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Juhász Litza az 1970-es években az Egyesült Államokban járt iskolába. Ott sajátította el a felfedező tanulás módszerét, s talán ezért vált a tanulóközpontú tanítás erős szószólójává. Mindkét módszertant ötvözte, amikor megírta MA-szakdolgozatát, amelyben a nyolcadik osztályos
tanulók által a múzeumlátogatás felkészítő órájára összegyűjtött és előállított oktatási anyagok minőségét vizsgálta. Tanulmányának eredményei azt mutatták, hogy sok esetben nem volt
jelentős különbség aközött, amit a diákok maguknak készítettek, és amit a tanáraik készítettek
számukra. Litza meg van győződve arról, hogy a konstruktivista tanuláselmélet azon az elképzelésen alapul, hogy az emberek aktívan építik fel saját tudásukat. Mindez huszonkét éves múzeumpedagógiai pályafutásának minden lépését meghatározza. Nyitott kérdéseket tesz fel, amelyek arra ösztönzik a felnőtteket, a tizenéveseket és a gyerekeket, hogy alaposan szemügyre
vegyék a műalkotásokat, és megosszák egymással a meglátásaikat.
Litza a mások által kidobásra ítélt anyagok kreatív újrahasznosításában is elöl jár, ebben nagyapjára ütött. Darabokra vágja a müzlis dobozokat, és képeslapként elküldi őket. Memóriajátékokat
készít a teafilterek színes csomagolójából. Művészként kreatív vénája a konyhában mutatkozik meg. Szilárdan hisz abban, hogy ugyanolyan készségekre és tudásra van szükség egy mesés
vacsora elkészítéséhez, mint egy inspiráló múzeumi program lebonyolításához. A kulcs a hozzávalók megfelelő egyensúlyában és keverékében, valamint a tálalás módjában rejlik.
Litza mindent megtesz azért, amiben hisz. Ha szükséges, a heti időbeosztását a tejtermékek
csomagolásmentes boltba való beszállításának időpontjához igazítja, és a feladatokat alaposan
végiggondolja annak érdekében, hogy a csoportban mindenki teljes mértékben részt vehessen
a tevékenységekben.
Mit gondol a kortárs művészet és minden más korszak közötti különbségről? „Felhívhatjuk az élő
művészeket, és bármilyen kérdést feltehetünk nekik.”

2

PROJEKTISMERTETŐ

A fenntarthatóság mint múzeumpedagógiai megközelítés a programjaim tervezésének és
megvalósításának minden aspektusát áthatja. Projektem – Kortárs művészeti közösségi kiadványok – jól példázza, hogy a látogatókban, gyakornokokban és önkéntesekben rejlő lehetőségek
maximalizálása hogyan változtatott két hétköznapi feladatot hatalmas sikertörténetté.
A Logiscool Óbuda foglalkozások tervezésekor, amelyek kilenc héten keresztül szerepeltek a nyári
tábori programjukban, tudtam, hogy olyan tevékenységekre van szükségünk, amelyek fenntartják a 7–16 évesek érdeklődését. Van, aki több éven át jár a Logiscool táborokba, és van, aki minden nyáron több táborba is elmegy. Ezért tartottuk a kétórás foglalkozásokat a kortárs művészeti időszaki kiállításokon, Enzsöly Kingával. Felkeltettük az érdeklődésüket azzal, hogy valami
újdonságot tartogatunk számukra.

3

A látogatói érdeklődésen alapuló megközelítés fenntartotta a motivációjukat, mert abból indultunk ki, ami felkeltette a figyelmüket. Mivel a gyerekek szeretnek képet kapni a kiállításról, mielőtt
elkezdenék az első feladatot, megkértük őket, hogy járják körbe a Fény – mozgás – illúzió című
kiállítást, és csoportonként válasszanak ki egy művet a következő feladathoz. Ez elősegítette
az ötletek megosztását, a többiek meghallgatását, a kompromisszumok megkötését és a közös
döntést arról, hogy milyen műalkotásra összpontosítsanak. A látogatói érdeklődésen alapuló
megközelítés azt is lehetővé tette, hogy a gyerekek összekapcsolják a múzeumi tevékenységeket a Logiscool tábori programjukkal, szintetizálják a tanultakat, és új kontextusban alkalmazzák
őket. A harmadik szempont az ötletek megosztása volt. A csoportokban végzett munka segített
elmélyíteni a másokkal való kapcsolataikat és fejleszteni a kommunikációs készségeiket.
Feladatuk – írjanak három igaz-hamis állítást a műalkotásról – több célt is szolgált: a látottak
megértése javult, ismereteket szereztek a kortárs művészet kulcselemeiről és azáltal, hogy alaposan megnézték és megbeszélték, hogy mely elemekről írjanak, gyakran eljutottak a mű lényegéhez. Emellett a táborozók egy másik csoportja számára is készítettek feladatot, ami a látogatóközpontú megközelítés negyedik aspektusa. Ez a csoport megnézte a műalkotást, megfordult,
meghallgatta az állításokat, és eldöntötte, hogy igazak vagy hamisak. Ha rosszul válaszoltak,
ösztönösen újra megnézték, és gyakran érveltek. Ez a folyamat fejlesztette a rövid távú memóriájukat és azt a képességüket, hogy gyorsan felfogják a látottakat, kiválasszák a kulcsfontosságú elemeket, odafigyeljenek a kisebb szempontokra, amelyekről esetleg megkérdezik őket és
a műalkotás bizonyítékai alapján megvitassák másokkal az elképzeléseiket.
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Az egyik alkotás, amit választhattak, egy kincskeresés elkészítése volt a többi táborozó számára.
A kortárs művészet másik időszaki kiállításán (A dolgok konstellációi I.) kipróbáltak egy mintát,
majd megkértük őket, hogy készítsenek hasonlót a fenti kiállításra is. Miért osztottunk ki újrahasznosított papírt az állításokhoz és a kincskereséshez? Hogy megerősítsük, hogy a természetvédelemben minden döntés számít.

Az első hét eredményei rendkívül sikeresek voltak. Az igaz-hamis állítások és a kincskeresés
annyira megállták a helyüket, hogy úgy gondoltam, más látogatóknak is szívesen ajánlanánk.
Trentin Tamással, a Logiscool társtulajdonosával megállapodtunk abban, hogy a gyerekek által
július 16-ig készítetteket átalakítom két minikalauzzá, amelyeket végül a július 31-i Óbudai KúltÉj
látogatóinak ajánlottunk fel.
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Egy nyári gyakornokkal, Szurop Szonjával
válogatást készítettünk az írott feladatokból.
Czipor Adrienn, az egyik grafikusunk felnőtt
látogatóknak szóló dizájnt készített belőlük.
Házon belül nyomtattuk, hajtogattuk a kalauzt, és becsomagoltuk az ajándékot, amit a
játék végén kaptak. Ezért nem merültek fel
költségek. Az önkéntesek 63 kalauzt osztottak ki. Néhány látogató egyedül, mások többen együtt használták őket.
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Az önkéntesek informális visszajelzéseket is
gyűjtöttek, amikor a látogatók átvették az
ajándékukat. Két nyomdahiba okozott kisebb
problémát az egyik útmutatóban, de miután az
önkéntesek rámutattak ezekre, gyorsan kijavítottuk a szöveget. A látogatók nagyon élvezték
mindkét útmutatót, ezért a pénztárnál a kiállítás augusztus 16-i zárásáig osztogatták őket.

Fotók: Trentin Tamás, Szántó András

Ez a feladatsorozat bárkivel, bármikor és
bármilyen kiállításon megismételhető. Azzal,
hogy a kortárs művészetre összpontosítottunk, újabb réteggel bővítettük sikeres fenntartható stratégiáinkat.
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