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MINORICS TÜNDE 

A kiállítás mint projektpedagógiai módszer 

Absztrakt: A tanulmány a kiállításrendezést, mint projektpedagógiai módszert, felsőoktatási kurzusok 
keretében történő alkalmazásának lehetőségeként mutatja be. Kultúraközvetítői szakmai kompeten-
ciák fejlesztésére fókuszálva tekinti át a kurzusok kapcsolódási pontjainak lehetőségeit, amikor a tárgy 
kulturális médiumként, a kiállítás pedig, mint önálló alkotásként és egyben projektpedagógiai eszköz-
ként alkalmazható. A kiállítás tehát egyrészt tanulási-tanítási stratégia, melynek keretében a hallgatók 
egy közösen elfogadott/kiválasztott témát dolgoznak fel, másrészt egy bemutatható produktum is. A 
kiállítás így nem csak a résztvevőknek, de a rendezőknek is (tanulási, ismeretszerzési, fejlődési) élmény 
lehetőségét teremti meg. Kulcsszavak: projektpedagógia, kiállításrendezés, tárgy, interpretáció. 

 

A kiállításrendezés oktatói gyakorlatom során kezdetben a befogadó oldaláról megközelített, 

elsősorban rendezvényszervezési kérdéseket felvető tevékenység volt, tematikáját tekintve pe-

dig az aktuális ünnepkörhöz, eseményhez vagy helyi kultúrához, kulturális jelenségekhez kap-

csolódott. A cél – az egyetem vonzáskörzetében élők megszólítása mellett  – elsősorban az 

egyetemi hallgatóknak szóló ismeret közvetítése, illetve élmény lehetősége volt. A kiállítások 

a saját, a kollégák, és ritkábban, de a hallgatók által is felvetett ötletek alapján valósultak meg.  

E gyakorlatban a fordulatot az jelentette, hogy megjelent képzési kínálatunkban (kezdetben 

felsőfokú szakképzésben) a moderátor szak. E hallgatók számára Rendezvényszervezés elmé-

lete és gyakorlata című kurzus mellett 40 órás rendezvényszervezési gyakorlat is volt fél-

évente. Ezek szakképzésben betöltött szerepe és célja az volt, hogy a hallgató ismerje meg a 

rendezvény tervezésének és előkészítésének lépéseit, a szükséges feltételeket,  ugyanakkor sze-

rezzen tapasztalatokat is e folyamatról, azaz, vegyen részt rendezvények szervezésében. A 

külső helyszíneken zajló gyakorlatokról a hallgatók beszámolót készítették, és igazolást hoz-

tak, de az órák keretében is meg kellett az elmélet mellett  jelennie a gyakorlatnak. Ezt kezdet-

ben fiktív tevékenység jelentette, azaz közösen elfogadtunk egy rendezvényötletet, majd tulaj-

donképpen szimuláltuk a tervezési-szervezési feladatokat, amíg fel nem vetődött, hogy amit 

közösen kitaláltunk, dolgoztunk vele, álmodoztunk, miért is nem valósítjuk meg. Így született 

a FEEXtivál (a kar korábbi neve és a fesztivál szó összetételével), amelynek valamennyi ese-

ménye (kiállítások, művészeti és ismeretterjesztő előadások, zenei programok, gasztronómiai 

és sportbemutatók, médiaesemények) a hallgatók ötlete alapján, az ő munkájuk nyomán jött 

létre. Számtalan tanulsággal járt, hogy mindaz, amit addig elméletben „csináltunk”, az a való-

ságban mennyi hibalehetőséget és örömöt tartogat. Tapasztalással, hogy mindez hogyan előz-

hető meg, és sikerélménnyel, amikor mindezt tudatosan alkalmaztuk. 

A másik meghatározó élményem az Önálló kulturális projekt című kurzusomhoz kötődik. 

A hallgatók valóban önállóan, egymástól elkülönült helyeken és szituációkban szereztek ta-

pasztalatokat, és számoltak be azokról, majd az ő kérésükre és javaslatukkal közös projektet 

hoztak létre, majd valósítottak meg saját tereinkben, ahol a hallgatótársak voltak a célcsoport, 

a befogadó közeg. A projekt eredménye egy online virtuális,1 és egy kiállítótérben létrejött, de 

                                                      
1 https://www.facebook.com/events/228418223956511/ (2015.04.23.) 

https://www.facebook.com/events/228418223956511/
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többnapos interaktív játékra, a hallgatók bevonására, részvételére épülő kiállítás lett, melynek 

koncepcióját az ajándék-fogalom adta. Túl a projekt sikeres megvalósulásán, számomra külö-

nösen nagy élmény volt annak megtapasztalása, hogy az addig széthúzó csoport hogyan kezdett 

összehangoltan dolgozni, hogyan ismerték meg egymás addig rejtve maradt tulajdonságait, 

képességeit, hogyan kezdtek egymás munkájára számítani, arra építeni, és azt megbecsülni.  

Mindez a hallgató szakmai gyakorlatok átgondolására késztetett. A nálunk zajló képzések 

egy részének2 esetében egy többé-kevésbé sikeresen kialakított intézményrendszeri, szervezeti 

hálózat, kapcsolatrendszer állt mögöttünk, mely lehetőséget ad a különböző szakon hallgatók 

számára a gyakorlatuk teljesítéséhez. Ezek között több szakon is találkozhatott a hallgató 

kiállításrendezési szituációkkal, pl. kultúraközvetítő (közművelődési, múzeumi) intézmények-

ben vagy szervezetekben, vállalkozásoknál. Példaképpen kiemelhető a művelődésszervező 

szakos hallgatók számára korábban szervezet 200 órás intézményi gyakorlat, melynek célja, 

az intézmény működésének, szervezeti felépítésének, tevékenységének, finanszírozásának, 

együttműködési és kapcsolatrendszeri, tervezési és szervezési folyamatainak megismerése, va-

lamint, hogy a hallgató szerezze meg első munkatapasztalatát, későbbi karrierje során kama-

toztatható társadalmi és szakmai kapcsolatokat építhessen ki. A rövidebb, 40 órás gyakorlat a 

hallgatók többségénél elsősorban tájékozódó, illetve kapcsolatteremtő lehetőség, kevésbé jel-

lemző a munkatapasztalat szerzési lehetőség, míg a 200 órás gyakorlat helyszínének kiválasz-

tása már az előző tapasztalatok birtokában tudatosabb választás lehetett, sokszor ugyanaz az 

intézmény, ha kölcsönösen sikerült jó kapcsolatot kialakítani. Igyekeztünk arra törekedni, 

hogy azok az intézmények szerepeljenek a választható helyszínek között, ahol korábbi jó ta-

pasztalatai voltak a hallgatóknak. 

A fogadó gyakorlati helyszínnel szemben az egyik legfontosabb elvárás az volt, hogy a 

hallgató az adott intézményben dolgozó gyakorlatvezetővel együtt közösen kidolgozott pro-

jektet valósítson meg. Fontos visszacsatolás volt a gyakorlat végén a hallgatók beszámolója, 

illetve a hallgatókról kért értékelés, valamint az intézmények részéről tett észrevételek, javas-

latok, újabb és újabb szempontjai jelenhettek meg a kölcsönös érdekviszonynak.  

Érdemes még kiemelni a Múzeumi animáció gyakorlata elnevezésű kurzust is, ahol a kur-

zus elfogadásának feltétele részben múzeumi látogatást (a múzeum programkíná lata, az interp-

retáció, ismeretátadás módszerei, eszközök, egyéb tapasztalatok megismerését), részben pro-

jektötlet kidolgozását jelentette, melyhez szintén jól működő kapcsolatra volt szükség, hiszen 

a hallgatónak több látogatást is kellett tennie múzeumokban, hogy különböző szituációkkal 

találkozhasson. Lehetett az szakvezetés, foglalkozás, megnyitó, vagy éppen egy kiállítási kon-

cepció létrehozásának részfolyamata, egy célcsoport számára foglalkozás, múzeumi nyitott 

programok tervezése (alkalomhoz kötött, időszakhoz kötött, éves…), egy választott múzeum 

animáció szempontjából lehetséges kapcsolatrendszerének megnyilvánulásai, vagy a választott 

múzeum, mint a LLL színtere. Az inspirációk alapján a hallgatók koncepciót készítettek akár 

választott, akár fiktív múzeumi környezetre, mindkét esetben meghatározva a múzeum gyűjte-

ményének jellegét, helyszínét, lehetséges látogatói körét. Fontos kritérium volt, hogy a kidol-

gozott projekt személyes (animátor és látogató) kapcsolat létrejöttére alapozzon, kötetlen át-

                                                      
2 Ilyen szakok: Andragógia BA, Művelődésszervező szakirány, Informatikus könyvtáros BA, Andragógia MA, 

Informatikus könyvtáros MA, Kulturális mediáció MA, Kulturális örökség tanulmányok MA, Kulturális projekt-

menedzser SZT, Protokoll szaktanácsadó és rendezvényszervező SZT , Public Relations és szóvivő SZT, Szociális 

és ifjúsági munka felsőoktatási szakképzés, Turizmus-vendéglátás felsőoktatási szakképzés 
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adási formákat, módszereket alkalmazzon a tervezésben, szervezésben. Az elkészült projekte-

ket a hallgatók prezentálták egymásnak, ami sokféle ötlet, lehetőség megismerését tette lehe-

tővé. Ennek ellenére a visszajelzések alapján sajnos az érzékelhető, hogy a gyakorlatok hasz-

nossága, sikere, nagyon esetleges, egyéntől függő, az egységes minőség elvárása pedig szinte 

lehetetlen, és követhetetlen is. Ezzel kapcsolatban természetesen születtek és folynak is sikeres 

kezdeményezések3, melyek lehetőséget adnak a szakmai kompetenciák fejlesztésére, és me-

lyek bemutatása most nem célunk, sokkal inkább az, hogy mindez hogyan járulhat hozzá egy 

eredményesebb hallgatói tanulási folyamathoz, szakmai kompetenciák kialakításához.  

Az általam oktatott valamennyi kurzuson4 azt tapasztaltam, hogy a kiállítás valamilyen 

szempontból fókuszba kerül. Vagy mint rendezvényszervezési példa, illetve feladat, vagy mint 

a kultúra megismerésének, illetve megjelenítésének egyik módszere, eszköze, vagy az alkotó 

folyamatok közege, vagy mint a tanulás, a közösségfejlesztés egyik speciális helyszíne, és még 

sorolhatnám. A legfontosabb kérdés azonban, hogy vajon az oktatás során szerzett ismeretek 

hogyan adnak választ a felsőoktatásban felmerülő kérdésekre, nevezetesen arra, hogy mit vár 

el a társadalom a felsőoktatástól, milyen mély elméleti ismeretekkel és mennyire konkrét gya-

korlati tapasztalattal rendelkezzen a friss diplomás, és vajon meg tud-e felelni az elvárásoknak? 

„Egy dologban azonban biztosak lehetünk, az elméleti ismeretek nem érthetők meg gyakorlati 

tapasztalatok nélkül, a gyakorlat viszont puszta másolás az ok-okozati összefüggések megér-

tése nélkül. Az elmélet és a gyakorlat nem választható szét, csak megfelelő arányban, egymásra 

támaszkodva tanulhatók.”5 Kiss László megfogalmazásának üzenete az, hogy vajon az oktatás 

keretei alkalmasak-e arra, hogy a kellő arányban és megfelelő mélységű tapasztalathoz juttassa 

a hallgatókat. Vajon képesek vagyunk-e a tananyag olyan szintű összehangolására, amely so-

rán figyelembe vesszük azokat az elvárásokat, amelyek a társadalom, a szakma irányából érik 

az egyetemet elhagyó hallgatókat. 

A különböző kurzusokon megjelenő követelmények lehetséges és összehangolt tervezése, 

egymást erősítő hangolása, és a szakmai szempontok gyakorlatiasabb szemlélete érdekében 

számomra két kézenfekvő megközelítés kínálkozott: egyrészről a kiállításrendezés mint pro-

jektpedagógiai eszköz, másrészről a tárgy, mint kulturális médium, a kultúra interpretálásának 

eszköze. E két megközelítés teszi lehetővé, hogy a kiállítás egyszerre jelentsen lehetőséget a 

rendezvényszervezés lényeges kérdéseinek átgondolására, a szervezés folyamatába bekapcso-

lódni, ugyanakkor az ott megjelenő tartalmak, ismeretek, információk megismerésére, feldol-

gozására, megjelenítésére, majd mindezek átélésére, az élmény megtapasztalására. Természe-

tesen ennek feltétele, hogy a különböző kurzusokon részt vevő hallgatók számára közös terek 

és idő álljanak rendelkezésre, és hogy a különböző kurzusokon felmerülő kérdésekkel az adott 

kiállítás valamilyen formában kapcsolatba hozható legyen. A nehézséget az adja, hogy az 

egyes képzési formák, szakok, kurzusok, a hallgatói létszám, érdeklődés, felmerülő témák soha 

                                                      
3 Pl. a Nemzeti Művelődési Intézet Felnőttképzési munkacsoportja, melynek magam is tagja voltam, 2014 máju-

sában célul tűzte ki, hogy a hazai felsőoktatási gyakorlati képzés általános helyzetét és a közművelődési intézmé-

nyek igényeit megismerve összeállít egy olyan szakmai ajánlást, amely hasznos és eredményes lehet mind a felső-

oktatási, mind a közművelődési intézmények számára a felsőoktatási szakmai gyakorlathoz.  
4 Rendezvényszervezés (elmélet és gyakorlat), Kulturális antropológia, Multi- és interkulturális ismeretek, 

Mediációs jelrendszerek: A tárgyi kultúra interpretációjának módszerei, Szociokulturális animáció, Szellemi kul-

turális örökség, Kulturális örökség – alapismeretek, Ünnepek közössége – közösségek ünnepe, Tárgyalkotó nép-

művészet, Múzeumi mediáció, Kulturális turizmus, Kulturális projektmenedzsment, Önálló kulturális projekt, Kul-

túraközvetítő intézmények mediációja I-III.,  
5 http://kisslaszlo.spec.hu/a-projektpedagogia-nevelesi-hatasrendszerenek-vizsgalata (2015.04.23.) 

http://kisslaszlo.spec.hu/a-projektpedagogia-nevelesi-hatasrendszerenek-vizsgalata


A kiállítás mint projektpedagógiai módszer 

211 

nem azonosak, mindig az adott időszakban, szituációban formálódnak. Nincsenek sémák, hi-

szen olykor egyetlen kurzus hallgatóival tervezhető, más esetben akár három-négy kurzus is 

összehangolható az oktatási folyamat egyes szakaszaiban. 

Az oktatás folyamatának interdiszciplináris szemlélete a kiállítás mint rendezvény eseté-

ben jól érzékeltethető már a kiállítási ötlet megfogalmazásakor felmerülő kérdések megvála-

szolásával. Mi a célja a rendezvénynek? Miért éppen azt a témát választjuk, hogyan kapcsoló-

dik az a kurzusunk tematikájához, milyen ismeretek szükségesek a koncepció megalkotásához? 

Hol és mikor rendezzük a kiállítást? A hely és idő megfelelő-e ahhoz, hogy elérjük a célcso-

portunkat? Ráadásul alkalmas-e a hely, a körülmények, az infrastruktúra arra, hogy ott vizuális 

élményt hozzunk létre? Hogyan fogjunk hozzá, hogyan tervezzük, szervezzük, kivitelezzük? 

Ki, mit fog elvégezni, mihez van affinitása, kedve, tehetsége, lehetősége? A kiállítás tehát 

egyszerre szól tevékenységekről, másokról való gondoskodásról, együttműködésről, és renge-

teg tapasztalásról, tudás és ismeret megszerzéséről. Amikor ezeket a kérdéseket feltesszük, 

tulajdonképpen egy projekten gondolkodunk, miközben lehetőséget adunk hallgatóinknak, 

hogy maguk alakítsák a folyamatokat, érzékeljék saját hatásukat, saját szemléletük, gondolko-

dásmódjuk formálhassa a létrejövő eredményt, a kiállítást, ami egyfajta saját alkotásként is 

értelmezhető. Saját tapasztalataim azt bizonyítják, hogy minden szervezési nehézség ellenére, 

akár a tantervi keretek feszegetésével, az akár több tantárgyra kiterjedő átfogó projektek is 

megvalósíthatóak, beilleszthetőek a tanrendbe, de főleg élménydúsabb, dinamikusabb, a hall-

gatói részvételre, együttműködésre alapozó tanulás lehetőségét nyújtják. Mindez nem csupán 

színesíti a hagyományos órákat, de önismeret és közösségfejlődés szempontjából is hatékony.  

A fenti példákkal arra szerettem volna ráirányítani a figyelmet, hogy a szemléletváltáshoz 

szükség volt az oktatói szerepem felülbírálatára, a nyitottságra, de mindezt a hallgatók kezde-

ményezése indította el, ugyanakkor az eredmény mindkettőnk számára tanulságos és örömteli 

volt. Annak ellenére, hogy a projektpedagógia legalább egy évszázada ismert módszer, számos 

konferencia és műhely foglalkozott a témával, ismert a szakirodalma6 is, mégis nehezen terjed 

a gyakorlatban, miközben a legarányosabban és hatékonyan képes segíteni az elméleti és gya-

korlati ismeretekhez jutást. A felsőoktatásban való alkalmazásának nehézségeire magam is 

utaltam, de kiegészíteném egy fontos hátráltató tényezővel. A felsőoktatásban az oktatók első-

sorban valamely tudományág képviselőiként és nem végzett pedagógusként (természetesen ki-

vételek a pedagógusképző illetve felnőttoktatási szervezeti egységek) vannak jelen. Én magam 

is néprajz – kulturális antropológiai képzettséggel rendelkezem, és a projektpedagógia mód-

szerével autodidakta módon ismerkedtem meg, és csodálkoztam rá a benne rej lő lehetőségre. 

Egyszerűen az történt, hogy az oktatási gyakorlatom során „adta magát” a módszer, amelynek 

lényegét éppen a benne rejlő távlatok okán röviden tekintsünk át. 

A projektoktatás tulajdonképpen egy tanulási-tanítási stratégia, ami egy közösen elfogadott 

vagy kiválasztott probléma, téma feldolgozását jelenti egyéni vagy csoportos formában. Al-

kalmas arra, hogy feloldja a hagyományos tanóra kereteket, célja és egyben végeredménye 

pedig egy bemutatható produktum. 

                                                      
6 Többek között: Hegedűs 1998.; Hegedűs 2002.; de a legfontosabb, feltétlenül megemlítendő definíciók Richards, 

Kilpatrick, Dewey, Hortobágyi Katalin, Karikó Sándor nevéhez köthetők. 
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Mivel saját gyakorlatomban a kiállítás, mint rendezvény létrehozása volt a kiindulópont, 

és vezetett el a projektoktatás szemléletéhez, álljon itt egy táblázat,7 mely a projekt és a kiállí-

tás hasonlóságainak érzékeltetéséhez a szokásos értelmezési keretek mentén írja le létrehozá-

suk folyamatát. A két folyamat hasonlósága, a kiállításnak projektként való értelmezése adta 

az alapját a módszer oktatásban való alkalmazásának, a különböző kurzusok hallgatóinak kö-

zös projektben való együttműködésének. 
 

 

PROJEKT 

 

KIÁLLÍTÁS 

ötlet – témaválasztás ötlet – téma kiválasztása 

tervkészítés (célok és feladatok 

megfogalmazása) 
tervezés (célok és feladatok megfogalmazása) 

szervezés: adatgyűjtés, a téma 

feldolgozása 
szervezés: infrastruktúra és gondoskodás 

PRO-

DUK-

TUM 

összeállítása, bemutatható formában 

REN-

DEZ-

VÉNY 

építés (a rendezvény helyszínének kialakítása) 

a projekt értékelése, korrigálás ellenőrzés (helyszínbejárás, próbák stb.) 

a produktum bemutatása, nyilvánossá 

tétele,  
lebonyolítás (maga a rendezvény) 

a projekt lezárását követő tevékenységek értékelés , utánkövetés 
 

A projekt és a kiállítás célja is kettős, ugyanakkor egy kölcsönös csereüzlet. A kiállítás 

mint az ismeret, a tudás közvetítője tehát a hallgatónak, aki a kiállítás megálmodója és létre-

hozójaként, illetve a mi esetünkben ugyanannak a hallgatónak (és másoknak), aki majd befo-

gadója is lesz a kiállításnak, mindkét oldalról a következő lehetőségeket adja: tanulás, isme-

retszerzés, tapasztalás, szórakozás, (hatékonyság)élmény, (kompetencia)fejlődés.  

Az oktatás céljainak oldaláról tekintve e csereüzletet, további lényegi kérdéseket kell szem 

előtt tartanunk. Ha a kiállítás fentieket nyújtja, akkor az egyben maga a tudás konstruálásának 

folyamata is. Ráadásul ez szintén kétoldalú, hiszen a tudást a létrehozó és befogadó aktívan 

hozza létre, nem csak passzívan elfogadja. A kiállítás létrehozója is, és a befogadója is az 

ismeretet a már általa birtokolt tudásra reflektálva s abba integrálva konstruálja. Példánkban 

ez egyben társas folyamat is, ahol nagyon fontos az együttműködők egymásra hatása, a meg-

vitatás, a konfliktus, a közös konszenzusra törekvés. Miközben így tanulunk, megismerjük má-

sok ismereteit, ismeretrendszereket, elméleteket, világképet. Számít a körülmény, ahol és aho-

gyan ezt tesszük/tehetjük. Törekvéseink lehetnek az optimálisra, az elegendőre, az értelmez-

hetőre, de természetes, hogy közben kétségeinket vannak a végeredmény tekintetében. Ugyan-

akkor az együttműködők csoportjában a képességek és tudások nem különülnek el, hiszen re-

agálunk egymásra, különböző kontextusok jönnek létre, amelyek különböző tartalmakat hív-

nak elő. Maga a projekt lezajlása mindig egyén- és szituációfüggő folyamat. Miközben a cél 

konkrétan megfogalmazott információ(k) feldolgozását jelenti, konkrét tartalomhoz kötött, az 

működés eredményessége az adott szituáció és a jelenlévő tudásrendszerek, azaz egyének és a 

köztük létrejövő tudáskonstruálási folyamatok minőségétől függ. A projektpedagógia ebben az 

értelemben (ahogyan a társadalom is) tudásalapú. Ha ennek a folyamatnak a kiállítás az esz-

köze, akkor beszélnünk kell a kiállításon megjelenő tudáshordozókról, a tárgyakról is. 

Már számos esetben feltettük a kérdéseket, hogy a tárgyak a kiállításon önmagukban is 

képesek-e látogatóval való kommunikáció megvalósítására? Természetesen igen, de egy pro-

jekt során, a megfogalmazott cél, koncepció egy sajátos (szituációfüggő) kontextust, interpre-

tációs keretet hoz létre. A kiállítás lehetőség új kérdéseket feltenni, emocionálisan megérinteni 

                                                      
7 Saját készítésű táblázat (2015), mely az általam korábban alkalmazott projekttervezési, illetve kiállításrendezési 

folyamatot állítja egymás mellé. 
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a befogadót. Kifejező eszköze lehet azzal is, hogy kiemel, bekeretez, megjelenít egy adott kul-

turális jelenséget, közösségi kultúrát stb., ugyanakkor a kiállítás szituációja létre is hoz egy új 

jelenséget, a kiállítás létrehozóinak tudáskivetülését, egy új alkotást, mely a létrehozók cso-

portjának összetétele, működése, tudásrendszerei, szituációi okán mindig egyedi alkotás. A 

kiállítás, mely a tárgyi interpretáció egyik tere és eszköze, teszi lehetővé, hogy a kiállítás és a 

kiállítás-látogató viszonya dialogikus legyen. Ugyanakkor a projektoktatás célja az, hogy ez a 

dialógus már a kiállítás létrehozásának folyamatában létrejöjjön.  

Tekintsük át, hogy milyen lehetőség áll rendelkezésünkre e dialógus provokálására, milyen 

sokféle kérdésre irányíthatja rá a figyelmet a tárgyak megfigyelése (természetesen megint nem 

csupán a kiállított tárgyakkal való találkozásra, hanem a kiállítást megelőző adatgyűjtésre, fel-

dolgozási folyamatra is gondolunk): különböző anyagok és felhasználásuk, megmunkálási és 

díszítési technikák, a tárgyak társadalmi, történelmi és gazdasági háttere, az idő hatása, a szim-

bolikus jelek és formák jelentése, világszemlélet, mi mire alkalmas, a kulturális értékekhez 

való viszonyulás stb.. Ugyanakkor számos képesség fejlesztését is szolgálja: óvatos bánásmód, 

megőrzés, tárolás, megfigyelés és vizsgálódás, megvitatás, javaslattétel, becslés, elméletek fel-

állítása, összegzés, jóslás, általánosítás, hatások felbecsülése, kísérletezés, következtetés, ösz-

szehasonlítás, végkövetkeztetés levonása, értékelés, összefüggéseinek felismerése, besorolás, 

katalogizálás, adatok rögzítése, válaszadás, jelentés, magyarázat, kiállítás, bemutatás, összeg-

zés, véleményalkotás, fogalmak értelmezésének képessége, és még sorolhatnánk hosszasan.8 

A kiállítási koncepcióval, tárgyakkal való ismerkedés és elmélyedés során tehát kérdéseket 

teszünk fel, megválaszoljuk, illetve ha nem tudjuk, akkor megvitatjuk, megbeszéljük, újra kér-

dezünk, kutatunk, következtetéseket vonunk le. Ez pedig a projektpedagógia lényege.9 A tevé-

kenységre alapozott ismeretszerzés, ahol az új ismeretek legfőbb forrása a tapasztalat, és ami 

jellegénél fogva interdiszciplináris. Előnye, hogy nem kitalált, nem mesterkélt, hanem a prak-

tikusan és demokratikusan vállalt feladat valós feladat. Komplexitását az adja, hogy a tárgyi 

tudáson kívül más képességeket is (szervezési, kommunikációs, találékonyság stb.) igénybe 

vesz és fejleszt. Alkotó jellegű, hiszen a projekt végrehajtása valamilyen kézzel fogható , fizi-

kailag is megvalósult, vagy szellemi mivoltában megjelenő végterméket eredményez.  Megszű-

nik benne a verbalitás fölénye, mert nemcsak beszélnek a dolgokról, a projekt során el is ké-

szítik a tervezett projektet. Csoportmunka, tehát előnyben részesíti a  csoportban végzett tevé-

kenységet az egyéni munkával szemben, és egyben partneri együttműködésre késztet, amely-

ben az oktató és hallgató mellérendelt viszonyban, egymást támogatva dolgoznak. Az oktató 

szerepe a tanárközpontú oktatás helyett hallgatóközpontú, tanulást szervező, segítő, stimuláló, 

így a hallgató a tanítás-tanulás folyamatának főszereplőjévé válik. Ezáltal a kommunikáció 

szerepe is megváltozik, azaz új alapokra helyeződik és fokozódik. A projekt óhatatlanul is 

kilép az iskola falai közül, bekapcsolja a közelebbi és távolabbi környezetet (társadalmi), attól 

függően, milyen tudásrendszerek mozgósítása szükséges. A differenciálás magától értetődő, 

mivel a feladatok egyének által vállaltak, így nagyobb eséllyel testreszabottak, feltehetően fi-

gyelembe veszi az egyén képességeit, érdeklődését. Szabadabb a mozgás, mert a projektek egy 

része fizikai tevékenység közben zajlik. Gyakorlatilag a tervezéstől a kiértékelésig aktív és 

cselekvő részvétel lehetőségét nyújtja. 

                                                      
8 http://www.mlalapitvany.hu/csatolt/1413/MMP_V_legvegso.pdf 3-9. (2015.04.23.) 
9 http://kisslaszlo.spec.hu/a-projektpedagogia-nevelesi-hatasrendszerenek-vizsgalata (2015.04.23.) 

http://www.mlalapitvany.hu/csatolt/1413/MMP_V_legvegso.pdf
http://kisslaszlo.spec.hu/a-projektpedagogia-nevelesi-hatasrendszerenek-vizsgalata
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A módszer élményszerűségének egyik kulcsa az önállóság. A tanár „nem telepszik rá” a 

csoportra, nem írja elő pontosan, hogy mikor, kinek, mit kell csinálnia, hanem kezdeményez. 

Szerepe leginkább az animátoréhoz hasonlítható. Az animátor ugyanis olyan személy, aki a 

háttérben marad, aki demokratikus módszerekkel, a közösség aktivitására, kreativitására ala-

pozva serkenti, ösztönzi a szabad, sokoldalú kommunikációt és alkotó cselekvést. Nem mani-

pulál, nem befolyásol, nem elfogult. Attitűdje a meghallgatás, az empátia és a megértés. Haté-

kony megoldásokra készteti a jelenlévőket, biztosítja, hogy mindenki érvényesíthesse és meg-

valósíthassa elképzeléseit.10 Ugyanakkor mindenki befolyásolhatja, hogy mi történik a foglal-

kozáson, részese az elhatározásoknak, irányításnak, problémamegoldásnak, döntésnek  stb.. A 

hallgatóktól persze tudatosságot igényel, kritikus értékelést, diskurzusokat: „mit”, „miért”, 

„hogyan”, „miért pont úgy” kérdések feltevését. A megbeszélések, viták, sikerek átélhetővé 

teszik a felelősség kérdését, a bemutatás, az eredmények elmagyarázása, a kooperatív tevé-

kenység, az együttműködés, a csoportmunka (csoportos tanulmányozás, tervezés) lehetővé te-

szi a különféle nézőpontok megismerését, belehelyezkedést mások nézőpontjába, alkalmazko-

dást a „hallgatóság” (résztvevő) megértési módjához és határaihoz. 

A csoport tehát együttesen dönt arról, hogy a tantervi követelmények (ezek külső, nem a 

közösségtől függő tényezők) teljesítése milyen konkrét témák feldolgozásával, milyen mód-

szerekkel, milyen tevékenységekkel, milyen ütemben, milyen elágazásokkal lehetséges, ki mit 

vállaljon részfeladatként, ki milyen szint elérését vállalja, a közösség mit szab ki elérendő 

célként. A tevékenység irányítása is az egész közösség feladata, de az értékelés is a közösség 

egészére tartozik, hogy mindenki láthassa megkonstruált tudásának használhatóság, 

A projekt tanulási környezetébe beletartozik a tanulási folyamatokat meghatározó, kívülről 

kontrollálható tényezők teljes rendszere: a tanterem, a könyvtár, médiatár, a számítógépes 

programok és videofilmek, a tanulás térbeli és időbeli viszonylatai, a tanulási folyamat terve, 

annak felépítése, a munkaszervezés körülményei, a tanulók és a pedagógusok közötti interak-

ciók rendszere. 

Ugyanakkor itt kell megemlítenünk az előzetes ismereteket, a tudásrendszer ismeretét, 

amelyekbe az új tudás majd beépül. E módszer új kontextusba helyezi és felértékeli a pedagó-

gus módszertani kultúráját, módszertani repertoárját és szakmai tudását is. Az alábbi táblázat-

ban11 a projekt megvalósítása során jelentkező feladatok és tevékenységtípusokat az oktató és 

hallgató szerepén keresztül mutatom be. 
 

TEVÉKENYSÉGEK 

 HALLGATÓK OKTATÓK 

ELŐKÉSZÍTÉS 

asszociációk: felidéz, fogalmaz, elmond 
irányít, koncentrálja a figyelmet, 

egyeztet, közöl, érvel 

a téma véglegesítése: vitatkozik, elfogad, 

megold, értékel 

magyaráz, 

értékel 

A MEGVALÓSÍTÁS 

TERVEZÉSE 

ötletel, mérlegel, pontosít, vitat, összevet, 

tervez 
irányít, kérdez, figyelmet felhív 

célmeghatározás: realizál vázol, irányít, jóváhagy 

SZERVEZÉS 

csoportalakítás: választ, figyel, tervez, 

meggyőz, elfogad 
figyel, tanácsot, segítséget ad 

feladat végrehajtás: konzultáció: 

tanácskérés, elfogadás 
figyel, tanácsot, segítséget ad 

gyűjtőmunka: keres, gyűjt, rendez, értékel figyel, tanácsot, segítséget ad 

                                                      
10 Bokor–Koltai 1995. 18–21. 
11 Saját készítésű táblázat, 2015. 
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csoporton belüli egyeztetés, véglegesítés: 

kommunikál, módosít, elfogad 
figyel, tanácsot, segítséget ad 

végrehajt, hibát keres, javít figyel, tanácsot, segítséget ad 

KÖZZÉTÉTEL 

épít, lebonyolít, 

előad, figyel 

tervet értékel, kritikát mond, jóváhagy 

átdolgozásra bíztat, segít, konzultál 

visszacsatolás: értékel, szembesül értékel, szembesít a teljesítménnyel 
 

Végezetül néhány saját példával a kurzusok közötti együttműködés lehetőségeit szemlél-

tetem. A Hol a tojás? című húsvéti kiállítás (2007) egyrészt rendezvényszervezési gyakorlat 

volt a moderátor hallgatóknak, a művelődésszervező szakos hallgatóknak, valamint kapcsoló-

dott az Ünnepek közössége, közösségek ünnepe című kurzushoz. Utóbbi kurzus hallgatói szá-

mára a téma előkészítése, a vele kapcsolatos asszociációk és elképzelések megvitatása, majd a 

koncepció véglegesítése kutatási feladatot jelentett, beleértve a témához kapcsolódó szakiro-

dalom feldolgozását, a helyi múzeumi kapcsolatrendszer tervezését, illetve a gyűjteményi vo-

natkozások feltérképezését, majd a rendezvényszervezés során a kiállítási koncepciónak a tár-

gyak, ismeretek, gyűjtött információk, tudások látvánnyá, illetve tudásközvetítő rendszerré 

szervezését. 

Mindez a moderátor, illetve művelődésszervező hallgatókkal való konzultációk, megbe-

szélések és feladategyeztetésekkel párhuzamosan valósult meg. Mindkét csoport gazdagodott 

az eltérő kurzuskövetelményeknek megfelelő feladatok kölcsönös megismerésével, hiszen 

mindenki mindenkinek a tevékenységét láthatta, illetve hozzászólhatott, javasolhatott, konst-

ruktív kritikával szólhatott mások feladatához, ezzel segítve a végső produktum sikeres meg-

oldását. 

Olyan széleskörű, a témát többszólamúan megszólaltató kiállítás jött létre, melyben az 

együttműködő partnerek12 segítségével egyszerre jelent meg a tojás mitológiai funkciója, ré-

gészeti-történeti vonatkozásai, néprajzi és természettudományos szempontok, mindez napjaink 

húsvéti készülődésének bemutatásával, kézműves vásári jelenet, tojásgyűjtemény és tojáshím-

zés bemutatásával. 

Hasonló feladatmegosztással jött létre a , „Sza-

bad-e bejönni betlehemmel?” (2007), illetve a 

Maszkos alakoskodó népszokások a Dolomitok 

karneváljain című kiállítás (2009) is. Utóbbi ese-

tében a kulturális antropológia kurzusokat látogató 

hallgatók a szokások hátterének, helyi hasonló kö-

zösségeknek (mohácsi busók) a kutatásában vettek 

részt, végeztek terepmunkát, majd készítettek kap-

csolódó fotókiállítást, illetve vállalták a kiállítási 

tárlatvezetést, az interaktív programok (maszkfaragás, filmvetítés, beöltözés) lebonyolítását. 

A már említett ajándék témájú koncepció az „Oszd meg! (2012) címet kapta a „Ha decem-

ber akkor karácsony, ha karácsony akkor ajándékozás” alcímmel. Az online virtuális kiállítást 

egy a Facebook-on létrehozott esemény, úgynevezett „event” segítségével indították 2012. 

november 16-án: „December 4 – 13. között vár majd Rátok egy meglepetés kiállítás a FEEK 

folyosóján, de addig is hangoljunk rá!” 

                                                      
12 A Baranya Megyei Múzeumok Igatóságának Néprajzi Osztálya, Régészeti Osztálya, Természettudományi Osz-

tálya, kiállító kézművesek, népi iparművészek: Bedő Anikó  , Behán Ildikó, Mosonyi Éva, Polgár Zsuzsa. 
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Elkezdődött. Megjelentek az ajándékfotók és a hozzá kapcsolódó történetek a Facebook 

oldalon, gyűltek az ajándékok a folyosón felépített labirintus zegzugaiban. Később az oldalon 

követni lehetett az eseményeket, mikor, mi történik: „Gyertek a FEEK -re, és kukkintsátok 

meg!”, „Jövő hét kedden 11:30-tól pedig csomagolási technikák tortapapírból, papír gurigák-

ból, textilből. És természetesen az ajándékválasztás!”, gyűltek a vélemények és jókívánságok: 

„Boldog karácsonyt kívánok minden kedves ajándékozónak és megajándékozottnak!”, és ter-

mészetesen megnyílt a felkért, illetve pályázott kézművesek és közösségek művészi megfor-

málású, egyedi koncepciót megvalósító karácsonyfa alkotásaiból készült kiállítás is, amit az-

után a szervezők közös ünneplése zárt. 

    

Legutóbbi kiállításunk a „Mások voltak” „Magyar Holokauszt Emlékév – 2014” címmel 

valósult meg. Karunkon a képzési és kultúraközvetítési feladatok és tevékenységek szerves 

összefüggésben vannak azon célokkal, melyek kiemelten kezelik a kulturális örökségnek, a 

magyarországi nemzeti és nemzetiségi értékeknek, emlékeknek, a magyar  történelem esemé-

nyeinek széleskörű társadalmi tudatosítását, elmélyítését. E célok részben a képzési struktúrá-

ban, a kurzusok tematikáiban hangsúlyosak, részben pedig a kultúraközvetítési módszerek fo-

lyamatos kutatásában, feldolgozásában, a hallgatókkal történő interaktív alkalmazásában nyil-

vánulnak meg. A 2014-es projekt célja az volt, hogy a múlt értékeit, eseményeit a jelen kon-

textusában vizsgálja, és az éppen aktuális folyamatok tükrében hívja fel a figyelmet a kultúra 

és társadalom közös problémáira. Mindenekelőtt a vonatkozó kurzusok esetében kezdemé-

nyeztem a projekttervezést, melynek főbb célja kutatás, konferencia és kiállítás szervezése lett. 

Kiemelten fontos volt azon események feldolgozása, melyek a fiatal felnőttek történelmi is-

mereteit, azok kulturális és társadalmi hatásait vizsgálják, segítik a szembesülés, a jelennek 

szóló megértés és tudatosítás folyamatát, ugyanakkor felkészíti őket, hogy saját környezetük-

ben, szakterületükön, képesek legyenek közösségeket aktív részvételre ösztönözni. A fe ldol-

gozás bemutatását közel 4 hónapos eseménysorozattal kívántuk megvalósítani. A megvalósítás 

módszerében meghatározó volt projektben résztvevő hallgatók elképzeléseinek megvalósítása 

és az aktivitás, de további hallgatók minél több alkalommal történő bevonódási lehetőségének 

provokálása is, illetve annak biztosítása. A projektben az előkészítő munkálatok javát a Kul-

turális mediátor szakos hallgatók (Kulturális antropológia kurzuson) közösen az Ifjúságsegítő 

szakos hallgatókkal (Multi- és interkulturális ismeretek kurzus keretében) végezték. E munka 
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számos eleme a hallgatói vélemények, a fiatalok figyelmének felkeltésére alkalmas módszerek 

beépítését tette lehetővé. 
 

    
 

A projektpartnerek (Pécsi Zsidó Hitközség, Baranya Megyei Levéltár, Baranya Megyei 

Múzeumok Igazgatósága, Mohácsi Városszépítő és Városvédő Egyesület, Vizuális Nevelésért 

Alapítvány, Míves Mag Műhely kézművesei) bevonásával öt szakaszban valósult meg a pro-

jekt. Az első szakaszban a kíváncsiság felkeltése, a témára történő figyelemfelkeltés volt a cél.  

A Kar pihenésre, társalgásra is alkalmas nagyterű folyosóján különböző tartalmú, de a zsidó-

sághoz, a cigánysághoz a holokauszt, az antiszemitizmus, a rasszizmus témáihoz (kiszolgálta-

tottság, a félelem pillanatai) kötődő kifejezések, idézetek és felnagyított archív fotók elhelye-

zésével, és azokra reagáló véleményformálást provokáló, írható felületeket helyeztek el a hall-

gatók. A válogatás csak részben 

volt egyértelmű, több olyan szö-

veg és fotó is kikerült, melyek fél-

reérthetőek voltak, nem egyértel-

műsítik a témát, hanem elbizony-

talanítanak, vitára késztetnek. Az 

elhelyezett felületek és a hozzá 

biztosított eszközök lehetővé tet-

ték a véleményformálást. Mit lá-

tok? Mire asszociálok? Mi jut 

eszembe róla? 

A pályázott időszakban a holokauszt szempontjából érintett kulturális csoportok aktuális 

ünnepeit is felidéztük, pl. a Purim – örömünnepet. Ünnepi lakoma, ünnepnek megfelelően te-

rített asztalnál, „ünnepi szertartásrend” szervezése és ismertetéséhez szóanyag készítését a Mo-

derátor szakos hallgatók tervezték és szervezték a Kulturális mediáció szakos hallgatók inst-

rukcióinak segítségével, ahol még flódni és receptleírás is készült. A kulturális antropológia 

kurzus keretében, a hallgatók feldolgozásával fotókiállítás és installáció készült Claude Lévi -

Strauss antrolpológus centernáriumi, A MÁSIK című emlékkiállításán készült fotók és kataló-

gus segítségével, valamint a témához válogatott filmklubot vezettek a hallgatók: A hullám, A 

napfény íze, Az élet szép, Minden vilángol című filmek vetítésével.  
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A második szakaszban a Kar folyosóján nagy felületű, az oda érkezők számára minden 

irányból feltűnő vásznon olyan filmek peregtek, melyek elsősorban vizuális eszközökkel, 

hanghatásokkal, a résztvevők akár rövid, néhány perces jelenléte esetén is képesek felhívni 

magukra a figyelmet. Lehetetlen volt nem szembesülni a képkockákkal, melyek drámai erővel 

hatnak. (Pl. Tell your Children című rövidfilm). Ugyanakkor nagyon fontos volt, hogy egészen 

személyes, átélhető példák is segítsék az érzelmi hangolódást, hogy az eseményekkel való 

szembesülés ne legyen túl általános és személytelen. Ehhez Bedrich Fritta Csehországból szár-

mazó zsidó festő és karikaturista (akit a náci uralom alatt 1941-ben zártak a theresianstadt-i 

gettóba) 3 éves kisfiának, Tominak szánt képeskönyvét13 használták a hallgatók. A kis könyvre 

a háború után, a gettóban elrejtett többi fest-

mény között leltek, majd a fiú (Fritta kérésére, 

aki meghalt a gettóban) csak a 18-adik szüle-

tésnapján kapta meg. Egy-egy kinagyított lap-

ját kifüggesztették a tantermek bejárataihoz. E 

lapok önmagunkban még nem voltak értelmez-

hetőek, de amikor egyre több lapjával szembe-

sült valaki, elkezdett összeállni egy történetté. 

A két hét alatt feltehetően egyre többen talál-

koztak egyre több részlettel, majd egy a képe-

ket elemző kiállítási installációval zárult ez a 

szakasz, amikor egyben, a teljes történettel 

szembesülhetünk. A kiállításon grafikusok, kézművesek segítették a helyben elkészülő saját 

„képeskönyvek” („jövőüzenetek”) összeállítását. 

A harmadik szakasz a holokauszt tényeinek, eseményeinek és a „végső megoldásig” való 

fejlődésének megértéséhez a háború előtti zsidó élet és világ bemutatásával foglalkozott, első-

sorban a helyi vonatkozású, pécsi történésekkel való összekapcsolással. A program partnerei-

nek, meghívott vendégeinek előadásaira a hallgatói részvétellel szervezett konferencia kereté-

ben került sor. 

A negyedik szakaszban az Ifjúságsegítő szakos hallgatók délelőttönként karunk folyosóján 

interaktív programokat szerveztek, pl. a „Te is más vagy, te sem vagy más” című interaktív 

játékot a multikulturalizmus, az előítéletesség, a sztereotípiák témához.  

                                                      
13 A könyv jelenleg a berlini Zsidó Múzeumban látható. 
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A záró programon kiállítás nyílt Mórócz Sándor mohácsi helytörténész magángyűjteménye 

alapján a Mohácsi zsidóság története címmel, melynek installálásában (óriásfotók, tárgyi em-

lékek installációja, tóra, imakönyvek, templomba adományozott tárgyak, helyi kereskedelem 

tárgyai, a szappan- és bőrgyár emléktárgyai, a helyi zsidó közösség háború utáni dokumentá-

ciója) valamennyi projekttervező hallgató részt vett. 
 

    
 

Fenti gondolatmenet és a kapcsolódó példák leírásának célja elsősorban a figyelemfelkeltés 

és a továbbgondolás provokálása. Nem szánom követendőnek e példákat, hiszen minden hely-

szín, szituáció és közösség más és más, de talán érzékeltettem, hogy a projektpedagógia mód-

szerének alkalmazásával számtalan, és a meglepetések erejével ható lehetőség nyílhat meg az 

arra vállalkozó számára. A kiállítás ehhez olyan terepet nyújt, mely konstrukció-jellegénél 

fogva, már a tervezésénél is lehetőséget nyújt újszerű és izgalmas kutatómunkára, majd egyedi 

narrációra. Mivel így a diskurzus lehetőségét teremti meg, benne az identitásra és reprezentá-

cióra, befogadásra és kizárásra, kulturális emlékezetre és társadalmi diskurzusokra adott kér-

dések és válaszok fogalmazódnak meg.14 Ebből következően, aki részesévé válik e diskurzus-

nak, részese egy a társadalomról, önmagunkról, a kultúráról szóló diskurzusnak is. Miközben 

tanulási folyamatként éli át a létrehozást, a kiállításra reflektáló vélemények, kritika megfo-

galmazódása további diskurzusokat gerjeszthet, fejlesztheti a társadalmi érzékenységet, de a 

projektek lényegét alkotó, az azt záró közszemlére bocsátás aktusa kialakíthatja a „jelentés-

gyártással” kapcsolatos felelősségvállalás képességét is. 

Felhasznált irodalom 

Bokor Béla – Koltai Dénes (1995): Szociokulturális animáció. JPTE, Pécs. 

Fogarasi Ilona (2010): A kiállítás gesztusa. Módszerek és modellek kiállításelemzéshez. 13. évf. 1. sz. 127-144. 

Hegedűs Gábor (1998): A projektmódszer elmélete. Hírös Akadémia, Kecskemét. 

Hegedűs Gábor (2002): Projektpedagógia. Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét. 

Hortobágyi Katalin (2003): Projekt kézikönyv. Iskolafejlesztési Alapítvány, Budapest. 

Karikó Sándor (2001): Projektpedagógia és nevelésfilozófia. In: Projektmódszer II. (szerk.: Hegedűs Gá-

bor) Kecskemét. 

Kiss László (2005): A projektpedagógia nevelési hatásrendszerének vizsgálata. http://kisslaszlo.spec.hu/a-

projektpedagogia-nevelesi-hatasrendszerenek-vizsgalata 

                                                      
14 Fogarasi 2010. 127. 

http://kisslaszlo.spec.hu/a-projektpedagogia-nevelesi-hatasrendszerenek-vizsgalata
http://kisslaszlo.spec.hu/a-projektpedagogia-nevelesi-hatasrendszerenek-vizsgalata


Minorics Tünde 

220 

Tanulás tárgyakkal – Módszertani útmutató múzeumpedagógusoknak és pedagógusoknak.  Fordította és át-

dolgozta: Miszné Korenchy Anikó. Múzeumok Mindenkinek Program V. kötete. Letölthető változat: 

http://www.mlalapitvany.hu/csatolt/1413/MMP_V_legvegso.pdf 

 

http://www.mlalapitvany.hu/csatolt/1413/MMP_V_legvegso.pdf

