem meg egyiküket sem a mediális tárgyak 
definíciójáról, mivel a beszélgetés elején a kutatási témám felvázolása során ezt 
mélyebben kifejtettem. Utólagosan sajnálom, hogy nem kértem t lük saját értelmezést, 
talán a kés bbi kutatásaim során ezt érdemes lenne pótolnom.   

Kispál említi és példákkal támasztja alá, hogy akár balesetveszélyes is lehet bizonyos 
tárgyak használatával a foglalkozás. Ezért kell megfelel en felkészíteni és kell  
figyelemmel végigkísérni a vezet nek a foglalkozás menetét. István elmondása alapján 
eddig csak egy semleges tárgyat kellet kivenni a program menetéb l, mert kevésbé jól 
funkcionált. Meglep , hogy ez a tárgy a szimatszondánál fordult el , ahol a szárított 
gombát átlagosan 100-ból körülbelül csak egy érdekl d  találta ki, a többiek egészen 
másra tippeltek. 

Kispál inkább a funkció – szerkezet, ok – okozati összefüggés miatt tartja fontosnak 
a tárgyak használatát, Juli pedig f leg az érzékszervek kihasználásának lehet ségeit 
er síti. Ezen kívül csak Vidacs fejti ki, hogy milyen kompetenciákat fejleszthetünk a 
tárgyak segítségével. Ezzel alátámasztja az irodalomban Kárpáti (2009) által említett 
múzeumi térben történ  kompetenciák fejlesztését, valamint a finom bánásmód 
elsajátítását törékeny tárgyak segítségével, amelynet a Montessori módszer is meger sít. 

Kispál Istvánnál több olyan dolog is felmerült, amely kevésbé kapcsolódik 
közvetlenül a témához, mégis érdekes és kiegészítheti a kutatásaimat. Kitértünk az id  
szerepére, hogy mennyire befolyásolja, hogy a tárgyak használata több id t vesz igénybe, 
de segít kérdésekkel ezt a gondolkodási id t le lehet rövidíteni. Ezeknek a kérdéseknek 
az alapvet  fontossága a foglalkozásokon szükséges és sokszor színesebbé, 
interaktívabbá teszi a programokat. (Vásárhelyi 2011, Miszné Korenchy 2008, Hemrik 
2009) Mindez az irodalmi kutatásokban lév  tárgyak használata során felmerül  kérdés 
feltevés módszereit is alátámasztja. 

Ezen kívül még lehet ségünk volt részletesen beszélni egy adott foglalkozás 
megszületésér l, a Világ Rovarszemmel, amely István elmondása alapján a legtöbb 
tárgyat felhasználó múzeumi foglalkozás egyike. Mivel ezt a foglalkozást kétszer is 
alkalmam nyílt végig követni, ezért is sikerült jobban körüljárni ezt a témát. Ráadásul a 
múzeumpedagógus és iskolai oktató közötti kapcsolatról is lehet ség nyílt beszélgetni, 
ami szintén alátámasztotta az elméleti kutatásaimat, miszerint a két pedagógus közötti 
kommunikáció és felkészültség elengedhetetlen egy hatékony foglalkozás 
megvalósításához. (Káldy 2010; Németh 2011)  

Kispál Istvántól többek között megtudhattuk, hogy honnan származnak a 
foglalkozáson felhasznált eszközök, preparátumok, míg Vidacs Juli konkrét példákat is 
felhozott ezekre. Ebben például a két interjú kimondottan kiegészítette egymást.  



76 
 

A személyes beszélgetés során még olyan témák is felmerültek, amelyek szintén 
alátámasztják az irodalmi kutatásaimat, miszerint a szereplés, vagyis drámapedagógiai 
elemek, illetve a történetmesélés mennyire gazdagíthatják a múzeumpedagógiai 
programokat. Kiemeli, hogy saját történet elmesélésével, a száraz tudományos anyagot 
személyesebb formába teszi. Továbbá kiemelked nek tartja a humor szerepét, a 
foglalkozáson megfigyeltek alapján én is észleltem, hogy nehezen lehetett végigülni 
nevetés nélkül egy múzeumpedagógiai órát, amelyet  vezetett le. Úgy gondolom, hogy 
ezzel szintén a multiszenzoros irányt képviseli, vagyis minél több érzéket bevon, ha a 
humorérzéket is ide számítjuk. 

A Ludwig Múzeumban feltett provokatív kérdésem itt is szerepelt, miszerint a 
múzeum mennyire működhet játszótérként. Valószínűleg a megfogalmazás miatt ezzel az 
állítással kimondottan nem értett egyet Kispál István Hemrik Lászlóval, a LuMu 
múzeumpedagógusával szemben. A természettudományos animátor er teljesebben 
elutasította ezt az a játszótér jelleget. Érdekes, hogy ez a fajta vélemény merevségre, az 
oldott légkör elutasítására is utalhat, mégis a gyakorlatban a foglalkozásokon nagyon sok 
humort és egyedülálló oldottságot fedeztem fel. Úgy gondolom, hogy a 
megfogalmazásban és a hozzáállásban lehetnek különbségek. Mindkett jüknek fontos a 
múzeum különleges és egyben magasztos helyszíne, amit nem avanzsálhatunk egy olyan 
játszótérre, ahol majdnem „mindent szabad”. 

Az irodalmi kutatásoknál említett „diákok egymástól tanulás szerepér l” (Kárpáti 
2009) is beszéltünk. István kifejtette, hogyha észleli ezt a jelenséget, akkor kihasználja és 
alkalmat nyújt az ilyen motivált gyerekek részére, hogy a társaiknak továbbadják az 
ismeretet, de nem igazán aknázza ki tudatosan ezt a fajta módszert.   

Összességében a két interjúalany véleményében inkább egyetértést találtam, a két 
beszélgetés, inkább kiegészítette egymást, mint ellentmondott volna. Az alapvet  eltérés 
a két beszélgetés között a formából származhat. Ugyanis Kispál Istvánnal sokkal több 
témát járhattunk körbe, több saját történet is felmerült a személyes interjú alkalmával, 
amelyre az e-mailben váltott interjúban kevésbé volt lehet ség. Julival kimondottan a 
tárgyak szerepére fókuszáltunk, míg Istvántól sokkal szerteágazóbb, részletesebb 
információt kaphattam. 
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4.3. Kutatások a Toursi Természettudományi Múzeumból (Muséum 
Histoire Naturelle de Tours) 

 

4.3.1. A Toursi Természettudományi Múzeum rövid története (Muséum 
Histoire Naturelle de Tours)  

A franciaországi múzeum története visszanyúlik a XVIII. századig. 1780-ban 
alapították, majd 1828-ban kapott egy komoly épületet a Loire partján. Hasonlóan a 
Magyar Természettudományi Múzeumhoz története a XX. században elég szomorúan 
alakult. Sajnos a Loire menti épületet 19Ő0-ben a II. világháború alatt bombatalálat érte 
és a gyűjtemény nagy része megsemmisült. Ez a múzeum is rengeteget költözött, 
hasonlóan a magyar példához.  

4.3.1.1. A múzeum általános felépítéséről 
Az els  szinten id szaki kiállítások, a pénztár található, a másodikon 2013 óta, a 

kígyókról szóló kiállításból származó anyagokból állandó kiállítást hoztak létre 
különböz  trópusi él lényekb l. Ezek f leg él  állatok: különböz  trópusi és más helyr l 
származó kígyók, hüll k és kétéltűek. Ezen kívül találhatunk még él  trópusi rovarokat 
is: pókokat, hangyákat is több terráriumban. Természetesen több kitömött eml s és madár 
is található ezen a szinten. Nagyon különleges élményt ad a látogatónak, hogy a sok 
élettelen állat között az üvegdobozokban az él ek megmozdulnak. Úgy érzem, ennek a 
múzeumnak a legnagyobb el nye ebben rejlik, hogy tropikárium jellegű élményt is nyújt 
az érdekl d k számára. 46 

A legfels  emeleten találhatóak az irodák és egy jól felszerelt könyvtár kimondottan 
tudományos ismeretterjesztéssel kapcsolatos könyvekkel, magazinokkal, leginkább 
gyerekek számára. A helyszín is inkább kisebbekre lett kialakítva, különösen egy külön 
gyerekkuckót is létrehoztak az igazán kicsi korosztály számára. 

Az intézmény nem túlságosan nagy, összesen ő alkalmazottal dolgoznak, akib l 
egyik az igazgató, ketten a pénztárnál a közönségfogadással foglalkoznak, egy személy a 
könyvtárral kapcsolatos dolgokat látja el, valamint egy ember foglalkozik a 
múzeumpedagógiával, a közönségszervezéssel illetve egy dolgozó kimondottan az 
állatgondozással foglalkozik, valamint a gyűjtemény karbantartásával, kezelésével is. 

4.3.2. A múzeumpedagógiai háttér 
A személyzetb l ketten foglalkoznak múzeumpedagógiával, múzeumi 

ismeretterjesztéssel az intézményben. Egyrészt a könyvtáros, amikor külön könyvtári 
programot szerveznek a gyerekeknek, másrészt egy külön animátor, aki nemcsak a 
programszervezéssel foglalkozik, hanem egyéb más múzeummal kapcsolatos dolgokkal. 
Az  feladatkörébe tartozik az állatgondozás egy része is. Ezen kívül  készíti el  a 
foglalkozásokat, valamint különböz  gyerekcsoportokat  vezet körbe a kiállításokon. 
Külön kérésre stúdiófoglalkozásokat is tartanak gyerekek számára általában egy 
témakörben, leginkább az id szaki kiállításokról. Az id szaki kiállítások leginkább egy-
egy állatcsoport köré épültek fel. 

 
46  http://www.museum.tours.fr (letöltve: 201ő. május Ő.) 

http://www.museum.tours.fr/
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Mióta külön foglalkozásvezet vel is rendelkezik a múzeum, azóta a város összes 
múzeumával kapcsolatos facebook oldalon is id nként megjelennek családi vagy 
gyerekprogramokkal. Külön iskolai csoportoknak készítettek nyomtatott füzetet a 
kígyókról, de a múzeumpedagógus szerint túlságosan id s korosztály számára érthet  és 
túl sok id t vesz igénybe a kitöltése, ezért nem igazán használják. A múzeumi 
ismeretterjesztéssel foglalkozó kolléga elmondta, hogy nagyon kevés ideje van a 
foglalkozások el készítésére, mivel rengeteg ideje elmegy az állatok gondozásával és 
egyéb közönségszolgálati adminisztrációs tevékenységekkel is.  

A honlapon nagyon kevés információt találtam a múzeumpedagógiával 
kapcsolatban, inkább általános információkat, f leg pedagógusok és szül k részére. Itt 
mutatják be, hogy milyen múzeumpedagógiai lehet ségek léteznek és hol lehet 
jelentkezni. A múzeum többszöri megkeresésemre igen nehezen reagált. Végül több 
személyes megkeresés, telefonálás és email váltás után az igazgatóval sikerült egy rövid 
beszélgetés után elérnem, hogy néhány foglalkozásra betekinthessek, valamint a 
múzeumpedagógiával foglalkozó kollégákkal szóba állhassak. 

Az animátorral való beszélgetésb l kiderült, hogy folyamatosan vannak 
diákcsoportok, akiket f leg a városházán keresztül már egy kialakított rendszer szerint 
küldenek az iskolákból. Legtöbb csoport inkább általános iskolákból, illetve óvodákból 
érkezik. El fordul, hogy délel tti órákban jönnek diákok, de vannak visszajáró 
„napközis” csoportok, akik a délutáni sokszor „holt id t” itt töltik. Ez egy bejáratott 
rendszer a város iskoláinak életében, hogy ilyen szoros együttműködés alakult ki az 
iskolák és a múzeumok között.   

4.3.3. Esettanulmányok a Toursi Természettudományi Múzeum 
múzeumpedagógiai foglalkozásairól 

Sikerült három különböz  foglalkozásra is betekintenem, saját megfigyelésen 
alapuló értékeléseimet mutatom be. Az els  két foglalkozást részletesen, a harmadik 
elemzését inkább összefoglalóan mutatom be, mivel a mediális tárgyak itt nem igazán 
jelentek meg.  Úgy gondolom, hogy a három megfigyelés felöleli a legjellemz bb 
látogató csoportokat a múzeumban. Az els  csoport egy óvodából érkezett, a második 
és a harmadik általános iskola alsó tagozatból. Az egyik csoport délutáni „napközis” 
elfoglaltságként, a másik délel tti múzeumlátogatásként használta ki az intézet adta 
lehet ségeket. Kifejezetten érdekesnek tartom, hogy egy külföldi kisebb méretű 
természettudományi múzeumban milyen szinten alkalmaznak mediális tárgyakat.   

4.3.1.2. 2015. március 14. Tours, Természettudományi múzeum 
múzeumpedagógiai foglalkozás megfigyelése 

korosztály: Ő-ő éves óvodás gyerekek 

id tartam:  45 perc 

cél:   Múzeum Könyvtár használatára szoktatás már kicsi korban 

Helyszín:  Muséum d'histoire naturelle de Tours, Toursi Természettudományi 
Múzeum Könyvtára 

Az els  program a múzeumban, amibe betekintést nyerhettem azt tűzte ki célul, hogy 
az idejöv  óvodásoknak bemutassák az intézet könyvtárának működését. A csoport már 
el re bejelentkezett, de az egyetlen múzeumpedagógus hiányában a múzeum könyvtárosa 
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vállalta el a foglalkozást. Az óvón kkel egyeztetve a könyvtárban tartották meg az órát. 
A csoport kés bb egy másik id pontra tervezi megnézni az id szakos kiállítást a 
mamutokról. 

Az intézmény kicsi, de jól felszerelt könyvtárral rendelkezik. Látszik, hogy ilyen 
foglalkozásokra is fel vannak készítve. A Montessori irány itt is jól megfigyelhet , 
ugyanis olyan polcokat és bútorokat alakítottak ki a terem egyik sarkában, amely direkt 
kisgyerekek számára kényelmesen hozzáférhet . 

Úgy gondolom, hogy ez a múzeumi óra is kapcsolódik a témámhoz, hiszen a könyv 
is működhet mediális tárgyként, amely kapcsolatot biztosíthat a múzeumokkal és 
tanulásukhoz a kés bbiekben is segíthet. Már gyerekkorban egy olyan lehet séget 
mutatnak be, hogy a múzeum nem csak egy kiállítás látogatására szolgál, hanem kutatni 
és tanulni is lehet benne. Minél korábban mutatják be ezt a gyerekeknek, annál korábban 
rögzül, és a kés bbiekben is visszatérhetnek ide, vagy akár a könyvek iránti kapcsolatot 
is növelheti. 

A munka els  felében a vezet  bemutatta, hogy milyen könyveket választott ki, 
amelyek mind egy-egy állatról szóltak: békák, lepkék, csigák és különböz  ízeltlábúakról. 
Néhány szót mondott az állatokról és a könyvekr l, hogy melyikben mit találhatnak. 
Olyan könyveket választott, amelyben sok kép volt, sok sematikus ábra. Kicsit 
kérdez sködött is az állatokról, hogy melyiket ismerik, hol láttak már ilyet. Ez nem tartott 
sokáig, körülbelül ő percig és utána el vett néhány sematikus ábrát, amely 
állatcsoportokat bemutatott el tte. Tíz kifest nek való képet hozott és mutatott be, 
amelyb l kiválaszthatták a számukra legszimpatikusabbat. Az állatok a következ ek 
voltak, amelyet a mellékelt ábrán is láthatunk: béka, lepke, hangya, csiga, szitaköt , 
cserebogár, katicabogár, méh, pók és egy skorpió. Mindegyik esetben leegyszerűsített 
vonalrajzokat láthatunk egy fehér lapon, amely a kifestésre várt. Az ábrák mellett rá is 
volt írva az állatok neve is. Az elején bemutatott könyvek segítségével színezhették ki 
rajzokat (15. ábra).  Amikor a rajzokat befejezték, bementek a gyerekkuckóba és maguk 
választhattak a könyvekb l. Az id szaki kiállításnak megfelel en sok könyv volt kitéve 
a mamutokról is, de mindenki a saját érdekl désének megfelel en választhatott. A 
teremben egy kitömött fókát is találunk, amelyre az óvodások nagyon kíváncsiak voltak. 
Sajnos ezt a preparátumot a múzeumvédelmi okokból nem lehet megfogni, ezért egy 
üvegfallal vették körbe. Több gyerek is megpróbált bemászni, vagy az üvegen keresztül 
megérinteni. Érdekes, hogy ez az egyetlen múzeumi tárgy volt, amit kihelyeztek a 
foglalkoztató térbe. Láthatóan nagyon felizgatta a gyerekek kíváncsiságát. Két fiúnak a 
beszélgetését el is kaptam, akik arról beszéltek, hogy honnan ismerik ezt az állatot és mit 
tudnak róla. Jó volt látni, hogy már ebben a korban is képesek és nyitottak egymástól 
tanulni. A könyvek keresgélését, kiválasztását és nézegetését viszonylag hamar megunták 
és elkezdték felfedezni a terem többi pontját is.  
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15. ábra: 2015. március 14. gyerekfoglalkozás a Toursi Természettudományi Múzeumban készült saját 
felvételeim. A képeken a rajzolás folyamatát, valamint az alsó sor jobb szélső képén a gyerekkuckót is 
láthatjuk. 

Értékelés, Kritika: 

helyszín:  

 pozitív: gyerekkuckó, a bútorok, az otthonos légkör, a szekrény mérete, könyvek  negatív: nincsenek játékos, interaktív tárgyak, az egyetlen múzeumi tárgy nem 
megérinthet , veszélyesen van körülvéve 

foglalkozás menete: 

pozitív: 

 világos, követhet ek voltak az instrukciók 

negatív: 

 kevés lehet ség az interaktivitásra  id beosztás : elnyúlt a rajzolás ideje, 

foglalkozás ötlet: 

pozitív: 

 korosztálynak megfelel  feladat kitalálása  korosztálynak megfelel  könyvek bemutatása 

negatív 

 nem teljesen volt érthet , hogy miért pont ezekr l az állatokról volt szó (a levezet  
elmondása pedig természettudományosan nem állta meg a helyét)  kevés interaktív elem  nem mutatták be az állatokat részletesen, vagy legalább néhány érdekességet 
elmondva 
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Megvalósítás: 

 a bevezet  résznél hiányoltam, hogy nem mondta el a gyerekeknek miért ezeket 
az állatokat választotta, miért ezekb l a könyvekb l készült fel  sokszor átvették a vezet  szerepet az óvón k, kissé határozatlan fellépést 
tapasztaltam  a gyerekekkel kedves volt és nyitott, engedte ket a rajzolásban és a szabadabb 
olvasásban is kibontakozni, a választás lehet ségét meghagyta nekik  a vége kicsit kicsúszott, amikor 3 csoportra bomlott ez a kis csoport: a még 
rajzolók, az olvasók és a már hancúrozó gyerekek. Ha nem lettek volna vezet k, 
akkor ez az irányítás teljesen kicsúszott volna a levezet  kezéb l.  a felhasznált mediális tárgyak közül: ceruza, papír, könyv mellett hiányoltam 
olyan 3D figurákat, preparátumokat amelyek az állatokat ábrázolják. Olyan 
tárgyakat, amelyeket megfoghatnak, kézbe vehetnek. 

A könyvtáros alapvet en nem múzeumpedagógusi képzettséggel rendelkezik, ezért a 
helyettesítéséb l kialakuló helyzet okán nem hibáztatható a foglalkozás gyengeségeiért. 
Az intézmény javára szolgáljon, hogy a foglalkozás vezet  hiányában is megpróbálják az 
űrt kitölteni valakivel.  

4.3.1.3. 2015. április 3. Tours, Természettudomány Múzeum 
múzeumpedagógia foglalkozás 

Téma: hangyák 

korosztály: 8 évesek 

létszám: 2Ő f  + 2 kísér   

A csoport délután érkezett, a tavaszi szünet el tti napon, nagyon fáradtan. Az elején 
lehetett látni, hogy némelyek otthonosan mozognak a helyszínen. Magyar rendszerben 
talán az a legjobb megfogalmazás, hogy egy napközis foglalkozást figyelhettem meg. 
Olyan gyerekeket hoztak az iskolából több osztályt összevonva, akiket a szül k csak kés  
délután tudnak hazavinni. Ebben az id szakban már nem tanárokra vannak bízva, hanem 
pedagógus asszisztensekre, felügyel kre vagy animátorokra. Ilyen csapatok heti kétszer 
szoktak bejelentkezni a múzeumba. A polgármesteri hivatalban központilag jelölik ki, 
hogy melyik iskola és milyen korosztállyal épp melyik múzeumba mehet. Minden 
pénteken és szerdán jön egy-egy ilyen csoport délután.  

A foglalkozás el tt egy órával várt a múzeumpedagógus, hogy beszélgessünk a 
foglalkozásról. Elmondta, hogy ezt a hangya foglalkozást most tartja meg el ször. 
Megkérdezte a szakmai véleményemet a foglalkozásról. Nagyon érdekesnek láttam a 
tervet, kimondottan magával ragadott, hogy egy kis drámapedagógiát és különböz  
tárgyakat (sál, kövek) is elképzelt a foglalkozáshoz. Egy dologgal nem tudtam 
egyetérteni. A köveket, amelyeket felhasznált volna túl nagynak és veszélyesnek találtam. 
A könyvtáros kollégan  tanácsára is inkább lecserélte papír fecnikre, amelyek a hangyák 
táplálékát, valamint a feromonokat (jellegzetes kémiai anyag, amellyel a hangyák 
képesek kommunikálni) jelezte.  

Egy gyors bemutatkozással kezd dött a múzeum portáján. Majd felmentünk az els  
emeletre, ahol a múzeum él  állatait figyelhettük meg. Egyb l a hangyákat mutatta be a 
vezet . Az egész teret átlátszó PVC csövekkel hálózták be, amelyben a kis rovarok 
mászkáltak. A táplálkozási helyt l, amely egy hatalmas nagy bokorhalmaz volt apróbb 
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kis táplálékmorzsalékokkal, minden irányból látható terráriumban. Megfigyeltük a 
hangyák útját a táplálkozási helyt l, egészen a hangyavárig. Trópusi él lények, levélvágó 
hangyáknak hívják ket, mert a növények leveleit rágják ki és pépet készítenek, amelyet 
a legf bb tápanyagforrásukként használt gomba táptalaja lesz. A kiállító térben néhány 
nagyobb méretű modell hangyát is láthattunk, amely fémb l készült. Az animátor 
egyetlen egyszer használta fel ezt az eszközt, amikor bemutatta, hogy a leveleket úgy 
hurcolják, mint egy kis zászlót a fejük felett. Ebben az esetben is csak gyorsan rámutatott. 
Úgy gondolom, hogy sokkal merészebb módon is kihasználhatta volna a terem és a 
modellek adta lehet ségeket. Megjegyezem, hogy a hangyavárat is, csak egyszer 
világította meg speciális kék fénnyel, amit a csoportnak csak a gyors és szemfüles tagjai 
vettek észre. 

A foglalkozás második részében már a könyvtárba mentünk, hiszen a múzeumnak 
nincsen külön foglalkoztató terme. Néhány percben összefoglalta, amit már korábban 
elmondott, hogy milyen életmódja van a hangyáknak, mivel táplálkoznak és hogyan épül 
fel egy hangyakolónia. Az animátor bemutatta a királyn t, a n stény hangyákat (dajkákat) 
és a hím munkásokat. Nagyjából ő-10 percet mesélt err l, majd következett a szerepjáték, 
ahol a hangyák szerepébe beleélhették magukat a gyerekek. A szerepl k 
megkülönböztetésére különböz  színű sálakat osztott ki. A gyerekek önként 
jelentkezhettek, bár az elején nehézkesen indult be, ezért a foglalkozásvezet  elkezdte 
önként kijelölni a szerepl ket. A vezet  nem bírta uralni a helyzetet és csak a pedagógus 
asszisztenssel sikerült csendre utasítania sokszor a gyerekeket. Nehezítette a foglalkozás 
menetét, hogy sokszor úgy tűnt, hogy az animátor sem tudja megfelel en elmagyarázni a 
következ  lépéseket. Apró papírokkal mutatta be, hogyan táplálkoznak, de közben 
belekeverte a feromonok működését, amivel a hangyák kommunikálnak. Nem túl 
el nyösnek találtam, hogy a feromonokat és a táplálékot hasonló kivágott 
papírdarabokkal demonstrálta. Említésre méltó, hogy különböz  színeket használt, de 
végül sajnos teljesen összekeveredtek, így érthetetlenné vált számomra is, hogy melyik 
szín miért is volt fontos és alapból mit jelentett. Úgy vettem észre, hogy a gyerekek is 
inkább a szórakozást látták a feladatban, nem igazán az értelmét. A szerepükbe 
tökéletesen beleélték magukat, jól eljátszották, és láthatóan szívesen szerepeltek. Úgy 
gondolom, hogy ezzel sikerült a drámapedagógiai módszereket el nyösen kihasználni. 
Viszont küls  megfigyel ként sem volt teljesen egyértelmű, hogy vajon azt akarta 
bemutatni, hogyan táplálkoznak a hangyák, vagy a hangyák kommunikációját a 
feromonok segítségével. A szerepl ket egyértelműen megkülönböztette a sál színe, így 
mindenki tudta a szerepét, valamint a királyn  elhelyezkedése is jól átadta a valós 
helyzetet. Egy babzsák fotelben ült és egész végig passzív helyzetb l irányította a 
többieket, a színes papírdarabokkal. 

A következ  játék már sokkal egyértelműnek tűnt.  Egy küls  betolakodót kellett 
kidobni a hangyabolyból. Ezt nagyon érthet en elmagyarázta és eljátszatta a gyerekekkel. 
Könnyen beleélték magukat a kidobott bogár és az épp védelmi funkciót ellátó munkások 
között. 

Az utolsó felvonásban összefoglalta az elmondottakat, mik voltak a legfontosabb 
dolgok, amelyeket „hazavihetnek”. Ebb l számomra hiányzott az interaktivitás, nagyon 
szájbarágónak, túl didaktikusnak és egyoldalúnak találtam. Végül, elhangzott a szokásos 
„Vannak – e kérdések az elmondottakkal kapcsolatban?”.  Úgy vettem észre, hogy itt 
ténylegesen kiderült, hogy nem megfelel en készült fel a vezet  és sokszor a gyerekek 
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sem értették, hogy mi a lényeges információ. Gyors, rövid válaszokkal elintézte a 
kérdéseket.  

Számomra kicsit taszító volt, hogy több helyzetben is úgy iktatta ki a szerepl ket a 
játékból, hogy elpusztultak, és általa használt szóval, hulladék helyre kerültek. Ezzel a 
gyerekekben is azt érzékeltethette, hogy nem fontosak és kiiktathatóak, fölöslegesek. 
Nemcsak lelki értelemben tartom méltatlannak ezt a hozzáállást, hanem a foglalkozás 
menetét is gátolta. A „kiiktatott” diákok a sarokban próbálták magukat feltalálni. Ennek 
köszönhet en az amúgy is sokszor anarchikus állapotot még kezelhetetlenebbé tette. 
Súlyosbította a helyzetet, hogy az egyik gyerek elkezdett sírni, mert nem szerepelhetett. 
Egy másik kisfiú pedig rosszul lett, ki kellett kísérni a teremb l. Mivel két pedagógus 
asszisztens volt, így az egyik a lebetegedett gyerekkel tör dött, a másik fegyelmet próbált 
tartani. A foglalkozásvezet  a váratlan felmerült eseményekben nem mindig határozottan 
lépett fel.  

Úgy gondolom, hogy nagyon új ötletes foglalkozást tervezett az animátor. Ezzel 
szemben mégis azt éreztem, hogy a foglalkozás vezet  fejében sincs még minden 
letisztulva a programmal kapcsolatban. Mivel el ször próbálkozott a foglalkozással, ezért 
némi hiba elnézend  lehet, de többször is egymásnak tudományosan ellentmondó 
információkat is hallottam. Egyszer azt mondta, hogy levéllel és gyümölccsel 
táplálkoznak ezek a hangyák, máskor pedig helyesen bemutatta, hogy gombákat 
fogyasztanak. El fordult, hogy harcosoknak nevezte a munkásokat, valamint nem minden 
kérdésre adott kielégíthet  választ a gyerekeknek. Megfigyeltem, hogy sokszor azok 
szerepelhettek és kérdezhettek, akik valószínűleg az iskolában is aktívabbak.  Szerintem 
egy múzeumi foglalkozás alkalmával ki lehetne egyensúlyozni az iskolában megszokott 
„egyenl tlenségeket”, vagyis a csendesebbet felszólítani, a visszahúzódóbbat szereplésre 
ösztönözni a megfelel  határokon belül. Azt tapasztaltam, hogy a rendelkezésre álló 
szemléltet  eszközöket (rovarmodellek, interaktív elemek) sem használta ki megfelel en 
és sokszor fontos irányadó részeken gyorsan tovább rohant. A kiállításon nagyon 
izgalmas lehet ség nyílik, néhány interaktív elemre, mint az óriás rovar puzzle, vagy a 
sötét doboz, amelyet belülr l kivilágítva különböz  rovarpreparátumokat láthatunk. 

Témámhoz azon a ponton kapcsolódik ez a foglalkozás, hogy a múzeumpedagógus 
mediális tárgyakat próbált alkalmazni. Úgy tartom, hogy ötletes, kreatív módon 
próbálkozott, de mégsem tudta sokszor megfelel en kihasználni a múzeum adta 
lehet ségeket sem (rovar puzzle, óriás hangya modell). Az újonnan behozott tárgyakat: a 
kend ket és a papírdarabokat mediális eszközökként is értelmezhetjük, hiszen valós 
szerepét l eltekintve új értelemben, új ismeretet szeretett volna közölni velük. A 
különböz  színű kend kkel jelezte a különböz  hangya csoportokat. Ez teljesen 
egyértelmű volt a gyerekek számára, könnyen használták ezt a fajta jelzést. A színes 
papírdarabok is jól felhasználhatóak lettek volna és a gyerekek is könnyen értelmezték, 
mint táplálék. Abban a helyzetben, amikor összekeveredtek a színek és már nem lehetett 
tudni, hogy melyik a táplálék, melyik a feromon, már elvesztette az értelmét. Úgy 
gondolom, hogy ebben az esetben inkább a megvalósítási problémák merültek fel, 
valamint hiányzott a pozitív értelemben vett rutin és tapasztalat a vezet b l. 

A foglalkozásvezet  mentségére fel tudom hozni, hogy nem biológia végzettséggel 
rendelkezik, valamint alapvet en nemcsak a foglalkozások kitalálása és levezetése a f  
feladata, hanem az állatgondozás és a takarítás is munkaköri leírása közé tartozik. Nagyon 
kevés ember dolgozik a múzeumban, így ténylegesen kevés ideje marad a tervezésre, 
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lebonyolítására, ugyanis több ember munkáját végzi egyedül. Ezen kívül a csoport 
nagyon fáradtan érkezett egy szünet el tti napon, már nagyon izgatottak, feszültek voltak. 
Több váratlan helyzet is kialakult, ami szintén nehezítette a foglalkozás menetét. 

4.3.1.4. 2015. április 9. Tours Természettudomány Múzeum 
múzeumpedagógia foglalkozás 

Téma: mamutok és a múzeum él  állatainak megfigyelése 

korosztály: 8 évesek 

létszám: 2ő f  + 3 kísér   

Ezt a foglalkozást nem annyira részletesen mutatom be, mert a kutatási témámhoz 
szorosan kapcsolódó mediális tárgyak kevésbé jelentek meg. A foglalkozás alapvet en 
két részb l és két helyszínb l állt. Az egyik az id szakos kiállításban bemutatott 
mamutokról (16. ábra), a másik a fels  szinten látható él  trópusi állatokról szólt (17. 
ábra). Mivel csak egy múzeumpedagógus volt, ezért el re egyeztetve két csoportra 
bontották az osztályt.  

A mamutokról egy nagyon jól követhet , tudományosan is precíz tárlatvezetést 
tartott a múzeumpedagógus. A gyerekek számára világos és érthet  stílusban adta át az 
információkat. Nem volt túlságosan tudálékos, de közhelyes sem. Érdekes, hogy itt 
el szeretettel alkalmazott interaktív kérdéseket és viszonylag pörg sen, de mégis 
követhet en vezette körbe a diákokat. A csoport sokkal fegyelmezettebb volt, mint az 
el z  foglalkozáson és láthatóan érdekl d bb is. Egyetlen negatív észrevételemet 
közölném, miszerint a vezet  sokszor a kordonon belülr l magyarázott, és megérintette 
az állatpreparátumokat, de közben a diákoknak megtiltotta, hogy átlépjék a kordont vagy 
bármit megfoghassanak. Érthet , hogy csak a múzeumi dolgozó lépheti át ezt a 
műtárgyvédelmi fontosságból felállított kordont, de számomra kevésbé hiteles, ha  
megérintheti a műtárgyakat „csupasz” kézzel, mások pedig nem. Észrevettem, hogy a 
gyerekek szívesen átlépték volna a korlátot, valamint a kihelyezett üvegvitrinekbe is 
szívesen belenyúltak volna. Számomra ez alátámasztja, hogy szükséges lett volna ezen a 
foglalkozáson mediális tárgyakat alkalmazni, amelyeket megfoghatnak, körbeadhatnak. 
A program helyszíne nagyon látványos volt a sok kitömött állattal és a rengeteg érdekes 
vizuális elemmel (16. ábra). Ezen kívül kényelmes sz nyeggel rendelkezik a kiállító tér, 
így a diákok az „állomásokon” kényelmesen leülhettek, nem kellett külön ül  
alkalmatosságokat cipelniük, vagy állva végignézniük a kiállítást. Id ben 30-40 percesre 
tervezték, amelyet a foglalkozásvezet  mindkét csoport esetén be is tartott. 
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amelyeket közösen megbeszéltek. Ezután saját véleményüket is megkérdezte, hogy kinek 
melyik állat tetszett a legjobban, melyik a legkevésbé. Végezetül mesélhettek a kedvenc 
állataikról, és hogy otthon milyen kis kedvencük van, vagy milyet szeretnének.  

 

 
17. ábra: 2015. április 9. foglalkozás második feléről készült saját képeim. Balról az első felvételen látszik 
az a pillanat, amikor a kezükbe kapták a feladatot. A középső képen látható, ahogyan éppen felismerték a 
megoldást. Jobb oldali képen figyelhető mega foglalkozás végén kialakult csoportbeszélgetés. 

Úgy vettem, észre, hogy a pedagógus nagyon jó ötletet talált ki, de erre az id szakra 
igen kevés volt. A gyerekek számára ez a mediális eszköz: képek és a táblázat világos és 
érthet  volt, bár id nként némi segítségre szükségük volt. Kiemelném, hogy kihasználta 
ebben a feladatban a felfedezéses, önálló tanulásra serkent  lehet ségeket is. 

Összességében a tárlatvezetést egy jól felépített világos, dinamikus 
tudománykommunikációs interaktív bemutatásnak tartom. A pedagógus által kitalált 
feladatot és mediális eszköz használatát pedig egy jó ötletnek, de még csiszolandó 
megvalósításnak látom. Úgy gondolom, hogy érdemes lenne a tárlatvezetésen is mediális 
eszközöket alkalmazni, valamint a másik rész esetében több feladatot is kitalálni vagy a 
tárlatvezetés idejét lecsökkenteni. 
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4.4. Külföldön végzett kutatás az Agykutatás Hetén (La Semaine du 
Cervau)  szervezett gyerekprogramokról  

 

 
18. ábra: La Semaine du Cervau / Agykutatás hete – a francia programsorozat hivatalos logója. Az 1996-
ban indult programsorozat az agykutatás jelenét és jövőjét mutatja be minél szélesebb közönségnek. 
Franciaország a kezdetek óta több városban is különleges programokat biztosít. 

A külföldi szakmai tapasztalataimat, megfigyeléseimet mutatom be Toursból az 
Agykutatás Hetén végzett kutatásaim során. Úgy gondoltam, hogy egy ilyen 
tudománykommunikációs programsorozaton érdemes felmérnem a 
gyerekfoglalkozásokat a kutatási témám szempontjából.  Ez egy olyan jelent s 
tudománykommunikációs programsorozat, amelyet el ször 1996-ban az amerikai (Dana 
Alliance for Brain) és európai (EDAB: Europen Dana Alliance for Brain) 
idegtudományok társasága indított el. Azóta a világon több, mint 80 országban működik, 
körülbelül 2200 partnerrel együtt. A társaság célja a programsorozattal, hogy a 
nagyközönségnek bemutassák az idegrendszer működését, és az agykutatás rejtelmeit. 
Különböz  érdekes, új kutatásokat mutatnak be, valamint már ismert tanulmányokat is 
népszerűsítenek. Felhívják a figyelmet az agy csodálatos működésére és arra, hogy a 
mindennapjainkban ez hogyan jelenik meg. Ezen kívül, bemutatják, hogy különböz  
betegségek esetén milyen kutatási lehet ségek léteznek. Ezáltal a tudomány nem egy 
elvont, megközelíthetetlen fellegvár lesz, ahol a kutatók valami érthetetlen dolgot 
művelnek, hanem közelebb kerül a nagyközönséghez. Így ez a tudományág - és egy kis 
merészséggel megállapíthatjuk, hogy az összes tudományos kutatás – ennek 
köszönhet en a lakosság szélesebb körében támogatottabbá válhat.47 

Hazánk 1997-ben kapcsolódott be a programsorozatba, számos rendezvény várja a 
látogatókat, de inkább csak egy-egy napokra, a kutatóközpontokban és az egyetemeken. 
Idén Budapesten és három vidéki városban tartottak el adásokat az agykutatás hete 
keretében. 48, 49 

 
47  http://www.semaineducerveau.fr/ (letöltve: 201ő. március. 20.) 

48  http://mitt.hu/hu/hir.php?id=87 (letöltve: 201ő április 1ő.) 

49  http://www.u-szeged.hu/sztehirek/2015-marcius/agykutatas-hete-
eloadas?objectParentFolderId=19355 (letöltve: 201ő. május 9.) 

http://www.semaineducerveau.fr/
http://mitt.hu/hu/hir.php?id=87
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Franciaországban aktívan 30 városban működik a program. Tours 2008 óta folyamatosan 
változatos és sokszínű programokkal jelentkezik. Minden korosztályt és érdekl dési kört 
szeretnének megszólítani. A gyerekfoglalkozásoktól kezdve a könyvbemutatón keresztül, 
film, konferencia és akár színházi bemutatók népszerűsítik ezt a tudományágat. Abban 
különbözik alapvet en a magyar hozzáállástól, hogy itt a kutatók mennek ki nyilvános 
helyekre, és nem kutatóközpontokban, egyetemeken várják a betér ket.50 

4.4.1. A gyerekfoglalkozásokról általánosan az agykutatás hete keretében 
Tours városában 

helyszín: Bibliothèque Paul Carlat de Tours/ Tours, Paul Carlat Könyvtár 

id pontok:  201ő. március 18. 1Ő:00 – 16:00  

  201ő. március 19. 9:00 – 11:00 

Két gyerekfoglalkozásba kapcsolódhattam be 201ő. március 18–án és 19-én 
megfigyel ként, amelyeket az Agykutatás Hete alkalmából szerveztek. Az els  
foglalkozást délután tartották, és ez kimondottan kisebbeknek, 8-10 éveseknek szólt, 10 
résztvev vel. El re jelentkezett csoportoknak, egyéni résztvev knek hirdették meg, akik 
a könyvtáron keresztül jelentkeztek. A másik foglalkozáson egy iskolai csoport vett részt: 
21 diák, 8-9 éves korosztály. Itt már könyvtárosok és a pedagógusok is besegítettek a 
foglalkozások folyamán. Több módon is meghirdetik a foglalkozásokat: iskoláknak f leg 
délel tti id pontokban, és a könyvtárba látogató fiataloknak, valamint iskolákhoz 
személyesen is kimennek, ha van rá igény. Természetesen mindegyik esetben el re 
regisztrálni kell. A foglalkozás teljesen ingyenes, a jelentkezésre azért van szükség, hogy 
tudják a szervez k, hogy milyen korcsoportra és hány gyerekre számítsanak. A szervez k 
az INRA (Institut National de la Recherche Agronomique / Nemzeti Mez gazdasági 
Kutatóintézet) neurobiológiai részleg komoly kutatói, asszisztensek, szakdolgozók és 
PhD hallgatók. Ezeket a gyerekeknek szóló alkalmakat teljesen önkéntes módon 
fejlesztették ki, és folyamatosan működtetik kimondottan az agykutatás hete idején, 2008 
óta. A Könyvtárral a kapcsolat is ennek a folyamán alakult ki, így mindkét oldal 
profitálhat. A kutatók ingyenes helyszínt kapnak, a könyvtár pedig egy min ségi 
tudománykommunikációs programot nyújt az itteni fiataloknak. A Városi Könyvtárnak 
(Bibliothèque Municipale) több kihelyezett részlege is létezik a külvárosban. A kutatók 
kifejezetten azokat a fiatal csoportokat szólítják meg ezzel az alternatív oktatási 
lehet séggel, akik a külvárosban élnek. A városközpontban elegáns helyszíneket 
választottak, mint a Polgármesteri Hivatal díszterme vagy egy nívós könyvesbolt, kiállító 
terem, ahol inkább konferenciákat és kiállítás megnyitókat tartottak, valamint 
ismeretterjeszt  filmeket mutattak be. 

A kutatók elmondása szerint minél több fiatalt szeretnének megszólítani. Több iskola 
már évek óta jelentkezik erre a programra, mióta létezik Toursban az Agykutatás Hete. A 
visszajáró iskolák már számítanak erre a programra, a Könyvtárakkal pedig jól működik 
évek óta ez a szimbiózis. Ha iskolák jelentkeznek, több korcsoportra is felkészülnek, 
viszont mindegyik foglalkozás egy témát jár körbe: az agykutatást, az idegrendszer 
bemutatását, annak kutatási lehet ségeit, betegségeit. Úgy gondolják a kutatók, hogy az 
 
50  http://www.semaineducerveau.fr/ (letöltve: 201ő. március. 20.) 

http://www.semaineducerveau.fr/
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iskolában a gyerekek viszonylag kevés információt hallanak err l, pedig az agyukkal 
irányítanak mindent, mondhatjuk, hogy ez az egyik legfontosabb szervünk, mégis alig 
tudnak róla valamit. Kisebb korban pedig még nem is oktatási anyag. A 7-10 éveseknek 
kevesebb információt mondanak el, és több interaktív játékkal, több kreativitást igényl  
feladattal foglalják le ket. A nagyobbaknak, azaz 10-1Ő éveseknek sokkal több 
részletesebben magyaráznak el bizonyos dolgokat, a műhelymunka, vagyis a gyakorlati 
feladatok itt is nagyon fontosak. A 1ő feletti korosztálynak inkább az iskolákban tartanak 
el adásokat, és sokkal kevesebb interaktív elemet visznek a foglalkozásokba. k már a 
tanulmányaik során találkoztak az idegrendszerrel kapcsolatos témával. Ebben az esetben 
inkább egy-egy érdekes kutatási lehet ségr l beszélnek, a tananyagot kiegészítve, például 
az idegrendszer titokzatos plaszticitásáról. A végz s osztályoknak kimondottan olyan 
el adásokat szerveznek, ahol nemcsak az agykutatás legfrissebb, érdekes kísérleteit 
mutatják be, hanem magát a kutatói életpályát is, hiszen ebben a korban döntik el a 
diákok, hogy milyen irányba fognak továbbtanulni. 

A tudománykommunikációnak ezt a formáját kiemelked  és professzionális 
példának látom, ahol a kutatók mennek ki a laikusokhoz és bemutatják az eredményeiket 
és foglalkozásuk fontosságát. Úgy gondolom, hogy a múzeumok számára is példaértékű 
lehet ez a típusú kommunikáció, amikor nem az érdekl d  laikusokat várják egy nyílt nap 
keretében, hanem k mennek ki az emberekhez. Publikus helyszíneket választva 
„mesélnek” érthet  nyelven a tudományról. Úgy érzem, nagy bátorság és elszántság kell 
a kutatók részér l, és az interjúk alapján kiderült, hogy sokszor számunkra is nehéz 
feladat érthet vé tenni a megszokott szakzsargont. Nagyon el remutató lépésnek látom, 
hogy önkéntes módon dolgoznak, így nem is kérhetnek érte pénzt, mindenki számára 
nyitottak a programok. Ennek köszönhet en nagyon széles körben megszólítanak 
embereket, és a tudományos kutatások népszerűsége is növekedhet a társadalomban. A 
gyerekfoglalkozások kiemelt jellege pedig azt mutatja be a fiatal korosztály számára, 
hogy a tudomány nem valami rejtélyes elvont dolog, ami számukra nem érthet .  

4.4.2. Hogyan kapcsolódik a kutatási témámhoz? 
Fontosnak tartom megemlíteni és a kutatási témámmal is szorosan összefügg, hogy 

a foglalkozások, bemutatók során a gyerekek akár kezükbe is foghatnak egy három 
dimenziós műanyag agyat vagy mikroszkóp alatt megnézhetnek különböz  idegsejteket. 
A kutatók olyan interaktív, kézbe vehet  tárgyakat is alkalmaznak a foglalkozáson, 
amelyet direkt erre a célra gyártottak, hoztak létre. Ilyen például egy elektromos 
nyomógombokkal ellátott tábla, amelynek a jobb oldalán különböz  állatok képe van 
feltüntetve, a bal oldalán pedig az állatok agyáról készült fénykép és pontos méretei. 
Mindkett t meg kell nyomni egyszerre, ha jó a megfejtés, vagyis sikerült párosítaniuk a 
megfelel  állatot a megfelel  aggyal, akkor kigyullad egy lámpa. A gyerekek magukra 
hagyva egy id  után inkább próbálkozás alapján találják ki a megoldást, vagyis az egyik 
oldalon egy gombot megnyomva végigpróbálják a másik oldalon mindegyiket, mire ki 
nem gyullad a lámpa. Láthatóan sikerélményük van ilyenkor. Jobbnak látom azonban, ha 
egy képzett foglalkozásvezet  is van mellettük, aki segít kérdésekkel, iránymutatásokkal 
vezeti rá a gyerekeket a párosításra. Ráadásul magyarázatokkal, érdekességekkel is 
kiegészítheti a felismert párokat, így nem csak egy egyszerű párosító feladatot oldanak 
meg, hanem új tudást és információkat is kaphatnak. 

 



90 
 

4.4.3. A foglalkozás menete 
Bemutatom részletesen a foglalkozás menetét és kitérek arra, hogy miben tért el a két 

foglalkozás. A rövidítés érdekében 1-gyel jelölöm a március 18-i foglalkozást, amin 
kevesebben voltak, pontosan 10-en és délután volt meghirdetve minden érdekl d  
számára. 2-essel pedig az iskolának külön szervezett foglalkozást, amelyen 21 gyerek vett 
részt. Alapvet  különbség, hogy az 1. foglalkozásra olyan gyerekek jöttek, akiket érdekel 
ez a téma, a másodikra kötelez  iskolai foglalkozásként jöttek. A különbség még a csoport 
méretéb l is adódott. A helyszínválasztásra is gondolniuk kellett, hiszen délel tt ez a 
könyvtár nincs nyitva, így a könyvtár egészét kihasználhatták a gyerekfoglalkozásra, míg 
a délutáni foglalkozást egy külön teremben tartották meg, hogy a könyvtár folyamatos 
nyitva tartását is biztosítsák.  

 
19. ábra: A szervezők által kitalált és felépített interaktív játék, amelyben különböző agyakat kell párosítani 
a megfelelő állatcsoporttal. Ha felül felvillan egy piros fény, azt jelenti, hogy sikerült megtalálni a megfelelő 
megoldást. Bal oldalon a különböző állatok agyairól készült felvételeket, jobb oldalon pedig az állatok 
képeit láthatjuk. 

Alapvet en mindegyik foglalkozás ugyanúgy épül fel:  

4. Bemutatkozás 
5. El adás az idegrendszerr l 
6. Műhelymunka csoportokra bontva 
7. Nagycsoportban egy lezáró feladat vagy játék 
8. Oklevél kiosztása 

Mindkét el adás során néhány percet vett igénybe a bemutatkozás, majd az el adás 
45 – 50 perces volt, 4-ő műhelymunka volt, amelyre mindenhol 1ő percük volt. Így telt 
ki összesen a két óra. 

A bemutatkozó körben a szervez k elmondták a nevüket és, hogy pontosan miért is 
vannak itt, honnan jöttek, mivel foglalkoznak, nagyon röviden. Kisebb csoport esetén a 
gyerekek is elmondják a nevüket és egy-két dolgot magukról. A következ  rész az egyik 
legfontosabb, amikor általánosan beszélnek az központi idegrendszerr l, részletesebben 
az agyról. Nagyon egyszerű, közérthet  ábrákat használt a vezet  a prezentációban. A 
foglalkozásvezet  kevés szöveget alkalmazott és könnyen felismerhet  nagy ábrákat. 
El ször bemutatta az idegrendszer alapvet  egységeit, majd egyre több kérdéssel 
ráirányította a figyelmet arra, hogy mennyire is fontos az idegrendszerünk. Az el adás 
alatt gyakran viccel dött a gyerekekkel. El fordult, hogy az egyik gyerek lábára lépett 
finoman az el adás alatt, aki egy kicsit meglep dve felsivított. Ezen keresztül mutatta be, 
hogy milyen gyorsan reagál az idegrendszerünk a küls  környezet változásaira. A 



91 
 

figyelmet szemkontaktussal és folyamatos kérdésekkel tartotta fent. A gyerekek az elején 
kissé megszeppentek voltak, de körülbelül 10 perc múlva már k kezdtek kérdéseket 
feltenni, érdekl dni. Nagyon jó vezet i attitűdnek láttam, hogy az el adás során nem 
statikusan, egy helyben állt a vetít vászon mellett, hanem folyamatosan mozgott a 
gyerekek el tt és között, mutogatott nekik a saját fején is, ha épp arra volt szükség. Kis 
csoportnál minden érdekl d  kérdésre kitért és válaszolt. Például felmerült a drog-, 
cigaretta- és az alkoholfügg ség témája. Nagyon érthet en és világosan elmondta, hogy 
18 év alatt miért káros az alkohol és a cigaretta az agyi fejl dés szempontjából. Nagyon 
jó példának tartom, hogy a kutató nem esett kétségbe, vagy nem haladt tovább a spontán 
felmerül , akár provokatív témák felett.  

Az el adás nyelvezetét és követhet ségét nagyon érthet nek és letisztultnak tartom. 
Az el adás felépítése különböz  kérdésekb l állt. Körülbelül az el adás 10 percében 10 
számozott képet vetített ki, amely 10 egyszerű kérdést takart. Ha egy kérdést 
megválaszoltak, akkor a képek puzzle-szerűen egy emberi agyat rajzoltak ki (17. ábra).  

 
20. ábra: Az előadás folyamán a kérdéseket egy olyan kirakós képként mutatták be, ahol a kérdésekre 
válaszolva egy nagy sematikus ábra jelent meg az agyról. A kérdések számozva voltak, de mellettük képek 
is megjelentek, amelyek segítették az adott kérdésre a ráhangolódást. Ez egy interaktív felfedezéses tanulási 
metodika, ahol a gyerek választhatja ki melyik irányba halad, ő választhatja ki a képeket, amelyek 
kérdéseket takarnak. 

Praktikusnak találom, hogy vizuálisan is bemutatta: a sok kérdés végül egy témát 
mutat, az agyra összpontosít. Mindegyik kérdés esetén valamilyen kapcsolatot is 
felfedezhettünk a képekkel. Például a „Mit „csinál” az agyunk, miközben alszunk?” 
kérdés mellett egy alvó kismacska volt. A gyerekek ezekr l a képekr l rögtön felismerték 
a témát, és szívesebben is választották, mintha csak számozva lett volna. Dicséretesnek 
tartom, hogy a gyerekek választhatták ki, hogyan haladjanak, így a tanulás is inkább 
felfedezés, mint unalmas el adás.  

A kutató mindig egy-egy gyereket kért meg, hogy válasszon egy képet és olvassa fel 
a kérdést, ha eszébe jut, mondja meg a választ is. Kisebb csoport esetén mindenkit 
felszólított, nemcsak a folyamatosan aktívan jelentkez ket. Nagyobb csoport esetén is 
figyelt azokra, akik hátul, a sarokban csendben maradnak. Úgy gondolom, hogy ezzel a 
magatartásával is kiegyensúlyozta a csoportot; a csendesebbek is szót kaphattak, az 
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4.4.3.1. A műhelyfoglalkozások témákban: 
1. Optikai csalódások, illúziók 
2. Mikroszkóp műhely 
3. Memória műhely 
4. Emberi agy különböző részei 

1. Az Optikai csalódások, illúziók műhelynél különböz  képeket mutattak fel (22. 
ábra), amelyen több érdekességet is fel lehetett ismerni. Például egy fát ábrázoló képet, 
mely, ha jobban megnéztük, egy tigrist rajzolt ki. Bemutatták a klasszikus illúziós példát, 
amelyen el kell dönteni, hogy melyiket ismerjük fel, a fiatal lányt vagy az öregasszonyt. 
A következ  képeken láthatjuk ezekr l a műhelyfoglalkozásról készült képeket. 
Különböz  műalkotásokat mutattak be, amelyek ezen illúziókra építenek. 

 
22. ábra: „Kép a képben”, azaz az illúzió műhely. Több olyan rajzot mutattak a diákoknak, amelyben 
egyszerre több lehetőséget is felfogott az agyunk. Bal felső képen a klasszikus illúzió a fiatal hölgy és idős 
nőről, jobb felső képen, egy szakállas öreg urat látunk, de ha jól megfigyeljük, akkor egy lovas is látható 
egy folyóparton. Az alsó képeken pedig olyan női arcokat fedezhetünk fel, amelyek igazából virágokból és 
madarakból rajzolódnak ki.  

Úgy gondolom, ebben az esetben is nagy szerepe volt a műhelyt levezet  
személynek. Ugyanis, ha érdekesen vezette fel a képeket, akkor izgatott kíváncsisággal 
figyelték a gyerekek, amíg fel nem ismerték. Különösen feltűnt, hogy sok diák számára 
fontos volt, hogy kézbe is vehesse a laminált képeket. El ször mindenkinek csak néznie 
kellett, és aki nehezen ismerte fel, kézbe is vehette. Az animátor szerepben dolgozó 
kutató, ha kellett, kulcsfontosságú jeleket mutatott, honnan lehet felismerni „a képben a 



94 
 

képet”. Kedvesen és türelmesen lekötötte a gyerekeket ez az jelenség. A csoportmunka 
végén elmondta, hogy ezt az illúziót hogyan alakítja ki az agyunk, de nagyon érthet  
módon, letisztultan, szakzsargon-mentesen. Ennek a résznek az volt a hátránya, hogy 
kicsit gyorsabban végeztek sokszor, mint 1ő perc.  

2. A Mikroszkóp műhelyben egy igazi kutató készüléken keresztül mutatott be 
disznó és bárány agypreparátumokból származó idegsejteket. A gyerekek érdekl dve és 
csodálattal néztek a lencsébe, majd a kutató elmagyarázta, hogy pontosan milyen 
formájuk van, hány milliárd ilyen sejtb l épül fel az idegrendszerünk (23. ábra). A 
mikroszkópban látható metszetekr l kinyomtatott képeket is bemutatott, hogy mindenki 
számára megjelenítse a lencsén keresztül látottakat. Ebben az esetben is nagyon gyorsan 
végeztek, ugyanis négy metszetet lehetett megvizsgálni. Az érdekességekkel együtt is 
néha nehéz volt kitölteni az id t a gyerekeknek, itt már viszonylag hamar elkezdtek 
türelmetlenkedni. 

 

3. A Memória műhelyt a két megfigyelt foglalkozás során mindig PhD hallgatók, 
szakdolgozók vezették le. Itt a feladat az volt, hogy el ször két AŐ-es lapon tíz könnyen 
megkülönböztethet , felismerhet  figurát kellett 1 percen keresztül nézni. Olyan 
egyszerű ábrák voltak, mint egy bicikli, repül , fűrész… A diáknak 1 perc után vissza 
kellett emlékeznie minél több képre. El fordult, hogy valaki 8 - 10 alakzatra is 
visszaemlékezett. A gyerekeket az ellen rzés is lekötötte, kíváncsian ellen rizték 
társukat. Úgy vélem, hogy nemcsak az emlékezést fejleszti ez a játék, hanem az egymásra 
figyelést, egymás meghallgatását is. Egy nehezítés következett: egyszerre kellett figyelni 
a papíron az alakzatokat, és közben felolvastak egy részletet egy meséb l. Egyszerre két 
dologra kellett koncentrálni egy percen keresztül, majd utólag a képeket és a történetet is 
rekonstruálni kellett az többiek számára. Érdekesnek tartom, hogy ebben a korosztályban 
inkább a szövegre emlékeztek vissza jobban, mint a képekre. Egy dolog mindenkinél 
azonos volt: sokkal kevesebb alakzatot ismertek fel, amikor a történetre is kellett figyelni. 
Ezzel a kísérlettel azt bizonyították be, hogy mennyire fontos, hogy egy dologra 

23. ábra: Mikroszkóp műhely, vagyis különböző állatokból származó idegsejteket figyelhetnek egy kutató 
segítségével és magyarázataival. 
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koncentráljunk egy id ben. Megkérdezték, hogy szoktak- e tévézés, netezés közben 
tanulni. Természetesen a legtöbb gyerek igennel válaszolt. Az így elmondott tanács 
mégsem volt túlzottan elcsépelt, ugyanis láthatták az eredményét. Úgy gondolom, hogy 
ez tényleg egy tudományos érv lehet amellett, hogy miért nem érdemes tévézés mellett 
tanulni vagy tanulás mellett tévézni. Nagyon tetszik az ötlet, hogy egy valósan felmerül  
tanulási módszertani, ket érint  kérdésre keresik a tudományos választ. A tanulságot 
nem egy elméleti, már többször hallott sablonos szöveggel bizonyítják be, hanem valósan 
saját maguk tapasztalhatják meg. Bennem felmerült a kérdés, hogy vajon a fiúk és a 
lányok között milyen különbségek figyelhet ek meg. Tényleg igaz-e az állítás, hogy a 
n k képesek jobban megosztani a figyelmüket? Vajon mikor válik el ez a nemek között 
különbség? Ennek a kutatása a kés bbiekben érdekes lehet ségeket rejthet. 

4. Az emberi agy különböző részei című műhelyben a foglalkozásvezet  az a kutató 
volt, aki az el adást is tartotta. Ez a műhelyfoglalkozás némileg eltért a két alkalmon, 
amin megfigyelhettem. Az 1-es, kisebb létszámú csoportnál egyféle feladatot kellett 
megoldani. Bemutatták röviden az agy részeit, majd különböz  két-dimenziós kirakókat 
kellett megoldani. Voltak nehezebbek és könnyebbek is. Nagyon bátorító, segít  
hozzáállást mutatott a kutató, ha valamelyik puzzle-t els re nem sikerült könnyen 
megoldani. El fordult, hogy már hamar fel szerették volna adni, ilyenkor melléjük állt, 
és segített nekik. Ez nem azt jelentette, hogy helyettük oldotta meg, hanem akár egy-két 
tanáccsal önálló megoldásra biztatta ket, kényszerekt l mentesen. Ezt nagyon fontosnak 
érzem, hogy egy foglalkozásvezet  próbálja motiválni a gyerekeket, hogy ne adják hamar 
ott a feladatot, inkább kérjenek segítséget. Látható változást ért el azoknál a gyerekeknél, 
akiknek végül sikerült kirakni, bár kezdetben hamar feladták volna. Kisebb csoportnál 
ezek a bátorítások jól működnek, nagyobb csoportoknál nehezen megoldható. A 
következ  feladatban, már segítséggel háromdimenziós agymodelleket lehetett papírból 
készíteni, majd a fejükre lehetett húzni, mint egy sapkát. Két agyféltekét kellett kivágni a 
megfelel  helyen, majd összeragasztani és egy domború, félgömbszerű alakzatot kaptak. 
Ezt kiemelked  fontosságúnak tartom a foglalkozás során, hiszen ilyenkor az eddigi két 
dimenziós képeket most már egy háromdimenziós térben is el tudják képzelni, 
megfoghatják, beazonosíthatják. Amikor sapkaként felpróbálják, az egyes agyi területek 
a megfelel  helyre kerülnek a fejükön. Egy tükörbe nézve saját magukon is 
megvizsgálhatják, hogy melyik agyi rész hol helyezkedik el a fejükben. A modellen a 
területek latinul voltak megnevezve, de a francia nyelv latin eredetű, ezért a gyerekek 
számára még ez is segítség volt. Sok szót be tudtak azonosítani, ráadásul ennek 
köszönhet en még új szavakat is megtanulhattak. Itt is fontos szerepet játszik a 
foglalkozásvezet , segít k. Ebbe a részbe én is bekapcsolódtam segíteni a gyerekeknek 
ragasztani és hajtogatni a papírból készült szemléltet  eszközöket. Néhány gyereknek ez 
a feladat viszonylag bonyolultabb volt, valamint ez volt az utolsó feladat, ezért fáradtak 
voltak, és már az id  is sürgette ket. El fordult, hogy rosszul ragasztották össze, ilyenkor 
segítettünk rávezetni, hogy ez vajon miért hibás, ha a két halántéklebeny lenne a fejünk 
csúcsán miért lenne helytelen. Ebben az esetben sem az volt a lényeg, hogy elrontottak 
valamit, hanem rávezették a megoldásra, és együtt segítettek neki kijavítani a dolgokat.  

A 2-es foglalkozáson, ahol iskolai csoport jött és dupla ennyi résztvev vel zajlott a 
foglalkozás, a puzzle műhelyet két részre bontották. Így két kis csoport is alakulhatott, 
ami azért volt hasznos, mert a kiscsoportok mérete még beláthatóbbá vált, és a műhelyek 
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is sokszínűbbek lettek Az agy részeinek megértését egyrészt egy rajzos feladat segítette, 
amely a sok információ befogadása után egy kis lecsendesedésre, alkotásra adott 
lehet séget. Egy nagyméretű sematikus ábrát helyeztek ki az agyról. Olyan dolgokat 
lehetett rajzolniuk, amelyek az agyi tevékenységgel kapcsolatosak; az el adáson, vagy a 
műhelyfoglalkozásokon hallottak, vagy saját élményeik alapján (24. ábra). Itt minden 
megoldást elfogadtak, inkább az asszociáció és az alkotás volt a lényeg. Széles palettán 
készültek alkotások: tengerben nyüzsg  halaktól az agy különböz  részeit bemutató 
kisebb ábrákig mindent megtaláltunk. Amikor elkészültek, a foglalkozásvezet  
beazonosította, hogy az agynak melyik területére illik a legjobban. Ha például valaki 
játszó kisgyerekeket rajzolt, a mozgatóközponti részhez illesztette és elmagyarázta, hogy 
miért ide helyezi a rajzot. Ezzel nemcsak szabadid s feladattá vált ez a műhely, hanem 
egy tudományos visszajelzést is kaptak. Azt az érdekl dést is tapasztaltam, hogy a 
kihelyezett táblán látható, másik társuk által készített rajz helyér l érdekl dtek a 
gyerekek. Ez lehet séget adott, hogy még több érdekes ismeretet mutathassanak be 
agyunk csodálatos működésér l. 

A másik műhelyben szintén különböz  kétdimenziós puzzle játékokat osztottak ki 
külön-külön, majd sapka helyett egy háromdimenziós műanyag agymodellt is 
összerakhattak közösen az eddigi tudásuk alapján. Úgy gondolom, hogy a végén a 
kezükben is megragadható agy által sok minden a helyére kerülhetett, hogy mi hol 
található. Ez ténylegesebben nehezebb feladat, mint egy sapka elkészítése, de mégis 
kezükkel tapinthatóvá és térben jobban elképzelhet vé, befogadhatóvá, megtanulhatóvá 
teheti számukra a témát. 
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24. ábra: „Ismerd meg az agy különböző részeit” műhely kreatív sarok, ahol a gyerekek az aggyal 
kapcsolatos témában rajzolhattak és a végén pedig a kutató egy táblán helyezte ki az agy megfelelő 
helyére. 

 

Ebben a feladatban a kreativitás, az alkotás volt el térben, a kutató a végén egy 
tudományos visszautalást adott azzal, hogy amit rajzolt, az melyik agyi régióhoz 
kapcsolódhat. Például, ha valaki kosárlabdázó gyereket ábrázolt, akkor a 
foglalkozásvezet  az agy mozgatóközpontjához helyezte az elkészült rajzot. A levezet  
játékhoz újból összegyűltek egy nagy csoportban, és körbeállva megfogták egymás kezét 
(25. ábra). Nagyon csendben kellett lenniük, mire a foglalkozásvezet  elmondta a 
feladatot: elindít egy üzenetet, ami megfelel  számú kézszorítás, és megvárja, hogy 
megérkezik-e. A csenddel felkészítette ket, hogy most kimondottan egymásra kell 
figyelni, hogy az üzenet minél pontosabban visszajusson az indítóhoz. Elmondta, hogy 
most mindannyian úgy érezhetik magukat, mint egy idegsejt, akinek továbbítania kell egy 
üzenetet. Nagyon csendben, pár perc alatt körbe ért az üzenet, amely három  
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25. ábra: Foglalkozást lezáró játék, ahol a gyerekek egy nagy kört alkottak, megfogva egymást kezét, 
bemutatva hogyan működik a sejtek közötti kapcsolat és kommunikáció. Ebbe a pedagógusok és a kutatók 
is beálltak, részt vettek a játékban 

kézszorításból állt. A vezet  figyelemmel kísérte, és érdekes volt, mert az egyik helyen 
csak két szorítás ment, aztán végül újból hárommá „alakul”. Ebb l a hibából is azt vonta 
le, hogy a szervezetünknél is el fordul, hogy hibás válaszokat ad, de próbálja kijavítani. 
A végén elmondta, hogy az idegsejtek hogyan tudnak kapcsolatot teremteni egymással, 
és hogy ennek az idegrendszeri hálózatnak köszönhet en milyen gyors reakciókra 
vagyunk képesek. Tehát egy akcióval magyarázta el, hogy a sejtek hogyan 
kommunikálnak, kapcsolódnak egymáshoz. A gyerekek számára így sokkal érthet bbé 
válik egy olyan fogalom, mint a sejtek közötti kapcsolatok és kommunikáció. Végül a 
foglalkozás egy oklevél kiosztásával zárult (26. ábra). Ezt a kis saját névvel ellátott 
kártyát minden diák magával vihette, és otthon megmutathatta a családjának, barátainak. 
Fel is hívták a figyelmüket, hogy otthon bátran meséljenek arról, hogy miket tanultak itt 
és milyen komoly tudományos foglalkozáson vehettek részt. Az oklevél kis emlékként is 
szolgál a gyerekeknek, valamint a család felé is egy reklám, hogy létezik egy ilyen 
komoly tudománykommunikációs esemény az agykutatásról.  
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26. ábra: Két gyerek látható a képen, ahogy büszkén mutatják, hogy részt vettek egy 
komoly tudományos foglalkozáson. A diákok személyre szabott oklevelet kaptak, amelyet 
megtarthattak. A kártyán a saját nevük és az agykutatás logója látható, valamint az a 
szöveg, hogy részt vettem a 2015-ös agykutatás hetén. Ez nemcsak egy emlék, hanem a 
családjuk, barátaik felé is egy programot népszerűsítő kommunikációs lehetőség, reklám. 

4.4.4. Agykutatás hete kérdőívelemzés 
201ő. március 2Ő., március 26. és április 2. dátumokon sikerült 70 diákot 

megkérdeznem Franciaországban, Tours városában az Agykutatás Hete alkalmával 
szervezett természettudományos gyerekfoglalkozásokat követ en. Rengeteg segítséget 
kaptam a Paul Carlat Könyvtárból, illetve a diákok pedagógusaitól, az  támogatásuk 
nélkül ez nem jöhetett volna létre. Ezúton is szeretném nekik megköszönni. 

A pontos kérd ív a 7. Mellékletben található meg francia nyelven. Felépítését nem 
változtattam meg kimondottan az el z  felmérésekhez képest (LuMu51, MTM52), vagyis 
maradt a demográfiai felmérés, visszaemlékezés a tárgyakra, a megállapítások értékelése 
valamint a kiegészítend  állítások. Csak az értékel s részben változtattam néhány kérdést 
és aktualizáltam az adott foglalkozáshoz, vagyis az agykutatással kapcsolatos témához. 
A Magyar Természettudományi Múzeumban el készített kérd ív szerinti ő. feladatot 
kihagytam és helyette az „Itt könnyebben tanultam, mint az iskolában” valamint egy 
újabb kérdéssel is kiegészítettem: „Melyik műhely tetszett a legjobban a felsoroltak közül 
(memória -, illúzió -, mikroszkóp -, agy puzzle, rajzoló műhely)?” A kiegészít s 
mondatoknál53 pedig kevesebb megállapítással kicsit könnyebb nyelvezetben, 
 
51 LuMu: Ludwig Múzeum rövidítése, az itt megvalósult kérd ívezésre utalok. 

52 MTM: Magyar Természettudományi Múzeum rövidítése, az itteni kérd íves kutatásokra utalok. 

53 Nehéz volt megértenem…  

Pontos szobrot tudnék készíteni a ….. 
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Feltételezésem szerint egy igazi kutatói mikroszkópba nem igazán volt még lehet ségük 
belenézni a gyerekeknek. Ennek az izgalma és különlegessége teheti varázslatossá ezt a 
tárgyat. A másik két leginkább visszatér  tárgy a „puzzle” és az „agy”, „agymodell” 
kapcsolódik, ugyanis kirakó segítségével lehetett egybeilleszteni ezt a szervünket két és 
három dimenzióban is. Némi eltérést érzek, hogy az els  foglalkozáson inkább 
„agymodellt” említettek, míg a többi foglalkozáson egyszerűen csak „agyat” írtak. 
El fordulhat, hogy azon a foglalkozáson kimondottan hangsúlyozták, hogy a bemutatott 
szerv nem igazi, hanem csak egy másolat.  

Továbbá érdekesnek látom, hogy az els  foglalkozáson viszonylag kiemelked  helyen 
említik a diákok a papírokat, míg a többi foglalkozáson ezek a tárgyak elhanyagolható 
mennyiségben jelennek meg. Feltételezésem szerint egy témakört, a rajzoló műhelyet 
járják körbe „papírok”, illetve a harmadik foglalkozáson említett „rajzok” 
kifejezésekkel. Bár el fordulhat, hogy a papírok és rajzok, inkább az illúziók műhelyre 
utalnak, ahol rengeteg képet, rajzot mutattak be laminált papírokon. Ennek megfejtésére 
további kutatásra lenne szükség. 

El fordultak olyan szavak is, amelyek nem tárgyakat jelöltek meg a második és harmadik 
foglalkozásokon. Ilyen volt például a személyekre való utalás, az „illúziók”, és a 
„memória” is. Úgy gondolom, hogy még ez a korosztály nagyon fiatal és feltételezésem 
szerint, a legutóbbi két fogalmat még nem igazán értette, ezért azonosíthatta tárgyakként. 
Természetesen el fordulhat, hogy magát a kérdést nem igazán értették és valami egészen 
másra válaszoltak. A személyekre való utalás esetében, például „tanárnő”, vagy „ az a 
nő aki a foglalkozást tartotta”, vagy „az a ki beszélt” elképzelésem szerint inkább csak 
figyelmetlenségekb l írhatták. 

Érdekesnek látom, hogy a második csoport említett olyan tárgyakat, amelyek 
kimondottan a helyszínre utaltak: „kényelmes szék”, „könyvek”, „szekrények”, 
„asztalok”, „számítógép”, a másik két csoport ilyen tárgyakat nem említett. Úgy 
gondolom ez a jelenség is a korosztályi különbségben illetve az oktatás min ségének 
különbségében keresend . 

Nem készítettem olyan diagramot, amelyben külön figyelném a lányok és a fiúk 
visszaemlékezését, mivel viszonylag kiegyenlített módon jelentek meg a tárgyak, 
elhanyagolhatónak találtam ezt a fajta elemzést. 

A kiértékelés során id nként nehézségekbe ütköztem a kézzel kitöltött válaszok 
értelmezésénél, hiszen franciául írták és sokszor csak fonetikusan, nem túl helyesen. 
Érthet , hiszen nemrég kezdtek el írni - olvasni, már az is nagy lépés, hogy a legtöbben 
értelmezték a feladatokat, és ki tudták ket tölteni. A harmadik csoportban a 
lelkiismeretes pedagógus nyelvileg ellen rizte, de még így is sokszor nehéz volt 
elolvasnom egy-két szót. Ennek ellenére összesen a három csoportban csak 10 szót nem 
tudtam elolvasni, ebb l Ő-et az els  foglalkozásról, 2- t a másodikról, és szintén Ő-et a 
harmadikról. Két személy pedig nem töltötte ki ezt a feladatot. Ez azt jelenti, hogy a 
válaszok kevesebb, mint 5 %-át nem sikerült értelmeznem, vagy nem helyesen vagy 
egyáltalán nem töltötték ki.  
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Sávdiagramon jelöltem a kérd ív 2-ő számú megállapítások eredményeit (30. ábra). 
Egymás alá helyeztem a három program átlag értékei alapján készített ábrát, amelynek 
köszönhet en átláthatóbb, könnyebben kiértékelhet vé vált. Föntr l lefelé id rendben a 
foglalkozások diagramjait látjuk, azaz a legfels  a legkorábbi, a legalsó a legkés bbi 
felmérés eredménye. Egy diagramon belül a bal oldalon olvashatjuk az értékelt 
mondatokat, ahol két csoportot hoztam létre. Sárgával jeleztem a mediális tárgyakkal 
kapcsolatos mondatokat (2., Ő.), míg zölddel a foglalkozásról tett megállapításokat (1., 
3.). Az ábra jobb oldalán pedig sávdiagramok formájában az értékelések eredményeit 
láthatjuk. Narancssárgával jelöltem a lányok értékeit, kékkel a fiúkét. A sávok átlag 
értékeit számszerűen fehér színnel jelöltem a diagramon. 

Már els re feltűnik, hogy a lányok és fiúk eredményei között szignifikáns eltéréseket 
nem tapasztalunk egyik értékelésnél sem. Úgy gondolom, hogy a nemek között némi 
különbség a II. foglalkozás Ő . és ő. mondatnál tűnhet fel. 

Mindhárom foglalkozás esetében a 2., 3. mondat értékei inkább fedik egymást, 
hasonlítanak egymásra, kiugró különbségeket inkább a Ő., ő. megállapítások értékeiben 
látok. 

A sárgával jelölt „mediális tárgyak csoport” és a zölddel bekarikázott „foglalkozás 
általános csoport” szerint értékelem a továbbiakban. Érdekes, hogy a tárgyak 
csoportjában a „bemutató eszközök segítették a megértést” megállapítással inkább 
egyetértettek, vagyis az 1-es és 2-es érték felé közelítenek az eredmények. Míg a Ő-es 
mondat esetében foglalkozásokon viszonylag eltér  értékeket kaphattunk. Az els  
foglalkozás után inkább nem értettek egyet azzal, hogy „könnyebb volt megértenem 
azokat a dolgokat, amelyeket kézbe is vehettem. Látható az ábrán is, hogy kiugró 
eredményt kaptunk ezzel kapcsolatban a másik két foglalkozáshoz képest. A második, 
harmadik ábrán inkább a 2-3 érték köz esik az eredmény, vagyis inkább egyet értettek 
ezzel az állítással. Számomra ez a különbség azt jelentheti, hogy az els  csoport valamiért 
kevésbé volt fontos, hogy megérintsen valamit. Érdekesnek tartom, hiszen a 
megfigyeléskor ez a különbség nem tűnt fel, csak a kiértékelésekb l derült ki. Azzal is 
magyarázhatjuk, hogy ennek a csoportnak Gyarmathy (2007) szerinti „preferált tanulási 
csatornája” kevésbé a taktilis –kinesztetikus, el fordulhat, hogy számukra inkább a 
vizuális, verbális a jellemz bb. Egy másik magyarázatom szerint Kolb (198Ő) szerinti 
felosztásban keresend  a magyarázat. Ebben a csoportban el fordulhat, hogy inkább a 
megfigyel , elméletalkotó, mint a cselekv , döntéshozó van túlsúlyban. Azért gondolom, 
mert az utóbbi két csoportban inkább olyan emberek lehetnek, akik számára fontos, hogy 
kipróbálják az adott feladatokat, azaz a tárgyakat kezükbe vegyék. Úgy gondolom, hogy 
ennek a két hipotézisnek a bizonyítására természetesen újabb megfigyelések, kutatások 
szükségesek.  

Továbbá érdekes eredménynek látom, hogy a második foglalkozáson a lányok 
eredménye a Ő-es állításnál kicsit kiugróbb, vagyis számukra kevésbé volt könnyű tárgyak 
kézbevételével bizonyos dolgok megértése, mint a fiúknak. Csak ebben a csoportban 
fedeztem fel nagyobb különbséget, a többi csoportban a lányok és a fiúk között inkább 
egyetértést tapasztaltam. 

A másik értékelési csoportban, amelyet zölddel jeleztem, a kérd ív 2. és Ő. állítását 
tartalmazza. Úgy vettem észre, hogy mindhárom foglalkozáson egyetértés volt abban, 
hogy új ismereteket tanulhattak. Némiképp kissé kiugrik a harmadik foglalkozás alapján 
a fiúk értékei (1,66). Mivel nagyon egybehangzó vélemények kaptam, ezért ezt a néhány 
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tizedes eltérést nem tartom kiemelked nek. F leg a második csoport értett egyet, akik 
kizárólag csak egyessel értékelték ezt az állítást. A másik két csoportban el fordultak más 
értékek is.  

Az ő. állítással, vagyis „a foglalkozáson könnyebben megértettem dolgokat, mint az 
iskolában”, leginkább a harmadik csoport értett egyet. Látható az ábrán is, hogy az 
eredményeik a 2-es értékhez közelítenek. Az els  és második csoportban ez az érték 
inkább a 3-as felé mutat, s t a második foglalkozáson a fiúk kritikusabbak is, az  értékük 
magasabb, mint 3. k kevésbé értenek egyet azzal, hogy ezen a foglalkozáson 
könnyebben értették meg a leadott témát, mint az iskolában. Mivel a három foglalkozáson 
nem mindig ugyanaz a kutatói csoport vett részt, el fordulhat, hogy valamelyik műhelyet 
olyan agykutató vezette, aki sok idegen kifejezést használt és ezért kevésbé volt követhet  
a program. 
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A 31. ábrán az látható, hogy melyik foglalkozás tetszett a résztvev knek a 
leginkább. Id rendben itt is felülr l lefelé haladtam, tehát a legkorábbi foglalkozás 
legfelül a legkés bbi legalul. A függ leges tengelyen olvashatjuk le a résztvev ket, míg 
a vízszintesen pedig a műhelyeket láthatjuk. Egyedileg megrajzolt szürke színű 
„minősítési vonalat” is kialakítottam, amely vizuálisan talán még jobban átadja, hogy 
melyik volt a legnépszerűbb, melyik a legkevésbé egymáshoz viszonyítva, mintha 
egymás után végighaladnánk rajtuk. Kékkel jelöltem a fiúk válaszait, narancssárgával a 
lányokét.  

Mindhárom diagramon els re feltűnik, hogy a mikroszkóp műhely volt a 
legnépszerűbb és a legkevésbé az „agypuzzle”. Bár az els  foglalkozáson az illúzió 
műhely megel zte, a másik kett n a mikroszkóp műhely vitt mindent. A kirakós műhelyre 
csak egy ember szavazott, vagyis ez azt jelenti, hogy összességében mindhárom 
csoportnak ez tetszett a legkevésbé. Ez azért is érdekes, mert egy korábbi kérdésnél, ahol 
arra voltunk kíváncsiak, hogy melyik tárgyra emlékeznek vissza legszívesebben, 
el szeretettel válaszolták a puzzle szót. Viszont mégis egy másik tárgy támogatja a 
szófelh kkel megjelenített eredményeket, a mikroszkóp eszköz gyakori említése, hiszen 
foglalkozások után sokan válaszolták, hogy ez a műhely tetszett a leginkább. Leginkább 
Miszné és Chatterjee (2008) által említett „titokzatos tárgyak” típusába sorolhatom ezt a 
kutatói eszközt. Ez egy olyan objektum, amibe bele lehetett tekinteni és egy apró dolgot 
hihetetlenül megnövelt. Nagyon pici idegsejteket vizsgálhattak meg. Ennek az ellentéte 
feloldható abban, hogy kirakókkal már gyakran játszottak és szeretik is, de igazi kutatói 
mikroszkópba nem biztos, hogy eddigi életükben belenéztek. Az újdonsága varázsa hatott 
ebben az esetben. 

Érdekes és kiemelked  eredmény, hogy az els  foglalkozáson az illúzió műhelyet 
sokan bejelölték. Nagyjából háromszor annyian, mint a másik foglalkozásokon. 
Meglátásom szerint ez a kiemelked  érték annak köszönhet , hogy az els  foglalkozáson 
egy másik kutató vezette ezt a műhelyet, mint a másik kett n. Alapvet  különbségnek 
láttam a foglalkozás személyes megfigyelésekor, hogy ez a kutató arra biztatja a diákokat, 
hogy maguktól jöjjenek rá a válaszokra, míg a másik elmondta, hogy mit kellene benne 
felismerniük. Az önálló ismeretszerzés élménye ebben az esetben kiemelked  szerepet 
játszik. 

A memória és a rajzoló műhely eredményei viszonylag változatosabban jelentek 
meg. Az els  foglalkozáson majdnem hasonló szinten karikázták be ezt a lehet séget, a 
másodikon már háromszor annyian jelölték meg a memória műhelyet, mint a rajzolót, a 
harmadiknál pedig pont fordítva. A memória műhely viszonylag változatosabb 
népszerűségét nehéz az el adói stílus különbségével magyarázni, hiszen ezt mindig 
ugyanazok a doktorandusz hallgatók tartották. Bár a rajzoló műhely vezetését váltogatták 
egymás között, a feladat teljesen ugyanaz maradt. El fordulhat, hogy a kiscsoport 
légköréb l származó különbségek miatt alakulhattak ezek az eltérések. Az els  és 
harmadik csoport szívesen emlékezett vissza a rajzolásra, a második csoportban 
kevesebben emlékeztek vissza. Ez azt is jelentheti, hogy az els  és harmadik csoportban 
több olyan diák is volt, akinek a preferált tanulási csatornája inkább vizuális. 

Az összes foglalkozáson csak egy diák volt, az els  csoportban, aki semelyik 
műhelyet nem jelölte meg, valószínűleg figyelmetlenségb l, de el fordulhat, hogy neki 
tényleg egyik sem tetszett. A második foglalkozás után tapasztaltam egyedül olyan 
megoldásokat, hogy mindegyik műhelyet vagy többet egyszerre is bejelöltek. Mivel csak 
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ett l a csoporttól kaptam ilyen eredményeket, ezért úgy gondolom, hogy a pedagógus 
megengedte, hogy többet is bekarikázhassanak. Sajnos utólag nem tudtam felvenni a 
kapcsolatot a pedagógusokkal, hogy rákérdezzek erre. 

Összességében a fiúk és lányok nagyjából hasonló véleményen vannak, kivétel az 
els  és második foglalkozás esetében a mikroszkóp műhelynél, valamint a lányok többen 
jelölték a második foglalkozás után, hogy mindegyik műhely tetszett. A mikroszkóp 
műhely pedig kimondottan a fiúkat érdekelte jobban, amely különbség az els  két 
foglalkozáson szembetűn , a harmadikon kevésbé. A magyarázatát abban látom, hogy a 
fiúk sokkal jobban szeretnek bonyolultabb mechanikai eszközökkel játszani: különböz  
autók, távirányító játékok, akár bonyolultabb informatikai eszközökkel, mint a lányok. A 
mikroszkóp pedig egy elég bonyolultan kezelhet  eszköz, amit szívesebben kezeltek fiúk, 
mint a lányok. A foglalkozás megfigyelésénél, azt tapasztaltam, hogy a lányok csak 
belenéznek, a fiúk szerettek hozzányúlni, kipróbálni a további nagyítási lehet ségeket. 
El fordulhat, hogy ez inkább a kalandvágyból adódik és nem a tárgy típusától függ. Úgy 
gondolom, hogy ennek a pontosabb megállapításához még további kutatások 
szükségesek. 
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felépítéséb l is származhat, ugyanis itt megjelentek speciális igényű diákok is. A 
pedagógus külön jelezte, hogy közöttük többen olyanok, akik nem teljesen felelnek meg 
a korosztályuk szellemi elvárásának. Személyesen a foglalkozáson azt tapasztaltam, hogy 
ez a csoport nagyon sokszínű és érdekl d  volt, ugyanis sok okos válasz érkezett a 
felmerül  kérdésekre, de el fordult, hogy egy viszonylag egyszerűbb problémát nem 
sikerült megoldaniuk. 

A kiértékelés során több csoportot hoztam létre a válaszok alapján, de például a 
harmadik alkalom eredményi alapján így is több halmazt tudtam csak elkülöníteni. Ez az 
ábrákon is lekövethet , ugyanis a harmadik foglalkozásé a legszabdaltabb, legszínesebb. 
A négy csoportot alakítottam ki a második foglalkozás válaszai alapján, míg az els  
szerint 6-ot, a harmadik esetében pedig 8-at.  

Az els  alkalmon 11-en nem töltötték ki, a másodikon már olyan válasz is érkezett, 
aki kitöltötte ugyan, de számomra értelmezhetetlen szót írt le. A harmadik esetében pedig 
mindenki kitöltötte, de három gyerek írását nem tudtam megfejteni. 

Mindegyik foglalkozáson megjelentek aggyal kapcsolatos válaszok, valamint a 
„puzzle” szó. Érdekes, hogy a harmadik foglalkozás eredményeiben többen azt írták, 
hogy nehezen értették „hogyan működik az agy”. El fordulhat, hogy egymásról lesték 
ezt a véleményt, ugyanis gyanúsan sokan írták le ugyanazt a mondatot. Az els  két 
foglalkozáson sokan csak egyszerűn beírták az „agy” vagy „agyak” szót, vagy olyan 
kifejezéseket, ami erre utalt. A legtöbben a második foglalkozáson, összesen 10-en, a 
harmadikon 7-en, az els n 6-an jelezték vissza ezt a véleményt, amelyet világoskékkel 
jelöltem mindhárom kördiagramon (32. ábra). Érdekes, hogy egy viszonylag 
egyszerűnek tűn  összerakós játékot is sokan nehéznek találtak. Bár a másodikon csak 
egy ember jelezte, a harmadikon senki, de az els  foglalkozáson 6-an jelezték vissza ezt 
a kritikát. Úgy látszik ez a műhely viszonylag nehéznek tűnt ennek a korosztálynak, 
ugyanis a 31. ábrán egyértelműen azt figyelhetjük meg, hogy ez a műhely volt a 
legkevésbé népszerű. 

Csak az els  és harmadik foglalkozás eredményeiben jelent meg a memória 
válaszként, míg az illúzió csak a második és harmadik csoport válaszaiban.  

A kiértékelés során nem találtam kiugró különbséget a lányok és a fiúk válaszaiban, 
valamint az ábra átláthatóságát még inkább bonyolította volna, ezért jelenítettem meg 
inkább a csoportonként a beérkezett válaszokat. 

A maradék kiegészítend  mondatok megoldásaira szintén hasonló felépítésű és 
értelmezésű ábrákat hoztam létre, ezért kés bbiekben a szerkezetük részleteit nem 
jellemezném, csak az eredményeket hasonlítom össze. 
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A második foglalkozáson már többen jelezték, hogy rövid volt. Ketten jelezték, hogy 
nem volt olyan, ami kimondottan nem tetszett volna nekik a foglalkozáson. Csak egy 
ember jelezte, hogy a foglalkozás nehéz volt és itt is utaltak ketten az agy kirakóra. A 
megfigyelése során nekem is feltűnt, hogy az egyik könyvtáros n  viszonylag hangosan 
jelezte a műhelyek közötti váltást. Ezt a kritikát egy gyerek vissza is jelezte.  

A felmérés alapján a legsikeresebb foglalkozás a harmadik volt, ugyanis itt a negatív 
visszajelzéseknél több, mint a csoport fele azt válaszolta, hogy minden nagyon tetszett 
számukra.  Nagyjából az egynegyede nem töltötte ki, vagy értelmezhetetlen választ adott, 
a maradék pedig utalt egy-egy műhelyre illetve szintén megjelent egy válaszban, hogy 
gyorsan eltelt.  

Ezek a válaszok azért nagyon értékesek, mert ezek alapján is lehet fejleszteni, 
változtatni az adott programkínálatot a kés bbiekben. Úgy gondolom, hogy a válaszok 
többségéb l is kiderült, hogy nagyon sikeres és eredményes tudománykommunikációs 
gyerekfoglalkozást tartottak az INRA intézet agykutatói. 

 

4.4.5. Yves Tillet-rel, az Agykutatók Hete 2015 toursi főszervezőjével készített 
interjú elemzése  

A foglalkozások során id nként sikerült egy-egy kutatóval beszélgetnem, de csak 
néhány mondatot tudtam elkapni, hiszen elég kötött és dinamikus volt a programok 
menete. Szerencsére az egyik vezet t utólag sikerült levélben elérnem. Az Agykutatás 
Hete 201ő toursi f szervez je, Yves Tillet,  minden kérdésemre emailben válaszolt. 
Nagyon elfoglalt kutató lévén a márciusban elküldött kérdésekre csak áprilisban kaptam 
meg a válaszokat. Bár azt ígérték, hogy többen is kitöltik, végül csak  írta meg a 
véleményeit.  

Sajnos a levélben készített interjúk hátrányait sikerült megtapasztalnom, ugyanis sok 
esetben szívesen belementem volna részletesebben is a témába, rákérdeztem volna 
különböz  gondolatokra, ellentétekre, de kés bb erre már nem volt alkalmam. Ezen kívül 
észrevettem, hogy nagyon röviden, tömören válaszolt, nem igazán fejtette ki véleményét 
olyan részletesen, amennyire engem érdekelt volna. Szerencsére a megfigyelt 
foglalkozásokon sikerült kicsit kiegészítenem az információkat. 

Az interjú elején az agykutatás hetér l és a foglalkozásokról általános információkat 
kaptam. Milyen korosztálynak szánták, honnan jött az ötlet. Ezek már felszínesen a 
programok alatti beszélgetésekb l is kiderültek, de az összes lényeges információt 
egyben csak most kaptam meg. Az programsorozat ideje alatt összesen 2Ő esemény 
szerveztek fiatalabbaknak és id sebbeknek egyaránt. Nemcsak foglalkozásokra, hanem 
filmvetítésekre, kiállításokra, könyvbemutatóra, illetve „tudományos” koncertekre, 
tudományos konferenciákra is várták az érdekl d ket.  

Összesen 12 gyerekfoglalkozást tartottak, f leg 7-12 éves korosztálynak, de 
el fordult, hogy kimondottan érettségi el tt álló diákoknak tartottak programot. A 
kisebbek számára a Paul Carlat külvárosi könyvtár adott otthon, ezzel segítve tudatosan 
a külvárosban él , kicsit nehezebb anyagi és kulturális helyzetben lév , f leg bevándorló 
családok gyermekeit, hogy k is betekinthessenek az agykutatás rejtelmeibe.  

Meglep dtem, hogy komoly kutatókat, a munkájuk mellett motivál, hogy 
tudományos eredményeiket szélesebb körben, önkéntesként bemutassák, akár 
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gyerekprogramokon is. A kutató fontosnak tartja, hogy ezáltal már gyerekkorban 
elindulhat a természettudomány iránti érdekl dés és a megismerés utáni vágy. 

Nincsenek objektív felméréseik a foglalkozások sikerére vonatkozóan, de úgy 
gondolják, hogy az évr l évre emelked  létszám és az oktatók, szül k és gyerekek 
személyes visszajelzése azt mutatja, érdemes ilyen programokat szervezni.  

Ezeket a gyerekfoglalkozásokat 2008 óta tartják, és az agykutató elmondása szerint 
nem sok változáson ment át, a legszembetűn bb, hogy egyre kevesebb számú műhelyet 
működtettek. Eredetileg 8-9 –cel működött, ez mára ő-re csökkent. A legnagyobb 
nehézségek abból fakadhatnak, hogy a programvezet k az INRA kutatóintézetben 
dolgozó komoly tudósok, doktorandusz hallgatók, ezért sokszor nem túl könnyű 
megoldani, hogy ennyi ember egyszerre elhagyja a munkahelyét munkaid ben. 

A kutatási témámra fókuszálva, a mediális tárgyakkal kapcsolatban eléggé ellentétes 
információkat kaptam. Egyrészt interaktívabbnak tartja, ha tárgyakat vonnak be a 
foglalkozásokba, másrészt nehézkesnek látja a megfelel  tárgyak kiválasztását. Úgy 
gondolja, hogy különös el készítést igényel a minden szempontból megfelel  mediális 
eszköz kiválasztása. Erre hozza fel példának a műanyagból készült agymodellt, amely 
drága és törékeny is egyszerre. Ezen kívül említi, hogy az általuk tervezett 
foglalkozásokon nem annyira szükséges tárgyakat körbeadni, a gyerekek kezébe adni, 
hiszen túlságosan elvenné a figyelmet az elmondott információkról. Úgy gondolja, ha 
egyszerre több gyerek is kézbe szeretné venni a különböz  eszközöket, fél , hogy az 
fegyelmezési gondokat okozhat. Arra a kérdésemre, hogy miért használtak különböz  
demonstrációs eszközöket, azt a választ kaptam, hogy önálló vizsgálatokra adjanak 
lehet séget a gyerekek számára. Itt véltem egymással ellentétes véleményt felfedezni, 
ugyanis azzal a céllal használnak fel különböz  mediális eszközöket, hogy önálló 
vizsgálatokra adjanak lehet séget, mégis azt a választ is kaptam, hogy nem szükséges a 
foglalkozáson megérinthet  tárgyakat alkalmazni. Ráadásul több olyan tárgyat is 
felhasználnak, amely a foglalkozást kimondottan segíti, interaktívabbá tesz.   

A tárgyakkal kapcsolatos rossz élményekr l, negatív tapasztalatról csak annyit 
említett, hogy egyetlen egyszer fordult el , de nem részletezte, hogy pontosan mi is 
történt. Pedig erre kimondottan kíváncsi lettem volna.   

Utolsó el tti kérdésemben azt szerettem volna megtudni, hogy miért használnak 
képz művészeti alkotásokat az illúzió műhelyben, illetve rajzolási műhelyet egy 
természettudományi foglalkozáson. Kimondottan csak a rajzolással kapcsolatban kaptam 
választ, amelyb l kiderült, hogy ennek köszönhet en a gyerekek könnyebben 
megérthetik az agy bizonyos területeinek működését. 

Végül, kíváncsiságból rákérdeztem, hogy a memória műhelynél el fordult- e 
különbség a lányok és a fiúk között, amikor egyszerre több dologra is figyelniük kellett. 
A válaszból az derült ki, hogy ezt nem igazán vették észre, nem tulajdonítottak ennek 
olyan nagy jelent séget.  
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5. Összefoglalás 
Diplomamunkám témájául a mediális tárgyak alkalmazásának lehet ségeit 

választottam hazai és külföldi múzeumi, tudománykommunikációs 
gyerekfoglalkozásokon. Budapesten a Ludwig Múzeumban Hemrik Lászlóval 
megtervezett foglalkozást vizsgáltam. A Magyar Természettudományi Múzeumban két 
különböz  múzeumpedagógiai programot értékelhettem különböz  szempontok alapján. 
Külföldi gyakorlati kutatási munkát is készítettem, a franciaországi Toursban a 
Természettudományi Múzeumban és az Agykutatás Hete 201ő kereteiben megszervezett 
tudománykommunikációs gyerekfoglalkozásokon. A magyar intézményekben és az 
agykutatásról szóló programról személyes megfigyelések, interjúk mellett kérd ívezéssel 
gyűjtöttem adatokat, míg a francia múzeumban csak beszélgetésekb l és 
megfigyelésekb l tudtam a kutatásaimat elvégezni.  

A várt eredményeknek megfelel en kutatásaim alátámasztják, hogy a foglalkozások 
során inkább azokat a tárgyakat emelték ki a diákok, amelyekhez ténylegesen 
kapcsolódhattak, akár fizikailag, akár érzelmileg. Utóbbin azt értem, hogy a 
foglalkozásvezet  egy személyes történetet, viccet vagy játékot is fűzött hozzá, így 
ténylegesen mediális tárgyakként működhettek ezek az objektumok. 

Hazai és külföldi megfigyeléseim szerint a foglalkozásvezet  felkészültsége, 
személyisége is nagyon meghatározó. A legtöbb esetben szívesen használtak tárgyakat, 
míg a Toursi Természettudományi Múzeumban kevésbé gyakorolták még ezt a 
tevékenységet. Úgy éreztem, hogy a múzeumpedagógus nyitott új szemléletekre, de a 
hagyományos történetmesél  tárlatvezetést részesítette el nyben. Összességében 
mindegyik programvezet nek valamilyen formában fontos volt a humor szerepe, 
amellyel csökkentették a feszültséget és oldottabbá tették a légkört a foglalkozások 
folyamán. 

A kérd ívek eredményei és a program vezet ivel készült beszélgetések alapján is 
kiderült, hogy a nemek között nincsen nagy eltérés a tárgyak használatában.  

Az eredmények alapján azt a következtetést vontam le, hogy a természettudományi 
programok elengedhetetlen kellékei a mediális tárgyak, hiszen azok nélkül nagyon kevés 
dolgot érthetnek meg a gyerekek. A művészeti foglalkozásokon inkább kiegészít  
elemekként jelennek meg.  

A külföldi és hazai diákok válaszait összehasonlítva egy kiemelked  és meglep  
dolgot tapasztaltam. A felépítésében és megfogalmazásában nagyjából hasonló 
kérd íveket a fiatalabb francia gyerekek jobban értelmezték és többen töltötték ki, mint 
a magyar diákok.  

Nem túl el nyös összehasonlítani olyan jól működ  nagy múzeumokat, mint a 
Ludwig és a Magyar Természettudományi Múzeum egy kisebb vidéki francia 
múzeummal. Mégis az a tapasztalatom, hogy ez alapján a kutatás alapján a magyar 
múzeumokban jobban működik a mediális tárgyak alkalmazása, mint a Toursi 
Természettudományi Múzeumban. 

Ezzel szemben, bár nem múzeumi programként, kitűn  példáját láttam mediális 
tárgyak felhasználásának az Agykutatók Hete keretében szervezett természettudományos 
gyerekfoglalkozásokon Toursban. Kiemelked  és egyedülálló lehet séget látok abban, 
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hogy kutatók is érthet  és élvezhet  gyerekfoglalkozásokat tartsanak bonyolult 
tudományos dolgokról akár Magyarországon is. 

A Ludwig Múzeumban készített foglalkozástervezetben és megvalósulásában pedig 
azt látom, hogy a mediális tárgyaknak helye van a művészeti múzeumokban is, amely egy 
jól működ  mintát mutathat más múzeumpedagógusok, pedagógusok számára is. 

A kés bbiekben id sebb korosztályok esetében, így akár gimnazisták, egyetemisták 
körében is érdemes feltérképezni a mediális tárgyak szerepét, és nemcsak múzeumi, 
hanem más keretek között is. Ezáltal ezek alkalmazása nemcsak egy speciális múzeumi 
sajátság, hanem kifejezetten egy pedagógiai módszertani, tudománykommunikációs 
szemléletté is válhat. A múzeumi tapasztalatok és az iskolai oktatásban alkalmazott 
demonstrációs eszközök felhasználásának összehasonlítása is további kutatásokat 
biztosíthat. 

Távlati tervek között szerepel továbbá annak vizsgálata, hogy nem iskolai csoportok 
milyen módon használják ki a mediális tárgyak adta lehet ségeket.  
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6. Köszönetnyilvánítás 
 

Ezúton szeretném megköszönni folyamatos és kitartó tanácsadásukat, támogatásukat 
témavezet imnek, Dr. Bárd Editnek és Hemrik Lászlónak. Ezen kívül köszönet illeti a 
Ludwig Múzeum, a Magyar Természettudományi Múzeum és a Toursi 
Természettudományi Múzeum dolgozóit segít kész együttműködésükért. Hálás vagyok 
a toursi agykutatóknak, pedagógusoknak és diákoknak is, valamint a Paul Carlat városi 
könyvtár alkalmazottainak segít készségükért.  

Szeretném külön megköszönni feleségem kitartó lelki támogatását valamint a 
n vérem szakmai tanácsait és segítségét. 

. 
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7. Mellékletek 
 

1. Melléklet: A Ludwig 25 kiállításra tervezett program 
 

LUDWIG 25 
Szimbólumok szerepe a Ludwig 25 kiállításban 

A Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum új állandó kiállításához készített 
múzeumpedagógiai foglalkozás 10-14 éves korosztály számára 

1. Bevezetés (5 perc) 
Helyszín a „Ludwig terem” és a „Szabadságterem”, ahol bemutatjuk a Múzeum 
alapítóját, a Ludwig házaspárt. El készítjük a kiállítást, ráhangolódunk a 
helyszínre és a témára, a szimbólumok világára. Beszélget s, üldögél s 
formában, interaktivitást kérdésekkel próbáljuk a figyelmet felkelteni. Számukra 
mit jelent a szabadság, milyen szimbólumok jelennek meg az életükben, mik 
azok a szimbólumok? 

2. Bemelegítés (10 perc) 
Helyszín még mindig a „Szabadság terem” ezt a nevet mi adtuk neki, mert ebben 
a térben kimondottan olyan alkotások jelennek meg, amelyek a rendszerváltást, 
egy új szabadabb utat mutatnak be. Itt jelennek meg a szabadság szimbólumai  

Alkotások: 

a. Szabó Ágnes: Szabadság-szobor sziluett (2000)   
b. Polke, Sigmar: Cím nélkül (2005) („a szabadság madara”, saját 

elnevezés)  
c. Tót Endre: Hegyeshalom (1999) 

Eszközök: nincsenek 

Menete: 

 A szabadságszobor mozdulatait követjük le együtt. Megkérdezzük, hogy 
mire emlékezteti ket. Ha kitalálták, hogy ez egy tornagyakorlat, akkor 
elmagyarázzuk, hogy a pálmaág a szabadság szimbólumát jelenti ebben 
az esetben. Megkérjük a gyerekeket, hogy válasszanak maguknak egy 
képzeletbeli tárgyat, ami a szabadságot jelentheti számukra. Úgy 
teszünk, mintha a fejünk fölött tartanánk, és most így kezdünk el jobbra- 
balra dülöngélni. Megbeszéljük, hogy kinek mi volt ez a tárgy és miért 
pont azt választotta. 
 

Szöveg: Ahhoz, hogy befogadjunk egy kiállítást, kicsit meg kell 
tornáztatni magunkat. Kövessük a szabadságszobor mozdulatait együtt. 
Mikor szoktunk tornagyakorlatokat végezni? A pálmaág ebben az 
esetben a szabadságot szimbolizálja. Válassz egy tárgyat, ami számodra 
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a szabadságot jelenti. Képzeletben fogd meg és emeld magasba, majd 
csináld ugyanazt a mozdulatot, mint ezen az installáción.  

Ekkor el lehet mondani, a szoborról pár mondatot. „Eredetileg a szobor 
egy nagyobb, Magyarországot a náci megszállás alól felszabadító 
szovjetek emlékére készült együttes (Felszabadítási emlékmű) része volt. 
A szobrot városi legendák aurája veszi körül, s több kritikai művészi 
projekt tárgya volt. Szabó Ágnes a szobor jelentésének, tartalmának 
„ürességére” utal, amikor látszólag üres formává alakítja. Ez a formai 
átalakítás a szobor testhelyzetének ironikus értelmezésével párosul. 
Szabó megeleveníti az egyébként statikus alakot, a neonfények esetlen 
mozgást idézve a női formát mozgó bábuvá alakítják.” (Timár Katalin, 
forrás: www.ludwigmuseum.hu) 

Mi lehet a közös a két műben? (Szabó Ágnes: Szabadság-szobor sziluett 
(2000), Tót Endre: Hegyeshalom (1999)) Képzeletben egy drótot 
feszítünk ki, amelyen át kell bújniuk, vagy át kell vágniuk. Itt is egy 
mozdulatot próbálnak ki, rákészülnek a kiállításra fizikailag is. 

Szöveg: Tót Endre: Hegyeshalom (1999) című képe, amely konceptuális 
mű, egy üres keret, amely keretek között mindenki felidézheti, hogy 
számára mit jelentett ez az id szak, a vasfüggöny lehullása.  

Beszélünk röviden, tömören a konceptuális művészetr l: fogalmi, 
gondolati művészet, az 1960-as évek közepe táján kialakuló irányzat, 
mely szakít a művészi kommunikáció hagyományos tárgyias formáival, 
és a gondolati tényez ket helyezi el térbe. Ezen kívül bemutat mit 
jelentett a rendszerváltás el tti id szakban a vasfüggöny. Egy gátat, 
elzártságot jelentett a szabadságtól, egy börtönt, amib l nem lehet vagy 
csak nagyon nehezen lehetett kiszabadulni. Itt kellene bevonni ket is, 
hogy milyen érzés volt a dróton átbújni, milyen volt megtapasztalni, 
hogy valahol be vagy zárva és ki kell szabadulni. Szabadulás a szabadság 
felé.  

Ha ránézünk a képre, mit sugall el ször. Meg lehet kérdezni a 
gyerekcsoportot. Nyílván nem ez a megoldás, de egy értelmezés szerint a 
Hegyeshalom szürke alapon fehér mezője hideget és tisztaságot sugall. 
Művészetét a konceptuális alapú folyamatos ismétlés és az apró 
változtatások által sem változó tartalom jellemzi. Változatos módon 
ábrázolja a semmit, amely ezáltal is valamivé válik. (Láng 2012) 

 

 

 

 

 

file:///D:/Tudománykommunikáció_MSc/diplomamunka/www.ludwigmuseum.hu
http://www.ludwigmuseum.hu/kepkereso.php?tipus=gyujtemeny&action=keres&tipus=alkoto&tErtek=17748
http://hu.wikipedia.org/wiki/1960-as_%C3%A9vek
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3. Szimbólumok születése 5 perc 
Alkotás: Pinczehelyi Sándor: Sarló és kalapács (1973–1987) 

Eszközök:  

 sarló 
 kalapács  
 puha, színes textil anyagok  

Menete: 

Sarlót, kalapácsot és más tárgyakat (virág, kulcs, alma és egyéb hétköznapi 
tárgyakat) is becsomagolunk puha anyagokba. A feladat az, hogy ki kell találni, 
melyik csomag rejti a képen található szimbólumokat. Majd kicsomagoljuk és 
bemutatjuk, hogy melyik mit rejtett. Aki nagyon szeretné meg is foghatja, hogy 
milyen éles a sarló, milyen kemény a kalapács. Megkérdezzük, hogy mire 
használják a mindennapokban, és mire lehet még alkalmazni. Arra vezetjük a 
kérdéseket, hogy használati eszközök, amik valamit jelentenek.  Egy egyszerű 
hétköznapi eszközök hogyan alakulhattak egy egész akkori ország 
szimbólumává.  Bemutatjuk, hogy durva, kemény anyagokból készültek. 
Feltesszük a kérdést, hogy mennyiben változik a jelentése, ha ezt puha 
csomagolásba elrejtjük. Hogyan változik meg a jelentése? Segít  kérdésekkel, 
hogy milyen a tapintása, milyen tartalmi jellegeket mutatnak… Hogyan 
alakulhat ki egy szimbólum, k milyen szimbólumokat használnak?  

4. Ondák, Roman: Meghosszabbított álom (1996) (5 perc) 
Eszközök: 

 Könyvek 
Menete: 

Már az elején, mindenki kézbe vesz egy könyvet. Ezekkel a tárgyakkal a 
kezükben id t adunk, hogy megnézzék a művet. Érdemes felhívni a figyelmet, 
hogy nyugodtan fogják meg, lapozzanak bele, szagolják meg, akár hallásukat is 
bevonhatják. Például, milyen érzés, ha végigpörgetik a könyvet. Itt lehet 
beszélni, hogy a valóságos könyvnek milyen szerepe van az életünkben, akár 
személyes történetet is bevinni, hogy melyik a kedvenc könyvem, milyen 
könyvet veszek a kezembe szívesen.  

Feladat: 

A feladat, hogy építsenek bel lük valamit közösen 3-Ő f s csoportokban. 
Megbeszélni, hogy mit építettek, mi lehet ennek a jelentése, miért oda rakták, 
mit szeretnének ezzel kifejezni. Ez egy alkotói munka közösen, ahol a 
kreativitásukat és a kooperatív gondolkodásmódot próbálhatják ki eszközök 
segítségével. 

Érdemes bemutatni, hogy mi is az a formalin. A tudományos világ egyik 
tartósítási módszere, amellyel, akár évszázadokig is képesek megtartani 
biológiai preparátumokat mélyreható elváltozások nélkül. 
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Szöveg: 

Megkérdezhetjük, hogy számunkra a Meghosszabbított álom mit fejez ki. Mit 
jelenthet a címe, és ha a művel együtt figyeljük. Ekkor elmondhatjuk mi is a mű 
üzenetét, vagyis, a tartósítás kett s. Kivonunk valamit a forgalomból, a biológia, 
vagy orvostudomány világában egy állatot vagy szervet, de a mi esetünkben 
most a könyveket. Már nem tudjuk használni, de eltesszük az utókor számára, 
fennmarad és vizsgálható lesz a kés bbiekben is. Megkérdezzük, manapság 
mennyit használnak könyvet, tényleg eltűnhet-e a jöv ben. Lehetséges, hogy 
már csak kiállítás műtárgyként fogunk látni könyveket? Tényleg csak ebookot, 
tabletet, vagy telefont, számítógépet fogunk használni? Mennyit szoktak olvasni 
könyveket? Van – e olyan könyvük, amit szívesen kézbe vesznek? Mennyire 
ragaszkodnak- e hozzájuk? 

5. Imre Mariann: Szív (2000) (5 perc) 

Eszközök: 

 beton elem,  
 pamutszál vagy cérna 

Rákérdezünk, hogy mib l készülhetett a műalkotás. Id t kell hagyni, hogy 
megfigyelhessék saját maguk. Adjuk körbe a betondarabot és a cérnát, ha már 
sikerült kitalálniuk. Nyugodtan fogják meg, nézzék meg. Kérdezzünk rá, hogy 
milyen anyagok ezek, mit szimbolizálhatnak. Hogyan készíthette ket a művész? 
Vajon miért ezek választotta a szobrász? Mit szeretett volna ezzel kifejezni. Ha 
eljutottak, hogy ellentétes a két anyag: puha és kemény. Mondjanak k is 
ellentéteket, amelyek még is kiegészítik egymást. Itt lehet egy kicsit az anyagok 
kapcsolatáról, amelyek egészet alkotnak, mégis ellentétesek. Bejöhet a férfi és a 
n i vonal. Melyiket mi jellemzi? Bennük milyen puhaság, keménység rejlik? 

k milyen anyagokat használnának, ha ellentéteket szeretnének kifejezni, de 
mégis egy egységet szeretnének bevinni. Számukra ez az alkotás mit fejezhet ki? 

6. Nemes Csaba: Időtlen (1996) 10 perc 
Eszközök:  

 matrica,  
 filctollak 

A feladat a következ : nézzék meg az alkotást és mondják meg, hogy mi lehet a 
közös a képekben. Nem nehéz kitalálni, hogy a templomtornyok, valamint az 
órák hiánya az épületekr l. Ha sikerült idáig eljutni, akkor beszélgessünk egy 
kicsit, hogy mit jelenthet egy községben a templom. Általában ez volt a 
legmagasabb pont egy faluban, vagyis iránymutató. Ha tűzvész volt, vagy 
valami baj érte a falut, innen húzták félre a harangokat, vagyis vészjelz  is volt 
egy közösségben. Természetesen nem utolsó szempont, hogy a templomokban 
vallási események történtek, tehát a közösség számára ünnepekkor nagyon 
fontos dolgok ott történtek: karácsony, újév, esküv , temetés. Legtöbb tornyon 
még óra is volt, tehát ez még id t is mutatott az emberek számára. Ha hiányzik 
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az óra vajon mit jelenthet? Mit jelent ha valami hiányzik, mi az a hiány? Most 
nézzük a mű címét is, milyen üzenetet rejthet az id tlenség. Örökéletű, vagy 
éppen, hogy idejét múlt, már nem aktuális?  

Feladat: Megkérdezni, hogy ebben a pillanatban milyen kedvük van? Ezt az 
érzést meg kell ragadni. Kapnak egy kör alakú matricát, amire rárajzolhatnak 
egy olyan emotikont, amellyel az adott id ben érzett hangulatukat ábrázolhatják. 
(Emotikonok: hangulatjelek, nyomtatott írásjelek olyan sorozata, amely egy 
emberi arcot formál, és általában valamilyen érzelmet fejez ki. Tipikus példája a 
mosolygó fej :-) A 10-1Ő éves korosztály ezt a szimbólumvilágot  alkalmazza az 
írott kommunikációban facebookon, chaten... Ezt az emotikont magukra 
ragaszthatják, így már két jelük is lesz (a nevük és egy emotikon), amelyet a 
kés bbiekben még, más alkotásnál fel is használunk.  

7. Lupaş, Ana Identitás-ingek (1–7.) (1969) (5 perc) 
 
Eszközök:  saját ruhájuk 

Meg kellene vizsgálni a művet, hogy miben hasonlít, miben térnek el egymástól 
a ruhadarabok. Könnyű els  ránézésre vagy nehéz? El ször távolról, majd 
közelebbr l. Kis id t hagyni, amíg jönnek az ötletek. Ezután a saját ruhát 
megvizsgálni, milyen színű. Egymás ruháit megnézni. Ki milyen színű, típusú 
öltözetet szokott használni? Mennyire határoznak meg az öltözékek? Milyen 
információt rejthetnek ezeket a dolgok? 

Vannak-e olyan helyek, ahol mindenkinek azonos ruhát kell hordani (börtön, 
munkahely, sportolók, katonák) Ha az egyenruhák megoldást is megemlítik, 
akkor kérdésekkel . Tényleg igaz az az állítás, hogy az vagy, amit hordasz vagy 
a ruha teszi az embert? Rávezethetjük ket, hogyan határoznak meg bennünket a 
ruhák, amely átvezet  lesz majd a Tehnica Schweiz: Ingázó tüzérek I-VIII 
(2006) alkotásra. 

8. Tehnica Schweiz: Ingázó tüzérek I-VIII (2006) (5 perc) 
Eszközök:  

 matricák, az emotikonokkal, és a nevükkel 
 saját ruhájuk  

Itt visszautalhatunk Anna Lupas művész alkotására, ahol majdnem mindegyik 
kabát bels  ugyanolyan volt. Ebben az esetben, viszont mi segít a 
megkülönböztetésre. A jelvények és a különböz  mintázatok, amelyek 
meghatározzák a különbséget, rangot, pedig mindegyik egy hadseregbe tartozik. 
Minden gyerek már két ilyen kis jelvényt is visel a pulcsiján. Az egyiken a 
nevük, a másikon egy általuk készített emotikon található. Beszélhetünk a műr l 
és, hogy ebben a faluban ez a katonai ruha hordása az 18Ő8-as forradalmi 
események visszajátszása és egy összetartozás a közösségben. Számukra ez a 
ruha a közösség és az emlékezés. 

http://www.ludwigmuseum.hu/kepkereso.php?tipus=gyujtemeny&action=keres&tipus=alkoto&tErtek=16998
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Az Ingázó tüzérek a Nagykátai kistérségben valósult meg, Tápióbicskén és 
annak határában. A térségb l nagyon sokan Budapesten dolgoznak, és ingáznak 
naponta magán vállalkozók buszain a lakóhelyük és a f város között. A projekt 
ezt az adottságot kapcsolta össze a hely azon másik sajátosságával, hogy a 
helyiek minden évben újrajátsszák az 18Ő9-es gy zedelmes csatát, amikor a 
magyar csapatok a Szabadságharcban gy zelmet arattak a labancok felett. 
Hagyomány rz  egyesületeikben hónapokon át készülnek erre a játékra a 
magyar és az osztrák csapatok öltözetében. Rákossy Péterrel együttműködve 
László Gergely egy portrésorozatot készített a hagyomány rz  egyesületek 
tüzéreir l, és azokat két ingázásra használt busz oldalára helyezték el. A 
történelmi emlékek összetartó szerepét emelte ki ezáltal az egyébként 
szétmorzsolódó közösségekben. (Bálint 2013) 

9. Befejezés (10 perc) 
Alkotás: Perjovschi, Dan: Glass-nost (1997) 

Eszközök: 

 plexi fal 
 filctollak 

A feladat a következ , folytatnod kell a művet. Olyan jelekkel, amelyeket a 
foglalkozás élményei alapján tapasztaltak. Mivel a téma adott: a szabadság, ezért 
ennek az értelmében szimbólumokkal kell berajzolni a plexi falat. Mit jelenthet a 
szabadság? Azt, hogy bármit rajzolhatok? Mivel fejeznéd ki leginkább a 
szabadságot? Ezzel befejezzük az alkotást és a foglalkozást is. Végül, közösen 
átbeszéljük, ki-mit rajzolt, miért azokat a jeleket használta. 
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3. Melléklet: A Ludwig 25 foglalkozásra készített kérdőív 
Kérd ív_201ő. Ludwig2ő kiállításhoz  

Sziasztok! 

Guba Péter vagyok egyetemi hallgató. A kérd ív önkéntes és névtelen. Néhány kérdést 
teszek fel a múzeumpedagógiai foglalkozáson megtapasztalt élményeidr l, emlékeidr l. 
Eredményeimet az ELTE – TTK Tudománykommunikáció MSc szakdolgozatomban 
fogom kiértékelni. 

Életkor: 

fiú / lány (karikázd be) 

1. Melyik szimbólumra emlékszel vissza a legszívesebben? (Sorolj fel legalább 
hármat) 
…………………………………………………………………………………… 

2. Milyen szemléltető eszközökre emlékszel vissza legszívesebben, amelyek 
segítettek egy-egy műtárgy megértésében? (írj legalább ötöt) 
…………………………………………………………………………………… 

Karikázd be 1- 5 ig, hogy mennyire értesz egyet a következő állítással  

(1: egyetértek ….. ő: nem értek egyet) 

3. A bemutató eszközök segítették a művek megértését.         1   2   3  4   5 
4. A foglalkozás után új ismereteket kaphattam  

a bemutatott tárgyak segítségével.  1   2   3  4   5 
5. Könnyebb volt megértenem azokat a  

műalkotásokat, amikor különböz  tárgyakat  1   2   3  4   5   

a kézbe vehettem. 

6. Nehéz volt elvonatkoztatni az adott        1   2   3  4   5 
hétköznapi tárgyak alapvet  funkciójától.  
(pl sarló, kalapács, könyv)       

7. Ezen a foglalkozáson használhattam a képzeletemet.  1   2   3  4   5   

Fejezd be, egészítsd ki a következ  mondatokat: 

8. Láttam a foglalkozáson  ….…………………,…………………. amelyet 
szívesen megnéztem volna részletesebben is 

9. Hallottam a foglalkozáson  …………………………………………………….. 
pedig jobb lett volna, ha megnézhetem és kézbe vehetem. 

10. Nagyon örültem, amikor 
megérintettem…………………………………………………………………… 

11. Otthon biztosan el fogom mesélni azt, 
hogy…………………………………………………………………………..  

12. Nem tetszett, 
hogy……………………………………………………………………………… 

13. Az tetszett a legjobban, 
hogy……………………………………………………………………………… 
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4. Melléklet: A Ludwig 25 kiállításon kiválasztott alkotások  
(fotók forrása: Ludwig Múzeum – Kortárs Művészeti Múzeum honlapja 
(www.ludwigmuseum.hu, letöltés ideje: 2015. november 20.)) 

 Szabó Ágnes: Szabadság-szobor sziluett (2000) (anyaga: neon, fém, műanyag, 
mérete: 200 x 180 x 1ő cm, Múzeumi vásárlás, 2011) 

 

 Polke, Sigmar: Cím nélkül (2005) (anyaga: tus, spray, műanyag fólia, 
rávasalható flitter, nyomott mintás muszlin, mérete: 22ő x 300 cm, A Peter und 
Irene Ludwig Stiftung ajándéka, 2005)  

 

http://www.ludwigmuseum.hu/
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 Tót Endre: Hegyeshalom (1999)  

 

 

 Pinczehelyi Sándor: Sarló és kalapács (1973–1987) (anyaga: akril, 
szitanyomat, vászon, mérete: 100,ő x 70 cm, Múzeumi vásárlás 200Ő) 
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 Nemes Csaba: Időtlen (1996) (anyaga: zselatinos ezüst fotópapíron, 
homokfúvott üveg, különböz  méretek, Vásárlás a Művel dési és Közoktatási 
Minisztérium, 1997) 

 

 

 Lupaş, Ana: Identitás-ingek (1–7.) (1969) (1970-es évekb l származó  
különféle textíliák, egyenként ő8 x Ő8, Vásárlás az aacheni Peter und Irene 
Ludwig Stiftung támogatásával, Aachen, 2000) 
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 Tehnica Schweiz: Ingázó tüzérek I-VIII (2006) (lambda print, alumínium, 
üvegezett tölgyfa keret, egyenként 100 x 8ő cm, Vásárlás az Nemzeti Kulturális 
Alap hozzájárulásával, 2011) 

 

 Perjovschi, Dan: Glass-nost (1997) (alkoholos filc, üveg, fémkeret, a bukaresti 
„22” c. magazin újságpéldányai vászonkötésben, változó, Múzeumi vásárlás, 
1998) 
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5. Melléklet: A Magyar Természettudományi Múzeumban végzett 
kutatáshoz készített kérdőív – A világ rovarszemmel és Az ember evolúciója 
foglalkozásokra.  
2014.12.12  

Magyar Természettudományi Múzeum 

Ember evolúciója és a Világ rovarszemmel  

Kedves múzeumlátogató! 

Néhány kérdést teszek fel a múzeumpedagógiai foglalkozáson megtapasztalt 
élményeidr l, emlékeidr l. Válaszaid segítenek az ELTE – TTK 
Tudománykommunikáció MSc szakdolgozatomban. A kérd ív önkéntes és névtelen. A 
kérd ív kitöltése ő percet vesz igénybe. 

Életkorod:.................. 

Nemed: fiú / lány (karikázd be) 

1. Milyen bemutatott tárgyakra emlékszel vissza a legszívesebben? (Sorolj fel 
legalább ötöt) 

Karikázd be 1- ő ig, hogy mennyire értesz egyet a következ  állítással!(1: egyetértek 
….. ő: nem értek egyet) 

2. A bemutató eszközök segítették a rovarok  1      2      3       4       5 
életmódjának/emberi evolúció megértését.          

3. A foglalkozás után új ismereteket kaphattam  1      2      3       4       5 
a bemutatott tárgyak segítségével.      

4. Könnyebb volt megértenem azokat a dolgokat,  1      2      3       4       5 
amelyeket kézbe vehettem.   

5. Nehéz volt elvonatkoztatni az adott hétköznapi  1      2      3       4       5 
tárgyak alapvet  funkciójától. (pl Ping pong labda,  

amit alap esetben játékra használunk, a foglalkozáson  

a rovarok repülésének megértésében szerepelt)          

Fejezd be, egészítsd ki a következ  mondatokat: 

6. Nehéz volt megértenem azt, hogy …………………………………………… 
7. Nagyon pontos szobrot tudnék készíteni a …………………………………… 
8. A ……………………………. megérintésével könnyebb volt megértenem a 

…..……………………………………………………………………………. 
9. Csak hallottam a ……………………………………………………………, 

pedig szívesen hozzáértem  volna. 
10. Csak képet láttam a ………………………………………………………., pedig 

szívesen megérintettem volna. 
11. A foglalkozásban az volt a legjobb, hogy……………………………………… 
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6. Melléklet: A Magyar Természettudományi Múzeum gyűjteményének 
gyarapodásáról és helyszínváltozásairól saját készítésű infografika.  
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7. Melléklet: Az Agykutatás Hete 2015 gyerekfoglalkozásokhoz készített 
kérdőív francia nyelven. 
 

le 2 avril 2015, Tours 

La Semaine du Cervau, Tours 

ANIMATION SCOLAIRE - A la découverte du cerveau 

Je m’appelle Peter GUBA, je viens de Hongrie. Je suis étudiant et actuellement je 
travaille sur mon mémoire. Permettez-moi de vous poser quelques questions par rapport 
à vos expériences lors de l’atelier du cervau. Avec vos réponses vous pouvez m’aider 
pour mon mémoire. Le remplissage du questionnaire est anonim et facultatif et dure 
environ 5 minutes.  

âge: ……….. 

garçon / fille (choisis la réponse)   

1. Quels objets peux-tu te souvenir pendant cette animation?  
(Écris environ 5 objets) 
…………………………………………………………………………… 

Soulignes la réponse (1-5)                        

(1: je suis d’accord …….. 5: je ne suis pas d’accord) 

2. Les objets, que j’ai pu utiliser lors de l’atelier,           1      2      3       Ő    ő  
m’ont aidé beaucoup pour mieux combrendre la fonction du cervau. 

3. Pendant cette animation j’ai appris beaucoup de        1      2      3       4    5 
nouvelles chose. 

4. j’ai mieux compris le sujet quand, j’ai                        1      2      3       Ő    ő 
touché les objets                                         

5. Je trouve que apprendre 1      2      3       4    5 
est plus facile ici qu’à l’écoles   

6. Quel atelier trouves-tu le meilleur? 
atelier mémoire  
atelier microscope 
atelier illusion 
atelier cervau-puzzle 
atelier dessin 

Complètes les phrases suivantes. 

7. C’était difficile de comprendre que………………………………… 
8. Je pourrais faire une sculpture sur…………………………………... 
9. Quand je rends à la maison, je vais sûrement raconter à mes parents 

que…………………………………………………………………….  
10. Je n’ai pas aimé pendant l’animation que……………………………. 
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