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Szakmai bemutatkozó 
 
1995 óta írok és tartok művészeti és művészetpedagógiai foglalkozásokat gyermekeknek és 
fiataloknak. Szociálpedagógusként igyekeztem önkifejezésre alkalmas feladatokkal színesíteni az 
órák/foglalkozások menetét, bevonni képzőművészeti munkákat. 2011-ben pedagógus 
továbbképzésen találkoztam a kiállítótérben megvalósítható művészetpedagógiai programmal és 
annak lehetőségeivel. Az iskolai intézményekben vezetett foglalkozások mellett 2012 óta tartottam 
programokat az Ernst Múzeumban, a Kiscelli Múzeumban, a MODEM-ben és a Műcsarnokban.  
 
A Műcsarnokban 2015 óta dolgozom művészetpedagógusként, az iskolai osztályok fogadása mellett 
egy tehetséggondozó képzőművészeti műhelyt vezetek KAVICS címmel, 8-12 éveseknek, heti 
rendszerességgel. 2017 óta működöm együtt a PARAFITT SC egyesülettel, középsúlyos 
fogyatékossággal élő gyermekekből és fiatal felnőttekből álló csoportjaikat fogadom a kiállításokon 
rendszeresen. Középiskolásoknak az IKSZ keretében kéthetente csütörtökönként szervezek az 
aktuális kiállítás megismerését célzó foglakozásokat, és bevonom őket a PARAFITT SC tagjainak 
tartott integrált foglalkozások megtartásába. Ugyancsak 2017 óta szervezek workshopokat 
pedagógusoknak, pedagógushallgatóknak a művészeti foglakozások szerepéről az iskolán kívüli 
oktatás részeként, az iskolán kívüli tudás szerepéről, jelentőségéről, Művészetpedagógiai útikalauz 
pedagógusoknak címmel. 2018 óta működöm együtt a Máltai Szeretetszolgálattal, és fogadom 
hátrányos helyzetű vagy hajléktalan csoportjaikat. 2021-ben a Csepp a tengerben pilisi roma 
közösséget segítő alapítvánnyal kezdtem meg a fiatalokat segítő támogató művészetpedagógiai 
munkát.  
 
Érdeklődésem középpontjában a művészettel, mint a legdemokratikusabb platformmal való nevelés 
áll, a művészettel való munkát mind kultúrtörténeti, szociokulturális, mind önismereti céllal a 
legtökéletesebb tanulás-tanítási lehetőségnek tekintem, ebben szeretnék folyamatosan új 
tapasztalatokat átélni, és a tapasztalataimat hasznosítani munkám során.  
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Projektismertető  
 
Előzmények, pedagógiai célkitűzés 
 
Pályázatom tárgya a Lázár Ervin Program keretében a Műcsarnokban megvalósuló 
foglakozássorozat. A projekt egy rugalmas, a kiállításoktól szinte független, de alapjaiban mégis a 
kortárs képzőművészetet legjobban közvetítő, széles körben használható metódus kipróbálását 
célozta. Arra kerestem a választ, hogy eltérő korcsoportokkal eltérő szociális, kulturális, tanulásbeli 
különbözőségeik ellenére a folyamatosan változó kiállítási helyzetben meg lehet-e valósítani olyan 
művészetpedagógiai stratégiát, amiben a résztvevők kitartóan aktívak maradnak, kíváncsiságuk és 
befogadóképességük megnyílik a kooperációra, bevonhatóak co-alkotó folyamatokba, közös 
gondolkodásba. Mindezt kizárólag a foglalkozás felkínálta ’irányított véletlen’ keretei között. 
 
Lehet-e 19 hét alatt, öt, pár hétig nyitva tartó kiállításban, közel 3000 fiatalt kortárs kiállítások 
művészetpedagógia foglakozásain eredményesen, változatlan igényességgel fogadni annak 
tudatában, hogy a fiatalok unalmasnak gondolják ezeket az alkalmakat, sokuknak nincs jó 
tapasztalata a kötelező múzeumi látogatásokról, valamint a tanárok többsége kényelmetlenségnek 
tekinti a kötelező programot, így kevésbé támogató? Minden nehézsége mellett lehetőségként 
tekintettem a programra, ahol áttörést érhetek el elsősorban a fiataloknál, akik eddig még nem 
jutottak a kortárs művészet megismerésének közelébe, másodsorban olyan pedagógusoknál, akik a 
művészetpedagógiával, a kiállítótérben zajló munkával még nem találkoztak, de a foglalkozás után 
az új hatásoktól feltöltve támogatóvá, a kortárs művek és a művészetpedagógiai foglakozások iránt 
nyitottá válnak.  
 

 
 
 
Munkafolyamat leírása 
A LEP program alatt 134 osztálynak 5 különböző kiállításban tartottam foglalkozásokat egy általam 
kialakított, kifejezetten reziliens, a pillanatnyi helyzetekre gyorsan reagálni kész és az 
improvizációnak teret hagyó keret-módszertan alapján. Alapvetően egy minden kiállítási 
foglakozáson érvényes és adaptálható rutin képe rajzolódik ki, amelynek lényege, hogy a 
foglalkozáson résztvevőket aktívan bevonom egy co-kreatív alkotói folyamatba, mely az 
önismeretet, rugalmasságot, szabad gondolkodást és a kreativitást stimulálja. A foglakozások 
keretet adnak, és kicsit vezetik is a résztvevőket, de az adott alkalmat alakítja az egyéni 
megközelítésük, gondolkodásuk, együttműködésük. 
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A keret-módszertan elemei: 
A diákokat egy co-kreatív alkotói folyamatba vonom be, az épp adott kiállítás inspirálta kulcsfogalom 
alapján.  

1. Narratíva-keret aktivizálása 
A felvetett téma, helyzet, probléma, ami a kiállításból merített kulcsfogalmat foglalja magában, 
legyen érdekes a fiatalok számára. A narratíva-keret rugalmas rendszer, mely a foglalkozásnak 
konkrét keretet teremt és egyidejűleg teret is ad, csomópontokat jelöl ki, ahová meg kell érkezni, 
de az útvonal a fiatalokra van bízva.  

2. A szabad felfedezés - választás - véleményalkotás váltakoztatása 
A korábban lefektetett narratíva-keret bevon és aktivál, de emellett lehetőséget ad az 
improvizációra, folyamatosan reagálni kell a pillanatra. Az előre meghatározott elemek inspirációt 
adnak és helyzetben tartanak, de ezek váltakoznak a nyitott, a résztvevők által betölthető kreatív 
részekkel. 

3. Csomópontok  
A narratíva-keretben korábban meghatározott csomópontok kifejezetten hangsúlyos pontjai a 
folyamatnak, közös megbeszélésre, megosztásra adnak lehetőséget, visszakapcsolnak a kiállított 
műtárgyakhoz. 

4. Alkotás 
Minden a kiállító térben a fiatalokat érő információ, tapasztalat, benyomás, megfigyelés, 
önvizsgálat, vita és érvelés kiegészül az alkotói folyamattal, ami újabb párbeszédre kínál lehetőséget. 
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Példa a keret-módszertan alkalmazására a Martin Parr: Strand az egész világ c. kiállításon: diákok 
kis csoportjai egy-egy filmelőkészítő stábbá alakultak (narratíva-keret): a kiállítás képeiből 
inspirálódva, minden képet alaposan megnézve fő- és mellékszereplőket kerestek (felfedezés-), akik 
szintén a kiállítás felkínálta legalább három helyszínre kalandoztak el (választás – véleményalkotás 
váltakozása). Ezt követően együtt átbeszéltük választásaikat, (csomópontok) majd arra kértem őket, 
hogy választásaikat történetbe („scriptbe”) ágyazzák. A kialakított történeteket scripteket egy 
storyboard vagy rajzolt kollázs segítségével mesélték el egymásnak a foglakozás végén (alkotás és 
megosztás). 
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Eredmények bemutatása, összegzés 
Bebizonyosodott számomra, hogy a művészetpedagógia alkalmas a legkülönbözőbb változók 
mellett is, azokra folyamatosan reagálva hatékonyan működni. A keret-módszertan jól és könnyen 
adaptálható a különböző változókhoz, így alkalmazható az intézmény későbbi múzeumpedagógiai 
munkájában is, sőt bármilyen művészeti intézmény kiállításaihoz átültethető. 
A megvalósult projekt sikerét mutatja, hogy a részt vevő pedagógusok azóta többször látogattak 
osztályukkal a Műcsarnokba, volt, hogy a fiatalok kérésére. 
 

  
 

 


