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A téves elképzelésekr ıl
Etienne Bolmont

Gyakran gondolják azt, hogy természettudományos tárgyak tanulásakor egymással szembeálló
módszereket kell alkalmazni. A behaviorizmushoz köthetı, jobbára hagyományosnak titulált módszer
szerint az ismeretet a tudással felruházott személy (tanár) közvetíti az ismerettel nem rendelkezı, a
tanuló felé. Ezzel a módszerrel tanítanak tényeket, alapismereteket (például a számsorokat). A múlt
század második felében a természettudományos oktatás területén egy új módszer, a Piaget nevéhez
köthetı konstruktivizmus kezdett elterjedni. Eszerint a gyerekek ismereteiket olyan elemekbıl építik fel,
amelyek megkérdıjelezik mind a saját, mind a külsı hatásra kialakított nézıpontot. „Minden tanulás
magában foglalja a jelenségek, helyzetek és események (beleértve a tantermi utasításokat is)
értelmezését a tanuló már meglévı ismereteinek szemszögébıl.” Noha Piaget csak a tanuló és a vele
szemben álló tapasztalati világ (a tárgyak és a természet világa) közötti interakcióra fekteti a hangsúlyt,
nem feledkezhetünk meg A TANULÓ ÉS TÁRSADALMI környezete közötti kapcsolatról sem. Ezt
dolgozta ki Vigotszkij a szociális konstruktivizmus gondolatrendszerében, amely szerint a fejlıdés során
a nyelv az egyik alapvetítı közvetítı. Ezek alapján a gyerek azáltal is tanul, hogy ütközteti saját
elképzeléseit a társaiéval és a tanáréval. A tanár a két korábban említett módszer alkalmazásával és a
körülmények figyelembevételével választhat, hogy egyszerően átadja-e az ismeretet vagy készteti-e a
tanulót arra, hogy maga sajátítsa el azt. Bármikor, amikor ez a választási lehetıség fennáll,  a tanuló
ismereteibıl kell kiindulnunk, amelyek két szinten léteznek:
− az oktatási rendszerben megszerzett operatív tanult ismeretek
− a probléma személyes értelmezése által kialakított elképzelések, amelyek jobbára szilárdak és

nehezen megkérdıjelezhetık.

Elképzelések vagy téves elképzelések?
A téves elképzelés kifejezés azt az a priori elgondolást feltételezi, hogy a tanulónak a problémával
kapcsolatos véleményében kifejezett elképzeléseit két csoportba kell sorolni: igaz vagy hamis. Ha a
tanuló  elképzeléseit a tanár a tanulást akadályozó hibaként kezeli, szembe helyezkedik a
konstruktivizmussal. Az értékítélet a tanár tudásán vagy a tantervben meghatározott tudás kifejezésen
alapul. Ami a gyereket illeti, ı nem érzékel hibát elképzelései kifejezésekor, inkább magabiztos, vagy
szélsıséges esetben kétkedı, de mindig következetes saját világszemléletében. Az oktatás során
hagyni kell, hogy a gyerek saját gondolataiból induljon ki és jusson el oda, hogy megkérdıjelezi azokat.
Ezt kognitív módon is el lehet érni, amikor is ellentmondást tapasztal a külvilággal szemben
(megfigyeléssel, tapasztalattal vagy modellel kapcsolatban), vagy szociális kognitív módon, amikor
ellentmondásba kerül társai, a pedagógus, vagy egyéb információ-források által megfogalmazott
elképzelésekkel. A gyerek nem tiszta lappal indul a tanulás ösvényén. Vannak olyan ismeretei,
amelyekrıl a tanárnak tudnia kell ahhoz, hogy megfelelı tanítási módszert tudjon alkalmazni. Egyrészt a
gyerek tudomására kell hozni tévedését és felkészíteni ıt annak kijavítására vagy megkérdıjelezésére,
másrészt a tanárnak ki kell dolgoznia olyan módszereket, amelyekkel feltérképezi, mi akadályozza a
tanulást. A szakirodalomban sokféle módon utalnak az elképzelés fogalomra: elızetes tudás, alternatív
tudás, naiv hit, mentális reprezentáció, alternatív fogalmi szerkezetek, naiv elméletek.

Az elképzelések jellemz ıi
Noha idınként elıfordul, hogy egy kis kétkedéssel fejezi ki a tanuló elképzeléseit, azokhoz legtöbbször
ragaszkodik, azokat megvédi. Az elképzelések érzékek által tapasztalt megfigyeléseken alapulnak,
amelyek bizonyítékként szolgálnak a tanuló számára. Ez az egyike azon ismeretelméleti akadályoknak,
amelyeket Bachelard elsı tapasztalatnak nevezett, amikor azt állította, hogy a tudomány nem az
utcákon vagy a mezıkön alakult ki. Ezek az elképzelések ellenállnak a változásnak és az alkalmazott
pedagógiai módszerek nem mindig elégségesek ahhoz, hogy akár a kísérletbıl vagy megfigyelésbıl
fakadó feltételezett bizonyítékok, akár a pedagógus meggyızı ereje, akár a tanulótársak hatása
megkérdıjelezze azokat. Mindezek együttese hozzájárul a probléma helyes megközelítéséhez, s a
kérdést a tanuló vagy pragmatikusan a saját elméletei, vagy opportunista módon tanult ismeretei alapján
válaszolja meg.
A konstruktivizmus szerint a tanuló egy összetett folyamat során megkérdıjelezheti elméleteit. Ez két
szinten, az ismeret és az egyén szintjén következik be. Az egyiken a tudásrendszert szét kell rombolni,
ami megingatja a tanulót. A továbbiakban az új ismeretet újra kell strukturálni, hogy a tanuló ismét stabil
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állapotba kerüljön. Ezt Piaget fokozott újra-stabilizációnak nevezi. Ha túl nagy a szakadék a régi és az új
ismeret között (Vigotszkij legközelebbi fejlıdési elve alapján), elképzelhetı, hogy a tanuló nem tudja azt
átlépni, mely azt tükrözi, hogy vagy a kínált magyarázat nem elégséges és a tanuló ragaszkodik korábbi
elképzeléseihez, vagy a destabilizáció túl erıs és így elfogadhatatlan volt a tanuló számára, ezért
visszautasítja az újat.
Az elképzelések keletkezése
Elképzelések akkor jelennek meg, amikor a tanulónak meg kell oldani egy tudományos problémát vagy
megmagyarázni egy jelenséget, és konkretizálni kell a kérdésre adott választ. Eredetük gyakran a fizikai
világgal való napi tapasztalaton alapul, az ismerıs és a problematikus helyzet közötti analógiára épül,
amit az alábbi példa is jól szemléltet:
− Hogyan magyarázzuk azt a tényt, hogy nyáron melegebb van mint télen?

A mindennapi tapasztalat azt sugallja, hogy ahhoz, hogy felmelegedjünk, közelebb kell húzódnunk a
főtıtesthez. Ebbıl arra következtethetünk, hogy nyáron a meleg forrásának, a napnak, közelebb kell
lennie a Földhöz, mint télen.

Az elképzelések többé-kevésbé ellenırzött információkból is eredhetnek:
− Ha hajótörést emlegetünk (pl. Titanic), a tanuló gondolataiban felmerülhet, hogy a lyukas tárgy

elsüllyed a vízben.
− Az elektromosságban az áramerısség soros kapcsoláskor mindenhol egyenlı. Ellenben a a tanulók

gyakran úgy képzelik, hogy az áram erıssége csökken, amint az az áramkörben egy fogyasztón
áthalad. Az áram energetikai fogalmához kötıdı modellbıl indulnak ki, amelyben minden fogyasztó
az áram „elhasználódásához” járul hozzá.

Háromféle elképzelést/tudást különböztethetünk meg:
− leíró tudás: magyarázat nélküli leíró válasz, kevéssé kiaknázható
− operatív tudás: ismert helyzetekre utal
− koncepcionális tudás: tudományos magyarázat iránti szándék, ok-okozati összefüggést mutat,

szükség van fogalmakra. A pedagógus egy szóbeli vagy írásbeli (szövegek, rajzok) kérdıív
segítségével hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanulók egyéni elképzeléseiket megfogalmazzák. Ezek
összessége a tanulóközösség közös tudását képezi. A csak egy tanuló által kifejezett elképzelések
nem kevésbé fontosak mint a többségi gondolatok amennyiben a megoldandó probléma egy
területét emelik ki.

Az elképzelések figyelembevétele a természettudomán yos oktatásban
A pedagógusok egyik általános gyakorlata a tanulók elızetes tudásának felszínre hozatala, ezzel ott
meg is állnak, gondolván, ennyi elegendı is. Ugyanakkor ez a gyakorlat nem alkothatja a
természettudományos oktatás gerincét, ez csak egy kutatás kezdetét jelentheti. „A tudományos ismeret
megszerzése tanulási szemléletekkel, módszerekkel és néhány fı fogalommal függ össze. Ahhoz, hogy
hozzáférjünk, egy sor módosítást kell végrehajtani, újramodellezni a spontán módon fel nem merülı
töréspontokat, a befogadó személy gondolatainak egyszerő kifejezése vagy a valósággal való ütköztetés
által.” Ha nem vesszük figyelembe ezeket az elképzeléseket, akkor látens állapotban fennmaradnak,
hogy a legelsı adandó alkalommal felszínre törjenek. A tanár által közvetített tudás nem életszerő,
hamar elfelejtik és gyakran alkalmatlan új problémahelyzetek megoldására. Ahelyett, hogy mellıznénk
az elképzeléseket, Giordan és De Vecchi szerint foglalkozni kell velük ahhoz, hogy szembe tudjunk
szállni velük. A szembeszállás itt arra utal, hogy maga az elképzelés az átalakulás kiindulópontja. A
tanulókat rá kell ébresztenünk saját hibáikra olyan elemek segítségével, amelyek segítenek
helyreigazítani elızetes elképzeléseiket. Képzeljünk el egy tanulót, aki szembekerül a kísérlet egy
elemével, s olyan metakognitív konfliktusba keveredik, amely megkérdıjelezi elsıdleges elképzelését.
Ilyen szituációnak nincs realitása a tanteremben. Sok szerzı szerint a nyelven keresztül fogalmazódnak
meg a leghatékonyabb kérdések, s megoldásuk hozzájárul az elképzelések legyızéséhez.
Szociálkognitív konfliktus kell ahhoz, hogy megfogalmazzák, fenntartsák, elvessék vagy támogassák az
elképzelést. A tudományos vita alapvetı szerepet játszik ebben a tisztázási fázisban és felszínre hozza
a tudományos elme alapvetı tulajdonságait: a kritikusságot és a kíváncsiságot. A tanárnak oda kell
figyelni az önkritikára, a saját és mások véleményének kritikájára és az érvelés szükségességére.
Fontos a mások gondolatai és az aktív kutatómunka iránti kíváncsiság. Dán kollégáinkkal egyetértünk
ebben, de a vita nem az utolsó lépés. Valójában a vita nem zárja le a beszélgetés során felmerült
kérdéseket. Ellenkezıleg, lehetıséget nyújt azok világos megfogalmazására azáltal, hogy nem iktat ki
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eleve olyan problémákat, amelyek kísérlet, megfigyelés, vagy forrásokkal (dokumentumok, múzeum)
való konzultálás során oldódhatnak meg. Csak a logikával szembeálló felvetések tőnhetnek el. A többi
elképzelés tovább lebeg az osztályban és a tévképzeteket csak akkor vetik el, ha akadályba vagy
nehézségbe ütközik azok fenntartása. Az akadályt nem a másik véleménye kelti, ne is a tekintélyét latba
vetı tanár vezesse elı, mert ez a módszerrel szemben állna. Csak egy kutatással igazolható vagy
elvethetı hipotézisként lehet megkérdıjelezni azokat. Tehát a vita szerepe az, hogy a tanulót a
bizonyosság állapotából a kételkedés, a hipotézis jellemzıje és a tudományos kutatás alapja felé
tereljük. Ha összevetjük a tudománynak a tudományos társadalom általi felépítését és a gyerekek
természettudományos tanulási folyamatát, megállapíthatjuk, hogy a tudományos modell megfelel a
tanuló   elképzelésének. A jelenlegi, érvényesnek tekintett modellel, illetve a gyerek által a probléma
megválaszolásához elegendınek tartott elképzeléssel kapcsolatos igazság fogalmát is figyelembe kell
vennünk. Mindkét esetben az igazság ideiglenes, a pillanatnyi tudományos megegyezésen alapuló
tudáshoz és a tanuló saját kognitív fejlıdéséhez viszonyított.

Tudósok Tanulók

Egy kísérletbıl vagy megfigyelésbıl fakadó
kérdésre keresi a választ.

Egy gyakran elıre lefektetett kérdésbıl indul
ki.

A problémának nincs a priori megoldása. A megoldást a tanár ismeri, didaktikus
átvitelnek felel meg.

A dokumentációs kutatás során megszerzett
tudást összegzi és egy elméleti modell keretébe
illeszti

A priori megoldást keres azáltal hogy egy
elképzelést mobilizál

Elképzelését terjeszti, ezáltal vitára bocsátja Társai elképzeléseivel ütközteti ötleteit, ami
vitákat gerjeszt

A fennmaradt kérdésekre kísérlet vagy egy
modell révén ad választ. Sikertelenség
lehetséges.

A vita közben kérdezés útján talál választ a
fennmaradt kérdésekre. Válaszok a helyzet
mesterséges jellegétıl függıen léteznek.
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Példák:
Az alábbi példák kivétel nélkül 10-11 éves tanulóktól származnak. Tanáruk Kadriye Lemoine.

1. Hogyan mőködik a tengeralattjáró?
A gyerekeknek olyan megoldásokat kell elképzelniük, amelyek alapján egy vízben mőködı
tengeralattjárót építhetnek. Csoportokban dolgoznak. Elıször lerajzolják javaslatukat, majd vita
keretében ismertetik az osztály elıtt. Az általuk adott magyarázatokban felismerhetık az anyaggal és a
levegı erejével kapcsolatos elképzelések.

„A szívószálat arra használjuk,
hogy levegıt juttassunk a
belsejébe, a ragasztót pedig arra,
hogy betömjük a lyukat és rögzítsük
a szívószálat.”

A csoport tagjai leíró tudást adnak modelljükrıl: „Ha konzervdobozban lévı levegıt kieresztjük, akkor el
fog süllyedni, de ha belefújjuk, akkor felemelkedik”.

A vita során két probléma merül fel: az egyik a konzervdobozban keltett vákuum következményeivel
kapcsolatos, miszerint a doboznak akkor be kellene horpadnia. A másik probléma abból adódik, hogy
egy igazi tengeralattjáróban a bent lévı embereknek lélegezniük kell.

2. Emésztés: Milyen utat tesz meg a táplálék az emberi testben?

A rajzok összevetése és összehasonlítása olyan vitát szült, amelyben
felszínre került a táplálkozás szerepe. „Miért eszünk?” A tápcsatornát
lerajzoló gyereket talán félrevezette a francia tube digestif (ahol a tube
csövet is jelent) kifejezés, ugyanis egy folytonos, áthatolhatatlan csövet
rajzolt (szintén leíró tudás). Hamar felismerte, hogy azért léteznek bizonyos
szervek, amelyek segítenek a táplálék lebontásában.
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3. Mi a virág, honnan származik, mire használjuk?
Készíts leírást egy fajtáról!

„Virágzás elıtt a virág egy mag. A méz is ebbıl készül,
mert a méhek elviszik a virágport.”

A rajz alapján megállapítható, hogy a tanuló ismer és
helyesen használ bizonyos szavakat. A helyesírás is
megfelelı. Ez azt bizonyítja, hogy tudományos igénnyel
próbálta a rajzot elkészíteni, nem úgy mint a többiek.
Ugyanakkor a mag fogalmát nem sajátította el és a leírás
finalista (minden egy cél érdekében történik: azért mozognak a felhık, hogy az éjszakát elhozzák).
Valóban, a gyerek számára a virágnak nincs köze a gyümölcshöz, csak mézkészítésre alkalmas. Ez az
operatív tudás  kategóriájába esik, egy ismert helyzetre utal. Az osztályban az elképzelések megosztása
után kérdéseket tettek fel:
Mi a gyümölcs? Mi a zöldség? Van-e a rózsabokornak gyümölcse? Miért hervad el a virág? Mit
csinálnak azok a rovarok, amelyek rászállnak a virágra de nem készítenek mézet belıle? Végül egy
videofilmet vetítettek, amely válaszolt a fenti kérdésekre és a gyerekek kidolgozták néhány növény
fejlıdési folyamatát (alma, cseresznye).

4. Hogyan táplálkozik a baba?

Ezen a rajzon a tanuló az anya hasát és a magzat testét egy csıvel kötötte össze (köldökzsinór, amely
fogalmat és táplálkozásban betöltött szerepét már ismerte). Ez koncepcionális tudás, amelyben benne
van a  magyarázat iránti szándék. Ezzel a tanulóval visszatértünk a korábbi témára, az emésztésre.
Hová megy a táplálék miután elhagyja a gyomrot? Mi történik a vékonybélben? Ennek tisztázása
emlékeztette a tanulókat a táplálék tápanyagokra való lebontására, amelyet a vér szállít. Késıbb olyan
rajz készült, amely tartalmazta az anya és a magzat közötti véráramlást.



A téves elképzelésekrıl © (Copyright 2009 SETAC. Amennyiben felhasználja, jelölje meg forráskét)
 142449-2008-IT-COMENIUS-CMP

5. Hogyan tör ki a vulkán?

„Azt hiszem, akkor tör ki vulkán, amikor túl forró a nap.”

Kiscsoportos vita során a következı érvelések hangzottak el e koncepcionális elképzeléssel szemben:
− A tenger alatt is van vulkánkitörés, ott pedig hideg van.
− A vulkánok éjszaka is kitörhetnek.
− Láttuk, hogy nem mindenütt léteznek vulkánok a Földön, ezért semmi köze a naphoz. Ha igaz, amit

mondasz, Afrikában nagyon sok vulkánnak kellene lennie.
− -A hı a Föld mélyébıl tör elı. A láva pedig napsütés ellenére is megszilárdul.
Gyors összegzésként elmondhatjuk, hogy ezek a példák a gyerekek által elképzelt és felépített
elképzelések gazdagságát illusztrálják. Ezeket az érdekes gondolatokat érdemes figyelembe venni a
természettudományos oktatás során. Ezért engednünk kell, hogy a tanulók szabadon kifejezzék
magukat, mert így találjuk meg milyen fogalmakkal kapcsolatban kell számukra megkérdıjelezhetıvé
tennünk.
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Mi a helyzet a múzeumokkal?
Vajon alkalmazható-e ez a tanulási módszer a múzeumokban? A múzeumba látogató emberek saját
elképzelései összeütközésbe kerülhetnek a múzeumi stáb szándékaival. A kiállítások tervezésekor és a
múzeumi foglalkozások kialakításakor fontos figyelembe venni ezen elızetes elképzeléseket. A
foglalkozások esetén egy iskolai környezethez hasonló helyzet alakul ki, ahol a foglalkozás vezetıknek
(animátoroknak) alkalmazniuk kell ezt a módszert. De a győjtemények bemutatás esetén nehéz feladat
az emberek elızetes elképzeléseinek figyelembevétele, akkor amikor a látogatók önmagukat vezetik a
kiállításban. Szükség van olyan tanulmányokra, amelyek a látogatók fıbb elképzeléseit kívánják kutatni
korra, társadalmi helyzetre, tudásszintre stb. való tekintettel. Henrikson és Jorde (2000) rámutat arra,
hogy „a kiállítás tervezésekor a múzeumi szakembereknek számolniuk kell a közönségnek a kiállításban
bemutatandó témával kapcsolatos elképzeléseivel. Elképzelhetı, hogy a közönség elképzelései
megakadályozzák a múzeumban bemutatott információ kívánt értelmezését.

Már folynak kutatások ebben az irányban. Falk és Dierking (1992) megfigyelte, hogy a látogatók azért
jönnek múzeumba, hogy a múzeumot megtöltı különös és csodálatos dolgokról tanuljanak. De
„szükségképpen a saját gondolati rendszerükre támaszkodnak – tudásukra és tapasztalataikra – a
bemutatott dolgok megértésekor”. Különbséget tesznek az alkalmi és a rendszeres látogató között,
amely különbség abban mutatkozik meg, hogy „a rendszeres látogató viszonyítási rendszere hasonló a
múzeumi stábéhoz, míg az alkalmi látogatóé igencsak különbözhet attól”. A szerzık hangsúlyozzák,
hogy „sok kiállítást úgy rendeznek, hogy az érthetı legyen a múzeumi szakemberek számára, de nem
feltétlenül nagyközönség számára”. Ezért nehéz lehet egy átlag látogatónak megérteni a kívánt
üzenetet. Elsa Feher (1990) szerint „az emberek magyarázó lények. Elméleteket, mentális modelleket
gyártanak a tapasztalataik megmagyarázásához. Ezek a modellek néha naivak és helytelenek. 'Nem az
a lényeg, hogy bizonyos embereknek téves elméleteik vannak, hanem az, hogy mindenkinek van
valamilyen elmélete a megfigyelt dolog értelmezésére' (Norman 1998). Ilyenek a múzeumi látogatók is”.
Feher az alábbi, a Piaget-i elképzelések létét feltáró kifejezések szerint elemezte a látogatók reakcióit::
− „Érdekes!” – ez azt jelenti, hogy noha a látogató korábbi élményeihez nem köthetı a hatás, meg

tudja magyarázni azt. Van egy mentális modellje, amibe beolvasztható az élmény.
− „Különös vagy Furcsa!” – ez arra utal, hogy a hatás ellentmond a látogató korábbi élményeinek,

elızetes elképzeléseinek. „Ez a kiállítás nem szokványos eseményt mutat be. Ideális esetben, ha a
látogató szembesül saját elızetes vagy naiv elképzeléseivel, egy „Furcsa!” kiállítás koncepcionális
változást is eredményezhet.

Sue Allen (2004) szerint „valóban lehetséges olyan kiállítási környezetet alkotni, ahol a látogatókat
folyamatosan szabad választás elé állítják és ugyanakkor valamilyen tudományágról is tanul”. A
múzeum változatos közönségnek kínál lehetıséget „a szórakozásra, saját útvonal kiválasztására,
személyes érdeklıdés kielégítésére, önálló vizsgálódásra és saját jelentések kialakítására”, de
ugyanakkor az a hely kíván maradni, ahol tudományos ismeretekre lehet szert tenni. Allen hangsúlyt
fektet arra, hogy ki kell alakítani egy vizsgálódási kört, ami lehetıvé teszi a fentiek elérését:
− mutassunk be egy meglepı jelenséget
− hagyjuk, hogy a látogató maga értelmezze
− kínáljunk magyarázatot
− kapcsoljuk össze a mindennapi tapasztalatokkal
Sok múzeum szakított az átadás-alapú tanulási elmélettel és ezt az aktív részvételre építı modellt
kezdte alkalmazni, hiszen „a látogató, mint tanuló aktív szerepet kap benne: kísérletezik, feltevéseket
fogalmaz meg, értelmez és következtetéseket von le”. Ha a cél tudományos fogalmak és modellek
megtanítása, akkor olyan kiállításokat kell teremtenünk, amelyek sikerrel közvetítenek absztrakt
fogalmakat, tudományos témákat és modelleket. Az elsı nehézség abban jelentkezik, hogy nagy a
változatosság az ismeretszerzık körében és mindegyik saját útját járja a tanulásban. Az egyik megoldás
különbözı tanulási stílusokhoz és tudásszintekhez alkalmazkodik („multimodális”). Roberts (1997) és
Silverman (1995) amellett érvel, hogy a múzeumoknak oktatási tevékenységük során szakítaniuk kell az
irányadó ismeretterjesztés gyakorlatával és ehelyett elbeszélést, különösen több hangnemő elbeszélést
kell alkalmaznia. Az elbeszélés és a személyes történetek ugyanakkor nem játszanak kiemelkedı
szerepet a természettudományi múzeumokban, ahol még mindig egy irányadó szakmai magyarázattal
párosult aktív vizsgálódás a domináns. Anderson és társai (2000) munkájában megfogalmazódik egy
iskolai látogatás esetével kapcsolatos megoldás, ahol „a látogatást elıkészítı és azt levezetı
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foglalkozások jelentısége nem csak abban áll, hogy elısegíti a tudományos elképzelések kialakítását,
hanem abban is, hogy egy informális tudásközpontba tett látogatás során kialakult vagy megerısített
alternatív elképzelések észlelésére és azok megválaszolására is képes”. Hohenstein és Tran (2007)
javasolja, hogy a kiállítási feliratok kérdések formájában jelenjenek meg, amelyek a látogatókat
értelmezı beszélgetésre ösztönözhetik.

George E. Hein (1995), talán ideális célként, kidolgozta a konstruktivista múzeum fogalmát: a
„Szerintünk miként tanul az ember?” kérdésre adott válaszok alapján négyféle múzeumot
különböztethetünk meg.

A konstruktivista múzeumban „a látogató a kiállítás alapján személyes tudást épít fel, és maga a tudás
megszerzése is egy konstruktív folyamat. A kiállítások, amelyek lehetıséget nyújtanak a látogató
számára saját következtetések levonásához, konstruktivista elveken nyugszanak... A konstruktivista
múzeum kiállításainak nincs konkrét be-és kijárata, alkalmat adnak arra, hogy a látogató saját
felfedezéseket tegyen az témában és sokféle tanulási módra ösztönöznek.”

Elképzelhetı-e a múzeumi tárgyak olyan módon történı bemutatása, amely inkább a tanulóra mint
magára az elsajátítandó anyagra koncentrál?
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