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1. Múzeum és tudás  

 

Korunkban az informatikai technológiák robbanásszerű fejlesztésével, szinte minden 

szükséges információ és tudás a zsebünkben lapul. Ennek következtében alapvetően 

megváltozott a tudáshoz való hozzáállásunk is. A mérhetetlen információáradat és az 

azokhoz való szinte korlátlan hozzáférési lehetőségek már nem a tudást, mint inkább 

olyan képességeket tesznek szükségessé, amelyek segítenek az információk kritikus 

feldolgozásban, rendszerezésben. Ma már tudjuk, hogy olyan képességek kialakítására 

van szükség, amelyek életünk végéig segítenek a gyorsan változó világ kihívásaira 

reagálni; amelyek az élethosszig tartó tanulás paradigmájának megfelelve segítenek 

érvényesülni az életben, a családban, a munkában, a kisebb és a nagyobb 

közösségeinken. 

Az utóbbi évtizedekben a kognitív pszichológia, a tudományfilozófia és 

természettudományok területén egyszerre zajló változásokat, kognitív forradalom 

néven is emlegetik, amely folyamat újraértelmezte a tudás fogalmát. A konstruktív 

pedagógiai szemlélet csak a legutóbbi 20-25 évben jelent meg Magyarországon, főként 

Nahalka István oktatáskutató, neveléstudós által.  

A konstruktív tanulásszemlélet lényege, hogy a tudás nem közvetítés által, hanem 

személyes, egyedi, belső, szubjektív konstrukciós folyamatban jön létre. Tehát a tanuló 

személyiségét, tudását, kognitív rendszerét saját maga formálja, egy olyan aktív 

építkező folyamatban, amelyben belső tudása gazdagodik, vagy átalakul. Ebben a 

folyamatban mind értékei, attitűdjei és személyiségjegyei, környezetével folytatott 

társas folyamatok hatásai befolyásoló tényezőként jelennek meg.1 

Így ez az újfajta tudás nem mérhető tényadatok ismeretével, nem adható át egy 

szokványos előadás formájában. A tudáselsajátítás és -felhasználás, személyes, társas és 

                                                             
1 Nahalka István: Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia, 2002, 
Budapest. 2002. (Letöltés: https://docplayer.hu/109575883-Hogyan-alakul-ki-a-tudas-a-gyerekekben-
konstruktivizmus-es-pedagogia.html 2019. 03.15. 13:20.) 



kooperatív dimenzióban értelmezhető, amelynek egyik fokmérője az interaktivitás és 

reflektívitás.2 

A múzeumokat is felelősség terheli a felnövekvő és felnőtt nemzedék fejlődésének 

előmozdításáért törvényileg is meghatározott alapfeladatuknak megfelelve. A 

gyűjteményében őrzött tudás interpretációjára a múzeumoknak – ha elfogadják az új 

tudásfelfogást – olyan szolgáltatásokat kell nyújtaniuk, amelyekben a résztvevők 

lehetőséget kapnak életszerű és a gyakorlatban is alkalmazható tudás megszerzésére. 

Ehhez szükséges az egyéni igényeinek megfelelő, kooperatív tevékenység által elért 

múzeumi élmény biztosítása.  S talán elsőre úgy tűnik, hogy az egyéni igények és a 

kooperatív tevékenységben van némi ellentmondás, valójában nagyon is jól 

illeszkednek egymáshoz. 

Felmerül a kérdése, hogy ha valójában az a tudás értékes, amelyet az egyén a 

mindennapi életben, változatos helyzetekben tud alkalmazni,3 akkor ehhez hogyan 

járulhat hozzá egy-egy múzeumi program? A Magyar Nemzeti Múzeumban 

múzeumpedagógusként dolgozva, kollégáimmal erre keressük a választ és több 

programot dolgoztunk ki, amelyekben változatos módszerekkel kíséreltük meg a 

múzeumi tudásélmény elérést. 

 

2. Tudásélmény 

A tudásélmény kifejezés az edutainment4 általam értelmezett fordítása. A 

tudásélmény az a folyamat, amely során a résztvevő játékos, kooperatív módon, „aha”-

élmény megélésével, meglévő tudáshoz kapcsolódó új ismerettel gazdagodik. 

Amennyiben a múzeum célja, hogy ne legyen olyan szelektív, mint sok mai iskola, 

amelyben csak azok tudnak jól teljesíteni, akik meg tudnak felelni a szigorú 

követelményeknek, akik jellemzően jó háttérrel rendelkeznek, otthon biztatást, 

műveltséget kapnak,5 abban az esetben változtatnia kell a hagyományos ismeretátadói 

módokon. A hatékony tudásközvetítési módok megfelelő alkalmazása alkalmat adhat 

arra, hogy olyan tudással gazdagodjanak a résztvevők, amely segíti őket, hogy 

megtalálják a helyüket felnőttként a világban és a munkahelyükön.  

                                                             
2 Bárdossy Ildikó, Dudás Margit, Pethőné Nagy Csilla, Priskinné Rizer Erika (szerk.): A kritikus  
gondolkodás fejlesztése II. Pécs, 2007. 5. p. 
3 Petőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv, Budape, 2005. 15. o. 
4 Angol szakirodalomban feltűnt edutainment (educational entertainment) kifejezés összeköti a 
tanulás és szórakozás kifejezést. 
5 Nahalka István: Konstruktív pedagógia - egy új paradigma a láthatáron: (3.) Iskolakultúra 7. 4. 1997. - 
3-18.p. 



A sokszínű, sok lehetőséget kínáló programok segítenek az egyénileg reflektált, 

életszerű tudás megkonstruálásának feltételeit megteremteni, vagyis az egyedi 

igényekhez, egyedi tanulási stílusokhoz, egyedi tudásokhoz, képességekhez igazodnak.  

Egyrészt mivel minden ember más, más előzetes ismerettel rendelkezik és más 

értékek mentén orientálja magát, ezért egy-egy program is csak abban az esetben érhet 

el nagy hatásfokot, ha különböző, interaktív módszereket (beszélgetést, vitát, 

felfedeztetést, csoportmunkát, véleményalkotásra buzdítást, játékot, stb.) úgy használ, 

hogy azokat egy egységes struktúrába építi. 

Másrészt a történelmi ismereteket nehéz közvetíteni (Magyar Nemzeti Múzeumban 

jellemzően ehhez kötődünk), mivel főként a mai fiatalok, de felnőttek számra is a 

legtöbb történelmi időszak, esemény nagyon távoli, nehezen érthető, rengeteg tévhit, 

téves elképzelés tapad hozzá, mégis máig ható tanulságokkal rendelkezik. Ezt a 

nehézséget a storytelling, történetmesélés módszerével tudjuk áthidalni. A történetek 

vagy egy kerettörtént alkalmazása azért tud hatékony lenni, mert alapvetően ezeken 

keresztül ismerjük meg nem csak a történelmet, de a világot is, és ez a múzeumon belül 

jó kiindulópont a tárgyi világ életre keltésére. 

Egy módszertanilag sokszínű tárlatvezetés vagy múzeumpedagógiai foglalkozás, 

amellyel az egyedi résztvevői tevékenységek számára készítjük elő a lehetőségek 

tárházát, rendkívüli időigényes. Joggal merül fel a kérdés, hogyan valósítható meg? 

Hogyan szerezhetik meg a résztvevők a számukra legérdekesebb információt? 

Alkalmas lehet-e erre bármilyen kiállítás és program? Milyen eszköz- és technikai 

felszereltség szükséges? Milyen képességet kíván mindez a csoportvezetőtől? 

Létrehozható-e egy reflektív, egyéni tanulási utakat is lehetővé tevő, életszerű helyzetbe 

ágyazott foglalkozási forma?  

A megoldás erre az lehet, ha választási lehetőséget kínálunk a program 

résztvevőinek az igényeikhez és az életkorukhoz igazított módszer és téma kínálatban. 

Erre terep lehet akár egy tárlatvezetés, akár egy múzeumpedagógiai foglalkozás is, de 

egyre nagyobb teret hódítanak a játékok, amelyeket beépíteni is lehet az előbbi 

módszerekbe, de egyre elterjedtebbek már a múzeumi játékosítás (gamification) is. 

Joggal tehetjük fel a kérdést, hogy miért épp a játékosítást emeljük ki, mint az egyik 

kijelölt programfejlesztési irány? 

 

3. Látogatókutatás 

A múzeumokban nem csak a tudásról és tanulásról alkotott új szemlélet, de a 

látogatókutatások is olyan eredményeket vagy akár szemléletváltást hozhatnak, 

amelyek segíthetnek a programfejlesztések irányait kijelölni.  



A Magyar Nemzeti Múzeum több éve online elégedettségi kérdőívet tölt ki 

múzeumpedagógiai foglalkozásra diák csoportokat hozó tanárokkal. 2017. február 16-

tól 2017. április 6-ig tartó időszakban egy empirikus, minden résztvevőre kiterjedő 

múzeumpedagógiai felmérést végeztem. A mintavétel során 24 tanár, 272 diák (13 

csoport) és 4 múzeumpedagógus véleményét mértem fel kérdőíves kutatásban. A 

kutatás megerősítette a módszertani sokszínűség szükségességét, de olyan okokat és 

elvárásokat is feltárt, amelyek eddig rejtve voltak.6 A kutatásból most csak a témába 

vágó részleteket emelek ki. 

Kíváncsi voltam rá, hogy a gyerekek az alkalmazott módszerek közül melyeket 

szeretik: a beszélgetést (amelyet általában a foglalkozás elején használunk); a közös 

játékot, játékos feladatokat; csoportmunkát vagy a tárgy-, illetve fegyvermásolatokat és 

ruharekonstrukciókat?  

A kérdőívek mindig az adott csoport számára készültek, életkoruknak megfelelő 

fogalmazási móddal és az adott foglalkozásának megfelelő kérdésekkel. A kérdésekre 

adott válaszok azt mutatják, hogy a négy kategóriába besorolt (de jellemzően ennél 

több), a foglalkozáson használt módszert a gyerekek hasonló arányban jelölték 

fontosnak. A beszélgetést az összes válaszadó 39,8 %-a; a csoportmunkát, játékos 

feladatokat 49 %-a; a tárgymásolatok, ruhák használatát 43,8 %-a jelölte meg. Ez arra 

enged következtetni, hogy a változatos módszerek alkalmazása azért eredményes, mert 

a különböző tanulási stílusú gyerekek más és más módszerben érezték jól, tudtak 

kibontakozni. 

A pedagógusokkal végzett kérdőíves kutatásból kiderült, hogy a 

legfontosabbnak a játékos módszereket, játékok alkalmazását és a megfogható 

tárgyakat, fegyvereket, ruhákat jelölték meg. Ez azt jelenti, hogy az összes kitöltő 

70,8%-a értékelt a legfontosabbra ezeknek a módszereknek az alkalmazását. 

Mindeközben érdekes módon a történelmi hitelesség és a Kerettantervhez kötődés 

leghátul végzett. Ennek oka az lehet, hogy a tanárok inkább az élmény és szórakozás 

miatt hozzák el az iskolai csoportjukat, amely közben elkerülhetetlenül ismerethez is 

jutnak a kulturális örökségükről.  

A pedagógusok a digitális technológiai lehetőségeket, vagyis a különböző 

infokommunikációs eszközök alkalmazását nem tartották elsődlegesen fontosnak, de a 

többség szerint szükséges. Bár ebben a kérdésben nagyon megosztottak voltak a 

válaszok.  

                                                             
6 Suba Eszter Leona: A „történelem” múzeumpedagógiai vetületei – Elméletek és gyakorlatok – egy 
empirikus kutatás tükrében (szakdolgozat, PPKE BTK) Piliscsaba, 2017. Témavezető: German Kinga 
PhD (A kutatás eredményei nem lettek publikálva.) 



A látogatókutatás eredménye is alapvetően kijelöli, hogy a játékos feladatok és 

játékosítás irányába kell fejleszteni, szorosan összefüggésben a tárgymásolatok, 

rekonstrukciók fejlesztésével. S miközben hagyományőrző csapatokkal és kézműves 

mesterekkel vettük fel a kapcsolatot tárgyfejlesztés céljából, aközben a játékosítás is 

elindult a múzeum berkein belül. 

 

4.  Játék és játékosítás 

Milyen a múzeumi játék vagy játékosított program a múzeumban? Miért jó a 

játékosítás a múzeumnak?  

A játék talán egyidős az emberiséggel. Ahogy a kisgyermek is szinte az első 

pillanattól kezdve játék közben önként próbálgatja alakítani a világot, megismerni 

annak jellemzőit. Ahogy a gyermekek nőnek vagy az emberiség történelme halad, úgy a 

játékok is egyre bonyolultabbak. 

A játék hasznos is, hiszen aki végzi, legyen az gyerek vagy felnőtt, szabadon, 

örömszerzés céljából teszi, miközben megismeri magát, társait, a világot és abban 

elfoglalt helyét is. Sok játékot egyedül is lehet játszani, mégis a társakkal közösen 

folytatott játék, vagyis a társasjáték, az a forma, amely társadalmi funkcióját betölti és 

közelebb hozza az embereket egymáshoz. 

A múzeumi játék akkor jó, ha a múzeum kiállításaiban kódolt ismeretekre épül, 

multiperspektivikus és minden tudás-területen fejlesztőleg hat a résztvevőkre, 

miközben lehetőséget nyújt számukra a legszélesebb körből meríteni számukra 

releváns információkat. A játékos programok hatékonyabbak, mint a hagyományos 

ismeretátadói módok és lehetőséget teremt, hogy egy csoporton belül több résztvevő 

szerezzen élményteli, közösségi interakcióban megkonstruált, hétköznapi életben is 

használható tudást.  

Valójában azért fontos a játékosítás, mert segíti a múzeumi tudásélmény elérését, 

azáltal hogy a résztvevő egy játékos, mégis életszerű helyzetben tanul. Mindeközben a 

játékos forma az önreflexió és jelenre vonatkozó tartalom felfedezésére is alkalmas. 

 

5. Új szemléletben születő fejlesztések 

A látogatókutatás és az egész múzeumi tudásközvetítési trend az új módszerek, a 

játékos feladatok és a játékosítás irányába mutat. Hogyan valósítható mindez meg a 

gyakorlatban?  

A konstruktivista pedagógiai szemléletben a klasszikus ismeretátadó módszerektől 

kezdve a legújabb játékosítás alapú módszerekig minden belefér, úgy, ahogy a 

felhasznált eszközöknek is csak a képzelet szabhat határt, a kritérium velük szemben, 



hogy a résztvevők egyéni igényeihez, különbségeihez illeszkedjen és életszerű módon, 

érvényes tudáshoz juttassa őket. 

A Magyar Nemzeti Múzeumban különböző múzeumpedagógiai foglalkozásokon már 

korábban is megjelentek a játékos feladatok, azonban kifejezetten játékosított 

programok 2018 tavaszától kerültek kidolgozásra. 

Múzeumpedagógiai foglalkozás és tárlatvezetés keretébe sok módszer beépíthető, 

mint a kincskereső feladatok, történetbe ágyazott tárgyak életre keltése, jelentek 

eljátszása. Egy fontos szempont, hogy a résztvevők akkor szerezhetik meg a számukra 

legérdekesebb információt, ha az egyetlen kerettörténetbe ágyazott programon 

választhatnak, hogy melyik történeti elemmel (tárgy, személy, fogalom stb.) 

foglalkoznak és azt hogyan építik tovább a történetben. Ez ezért is fontos, mert egyrészt 

a szabad választással és az egy kerettörténetben illeszkedő, de különböző irányból 

visszatérő elemek segíthetnek a mélyebb megértésben, tudásépítésben. Alapvetően erre 

bármilyen kiállítás és program alkalmas lehet, valójában a program fejlesztő 

kreativitásán és lehetőségein múlik. Ezek a lehetőségek egyrészt lehetnek technikaiak, 

másrészt fontos tisztában lenni a játékosítás gyakorlati lehetőségeivel is. 

A Nemzeti Múzeumban olyan játékosított programok érhetők, mint a Ligák harca és a 

Vas fiai, amelyek a stratégiai társasjátékok elvére épülnek. Ezek a programok az átlagos, 

30 fős csoportnagyságra készültek el.  

A Ligák harca Hunyadi Mátyás megválasztás előtti időkben a résztvevőket a ligák 

harcába kalauzolja. A kiállítás megismerése utána a résztvevőknek egy-egy korabeli 

család tagjaiként kell ligákat, érdekszövetségeseket létrehoznia különböző, választható 

módokon, befolyást szerezni és növelni. Az lesz a nyertes, aki elég hatalmat és elég jó 

szövetséget köt ahhoz, hogy a saját jelöltjét jutassa a trónra. 

A Vas fiai interaktív stratégiai társasjáték keretei között megismerkedhettek a 

vaskorban élt népek mindennapjaival. 

Az első szakaszban a játékosok megismerkednek a vaskor Kárpát-medencében élő 

népeivel és tárgyi kultúrájával. Ez alapján építik fel karaktereiket. Kelta és szkíta törzsek 

küzdenek a térség természeti kincseiért. Minden törzsben helyet kap kézműves, harcos, 

szakrális vezető (keltáknál druida, szkítáknál sámán), és törzsfőnök. Közösen 

határozzák meg, hogy milyen nyersanyagokra van szüksége a törzsnek. Ez alapján indul 

el a játék második szakasza: a letelepedés. 

A Kárpát-medence birtokba vételéhez a törzs tudására, stratégiai és diplomáciai 

érzékére van szükség. A szomszédos törzsek háborúzhatnak a természeti kincsekért, de 

békésen is élhetnek egymás mellett. Az egyes karakterek különleges képességei döntőek 



lehetnek a játék végén, de sokat számít a törzstagok tudása is: akkor telepíthetnek le 

egy-egy nemzetséget, ha jól válaszolnak a játékmester által feltett kérdésre. 

A győztes az lesz, aki először megszerzi a törzse számára szükséges összes 

nyersanyagot. A játék a résztvevők (főleg középiskolás diákok) visszajelzései alapján 

nagy sikert aratott. 

Azonban rá kellett ébrednünk, hogy a múzeum saját belső erőforrásból nem képes 

annyi és olyan minőségi játékot fejleszteni, amely az elmúlt időszak tapasztalatai 

alapján szükséges lenne. Erre áthidaló megoldás külső segítséget bevonni. A lehetőséget 

meglátva, múzeumok iránti elhivatottsággal megjelentek játékfejlesztő cégek. A Magyar 

Nemzeti Múzeum például az Open History-val közösen, együttműködve hoz létre 

játékokat. A közös játékfejlesztés jelenleg is folyik. 

Az Open History a Magyar Nemzeti Múzeumban az ország legnagyobb múzeumi 

játék-szemléjét szervezte meg 2019. április 5-én,7 az első Múzeumi Játékmustrát. 

Szakmai délelőtt után a résztvevők megismerkedhettek a társasjáték-fejlesztők, a 

múzeumok, a művészek és a cégek legjobb játékait. A rendezvény számtalan múzeumi 

szakembert és vállalkozót hozott össze a közös cél, a múzeumi tudásélmény 

megteremtése céljából. 

A játék ott és akkor élménye tovább hat, újra bevonzani képes ugyanarra a 

programra a résztvevőket. Fejlesztésében célszerű szakszerű segítséget kérni. Erre 

kínál lehetőséget az országjáró Játékmustra,8 illetve a következő Múzeumi játékmustra 

2020 március 28-án. 

A játékosított programok mellett pedig érdemes a többi múzeumi programban is 

kipróbálni újabbnál újabb játékos módszereket.  Ebben a fejlesztő munkában pedig 

érdemes olyan módszertani kézikönyveket9 is átlapozni, amelyekkel saját 

szemléletünket és meglévő gyakorlatunkat is át tudjuk formálni.  

 

 

 

                                                             
7 https://www.openhistory.hu/muzemijatekmustra 
8 https://magyarmuzeumok.hu/cikk/a-jatekmustra-orszagjarasarol 
99 Petőné Nagy Csilla: Módszertani kézikönyv, Budapest, 2005. mellett ajánlom még: dr. Spencer 
Kagan és Miguel Kagan: Kagan kooperatív tanulás, Budapest, 2009. 


