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KOLTAI ZSUZSA 

A múzeumok élethosszig tartó tanulással 
kapcsolatos új feladatai, kihívásai és lehetőségei 
az amerikai szakirodalom és gyakorlat tükrében 

A múzeumok élethosszig tartó tanulásban betöltött kimagasló szerepe ma már meg-
fellebbezhetetlen tény. A múzeumok gyűjtő és tudományos tevékenysége jelentős 
lökést adott a tudományos ismeretek fejlődésének már a XIX. század második felétől 
kezdve. Az USA-ban több mint egy évszázada megjelent múzeumi berkekben az a 
törekvés, hogy a múzeumok elsősorban mint oktatási intézmények funkcionáljanak a 
társadalomban. Ez a törekvés vezetett ahhoz, hogy az 1950-es évektől kezdve kifeje-
zetten oktatással foglalkozó részlegeket alakítottak ki a múzeumokban, ahol tudato-
san kiképzett önkéntesek foglalkoztak az iskolai osztályokkal.1 A múzeumi szakmai 
tanácskozásokon ebben az időszakban az oktatási részlegek működésével, feladatai-
val kapcsolatos kérdések voltak fókuszban. Az 1970-es években a múzeumi szakma 
öntudatra ébredésével összhangban a fő hangsúly az intézmények akkreditációjára, a 
múzeumi célkitűzések hivatalos megfogalmazására, valamint az etikai kódex elké-
szítésére esett.2 A világ nagy részén elterjedt gyakorlattal szemben, miszerint a mú-
zeumok támogatását, alapelveit és felügyeletét központi állami intézményeken ke-
resztül határozzák meg az Egyesült Államokban lokális felügyeleti és támogatási 
rendszer alakult ki. Az ezt követő időszakban az amerikai múzeumok egyre növekvő 
pénzügyi támogatásokhoz jutottak részint a szövetségi ügynökségek, részint külön-
böző magánalapítványok által. E folyamat következményeképp az 1980-as években 
a fő hangsúly a múzeumi marketing különböző feladataira esett, teret nyert az az 
elképzelés, miszerint a múzeum a kulturális piacon értékesíthető, termékként értel-
mezhető szolgáltatást termel, mely célcsoportjait a piaci viszonyok között alkalma-
zott módszerekkel kell elérni. 

Az amerikai múzeumoknak az 1990-es években a társadalmi változások követ-
keztében új kihívásokkal kellett szembenézniük. Ezek közül a múzeumi funkciók 
változására és felvállalandó feladatok bővülésére leginkább a társadalom különböző 
rétegei között egyre mélyülő kulturális szakadék, az állami oktatás színvonalának 
hanyatlása és az otthonról elérhető információs és szórakozási lehetőségek körének 
ugrásszerű megnövekedése hatott. 

A XXI. század elején a múzeumoknak szerepet kell vállalniuk a lokális közösség 
építésében, a helyi tradíciók megőrzésében, a lokális identitás erősítésében. Szerepet 
játszanak az etnikai identitás megőrzésében, mely kérdéskör a társadalom komplexi-
tásának megfelelően különös jelentőséget nyer az USA-ban. A múzeumok számára 
az élethosszig tartó tanulással kapcsolatos legnagyobb kihívás napjainkban az, mi-
ként tudnak bekapcsolódni az információs világhálóba, milyen lehetőségeket talál-

                                                        
1 Burcaw, p.218. 
2 U.o. p.219. 
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nak arra, hogy virtuális kiállításaikkal, programjaikkal megfeleljenek az edutainment 
követelményeinek az interneten keresztül is. A nagy amerikai múzeumok követendő 
példával szolgálnak ezen a területen. Különösen követendőnek tartom azt a gyakor-
latot mely az alap-és középfokú iskolákban dolgozó pedagógusok elérésére törek-
szik. Bevett gyakorlat, hogy a múzeumok honlapjai olyan, bárki által letölthető óra-
tervezeteket, adatbázisokat, oktatási segédleteket jelenítenek meg, melyeket a taná-
rok felhasználhatnak a diákokkal való munkájukban, beépíthetik azokat a 
curriculumba, hatékonyan összekötve a múzeum által, a gyűjteményre és az ott fel-
halmozott tudásra alapozott tanulási lehetőségeket az iskolai keretekben folytatott 
formális tanulással. Sikeres példáit tapasztalhatjuk ennek a törekvésnek a 
Smithsonian, a Metropolitan, vagy az Exploratorium honlapjain. 

Rendkívül gyorsan változó társadalmunkban a múzeumoknak újra kell gondol-
niuk a múzeumi oktatás szerepét, funkcióját és gyakorlatát. Az aktív időskorúak 
arányának növekedése, a hagyományos családmodell felbomlása, az egyedülállók 
arányának ugrásszerű megnövekedése új típusú interaktív társasági lehetőségeket 
igényelnek. Nagyon sok közösség mára multikulturálissá, soknyelvűvé és soknemze-
tiségűvé vált, nem is beszélve a vallási sokféleségről. Ahogy a társadalom változik, 
úgy változik a múzeumok potenciális közönsége is. A helyi közösségekkel való új típusú 
együttműködés sok olyan képesség és kompetencia meglétét feltételezi melyek pár évti-
zeddel ezelőtt még nem voltak szükségesek a tradicionális múzeumi mediáció során. 
Jocelyn Dodd meglátása szerint ezek a képességek kevésbé sajátíthatóak el szisztemati-
kus tanulással, sokkal inkább networkingen és egyeztetésen alapulnak.3 

A felnőttek tanulási folyamatai a múzeumban 
Charles F. Gunther meglátása szerint a felnőttek múzeumokkal kapcsolatos attitűdje-
it pozitív irányba módosíthatjuk akkor, ha a hagyományos tanulási formákat (veze-
tett túra, előadás, film) kombináljuk a szociális interakció nyújtotta pozitív élmény-
nyel. A múzeumoknak több olyan lehetőséget és programot kell kínálniuk, melyek 
egyesítik magukban azokat a tényezőket, melyek ösztönzők lehetnek a múzeumi 
program, mint szabadidős tevékenység választásában (szociális interakció, aktív 
részvétel, kényelmes és kellemes környezet)4 

Marilyn G. Hood a szociológia, marketing valamint szabadidő-kutatás szakiro-
dalmának feldolgozása alapján a szabadidő eltöltésének öt attribútumát találta. 

1) Tanulásra való lehetőség 
2) Szociális interakció 
3) Új tapasztalatok szerzésének lehetősége 
4) Aktivitás 
5) Kellemes időeltöltés valaki társaságában5 
A múzeumoknak ahhoz, hogy az informálisan tanuló felnőttek igényeire reagálni 

tudjanak a programkínálatuk kialakítása és a kiállítás felépítése során figyelembe 
kell venniük azt, hogy a felnőttek milyen motivációk, preferenciák alapján választ-
ják a múzeumlátogatást, mint szabadidős tevékenységet. 

Az elmúlt időszakban több, a múzeumi látogatók tanulási folyamataival, mód-
szereivel és lehetőségeivel foglalkozó elmélet és modell született meg. Ezen model-

                                                        
3 Dodd, p.131. 
4 Gunther, p.127. 
5 U.o.19. 



A múzeumok élethosszig tartó tanulással kapcsolatos új feladatai 

 63 

lek kialakítása pszichológiai, pedagógiai és szociológiai alapokra támaszkodva szü-
letett meg. A múzeumi tanulással foglalkozó elméletekkel kapcsolatban még nem 
született konszenzus, gyakori problémát jelent az, hogy a túlzottan sok, különböző 
terület felölelésére való kísérlet eredményeképp teoretikussá válnak, rosszabb eset-
ben alkalmazhatatlanok a gyakorlatban. 

Jean Piaget és Erik Erikson elméleti munkásságán alapulva határozza meg Nina 
Jensen a gyerekek, tinédzserek és felnőttek eltérő szükségleteit a múzeumi tanulás 
során. Problematikusnak tartja, hogy míg napjainkban az iskolai oktatás elméletben 
alapvetően meghatározó e két teoretikus elmélete, addig a múzeumi oktatással kap-
csolatos elméleti művekben kevéssé érvényesül jelentőségük.6 Meglátása szerint a 
múzeum oktatási programjának kidolgozása során figyelembe kell venni a potenciá-
lis látogatók motivációit, érdeklődési területeit, valamint az életútjuk során már 
megszerzett tapasztalatokat. Ehhez elengedhetetlennek tartja a látogatókutatást, a 
múzeum közönségének megismerését. 

Tasse és Lefebvre 1996-ben publikált esszéjükben a múzeumi tanulásnak egy 
olyan tág meghatározását adják, mellyel a szakemberek legnagyobb része egyetért-
het. Véleményük szerint a múzeumban történő tanulási folyamat magába foglalja a 
látás, megfigyelés, az adott jelenségben való elmélyedésen keresztüli tanulást és 
különösen a már meglévő tudáson alapuló jelentések, tartalmak konstruálását.7 A 
felnőttek olyan tanulási lehetőségeket keresnek, melyek kapcsolódnak a életútjuk 
során folyamatosan változó szerepeikhez. A felnőttek múzeumi programokba való 
bekapcsolódásánál elsődleges jelentőségű az, hogy mennyiben illeszkednek érdeklő-
dési körükhöz, mennyiben sajátíthatnak el általuk képességeket vagy mennyiben ad 
választ olyan kérdésekre melyek éppen aktuálisan foglalkoztatják őket. Míg a gyer-
mekek tapasztalatszerzése jellegét tekintve külső, a velük megtörtént dolgokon ala-
pul, addig a felnőttek személyes tapasztalatát meghatározza egyéni identitásuk. Nina 
Jensen meglátása szerint a felnőttek fejlődése elsősorban nem pszichológiai. Sokkal 
inkább kapcsolódik az életút során felmerülő különféle változó szociális szerepek-
hez.8 A felnőttek múzeumi látogatásuk során hozzák magukkal saját elvárásaikat, 
tapasztalataikat és céljaikat, mely igényeket, elvárásokat a múzeumnak meg és fel 
kell ismernie, azokat a múzeumi programkínálat kialakításának figyelembe kell 
vennie. Marilyn G. Hood kutatásai szerint a fiatal felnőttek valamint a kisgyermekes 
szülők elsősorban a szociális interakciókat, valamint az edutainment-et nyújtó prog-
ramokat részesítik előnyben és kevésbé érdeklődnek a múzeumi tanulási lehetősé-
gek, valamint a szabadidő hasznos eltöltését szolgáló programok iránt.9 

Bernice McCarthy kombinálta a XX. századi oktatási elméleteket a saját oktatási 
tapasztalataival és ezek alapján négy felnőtt tanulói típust különböztetett meg: 

1.) „Az információkat konkrétan észleli és reflektíven dolgozza fel azokat. Hal-
lás alapján tanul. Szereti a vitákat. Kimagaslik a több perspektívájú tapasztalatszer-
zésben. A múzeumlátogatás során személyes jelentés megszerzésére törekszik. Ked-
venc kérdése: Miért? 

2.) Információészlelés absztrakt módon feldolgozása reflektíven. Szereti a té-
nyeket és a részleteket. Szereti megismerni azt, hogy egyes területek szakértői mi-

                                                        
6 Jensen, p.110. 
7 Blais, p. 32. 
8 Jensen, p.114. 
9 Gunther,. p.124.  
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ként vélekednek az adott jelenségről. Kritikusak az információkkal kapcsolatban, 
adatokat gyűjtenek. A múzeumlátogatás során a feliratokat adatgyűjtés érdekében 
tanulmányozzák. Kedvenc kérdésük: Mi? 

3.) Információ észlelés absztrakt módon, feldolgozása aktívan. Pragmatisták, 
akik a józan paraszti észre hallgatnak. Képesség-orientáltak. Használható informáci-
ókat keresnek. A múzeumlátogatás során elsősorban az érdekli őket, hogy a művész 
miként alkotott vagy hogy egyes tárgyak miként jöttek létre. Kedvenc kérdésük: 
Hogyan működik? 

4.) Információészlelés konkrét módon feldolgozása aktívan. Kísérletekből, tár-
gyak kipróbálásán keresztül és hibákból tanulnak. Hisznek saját képességeik felfe-
dezésében. Szeretik a változatosságot és lelkesednek az új tapasztalatokért. Azokat a 
múzeumi programokat preferálják, ahol különféle ötletek és új anyagokat tapasztal-
hatnak meg. Kedvenc kérdésük: Ha?”10 

 

McCarthy megfigyelte, hogy mind a négy tanulási stílus létezik és egy felnőt-
tekből álló átlagos tanulócsoportban mindegyik előfordul 

A tanuláselméletek gyakorlati hasznosításának egyik legkiválóbb példáját a San 
Franciscó-i Exploratorium adja. Az 1969-ben Frank Oppenheimer által alapított 
intézmény fő missziójaként az alábbiakat fogalmazta meg: „ Tegyük lehetővé az 
emberek számára hogy elhihessék azt, hogy a körülöttük lévő világ megismerhető az 
ő számukra is”11 Ez a tágan értelmezett filozófiai célkitűzés vezetett ahhoz a meg-
győződéshez, hogy a múzeumnak egy olyan hellyé kell válnia, ahol az emberek 
közvetlenül tapasztalhatnak, kipróbálhatnak dolgokat. Az Exploratorium elutasította 
a művészet és tudomány kettőségét és azt az alapelvet követte, hogy a tudomány 
rendelkezik esztétikai, a művészet pedig kognitív dimenzióval. Az Explorato-
riumban interaktív tudományos és művészeti kiállításokat alakítottak ki. Az intéz-
mény mindemellett a tanártovábbképzés nemzeti központjaként is működik. Az 
intézményt az Encyclopaedia Britannica a következőképp határozza meg: „az empi-
rikus, hands-on tudományos központ archetípusa”.12 A középiskolai természettudo-
mányos és matematika tanárok szakmai fejlesztése és képzése több mint 20 éve ma-
gas színvonalon folyik az Exploratorium keretein belül működő Teacher Institute-
ban. (TI), oktatási programjaikban nagy szerepet kap a közösségépítés, a többnyel-
vűség. Workshoppokkal, tapasztalt TI-tanárok mentorságával, internet alapú forrá-
sokkal, valamint osztálytermi foglalkozásokkal növelik a tudományos tárgyak taní-
tásának hatékonyságát. A University of California Santa Cruz és a londoni King’s 
College együttműködésében 2002 óta működik az Informális Tanulási és Iskolai 
Központ(„Center for Informal Learning and Schools”) mely doktori, poszt-doktori 
valamint szakmai képzési programokat nyújt oktatóknak, tudósoknak és kutatóknak. 
Az intézmény elsődleges célja az, hogy fejlessze kooperációt az iskolák és az olyan 
intézmények között, ahol informális tanulásra nyílik mód. 

Napjaink információs társadalmában a múzeumi mediáció elengedhetetlen esz-
közévé vált az internet. A múzeumok, múzeumi oktatással foglalkozó szervezetek 
olyan interaktív, a tanulást lehetővé tevő, a felhasználók aktív közreműködésén ala-
puló, a múzeum oktatási, kultúraközvetítési tevékenységéhez illeszkedő weboldala-
kat fejlesztettek ki, melyek minden korábbinál demokratikusabbá teszi az élethosz-

                                                        
10 U.o. p.122. 
11 Hein, H. 
12 www.exploratorium.edu/visit/index.html  (2007. augusztus 21.) 
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szig tartó tanulás folyamatába való bekapcsolódást. Online interaktív kiállításokat, a 
tanárok által az osztályteremben alkalmazható tevékenységforma- javaslatokat, va-
lamint az otthoni, önálló kísérletezésekhez segítséget nyújtó ötleteket találunk a 
múzeumi honlapokon. A Smithsonian honlapja több mint 1300, oktatási tevékeny-
séghez felhasználható anyagot nyújt az érdeklődők számára on-line, melyek között 
óraterveket, weboldalakat, felfedezésekkel, kutatásokkal, az aktuálisan zajló terep-
munkával kapcsolatos adatokat és történeteket, különféle a gyerekek foglalkoztatását 
lehetővé tevő játékokat, tevékenységformákat találunk.13 A Smithsonian lehetőséget 
biztosít arra, hogy a diákok kapcsolatba lépjenek a múzeummal anélkül, hogy el-
hagynák az osztálytermet, hiszen az interaktív videokonferencia szolgáltatásukkal az 
interneten keresztül folytatják oktató tevékenységüket a múzeumi szakemberek és az 
önkéntes docensek. A program kialakításánál törekedtek arra, hogy figyelembe ve-
gyék a különböző életkori csoportok tanulási sajátosságait. Például a Smithsonian 
keretében működő National Air and Space Museum 45 perces interaktív video-
konferencia-programot kínál a középiskolás korosztálynak, melynek keretében a 
múzeumi szakemberek ismertetik meg a gyerekeket az űrutazással kapcsolatos leg-
érdekesebb kérdésekkel. Az általános iskolás korosztály számára olyan 30 perces 
foglalkozásokat tartanak, ahol a gyerekek elődleges források segítségével ismerked-
hetnek meg a repülés tudományos hátterével, a Wright fivérek koncepciójától kezd-
ve a sárkányeregetésig. A múzeumi szolgáltatás magában foglalja a videókon-
ferenciára felkészítő osztálytermi foglalkozáshoz szükséges anyagokat és tevékeny-
ségek leírását.14 

A Smithsonian előremutató kísérletet valósított meg az internet alapú lifelong 
learning megvalósításában azzal a 2003-ban indított programjával, mely célul tűzte 
ki, hogy az öt éven keresztül az ország vidéki kisvárosaiba utaztatott „Key 
Ingredients- America by food” kiállításhoz kapcsolódóan egy olyan interaktív inter-
netes felületet hozott létre, mely egyrészről folyamatosan dokumentálja a lokális és 
regionális étkezési szokásokat, egyre bővülő információt nyújt azon települések 
helyi étkezési lehetőségeiről, ahol a vándorkiállítás megfordult. Másrészről a prog-
ramhoz kapcsolódóan létrehozták az úgynevezett „ Amerikai szakácskönyv projek-
tet”, mely a nyilvánosság számára nyitott fórumként működik, ahova bárki feltölthe-
ti az általa preferált vagy érdekesnek tartott recepteket, elmesélhet az adott ételhez 
kapcsolódó személyes emléket, vagy történeti hitelességű történetet. A program 
célja, hogy a múzeumi kiállítási anyagokra és a múzeumban felhalmozott ismeretek-
re alapozva az weboldal az érdeklődők aktív közreműködésével létrehozott interak-
tív internetes felületté váljon.15 Ezáltal megvalósul a felnőttek már megszerzett ta-
pasztalatainak, előzetes ismereteinek a hasznosítása is. 

Az internetes közvetítés lehetőségének kihasználásával a múzeumi mediációban 
hagyományosan alkalmazott „story-telling” új perspektívái nyílnak meg. 

Julie Springer a chicagói National Gallery of Art munkatársa a digitális törté-
netmesélés szociális és multikulturális aspektusát egyaránt fontosnak tartja. A törté-
netmesélés és szóbeli történetbe integrált narratív informálódási folyamat lehetősé-
get nyújt saját tapasztalataink és a kulturális örökség jobb megértésére, másokkal 
való megosztására. A digitális történetmesélés sok olyan elemet használ fel melyek a 

                                                        
13 www,smithsonianeducation.org/educators/educational_services (2007. augusztus 21.) 
14 www,nasm. si.edu/education/classroom_videoconf.cfm (2007. augusztus 21.) 
15 www.keyingredients.org (2007. augusztus 21.) 
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tradicionális, előadáson alapuló történetmesélés kelléktárába tartoznak. (vizuális, 
verbális, kinetikai elemek). Mivel a digitális történetmesélés feladatok sorát egyesíti 
magában – pl.: forgatókönyvírás, szerkesztés, vizuális megjelenéssel kapcsolatos 
manipuláció, zeneválasztás, hangeffektusok stb. – a múzeumi oktató egy múzeumi 
óra alatt is többféle tanulási stílust próbáltathat ki a résztvevőkkel.16 

A tanulmányban vázolt elméleti és gyakorlati példákból kitűnik, hogy a múzeum 
és az élethosszig tartó tanulás kapcsolatában új fejezet kezdődött, mely elsősorban a 
látogatókutatás és a tanuláselméletek tapasztalatainak múzeumi kamatoztatásában, 
az interaktív internetes felületek múzeumi mediáció szolgálatába állításában, vala-
mint új tanulási módok és módszerek infrastrukturális és intézményi, szervezeti 
hátterének létrehozásában ölt testet. 
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