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Nem véglegesített változat. A szerzı engedélye nélküli idézés nem megengedett

A tanulmány célja, az innovatív múzeumi kiállítások felépítésérıl és a múzeumlátogatások lehetıségeirıl
való tájékoztatás, valamint a formális és informális tanulási környezet új kapcsolódási módjainak
megismertetése érdekében összegezze a tudomány tanulásával és tanításával kapcsolatos kutatások
eredményeit. Írásunk a múzeumi oktatástanba való újszerő bepillantással, valamint a
természettudományos mőveltség és állampolgárság központba állításával vizsgálja meg ezeket a
kérdéseket.
Meglehetısen ambíciózus céljaink a fıként az elmúlt néhány évtizedben, a tudományos múzeumok
látogatásával kapcsolatos, viszonylagosan konkrét támpontok meghatározására irányuló szándékból
kifejlıdött, különbözı tudományterületekrıl származó tudás összegzésére irányulnak.
Cikkünkben az egész projekt alapját jelentı, tanulással kapcsolatos új felfogásokat vizsgáljuk meg. Talán
az olyan folyamatosan ismétlıdı kérdések mint a „Mit jelent a (tudomány) tanulás(a)?”, valamint az ilyen
jellegő kérdésekre az új tanulási elméletek felhasználásával adott válaszok mozgatták meg leginkább a
tudománytanulás területét. Következésképpen, a tanulási folyamatok megismerése befolyásolta a
tudomány tanításának módját.  Például, a diákok önálló kérdésfeltevésére és válaszaira alapuló tanulási
környezetek kerültek kialakításra, valamint a tanulók motivációjával és érdeklıdésével kapcsolatos
kutatások eredményei integrálódtak a tanítási folyamatba. Ugyanekkor indult meg a nem kisebb
jelentıséggel bíró „Mi is tudomány?” kérdésfelvetés. Egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy az oktatók
(és kutatók is!) inadekvát elképzeléssekkel rendelkeztek arról, hogy mit is jelent a tudomány ismerete és
gyakorlása. A tudomány történetével, filozófiájával és szociológiájával kapcsolatos kutatások nem csak a
természettudományokról alkotott képünket változtatták meg, hanem a tudomány tanításának feltételeit is.
Ezek a folyamatok az iskola falain belül éppolyan változásokat hoztak, mint amilyenek az iskolák és
környezetük kapcsolata tekintetében megvalósult. Egyértelmővé vált, hogy egy iskola nem mőködhet
szigetként a társadalomban, hanem sokkal inkább annak integráns részévé kell válnia.  A tudományos
múzeumok (beleértve a tudományos tanulás központjait is) fontos szerepet töltenek be az iskolákat
körülvevı falak lebontásához vezetı folyamatban. A múzeumok olyan tevékenységeket kínálnak, melyek
gyakran jobban motiválják és foglalkoztatják a diákokat, mint az iskolai tudományos órák. Mindazonáltal
a kutatások kimutatták, hogy a múzeumi látogatások hagyományos értelemben vett tanulási
eredményessége kiábrándítóan alacsony. (Axelsson, 1997; Paris, 1997; Quistgaard, 2006). Bár a látogatók
élvezték a múzeumi tevékenységeket, az adott tudomány mélyebb megértését nem szolgálta a kiállítás.
Ugyanazok a megfontolások ösztönözték változtatásra a múzeumokat, mint amelyek a formális oktatást
módosították.
Mindezek mögött alapvetı kérdések ellentmondása húzódik meg: Miért is kellene a fiataloknak
tudománnyal kapcsolatos tanulmányokat folytatni? A jövı tudósait vagy tájékozott állampolgárokat
kívánunk nevelni?; Milyen mélységben kellene tudományt tanulni és mi az a tudásmennyiség, ami
szükséges lenne? Ezekre a kérdésekre fókuszálunk elıször, mivel az összes további kérdésfelvetés
szükségszerően kötıdik az ezekre a kérdésekre adott válaszokhoz.
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A tudomány tanulása és a tudományos gondolkodás
A tanulási elmélet kutatása nyomasztóan széles terület és nem célünk, hogy e területet kimerítı, alapos
vita tárgyává tegyük e tanulmány keretei között. Elgondolásunk csupán annyi, hogy olyan iránymutatást
adjuk a tudomány tanításához és a múzeumi látogatásokhoz, amely a tanulók számára megfelelı

eredményt biztosít. Az elmúlt 30 évben a különbözı konstruktivista tanuláselméletek dominanciája volt
meghatározó. Ezek az elméletek a második világháború utáni behaviorizmusra, valamint a viselkedés
szabályozásának a központba kerülésére - melyet mint a tanulás megnyilvánulását és a tanuláshoz vezetı

utat értelmeztek- adott válaszként fejlıdtek ki. A konstruktivista hullám a piageti kognitív fejlıdési
elmélet iránti új érdeklıdés megjelenésével indult el. Piaget elmélete szerint az egyéneknek a
környezethez való alkalmazkodásként kell megkonstruálniuk saját tudásukat. A tanulás ezen biológiai-
pszichológiai megközelítése a tanuló tudásának konstruálását hangsúlyozó, valamint a tanár által a diák
irányába közvetített tudás általános felfogását tagadó konstruktivista elméletek sorát indította meg. A ’80-
as évek során bontakozott ki a tanulás individuális és kognitív megközelítésének kritikája.  Ez elsısorban
Vygotsky tanulási elméletén alapult, mely a tanulást egy adott kultúrának a tanuló tevékenységein
keresztül végbemenı, egy tájékozottabb személy irányításával megvalósult, közvetlen fejlıdést elıidézı
elsajátításaként értelmezi. A tanulásnak ez a kulturális megközelítése fokozatosan a tanulásnak egy,
szociális szempontokat jobban figyelembevevı felfogásához vezetett, elismerve, hogy ismereteink
legnagyobb része társas kapcsolatok hálójában konstruálódott és fejlıdött ki. Napjainkban a tanulást
inkább egy olyan kölcsönös folyamatnak tekintjük, mely nagymértékben a nyelv és a konkrét
tevékenységbe bevont személyek közötti párbeszéd által valósul meg. Az elmúlt években gyorsan nıtt a
párbeszéden keresztüli tanulás elméleteinek száma, melyek gyakran a szovjet nyelvész, Bakhtin
elgondolásán, az érvelésen és különbözı gyakorlati alkalmazásokon alapulnak.
A tanulást egyéni, megismerı folyamatként értelmezı felfogás helyett a figyelem a speciális szituációk
szocio-kulturális folyamataiban való részvételre összpontosul. Akár a tanulás egyéni, akár annak társas
megközelítése kerül a középpontba, a tanulás konstruktivista felfogása hangsúlyozza a tevékenységek
jelentıségét. A saját tudás megkonstruálásához a tanulónak aktívnak kell lennie.  A tanulmányban ezután
bemutatandó tanítási-tanulási folyamatok révén remélhetıleg közelebb fog kerülni a kanonizált
tudományhoz ez a felfogás.

Párbeszédes folyamatok
A nyelv használatának méltánylása, a tudományról való beszélgetés mint a szocio-kulturális
folyamatokba való bekapcsolódás egyik legfontosabb módja – és ennélfogva tanulási mód is- szükségessé
teszi a nyelvi tanulási folyamatokkal kapcsolatos tudásunk bıvítését.
A konstruktivista felfogás szerint a tanulás a tanuló szubjektív szándéka és a környezeti hatások közötti
folyamatos kölcsönhatás, és a Vygotski-féle megközelítésben a nyelv jelenik meg közvetítıként. A
különbözı résztvevık közötti párbeszéd ad magyarázatot arra, hogy miként bontakozik ki a megértés a
jelentések kölcsönhatásából. Bahktin (1981) szerint a megértés soha nem a küldıtıl a befogadóig tartó
jelentéstovábbítás.  A megértés függ a befogadónak azon tevékenységétıl, amely az üzenetet a
válaszadáshoz közelíti, és a jelentéseknek ebbıl a találkozásából jön létre a megértés. A jelentés a
párbeszédben szereplı partnerek közötti hídként, az egymással kapcsolatban álló jelentések cseréjén
keresztül jön létre. Bakhtin szerint a nyelv „…a magunk és a mások között meghúzódó határvonalon
fekszik. A szó a nyelvben félig valaki másé.” (p.293). Ha valaki elıször állít egy szót saját törekvéseinek
szolgálatába, ezzel kisajátítja az adott kifejezést és ezzel a világot is. Azonban a késıbbiekben fontossá
válik, hogy a tanulási szituáció a szándékai kifejezésére ösztönzi a tanulót. Ehelyütt Bakhtin
megkülönböztet két, alapvetıen különbözı társalgást: A parancsoló diskurzust és a belsıleg meggyızı
diskurzust. A parancsoló szó megköveteli az elfogadást, azt, hogy magunkévá tegyük.
Kétségbevonhatatlan és ezért nem hagy teret a kétségeknek. Ilyen a papok és a tanárok szóhasználata - és
ilyenek a szavak múzeumi feliratokon. Változtatás nélkül kell lemásolni ıket. Ezzel szemben, a belsıleg
megyızı szó akkor aktiválódik, mikor a másik beszédmódja nyitott és nem meggyızı, felkérve ezzel a
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tanulót a saját szándékának megfogalmazására. A belsı szó iránt nyitott párbeszédes interakció ösztönöz
a közös megfogalmazásra és a kérdések közös tisztázására. Így, egy tanulási szituációban
bizonytalanságnak, kétségnek és lehetıségek sokaságának kell felmerülnie annak érdekében, hogy
lehetıvé tegye a tanuló bevonódását. Ezáltal egy olyan interaktív folyamat indul meg, amely létrehoz egy
megállapodást a tanulás tárgyáról. Az ilyen módon történı tanítás nem egyszerő, különösen nem az a
tudomány területén, ahol a diákok által elsajátítandó tananyag nagy része parancsoló ismeret, melyet
parancsoló jellegő tankönyvekbıl sajátíthatnak el. Azonban egy tanár, egy múzeumpedagógus vagy egy
kiállítás hangsúlyozhatja a belsıleg meggyızı beszédmódot, ha követi az alábbiakat:

• Eredeti kérdések feltevése, pl: olyan kérdések, amelyekre nincs birtokodban a válasz. Ilyenek
lehetnek a diákok információészlelésével és megértésével kapcsolatos kérdések.

• Utólagos kérdések feltevére, melyek értékelik a tanulói válaszokat.
• A diákok ellentmondásra késztetése a nekik megfelelı szinten.
• Biztosítsunk teret a tanulói reflexiónak (pl: összehasonlításra való késztetés, konfliktusok

generálása, stb.).

A tanulás multiszenzoros területei
Ezek a non-transzmisszív tanulással kapcsolatos perspektívák építenek a tanulás multiszenzoros
szempontjaira is. A tanulás nem csak a nyelvet középpontba állító intellektuális folyamatokról szól. A
tanulásban a testnek is alapvetı szerepe van. A tanuló szubjektív szándéka és a környezet befolyásának
kölcsönhatása az összetett testi érzékelés konkrét használatával is közvetíthetı. Gesztusokkal tanulunk és
a fizikai tapasztalat fokozza a tanulást. A tanulás multiszenzoros szempontjainak figyelmen kívül
hagyásával a tudás konstruálásának hatékony módjait veszíthetjük szem elıl. A tanulásnak ez a
perspektívája különösen releváns a múzeumok és tudományos központok szempontjából, hiszen
hangsúlyozza ezen intézményeknek az iskolai tudomány kiegészítésében betöltött jelentıségét.
A természettudománnyal kapcsolatos speciális problémák
A tudomány tanulása - legyen szó akár formális, akár informális szituációkról- nehéz lehet, mivel a
tudományos ismeret gyakran a konkrétum absztrakciója, aminek következtében nehezen befogadható. A
tudomány az ismeret egy koherens területét képezi és egy fogalmilag szorosan összefüggı univerzumot
hoz létre. Ez azt jelenti, hogy a tudomány tanulása egy olyan hosszadalmas folyamat, ahol az új ismeretek
a régebben megszerzett tudásra épülnek rá.
A tudományt tradicionálisan egy olyan épületnek tekintik, ahol a pincével kell kezdeni az építkezést,
majd következik az elsı és második emelet, és csak jóval késıbb válik lehetıvé a kibıvítés és a díszítés.
Ugyanakkor a tudományt roppant abszolútnak is tekintik. Régebben a tudományt megtanulandó tények
olyan összegyőjtésének tekintették, ahol nem sok tere van a vitának. Bakhtin (1981) mérvadó írása a
„korrekt” szóval jellemezte a tudományos ismeretet.
Newton törvényeirıl nem lehet ugyanúgy vitatkozni, mint Marx gazdasági elméleteirıl, legalábbis a
tudomány és a tudományos oktatás jelenleg túlsúlyban lévı, a késıbbiekben általunk kifogásolt felfogása
szerint valóban nem. Az alacsony motivációjú oktatás és a gyenge tanulási eredmény gyakori
következmény. A dolog lényege, hogy a készen kapott ismeretek reprodukálása helyett a diákoknak
releváns, személyes és társadalmi problémákkal foglalkozó tudományos folyamatokba kell
bekapcsolódniuk a tudományos ismeretek és a tudományos gondolkodás elsajátítása érdekében.
Ennek következtében fontos feladattá vált, hogy tisztázzuk azt, hogy mit is értünk tudományos módszer
alatt. Mit csinálnak a tudósok miközben tudománnyal foglalkoznak?
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A tudomány természete
A tudományos módszerrel kapcsolatos hagyományos felfogás (logikai pozitivizmus vagy logikai
empirizmus) az, hogy a tudósok többé-kevésbé rögzített rendben
1. megfigyeléseket végeznek
2. hipotéziseket fogalmaznak meg a megfigyelések magyarázata érdekében
3. következtetéseket vonnak le a hipotézisekbıl
4. megfigyeléseket végeznek a következtetések tesztelése érdekében
5. elfogadják vagy elutasítják a hipotéziseket.

Ebben a felfogásban a kísérleteknek fontos szerepe van az ismeret igazolásában. Az új ismeret
megszerzésének és pontosításának módja nem olyan fontos. Ez azt jelenti, hogy sok modern tudomány-
az atomok nanoskálán végzett manipulációjával, a génsebészettel, gyakorlati problémák megoldásával,
stb. –nem tartozik teljes mértékben a tudomány hagyományos felfogása alá.
Grandy és Duschl (2007) szerint a logikai pozitivizmus hipotetikus-deduktív megközelítése olyan elveken
alapul, melyek komoly jelentıséggel bírnak az iskolai tudományossággal kapcsolatosan. Például a
korábbi felfogás szerint az ugyanolyan adatokat feldolgozó tudósok ugyanolyan következtetésre jutnak. A
kutatás kimutatta, hogy ez a felfogás nem állja meg a helyét. Így az iskolákban és a múzeumokban azonos
adatokra épülı, alternatív magyarázatokkal és modellekkel kapcsolatos vitákba kell bevonni a diákokat a
megfigyelésekre épülı következtetés folyamatának elsajátítása és az érvelés fontosságának tudatosítása
érdekében. A hagyományos, általános vélekedés szerint a tudományos munka egyéni kísérletezést jelent.
Azonban a tudományos vizsgálat leggyakrabban csoportmunkaként valósul meg, ami nyomatékosítja a
tudomány olyan szociális dimenzióinak fontosságát, mint a reprezentáció, és a különbözı kommunikációs
és érvelési technikák köre.
Mindezek felett, a tudományfilozófusok megállapították, hogy a különbözı tudományágak- például a
természettudomány, a társadalomtudomány és a bölcsészettudományok- által alkalmazott módszerek
egyre inkább közelítenek egymáshoz. Egyrészrıl, a természettudományok hagyományos módszereit
alkalmazzák a bölcsészet-és társadalomtudományok területén, másrészrıl a hermeneutikai eljárások és
beszámolók a természettudományok kutatási módszertárának részévé váltak. Idevág Feyeraben híres
megállapítása, miszerint „minden mozog”, ami roppant pragmatikusan állapítja meg, hogy nincsenek
szabályok arra, hogy mi a jó és mi a rossz, a kérdés egyszerően csak az, hogy mi az, ami alkalmazható.
Ez nem jelenti azt, hogy a kísérletezés és a hipotézisellenırzés megszőnt volna a tudomány legalapvetıbb
tevékenységének lenni. A lényeg pont az lenne, hogy ezeket a módszereket olyan eljárásokkal egészítsük
ki, melyek magukba foglalják az alternatív modellek és elméletek szempontjait, valamint melyek
bevonják a gyakorlati alkalmazás közösségeit.
Olyan oktatási rendszereket kell kifejlesztenünk, melyek alkalmazzák a tudományos módszerek
jellemzıit hangsúlyozó modellt. Grandy és Duschl (2007) néhány ötletet ad egy ilyen új modell
kifejlesztéséhez:

• A modellek és az adatértelmezés tudományos folyamatokban betöltött szerepének hangsúlyozása
és az elmélet szerepének háttérbe szorítása

• Tekintsünk úgy a tudományos közösségekre, mint a tudományos fejlıdés alapvetı szereplıire
• Határozzuk meg eszközöket és párbeszédet magába foglaló, osztályozott rendszerként a

megismerı tudományos folyamatokat

Kompetenciák, mint új tanulási célok
A tanulás és tudomány felfogásának fentebb ismertetett fejlıdésével egyidejőleg új tanulási célkitőzések
kerültek meghatározásra. A tanulás behaviorista felfogása a tények reprodukciójára helyezi a hangsúlyt.
A tanulókról feltételezték, hogy ismerik a definíciókat és fogalmakat, valamint hogy képesek a
feladatokat kipróbált mőveletek felhasználásával megoldani. A konstruktivista irányzat az akadémikus
tudományhoz való közelítés érdekében lehetıvé tette, hogy a folyamat a tanuló különbözı felfogásainak
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számbavételével induljon. A szocio-kulturális megközelítés legfıbb célja a diákok olyan oktatása, mely
képessé teszi ıket a tudományos kérdéseket magukba foglaló mindennapi problémák megfelelı
módszerekkel való megoldására. A tantervi szövegkörnyezetben ezek a célok gyakran kompetenciaként
kerülnek meghatározásra. A kompetenciákat itt egy adott, összetett szituáció kihívására adott cselekvési
képességként értelmezik, aminek következtében sokféle készséget ölelhetnek fel. Egy oktatási
kontextusban megkísérlik összegezni, hogy miként cselekszel vagy teljesítesz egy specifikus
tudományágban. A kompetenciák kísérletet tesznek egy tantárgy általános jellegének meghatározására és
ez az általánosság nagymértékben megragadható a fentebb bemutatott ismeretelmélet által.
Sok országban jelenleg is zajlik az a folyamat, mely a tudományos curriculum célkitőzéseiként a
kompetenciák létrehozását határozza meg. (Waddington et al., 2007).  A dán tudományos curriculumot
például négy tudományos kompetencia felhasználásával jellemzik az oktatási rendszer minden pontján
(Dolin, Krogh, 2003):

• modellezési kompetencia
• reprezentációs kompetencia
• empirikus kompetencia
• a perspektívába helyezés kompetenciája

A megértésre, használatra és a sokféle modell felállítására vonatkozó képesség alapvetı fontosságú a
tudomány szempontjából. És mivel a modellek, a tudományos ismeretek többségéhez hasonlóan sokféle
formában jelenhetnek meg, a tudás mondatok, diagramok, képletek, rajzok, egyenletek, stb. formában
való kifejezésének kompetenciája alapvetı fontossággal bír. Egy tudományos probléma teljes megértését
tekinthetjük egy olyan képességnek is, mely lehetıvé teszi ugyanazon jelenség különbözı módokon
történı ábrázolását. (Dolin, 2001). A tudomány a mérésrıl és számolásról is megismerszik. Az új
mérıeszközök mindig a természet megismerésének új lehetıségeihez vezettek, gondoljunk csak a
mikroszkópra, vagy a távcsıre.  Az empirikus adatok győjtésének kompetenciája alapvetı fontosságú a
tudományos tevékenység szempontjából. Az utolsó kompetencia a mőveltségi aspektust vagy a "bildung"
fogalmának közép-európai felfogását fejezi ki.  Azaz, tudjunk annyit a tudományról, hogy képesek
legyünk egy újságban olvasott cikk vagy egy TV-ben látott kommentár megítélésére még akkor is, ha az
korrekt módon került megfogalmazásra. Emellett az is fontos, hogy képesek legyünk szkepticizmussal
fogadni ilyen információkat, valamint, hogy képesek legyünk a tudományos ismeretet összefüggésbe
hozni az ugyanazon kérdéssel kapcsolatos másfajta ismereteinkkel.
Az általános tanulási célok meghatározásához a múzeumi kiállítások létrehozása során is alkalmazhatóak
lennének a kompetenciák. A kiállítás megszövegezése tudatosan fókuszálhatna a kompetenciák
megszerzésére irányuló fejlıdésre, aminek következtében hozzájárulhatna az állampolgárok általános
tudományos mőveltségének fejlesztéséhez.

Oktatás a tudományos mőveltség közvetítésért
A tudományos mőveltségrıl vallott felfogásunk, a tanulással kapcsolatos ismereteink, valamint a
tudomány természetérıl vallott elképzeléseink létrejöhetnek mind a tantermekben, mind a tudományos
múzeumokban és központokban. A diákok olyan módon konstruálják meg a személyes és társadalmi
relevanciával bíró problémákkal kapcsolatos tudásukat (a tanárokkal való együttmőködés, mőtárgyakkal
való találkozás és a múzeumlátogatások során) mely tükrözi a tudomány természetével kapcsolatos
kortárs nézıpontot. Ez leginkább azt jelenti, hogy a diákoknak az önállóan kiválasztott vagy feltett
kérdésekre kell válaszokat találniuk.
Ez az elképzelés nagyon jól megjelenik a kutatás-alapú tudománytanítás (IBST) nemzetközileg jól ismert
tanítási szemléletmódjában.
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Kutatás-alapú tudománytanítás
A tudománytanítás hagyományos deduktív szemléletmódja egy olyan felülrıl lefelé történı továbbítás,
ahol a tanulókkal megismertetik a különbözı nézeteket és a nézetekbıl származó következtetéseket, majd
példákkal illusztrálják azok alkalmazását. Ezen módszerek múzeumi alkalmazásai között szerepel egy
olyan jelzırendszer kiállításban való alkalmazása, mely közli a látogatókkal, hogy milyen
következtetéseket kellene levonniuk a kiállított példák alapján. Bármely kontextusban az lesz a probléma,
hogy tudományos elméletek elızetes ismerete nélkül fogalmilag absztrakt és nehézkes lesz az ilyen
tanulás, mivel az új ismeret megkonstruálása kognitív szempontból állásfoglalásra kényszerít.  Az ilyen
tanulás ráadásul nem célozza meg azoknak a kompetenciáknak a többségét, melyeket napjainkban
fontosnak tartanak a tudományos mőveltséggel rendelkezı állampolgárok kinevelése szempontjából.
Alternatívát jelent, hogy az IBST induktív megközelítésében a tanulók olyan, gyakran interaktív hands-
on/multiszenzoros jellegő tudományos folyamatokon keresztül szerezhetik meg ismereteiket, mint a
megfigyelés, következtetés, elırejelzés, hipotézis-ellenırzés. Ezt alulról-felfelé építkezı
megközelítésként jellemezhetjük. Az alulról-felfelé és a felülrıl-lefelé építkezı megközelítés kettısége
mind a tantermekben, mind a múzeumi kiállításokban gyakran megoldódik a hagyományos deduktív
felfogáshoz való ragaszkodás következtében.
Mind a két környezetben nehézkes az induktív megközelítés irányába való radikális elmozdulás, mivel a
tanároknak, a kiállítás-rendezıknek és a diákoknak egyaránt rá kell hangolódnia az ilyen típusú tanulásra.
Ebben az összefüggésben az IBST egy megfelelı tanítási szemléletmódnak tekinthetı. A tudományos
módszer alapja a kutatás. Bár a tudósok tevékenysége nem hasonlítható az iskolai tudományossághoz, a
tudományos módon való gondolkodás a tudományos folyamatok megértésének és a tudományos
mőveltséggel bíró állampolgárok kinevelésének fontos komponense. A kutatás-alapú tudománytanításnak
nincs általánosan elfogadott definíciója. Azonban felhívjuk a figyelmet egy, a szerzık részvételével
jelenleg is futó EU-s projektre. A „Vigyázz a résre” (Mind The Gap- www.mtg.no) projekt az alábbi,
diákok bevonását célzó tevékenységekkel jellemzi a kutatás-alapú tudománytanítást:

• eredeti, illetve problémára alapozott tanulási tevékenységek, ahol nem feltétlenül találjuk meg a
helyes választ

• meghatározott számú kísérleti mővelet, információ keresését szolgáló kísérletek és „hands on”
tevékenységek

• a diákok autonómiáját hangsúlyozó önszabályozó tanulási folyamatok
• bizonyítást szolgáló vita és a kortársakkal való kommunikáció („beszélgetés a tudományról”)

 A diákok saját kérdéseire és válaszadási képességeikre való fókuszálás következtében az IBST a
tudományos mőveltség megszerzésének hatékony módját biztosítja. A „Vigyázz a résre” projektet az
Európai Bizottság, a Tudományoktatás MOST: Megújított pedagógia Európa jövıje érdekében címet
viselı, 2007-es jelentése ihlette. (Európai Bizottság, 2007) A jelentés kimondja, hogy az IBST lényegesen
több lehetıséget nyújt a formális és informális tudományoktatás közötti együttmőködés megteremtésére,
mint ami a hagyományos módszerek segítségével elérhetı volt. A dokumentum megállapítja, hogy az
IBST lehetıséget teremt a „… cégek, tudósok, kutatók, mérnökök, egyetemek, helyi tényezık, mint
városok, szervezetek, szülık, valamint egyéb helyi források” formális és informális tanulási környezetbe
való bekapcsolódásához. (Európai Bizottság, 2007). Ugyanez a jelentés javasolja, hogy a közösségi
helyszínek (beleértve a múzeumok és a tudományos központok helyszíneit is) a jelenleginél nagyobb
mértékben kapcsolódjanak be a tudományoktatásba. Az Európai Bizottság szakértıi csoportja javasolta,
hogy „a városoknak élniük kellene ezekkel a kezdeményezésekkel a formális és informális (tantervi és
nem tantervi) tudományoktatás közötti kapcsolatok elımozdítása és erısítése érdekében. (Európai
Bizottság, 2007).
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Motiváció
A tudomány hagyományos fogalomalkotásának abszolút és összetett jellege alapvetı motivációs
problémákat eredményezhet. Az ilyen tudományoktatás az alapvetı ismeret közvetítésével indít, majd
fokozatosan bontja ki az adott tudományágat, aminek az a következménye, hogy csak a folyamat végén
kapnak teret az aktuálisabb, társadalmi és személyes szempontokból releváns kérdések.
Következésképpen, a tudományoktatás gyakran lényegtelennek és haszontalannak tőnik sok diák
számára. Ugyanakkor, a tudományos ismeret régebbi abszolút, kanonizált helyzete ellentmondásban áll a
fiatalok értékeivel. A fiatalok a saját, világról alkotott felfogásukat kívánják megvitatni és alakítani egy,
már létezı felfogás átvétele helyett.  Szakadék van az objektivitásra, absztrakcióra, levezetésre,
individualizmusra, stb. alapozott tudomány (domináns) étosza és a fiatalok szubjektivitásra,
kézzelfoghatóságra, holizmusra, együttlétre alapozott, stb. értékei között. (Krogh&Thomsen 2005).
A tudományos mőveltség újabb fogalomalkotásai (lásd a korábban megvitatott II. számú víziót) és a
tudomány módszerei olyan tudományos tartalmat és folyamatokat kínálnak, melyek amellett, hogy jobban
reprezentálják a tudomány természetét, relevánsabbak és ösztönzıbbek a tanulók számára. A múzeumok
és a tudományos központok a kutatás alapú tanulási módszereket alkalmazó interaktív kiállításaiknak
köszönhetıen különösen alkalmasak a tudományos mőveltség II. számú víziójában rejlı motivációs
lehetıségek kiaknázására.

A tanulók közösségei
Amint azt már a korábbiakban is említettük, a tudományos ismeret gyakran roppant absztrakt formában
kerül megjelenítésre, ami nehézségeket okoz mind a megértésben, mind az alkalmazásban. Etienne
Wenger 2004-ben megjelent, A gyakorlat közösségei címet viselı könyvében a tudást a gyakorlattal való
összefüggésben definiálta. Ebben a kontextusban a tanulás nem mint az élettıl elkülönült, különleges
tevékenység kerül meghatározásra, hanem mint az egyének aktuális gyakorlatával kapcsolatos célok
megbeszélésébe való közös bekapcsolódás. Az ilyen közösség a közös elfoglaltság (melynek jellemzıi:
kölcsönösség, a közösség megırzése és társadalmi összetettség) a közös erıfeszítések (közös
egyeztetések, közös felelısség) és a közös repertoár (elbeszélések, tevékenységek, metaforák) által
formálódik meg. Wenger szerint egy, a részvételnek, az identitás építésének és a jelentés
megbeszélésének teret adó környezet megtervezésével alakítani lehet a tanulást.

A formális és informális közötti határvonal
Mivel a formális iskolai tudományoktatás egyre inkább alkalmazza a kutatás-alapú tudománytanuláson,
valamint a párbeszédre és motivációra építı, a természettudományos mőveltséget és a tudomány
természetének megismertetését célzó oktatási módszert, a tudományoktatás non-transzmisszív formáihoz
szokott diákok és tanárok hallgatólagosan ugyanilyen tanulási stratégiákat várnak el a múzeumokban is.
Következésképpen, az ezekkel a változó tudománytanulási módszerekkel való megismerkedés egyre
inkább elvárásként fogalmazódik meg a tudományos múzeumokkal és központokkal szemben.
Mindazonáltal, mivel a múzeumok gyakran kevesebb nehézség árán képesek változtatni a módszereiken,
könnyedén tudják irányítani a tanulással kapcsolatos szemléletmódok változásait, megkönnyítve ezzel az
iskolák számára az adott felfogás követését. A tudományos tartalmat és folyamatokat egyaránt magába
foglaló kutatás-alapú kiállítási módszerek követésével a múzeumok olyan, induktív tanulással
összekapcsolódó példamutató tapasztalatokat képesek nyújtani, melyek befolyásolhatják az iskolai
keretek között alkalmazott módszereket. A diákok által a múzeumlátogatás során győjtött adatok
látogatást követı elemzése lehetıvé teszi, hogy a múzeumok után az iskolák körében is elterjedjenek a
kutatás innovatív módszerei.
A formális keretek között megvalósuló aktív tudományos kutatás célkitőzései összhangban vannak a
tudományos múzeumi tapasztalat célkitőzéseivel, melyek pedig a tudományos tanulás és kutatás kurrens
kutatásaival való összhang megteremtésére irányulnak.



A tudományos mőveltésg tanulása és tanítása az iskolák és a múzeumok együttmőködésében   
© (Copyright 2009 SETAC. Amennyiben felhasználja, jelölje meg forráskét) 142449-2008-IT-COMENIUS-CMP

Az 1. számú táblázat a kutatás-alapú tudománytanulás lényegi alkotóelemeinek a múzeumi kiállítás
felépítése során való alkalmazásához nyújt segítséget. A bal oldali oszlopban szereplı, teljes mértékben
kutatás orientált szempontoktól kezdve a jobb oldali oszlopban található, inkább tanárcentrikus és ezért a
diákok önirányítására kevésbé alapozó szempontokig bezárólag, a táblázat bemutatja azt, hogy a kutatás
alapú tanulás egyes lényegi elemei (az öt sor) miként integrálhatóak – bizonyos mértékig – a múzeumi
kiállításokba.  Nem valószínő, hogy bármely múzeumi tapasztalat lehetıvé tenné azt, hogy a látogatók a
bemutatott alapvetı alkotóelemek valamennyi – vagy akár csak legtöbb – teljes kutatási formáját elérjék.
(bal oldali oszlop) Ugyanakkor minden kiállítás tudatosan magába foglalhatná az egyes alkotóelemek
meghatározott szintjeit, valamint egy adott intézmény valamennyi kiállításának áttekintése megcélozhatná
az egyes alapvetı alkotóelemek legteljesebb kutatási formájának elérését. Az informális tudomány
jelentıs mértékben kiteljesítheti az innovatív iskolák szerepét azzal, hogy olyan tevékenységeket nyújt,
melyek során a múzeumot meglátogató diákok elérhetik ezeket a célokat. Mivel a formális oktatás
területén csak lassan megy végbe változás, sok esetben a tudományos központok és múzeumok valójában
irányítani tudják az ilyenfajta tudományos oktatásra vonatkozó társadalmi igényt, mielıtt az még a
formális oktatásnak széles körben elismert részévé válna. Ez a vezetı szerep nem csupán a látogatók
tudományos mőveltségének bıvítéséhez tud hozzájárulni, hanem a formális tanulást és tanítást
tulajdonképpen a tudományos mőveltség oktatásának irányába hajtja.

1. számú táblázat: A tudományos múzeumi kiállítás vizsgálatának alapvetı sajátosságai és azok variációi
Alapvetı
sajátosságok

Variációk
Az inkább kutatás-orientált variáció felıl (bal oldali oszlop) a kevésbé
kutatás-orientált variáció felé (jobb oldali oszlop)

A látogató
tudományos
orientációjú
kérdésekkel kezd
el foglalkozik

A látogató feltesz
egy kérdést

A látogató
válogat a
kérdések között,
új kérdéseket
fogalmaz meg

A látogató
pontosítja/
tisztázza a tanár,
az eszközök vagy
a kiállítás által
felvetett kérdést

A látogató a
tanár, az
eszközök vagy a
kiállítás által
feltett kérdéssel
foglalkozik

A látogató
prioritással kezeli
a bizonyítékokat
a kérdések
megválaszolása
során

A látogató
meghatározza,
hogy mi
tekinthetı
bizonyítéknak,
összegyőjti a
bizonyítékokat

A látogatót
bizonyos adatok
megszerzésére
utasítják

Adatokat
szolgáltatnak a
látogatók
számára és
megkérik ıket az
adatok
elemzésére

Adatokat
szolgáltatnak a
látogatók
számára és
meghatározzák
számukra az
elemzés
szempontjait

A látogató
magyarázatokat
fogalmaz meg a
bizonyíték
alapján

A látogató
megalkotja a
bemutatott
jelenség
magyarázatát

A látogató
útmutatást kap a
bemutatott
jelenség
magyarázatának
folyamatában

A látogatóval
közlik a jelenség
magyarázatának
lehetséges
módjait

A látogatónak
elmagyarázzák a
bemutatott
jelenséget

A látogató
összekapcsolja a
magyarázatokat a
tudományos
ismeretekkel

A látogató
önállóan vizsgál
meg más
forrásokat és
ezeket
összekapcsolja a
magyarázatokkal

A látogatót a
tudományos
ismeret olyan
lehetséges
területei és
forrásai irányába
terelik, melyek

A látogatóval
közlik az ismeret
más forrásait,
melyek által
összefüggéseket
határozhat meg

A látogatóval
közlik az ismeret
forrásait és
elmondják nekik,
hogy azok
miként
kapcsolódnak a
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alapján
összefüggéseket
határozhat meg

kiállításhoz

A látogató közli
és megindokolja
a magyarázatokat

A látogató
ésszerő és
logikus érveket
fogalmaz meg a
magyarázatok
közléséhez

A látogató
gyakoroltatása
kommunikációs
képességei
fejlıdése
érdekében

A látogató átfogó
útmutatást kap a
kommunikáció
fejlesztésével
kapcsolatosan

A látogatóval
közlik a
közléshez
szükséges
lépéseket és
folyamatokat

A tudományos múzeum valamennyi „alapvetı sajátossága” - a bal oldali variációk- nagyobb tanulói
autonómiát és kisebb tanári/kiállítási kontrollt tesz lehetıvé. Amint azt a bal oldali oszlop mutatja, a
diákok saját ismereteinek konstruálásában a kutatás általában fokozottan van jelent. A sorokban jobbra
haladva a kiállítás jelentésének meghatározása egyre inkább irányítottá válik a tanár vagy maga a kiállítás
által.
Olson, S. alapján, 2-6. táblázat, p. 29

A digitális média mint az iskolák, otthonok és múzeumok között közvetítı eszköz
A tudományos múzeumokban régóta alkalmaznak változatos médiákat (különösen közvetítı médiákat) a
tanulás hatékonyságának növelésére. A mobiltelefonok állandó társadalmi jelenlétével és az intelligens
telefonok egyre elterjedtebb használatával a tudományos múzeumok egyre több és több kiállítási
megismerési folyamatba vonják be ezeket az eszközöket. A kurrens intelligens média készülékek
lehetıséget nyújtanak helymeghatározásra, internetes kapcsolat létesítésére csak úgy, mint a szövegek,
videók és audio információk megosztásán keresztüli interakcióra, tehát a látogatókat minden módon
segítik egy kérdés megválaszolása kapcsán a „bizonyítékok összegyőjtésében”. (lásd az 1. számú
táblázatot). Ezek a lehetıségek, valamint a növekvı felhasználói komfort nagy potenciált hordoznak az
intelligens média készülékek oktatási jelentıségének növekedése szempontjából. Ez flexibilitásuknak,
hordozhatóságuknak, multifunkcionalitásuknak, technikai konvergenciájuknak, multimodalitásuknak,
nem lineáris jellegüknek, valamint kommunikációs interaktivitásuknak köszönhetı. (Kress & Pachler,
(2007). Ugyanakkor valójában nem sokat tudunk ezen eszközök tanulásra gyakorolt hatásáról (Price,
2007).
A mobil média készülékek kapcsolódni tudnak a diákok egyéni érdeklıdéséhez és lehetıvé teszik
számukra a kihívást jelentı, kontextuális kérdésekre adott válaszok megkonstruálását, a tárgyhoz tartozó
olyan információk megtalálása és összegyőjtése által, melyek a késıbbiekben felhasználhatóak a
megszerzett tapasztalatok megértéséhez. (lásd az 1. számú táblázatot) Az utóbbi idıben a figyelem
középpontjába kerültek látogatáshoz kötıdı tanulási folyamat során használt mobil elektronikus
eszközökben rejlı lehetıségek. (Tallon & Walker, 2008).
A speciálisan a tudományos múzeumok experimentális kiállításai számára létrehozott weboldalak
egyrészrıl a kiállítás szempontjából releváns, kiegészítı információforrásként funkcionálnak, másrészrıl
a látogatók által a kiállításból összegyőjtött, a látogatást követı elemzésben otthon vagy az iskolában
késıbb felhasználható adatok tárolóhelyeként mőködnek. A kiállítási tartalom érdeklıdésnek megfelelı
megszemélyesítése következtében,  a releváns honlapok kiállítás helyszínén való elérhetıvé tétele
jelentısen növeli a látogatói élmény szintjét. Az internetre feltöltendı és a késıbbiekben feldolgozandó
audió, grafikus és szöveges állományok győjtésének lehetısége módot ad az iskoláknak arra, hogy a
látogatást követı elemzéseket valóban integrálják a tananyagba. Ez erısíti a tudományos múzeumokban
szerzett élmények hatását, valamint lehetıvé teszi a kiállítás tervezıi számára az 1. számú táblázatban
összegzett, kutatásra épülı tanulás alapvetı elemeinek alkalmazását.
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Múzeumi didaktika
Az elızı bekezdésekben megjelenı, a tudomány tanítására és tanulására vonatkozó reflexiók
kapcsolódtak mind az iskolákhoz, mind a tudományos múzeumokhoz és központokhoz. Ezek alapján
megállapítható, hogy fontos az, hogy a múzeumi kiállítások és tevékenységek tartalmazzák a
megismertetett tudományhoz kapcsolódó tartalmat és folyamatokat. Ennélfogva szükséges, hogy a
múzeumi látogatás olyan lehetıségeket foglaljon magába, melyek támogatják a tudomány mindkét
aspektusának felfedezését és megértését. A következıkben a múzeumi látogatással kapcsolatos
észrevételeink és következtetéseink alkalmazására koncentrálunk. Annak érdekében, hogy ezt
megtehessük, egy elméletet fogunk alkalmazni a tudományos ismeret múzeumi kontextusba való
átkerülésével kapcsolatosan, valamint irányelveket határozunk meg kiállítások felépítéséhez és a
látogatások tanulási eredményességének fokozása érdekében. A múzeumi didaktika foglalkozik ezzel az
átmenettel. Ez a kutatási terület fıleg a múzeumok és tudományos központok látogatóinak tanulásával
kapcsolatos tevékenységek (a kiállítás illetve a személyzet által irányított cselekvések) kivitelezésének
fejlesztésével és értelmezésével foglalkozik. A múzeumi didaktika egy kiállítás vagy múzeumi
tevékenység megtervezése kapcsán számos, megfelelınek tartott szempontra vagy irányelvre hívja fel a
figyelmet.

Kritikai megközelítés-alapú kiállítások
Ez a bekezdés elsısorban a látogatók számára a tudományt és technológiát interaktív eszközök
segítségével megjelenítı tudományos központokkal foglalkozik és a jelenség-alapú tudományos
központok, valamint a kritikai megközelítés-alapú kiállítások egymással való szembeállítására fókuszál.
A kutatások szerint az inkább tradicionális jelenség-alapú kiállítások gyakran nem képesek a bemutatott
tartalom személyessé tételére, nem alakítanak ki reflexiót és nem ösztönöznek párbeszédre és vitára az
ún. STS- kérdésekkel (tudomány, technológia, társadalom) kapcsolatosan. (Bradburne, 1998; Henriksen
& Frøyland, 2000; Pedretti, 2004). Ennek oka, hogy a jelenség-alapú kiállítások gyakran szociokulturális
kontextus nélkül, a releváns tudományos kutatásra és tudásra vonatkozó kérdésfeltevést elmulasztva,
elszigetelt módon kerülnek bemutatásra, aminek következtében folyamatokat nem, csupán tartalmakat
képesek bemutatni. Mindenekelıtt, a jelenség-alapú kiállítások megrekednek a tudományos elméletek és
alapelvek megmagyarázásánál és nem képesek a tudomány természetének bemutatására. (Pedretti, 2004).
Pedretti (2004) egy évtizeden keresztül vizsgálta a tudománnyal és technológiával kapcsolatos kortárs és
kritikai témák bemutatásának tudományos központok által követett tendenciáját, mely erısen
összhangban van a tanulmányban bemutatott kutatás-alapú tanítás és a tudományos módszer kiterjesztett
elgondolásával. A jelenség-alapú kiállításokkal szemben a kritikai megközelítésre alapozó kiállítások
elısegítik a tudomány befogadását és hatékony környezetet biztosítanak a tudomány tanításához és
tanulásához. (Pedretti, 2004).
Egy kritikai megközelítésre alapozó kiállítás megvizsgálja a tudomány, a technológia, a társadalom és a
környezet közötti kapcsolatot, valamint a fényt derít a tudomány sajátosságaira is. A látogatókat a sokféle
nézıpontból megvilágított kortárs és kritikus kérdések értékelésére és elmélkedésre ösztönzik a komplex
témákkal kapcsolatos vitákba és döntéshozási folyamatba való bekapcsolódás, valamint a
tudományos/technológiai kutatással és gyakorlattal szembeni kritikus viszonyulás kialakítása érdekében.
Pedretti (2004) bizonyította, hogy a tartalom megszemélyesítésének, a párbeszédre és vitára való
ösztönzésnek, valamint a reflexió elımozdításának köszönhetıen, a fenti modell alapján létrehozott
kiállítások képesek a tanulási lehetıségek maximális kihasználására. Ráadásul, a kritikus kérdések
vizsgálata és az ilyen felfedezések eredményeirıl való kommunikáció összhangban van a kutatás-alapú
tanulás alapvetı alkotóelemeivel. (lásd az 1. számú táblázatot).
Livingstone (2001) kidolgozta a kritikai megközelítésre alapozott kiállítás egy példáját, melynek „Az
igazság egy kérdése” címet adta. A modell olyan módon lett kialakítva, hogy a látogatókat a tudomány
természetével, a tudományos ismeretek létrejöttével, valamint a kulturális és politikai feltételek egyes
tudósok tevékenységére gyakorolt hatásával kapcsolatos kérdések vizsgálatára sarkallja. Az „Igazság egy
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kérdésében” a kiállítás által felölelt általános témákkal ismerkedhettek meg a látogatók egy videofelvétel
segítségével. A tájékoztatásban hangsúlyosan szerepelt a világ tudományos megismerésére való
törekvésünk eredményeinek és következményeinek bemutatása. (Livingstone et al., 2001) Ez a kiállítás
egyértelmően inkább kérdésekre mintsem jelenségre alapozott, hiszen ahelyett, hogy olyan jelenségeket
mutatna be, mint a szeizmikus hullámok, a pörgettyő és a Coriolis-hatás, a látogatókat olyan témákon
keresztül kívánja megszólítani, mint a tudomány, faj vagy az elıítéleteket.

A reflexió ötlépcsıs folyamata
Az elızı bekezdésben a jelenség-alapú kiállításokkal szemben foglaltunk állást. Ebben a bekezdésben
perspektívánkat kibıvítve azt fogjuk bizonyítani, hogy a jelenség-alapú kiállítás is létrehozhat probléma-
alapú, hatékony tanulási környezetet, valamint, hogy biztosíthatja azt, hogy a látogatók felfedezzék a
jelenséggel kapcsolatos tevékenységeket és kidolgozzák saját elképzeléseiket. A tanulás elısegítését
megcélzó múzeumi kiállítások létrehozása kapcsán jelent meg a reflexió öt-lépcsıs folyamatának
hatékony felfogása. (Ansbacher, 1998; Hennes, 2002). A folyamat legfontosabb része a kezdési pont.
Elıször is, egy kiállításnak fel kell vetnie egy problémát, valamint kíváncsiságot kell ébresztenie és elı

kell segítenie a felbukkant probléma kutatását. Ez a megközelítés összhangban van a kutatás-alapú
tanulással. A folyamatban továbbhaladva, a kiállításnak biztosítania és ösztönöznie kell az adott probléma
megfigyelését, a hipotézis megfogalmazását, az érvelést és a bizonyítást. Jó példa a Geyseres által
meghatározott öt lépés mindegyikét elımozdító kiállításra a san franciscoi Exploratorium és a
koppenhágai Experimentarium. Az Exploratoriumban ez a kiállítás két, különbözı magasságú gejzírbıl
áll olyan módon, hogy az üreget és a csövet teljes mértékben láthatóvá tették, a víz hımérséklet pedig egy
kijelzın megjelenítették. Az ötlépcsıs folyamat követésének szokták tulajdonítani azt, hogy a kiállítás
sikereket ért el a reflexió kiváltásában. (melyet Quistgaard mutatott ki 2006-ban)
Ezek a következık:
1.) a jelenség mőködésének megértésével kapcsolatos kíváncsiság felkeltése,
2.) a jelenség alapos megfigyelésének lehetıvé tétele,
3.) a hipotézis felállításának lehetıvé tétele; (pl: a víz hımérséklete a kitörés pillanatában vagy a kitörési
gyakoriság)
4.) az érvelés lehetıvé tétele; pl: a két különbözı magasságú gejzír kitörési gyakorisága közötti különbség
összevetése,
5.) a bizonyítás lehetıvé tétele a kitörés idejének meghatározása, a gızbuborékok kialakulásának és
dinamikájának megfigyelése, valamint a feliratokon olvasható információkhoz és magyarázatokhoz való
hozzájutás által.

A probléma-alapú kezdési pont megvalósításának másik példája ”A suttogó mőholdantennák” elnevezéső,
tudományos központokban gyakran bemutatott kiállítás. Itt két ember suttog egymásnak nagy távolságból
két nagy mőholdantennán keresztül. E jelenség megtapasztalása (a parabola-hatás) felkeltette a
kíváncsiságot és az érdeklıdést azzal a kérdéssel kapcsolatosan, hogy miként is lehetséges az, hogy két
ember, elektromosság bevonása nélkül ilyen nagy távolságról is hallja egymást. (Quistgaard, 2006)
Harmadik példánk egy hegytetetın kiállított megkövesedett kagyló. Egyszer felmerült, hogy „ez a
bemutatás sokféle irányba elvezethet, beleértve a teljes lemeztektonikát”. (Hennes, 2002) Eképpen, az
ötlépcsıs folyamat és a különösen hatékony megközelítésnek bizonyult probléma-alapú kezdıpont
lehetıséget adott a konstrukció bemutatására, mely azt eredményezte, hogy a kiállítások nem csupán a
tartalmat, de a folyamatokat is képesek közvetíteni. A látogatót megfigyelésre, hipotézisre, érvelésre és
bizonyításra sarkalló tudományos módszert össze kellene kapcsolni a párbeszédes folyamatok
létrejöttének elısegítésével. Ez az elgondolás összhangban van A tudomány természete címő bekezdésben
bemutatott, kiterjesztett tudományos módszerrel.
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Alámerülés és multiszenzoros interakciók
Ez a bekezdés az alámerülı és multiszenzoros interakciók koncepciójával foglalkozik, valamint kísérletet
tesz arra, hogy ezt a koncepciót a múzeumi kiállítások és tevékenységek minden formájára alkalmazza.
Sok múzeum rendelkezik olyan kiállításokkal, melyek célul tőzik ki a látogatók olyan környezeti
tapasztalatban való alámerítését, mint például egy földrengés-szimulátor. Azonban azok a tapasztalatok,
melyeket mi alámerülıként határozunk meg, intenzívebbek, mint a lábunk alatt mozgó föld érzése.
Bizonyítjuk, hogy a valódi alámerülést szolgáló kiállítások olyan, erıs érzelemmel jellemzett mélyebb
élményt nyújtanak a multiszenzoros tapasztalatnak köszönhetıen, ahol eltőnik az idı és a tér. Az
alámerülés célja a látogató és a reprezentáció közötti távolság csökkentése a látogató
reprezentációba/tevékenységbe való bekapcsolása által, aminek következtében lehetıvé válik a
reprezentáció megelevenítése.(Belaën, 2003). Ebben az értelemben az alámerülı kiállítások
látogatóközpontúak és a látogatók környezettel való maradéktalan szembesülésének a lehetıvé tételére
összpontosítanak. Az alámerülı kiállítások egy másik jellegzetessége a dráma egy területének egy
elbeszélés által való kifejezıdése. Ebben az elbeszélésben vagy dramatizált „világban” minden
alkotóelemnek passzolnia kell egymáshoz, fontos a koherencia. (Belaën, 2003). Úgyszintén fontos, hogy
a látogató meghatározott szereppel rendelkezzen, máskülönben a megteremtett világot csak egy olyan
dekorációként fogja érzékelni, mely nem feltétlenül eleveníti meg a jelentést. Ennél fogva a látogató
integrációja nem pusztán a kiállításban való fizikai jelenlétének köszönhetı, hanem a test és az installáció
közötti interakció következménye is. A látogató ilyen bevonása egy interakcióra való felhívás formájában
vagy egy elbeszélés részeként megalkotja a látogató számára kijelölt szerepet. (Belaën, 2003) Az
alámerülı világok analógiák, kitalációk és interpretációk lehetnek. (Belaën, 2003) A Fosszíliavadász
kiállítás egy tudós világának analógiáját hozta létre, ahol egy paleontológus terepmunkáját és helyszíni
laboratóriumát teremtette újra. Ebben a kiállításban a látogatók egy, a terepen fosszíliákra vadászó és a
tereplaboratóriumban kövületeket azonosító paleontológus bırébe bújnak. Kréta-kori korall mészkıvel
borított területként hozták létre a laboratórium (1. számú kép) és a lelıhely analógiáját, melyet valódi
szerszámokkal, például kalapácsokkal szereltek fel. (2. számú kép) A korall mészkı körülbelül 70 millió
éves és tele van cápafogak kövületeivel és különbözı típusú korallokkal. A fosszíliák lelıhelyen való
feltárása során a látogatók bátorítást kapnak a leletek nagyítóval, azonosító táblázatokkal és a
tereplaboratórium számítógépeibıl származó adatok felhasználásával történı azonosításához. Az
alámerülı világok második típusa a megalkotott, vagy virtuális valóság világa nem a valós életre
vonatkozó analógiát nyújt, hanem kitalál egy fantáziavilágot, például egy mesét. A harmadik típus, az
interpretált világ egy méretarányos világ. Ilyen például egy agy, melyet az alámerülés és a megértés
ösztönzése érdekében méretarányosan felnagyítanak, így a látogató belemehet és interakcióba léphet vele.
Egy valóban alámerülı kiállítás azt az érzést nyújtja a látogatónak, hogy „egy bizonyos helyen és
bizonyos idıben van” (Bitgood, 1990).
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1. számú ábra: A paleontológus tereplaboratóriumának alámerülı szimulációja

2. sz számú ábra: Egy korall mészkı lelıhely alámerülı interaktív szimulációja
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Piaget azon elvén alapulva, miszerint a lelkiállapotnak elsıbbsége van megismeréssel szemben, úgy
véljük, hogy az alámerülı kiállítások komoly potenciállal bírnak a tanulás ösztönzése szempontjából.
Bitgood (1990) kimutatta, hogy a látogatók olyan szóhasználattal számolnak be az alámerülı

kiállításokkal kapcsolatos élményeikrıl mint „izgalmas”, „megeleveníti a témát”, „könnyen megérthetı”.
Az ilyen kijelentések azt sugallják, hogy a látogatók az alámerülı kiállításokban szerzett erıteljes és
emlékezetes élményeket a megértést megkönnyítı szerepükön túl, egyszerő hozzáférhetıségük miatt is
értékelik. (Belaën, 2003). Hasonlóképpen, Quistgaard (2006) kimutatta, hogy a multiszenzoros kiállítások
különösen vonzóak és kedveltek a felsıbb tagozatos középiskolások körében.
A múzeumi szakirodalomban gyakran alkalmazott minds-on és hands-on kifejezések mintájára
Quistgaard a body-on kifejezéssel definiálja a multiszenzoros kiállításokat. A body-on fogalma arra utal,
hogy a látogatók nem csak a kezüket és a tapintóérzetüket használják fel egy interakció során, hanem
egész testükön érzékelik az interakció eredményét. Így, a body-on multiszenzoros koncepciója az
alámerülés koncepciójának alapvetı részévé vált.

A tudományt oktatók kommunikációval és tanítással kapcsolatos felfogásainak kutatása
Az elızı bekezdések útmutatásai a múzeumi kiállítások kivitelezésével és a múzeumi tevékenységgel
foglalkoztak. Ezzel szemben ez a bekezdés a múzeumi alkalmazottak tanulókkal való kommunikációjára
és e kérdéskör fontosságára fókuszál. A kutatás kimutatta, hogy a diákoknak segítségre vagy
iránymutatásra van szükségük a kiállítás összetettségének egyszerősítésében (Axelsson, 1997; Tran &
King, 2007), valamint, hogy a múzeumi oktatók nagy potenciállal rendelkeznek ezen iránymutatás
szolgáltatása tekintetében. (Quistgaard, 2009).
A kutatás továbbá kimutatta, hogy a múzeumi oktatók és a tanulók közti interakciók tanár-centrikusak (a
tanuló-centrikusság helyett) és feladat-orientáltak, ezért nem tartalmaznak nyílt végő párbeszédeket, és ez
a megszerzett ismeretek korlátozottságát eredményezi. (Cox-Petersen, 2003; Tal & Morag, 2007; Tran &
King, 2007).
Tran és King (2007) egyik újabb tanulmányukban arra a következtetésre jut, hogy az oktató által vezetett
tevékenységek gyakran nem ösztönzik reagálásra a diákokat.
Tal és Morag (2007) kimutatta, hogy a múzeumi oktatók elsısorban csak alacsonyabb szintő

gondolkodási képességeket megkövetelı kérdéseket tesznek fel, ami korlátozza a diákokat az hatékony
tanulás megvalósításában.
Összefoglalva, Tran és King (2007) bizonyította, hogy a múzeumi oktatás területén még mindig nem
fogalmazódtak meg olyan, konszenzussal megállapított és általánosan elfogadott tudományos támpontok,
melyek alapul szolgálhatnának a professzionális felkészüléshez és az informális környezetben
megvalósított következetes tevékenységhez.
A két szerzı kutatásai kimutatták, hogy bár a múzeumi oktatók alkalmaznak pedagógiai alapelveket,
valamint figyelembe veszik a diákok elızetes ismereteit, képességeit és érdeklıdéseit a velük
megvalósított interakciók során, ezek az interakciók hatástalanok maradnak, és nem rendelkeznek tanulási
elméletekre alapozott közös stratégiával.
A jelenlegi gyakorlat megváltoztatása érdekében javasoljuk a múzeumi oktatók kommunikációval és
tanítással kapcsolatos megközelítésének a kutatás-alapú tanítással és a párbeszédes folyamatok
elméletével való kiegészítését.

A teljes múzeumi tapasztalat ciklusa
Egy teljes múzeumi tapasztalati ciklus magába foglalja a tudományos ismeret múzeumi kontextusba való
átalakításának minden fontos területét és a speciális célok elérésére törekvı kiállítások és tevékenységek
megtervezésének valamennyi fontos aspektusát. Ilyen speciális cél lehet például az érzelmek felkeltése,
vagy a tudományos mőveltség és az aktív állampolgárság elımozdítása. A ciklus elsı része a célközönség
elızetes tudásának megismerésével foglalkozik; mit hoztak a látogatók „az életbıl” (3. számú ábra),
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beleértve az iskolát is? A kiállítási célok és szándékok teljesülésének vonatkozásában a kezdet-vég
értékelés e folyamat fontos segítıje, hiszen magába foglalja a célközönség elızetes tudásával és
tapasztalataival kapcsolatos ismeretek összegyőjtését. (Grewcock, 2002).
Az értékeléshez sokféle módszert alkalmazhatunk: fókusz-csoportos és egyéni interjúkat végezhetünk,
megfigyelhetjük a célközönséget saját, természetes környezetében, kérdıíveket alkalmazhatunk,
elıítéletekkel kapcsolatos kutatási eredményeket olvashatunk, valamint elemezhetünk a célközönségre
vonatkozó statisztikai adatokat is. Az eredmények érvényességének növelése érdekében ajánlatos a
különbözı módszerek kombinálása.

3. számú ábra: A teljes múzeumi tapasztalat ciklusa (Hein, 2006 alapján,).

A kezdet-vég értékelés eredményei alapján meg lehet tervezni a kiállítás tartalmát és stílusát.
Ahogy azt a 3. számú ábra is mutatja, ezek a választások mind a tartalom, mind a folyamat szempontjából
érintik a tudományos ismeret kiállítási ismeretbe való transzformálásának folyamatát. Ezeknek az
ismereteknek az általános kiállítási célkitőzéseken kell alapulniuk.
A kiállításban használt pedagógiai eszközöknek relevánsnak kell lenniük. Ilyen lehet például a beszámoló
alkalmazása, alámerülı szavak alkotása, egy probléma indítási pontként való alkalmazása és/vagy a
reflexió teljes öt-lépcsıs folyamatának elımozdítása. Ezeken a szempontokon felül, az egyes
komponenseknek a kutatás öt-lépcsıs folyamata (lásd az 1. számú táblázatot) mentén való korai
meghatározása segít gondoskodni arról, hogy a kiállítások összeegyeztethetıek legyenek a tanulási
elmélettel.
A javasolt választások az ún. kurátori eligazításban (3. számú ábra) kerülnek összefoglalásra, ami egy
olyan alapvetı, a legtöbb múzeumban kidolgozott vázlatszerő dokumentum, melyet az új kiállítások és
tevékenységek kialakításához használnak fel. A tájékoztató nem csak az adott ismeretkört, de a látogatók
által a múzeumi programra magukkal hozott iskolai és mindennapi tudást is figyelembe veszi. Szükséges
lenne egy, a kurátori eligazításra alapozott, a tervezett célokra és eredményekre irányuló „prototípus” (3.
számú ábra) kialakítása és célközönségen való tesztelése. Ez az eljárás hozza létre a formáló értékelést,
mely a kivitelezés sajátosságai és az aktuális kiállítás vagy tevékenység praktikus szempontjai közötti
kölcsönhatásra alapozva a „legjobb összeállítást” eredményezi. A kiállítás akkor épül fel és akkor lesz
berendezve, ha minden alkotóelemet végig gondoltunk és leteszteltünk. (Grewcock, 2002).

Ha mindezek teljesülnek, a látogató rendelkezik a „múzeumi tapasztalattal”. (3. számú ábra). Ideális
esetben egy ilyen tapasztalat nem önmagában áll, hanem reflexiót és kutatást eredményez, ez pedig
hatással lesz magára a tapasztalatra is. Továbbá, ezeknek a reflexióknak új kérdéseket és érdeklıdéseket
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kellene felkelteniük, melyek újabb, az eredeti tapasztalatra is hatással bíró kutatásokat fognak
eredményezni. Mivel ez a ciklus összhangban áll a kutatás-alapú tanítással és a párbeszédes
folyamatokkal, érdemes figyelembe venni a tudományos mőveltség és párbeszéd elımozdítását, valamint
a tudomány természetére való kritikai megközelítést megcélzó kiállítások és tevékenységek kialakítása és
fejlesztése során. A múzeumi tapasztalat egy további összetevıje az ún. „egyéb források”. (3. számú ábra)
Ezek lehetnének az adatgyőjtésre szolgáló mobil és intelligens telefonok, mivel ez összhangban áll a
tanulmányban a korábbiakban közvetítı termékként definiált digitális média használatával.  Ez magába
foglalhatná a múzeumi oktatókkal való interakciókat, lehetıvé téve ezzel a kutatás-alapú tanulással és a
párbeszédes folyamatokkal kapcsolatos jelenlegi felfogás megváltoztatását, ahogy azt fentebb is
javasoltuk. Végül, a múzeumi ciklus hangsúlyozza, hogy a „múzeumi találkozás nem csak a múzeumi
kereteken belüli reflexióhoz és kutatáshoz vezet, hanem hatással van rá az is, ami a múzeumi találkozást
megelızte és ez elısegíti a múzeumi tapasztalat múzeumon túli világra való kiterjesztését”. (Hein, 2006).
Ezt láthatjuk az „Alkalmazás az életben” mezıben a 3. számú ábrán. Ideális esetben a múzeumi
kiállításokat és tevékenységeket úgy kellene megtervezni, hogy azok megcélozzák és ösztökéljék a teljes
múzeumi tapasztalat ciklus valamennyi összetevıjét.

A tanulók múzeumi tevékenységének legjobb hasznosítása
Annak érdekében, hogy maximalizáljuk a múzeumi kiállítás vagy tevékenység tervezett céljainak
megvalósulási esélyeit, fontos, hogy további szempontokat vegyünk figyelembe az iskola csoportok
vonatkozásában. A kutatás szerint a tanárok hajlamosak figyelmen kívül hagyni az osztályok múzeumi
látogatásához kötıdı elızetes és utólagos tevékenység jó gyakorlatára vonatkozó következetes
ajánlásokat. (Rennie & McClafferty, 1995; Anderson & Zhang, 2003). Ez a tendencia azt eredményezi,
hogy az így megszervezett iskolai kirándulások nem képesek realizálni a bennük rejlı tanulási potenciált.
DeWitt és Osborne egy nemrégiben publikált tanulmányában (2007) ismerteti a Múzeumi gyakorlat
rendszerét (FMP- Framework for Museum Practice), mely felvázolja a múzeumok iskolai
tudományoktatásban való hasznosításával kapcsolatos jó gyakorlat alapelveit. Erıfeszítéseik
középpontjában annak a mélyreható vizsgálatára áll, hogy a tanárok miért nem követik az ajánlásokat,
valamint hogy milyen lehetıségei vannak e jelenség megváltoztatásának. Olyan módon kialakított és
felhasználható, értelmes elı-és utótevékenységeket kívánnak biztosítani, melyek figyelembe veszik azt,
hogy a tanároknak kevés idejük van a tanulmányi kirándulásokra való felkészülésre, valamint az ezzel
kapcsolatos tervezési és szervezési feladatokra. A rendszer a Mővelıdéstörténeti Tevékenység Elméletén
(CHAT) alapul, mely szerint a tanulás olyan, közös tevékenységekben való részvételen és
együttmőködésen keresztül megnyilvánuló társadalmi kontextusban valósul meg, ahol az egyének
közösen dolgoznak egy produktum létrehozásán és párbeszéd formájában támogatják törekvéseik
megvalósulását. (Engeström, 1999) Ez megegyezik a tanulóközösségeknek és a párbeszédes
folyamatoknak a tanulmányban bemutatott elméletével, mivel ezek az elméletek hangsúlyozzák, hogy a
tudományról való beszélgetés a megértés konstruálásának egyik legfontosabb módja, valamint, hogy az új
tudás a résztvevık bıvülı kompetenciái és a keresztülvitt szándék közötti kölcsönhatás által jön létre.
A CHAT három fontos, a múzeumi szakirodalomból származó kérdéssel lett kiegészítve. Az elsı az
újszerőség érzésének csökkentése. A látogatók múzeummal való találkozásakor az újdonságoknak
egyensúlyban kell lenniük. Nem szabad, hogy minden új és ismeretlen legyen, azonban a teljesen ismerıs
jelleg sem megfelelı. Az emberek csak akkor fognak tanulni, ha megfelelı az egyensúly. (Falk &
Dierking, 2000).
Másodsorban, szemben a szabad választásra épülı múzeumlátogatással, amikor a diákok azt tehetik,
amihez csak kedvük van, a múzeumi tevékenységeknek strukturáltnak kellene lenniük. A szabad
választás koncepciója nagy valószínőséggel találomra történı gombnyomogatást és az egyes kiállítási
egységekben eltöltött idı minimalizálását eredményezi. (Cone and Kendall 1978; Beer 1987; Walker
2008).
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Végül szükséges, hogy a múzeumi tapasztalatok és észlelések gondolkodáson/megismerésen keresztül
újrakonstruálódjanak. Máskülönben nagy a valószínősége annak, hogy a tapasztalatok nem fogják
elımozdítani a reflexiót és a megértést. (Hein, 1995).
Röviden, a Keretrendszer a múzeumi gyakorlathoz (FMP) olyan alapelvek győjteményét tartalmazza,
melyek útmutatásként szolgálhatnak az informális kontextusban megvalósuló gyakorlathoz. Ezek a
következık:

1.) A tanár nézıpontjának elfogadása
2.) Struktúra biztosítása
2a.) Az újszerőség hatás csökkentése
2b.) A tanulási tapasztalat megerısítése
3.) Közösen kivitelezett, produktív tevékenységek ösztönzése
3a.) A kortársak közötti és a felnıttekkel való vita ösztönzése
3b.) Az érdeklıdés és kíváncsiság felkeltése
3c.) Választási lehetıségrıl és a kontrollról való gondoskodás
3d.) A kihívásokra és a megismeréssel kapcsolatos elkötelezettségre való ösztökélés
3e.) Személyes vonatkozások megteremtése
4.) A párbeszéd, mőveltség és/vagy kutatási készségek támogatása

A 2. számú táblázat az egyes, fenti alapelvek figyelembevételének négy szintjét javasolja egy kiállítás
megtekintésekor. A diákok tanulását jobban valószínősítı alapelvek pontos követését a bal oldali oszlop
javasolja, míg az egyes alapelvek csupán részleges figyelembevétele a jobb oldali oszlopban jelenik meg.

2. számú táblázat: A Keretrendszer a múzeumi gyakorlathoz (FMP)-féle, múzeumi kiállításokkal
kapcsolatos alapelvek alkalmazása a látogatók tanulásának informális kontextusban való irányításához
FMP alapelv Variációk

A látogató magasabb tanulási potenciáljától (bal oszlop) haladva az
alacsonyabb tanulási potenciál felé (jobb oszlop)

A tanár
nézıpontjának
elfogadása

Megbeszélés a
„megcélzott”
diákok
tanáraival az
egyes, új
kiállításokhoz
kötıdı tanítási
szükségleteikrıl

Szokásos konzultáció
a tanárokkal a
múzeumlátogatáshoz
kötıdı
szükségleteikrıl

A múzeumi
oktatási szakértı
sorrendbe állítja
és bemutatja a
kiállítási
tárgyakat

Múzeumi
kurátorok
megvitatják a
kiállítás
tanulási
potenciálját

Struktúra
biztosítása

A kiállítás
kezdı- és
végpontokkal
rendelkezik, a
felkínált
lehetıségek
között
egyértelmőek a
célok és
végeredmények

Egy kiállítás kezdı-
és végpontokkal
rendelkezik az
interakció érdekében,
az egyértelmő célok
azonban hiányoznak

A látogatók meg
tudják mondani,
hogy hol
kezdjék, és hogy
hol fejezzék be a
kiállítást,
azonban a
céljaik és
lehetséges
eredmények
tekintetében
bizonytalanok

A látogatók
egyértelmő
célok és
eredmények
nélkül sokféle
módon
interakcióba
tudnak kerülni
a kiállítással

Az újszerőség
hatás

Egy kiállítás
megengedi a

Újszerőség csak
olyan minimális

Az újszerőség,
mint a kiállítás

Egy kiállítás
annyira
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csökkentése diákoknak, hogy
még a célok
elérése elıtt
felfedezhessék
az új
nézıpontokat

szinten jelenik meg,
hogy elegendı
motivációt nyújtson a
látogatók
érdeklıdésének
fenntartásához

vonzóvá
tételének egy
módja kerül
meghatározásra,
ennek
megfelelıen
nagymértékben
támogatott

újszerő, hogy a
látogatók
többsége az
idıt csak az
újdonságokkal
való játékkal
tölti el

A tanulási
tapasztalat
megerısítése

A kiállításban
található
jutalmak
kifejezetten a
jelentıséggel
bíró tanulási
célok
teljesüléséhez
kapcsolódnak

A kiállításhoz kötıdı
tanulásért kapott
jutalmak általában a
célokhoz
kapcsolódnak

A kiállításban
való tanulás a
célokhoz nem
kötıdve, csak a
legtágabb
értelemben
jutalmazott

A kiállításban
való tanulás
feltételezett,
azonban nem
hívják fel erre a
látogató
figyelmét

Közösen
kivitelezett,
produktív
tevékenységek
ösztönzése

A kiállítást úgy
tervezték meg,
hogy különösen
hatékony legyen
akkor, ha több
diák közösen
szembesül vele

A célok teljesülése
érdekében a
látogatók feltételesen
dolgoznak közösen a
kiállításban

A kiállítás olyan
módon került
kialakításra,
hogy mind
egyéni
látogatók, mind
csoportok
használhatják,
csoportcélok
azonban
nincsenek

Rendes
körülmények
között a
látogatók
egymást
felváltva
kerülnek
interakcióba a
kiállítással

Az érdeklıdés és
kíváncsiság
felkeltése

Kíváncsiságot
felkeltı
alkotóelemeinek
köszönhetıen a
kiállítás sokféle
látogatót von be

A látogatók gyakran
idıznek a
kiállításban az
érdekes látványnak
köszönhetıen

Amikor
megindul a
látogatók és a
kiállítás közötti
interakció, a
látogatók
elkezdenek
érdeklıdni a
tartalom iránt

Többnyire
azokat a
látogatókat
vonja be a
kiállítás, akiket
eredetileg is
érdekelt a téma

Választási
lehetıségrıl és a
kontrollról való
gondoskodás

A látogatók
fontos döntések
meghozataláig
jutnak el a
kiállítással
kapcsolatosan és
kontrolljuk alatt
tudják tartani a
kiállítást

A kiállítás választási
lehetıséget és
kontrollt biztosít a
látogatók számára

A kiállítás
néhány
választási
lehetıséget vagy
némi kontrollt
biztosít

A látogatónak
jóformán nincs
választási
lehetısége és a
kontroll
nagyon
korlátozott

A kihívásokra és
a megismeréssel
kapcsolatos

A kiállítás
elmélyült
interakciót kíván

A látogatókat
bátorítják a kiállítás
szempontjainak

Az arra
motiváltaknak
adva van a

A látogatóknak
nem kell
gondolkodniuk
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elkötelezettségre
való ösztökélés

meg a
látogatóktól az
eredményesség
érdekében

gondolatban való
feldolgozására

lehetıség, hogy
a kiállításról
gondolkozzanak

egy kiállítás
jelentésén
ahhoz, hogy
interakcióba
lépjenek vele

Személyes
vonatkozások
megteremtése

A
konstrukciónak
köszönhetıen a
látogatóknak
személyesen kell
kapcsolódniuk a
kiállításhoz

A motivált látogatók
esetlegesen
személyesen
kapcsolódnak a
kiállításhoz

A látogatóknak
meg kell
találniuk a saját,
személyes,
kiállításhoz
kötıdı
kapcsolataikat

A látogatók
többsége
számára a
kiállításnak
nincsenek
személyes
vonatozásai

A párbeszéd,
mőveltség
és/vagy kutatási
készségek
támogatása

A kiállítással
való
interakcióhoz
tudományos
feldolgozás és
párbeszéd
szükséges

A tudományos
feldolgozási
készségek és a
párbeszéd
alkalmazása
nagymértékben
növeli a kiállítás
értékét

A tudományos
feldolgozási
készségeket és a
párbeszédet
esetlegesen
alkalmazzák a
kiállításban,
azonban nem
szükségesek

A kiállítás nem
követeli meg a
tudományos
feldolgozás
készségének
meglétét

Ezeknek az alapelveknek a bázisán fejlesztett ki Dewitt és Osborne egy tanárok által megvalósítandó
tevékenységet. A tevékenység elızetes, közbülsı és utólagos részekbıl áll.
Az utólagos rész a tevékenység legfontosabb szakasza. Elıírja, hogy a diákoknak együtt kell mőködniük
egy olyan, a múzeumlátogatás során győjtött tapasztalatokon és információkon alapuló végtermék
elkészítésében, mint egy riport, poszter, tevékenység vagy kiállítás, stb.
A végtermék elkészítésének feladatáról úgy tartják, hogy a tevékenység mindhárom szakaszában
folyamatos kötelezettségvállalásra sarkall.  Az elızetes rész egy vagy több tantermi órából áll, melyek
segítséget nyújtanak a tanulóknak a múzeumi látogatás során megoldandó feladatok létrehozásában vagy
kiválasztásában. A tevékenységhez kötıdıen a múzeumnak lehetıvé kell tennie számos probléma
megoldását vagy vizsgálatát.
A tanár sorrendbe állítja ezeket a megoldandó feladatokat és arra ösztönzi a diákokat, hogy csoportonként
egyet kiválasszanak közülük. Az elılátogatási órákon a diákok ezzel a feladattal foglalkoznak. A feladat
megoldásához szükséges információ és tapasztalat megszerzése, valamint a megoldást jelentı végtermék
elkészítése érdekében a diákok megtervezik saját múzeumi látogatásukat. Az FMP szők körben elvégzett,
design-alapú kutatási módszert alkalmazó tesztje bizonyítékot szolgáltatott arra, hogy a keretrendszernek
megfelelıen kifejlesztett források megfelelı segítséget nyújthatnak a tanároknak abban, hogy
elkötelezıdjenek egy olyan hozzáállás mellett, amely növeli az iskolai kirándulásokhoz kapcsolódó
tanulás, motiváció és pedagógia potenciális értékét. (DeWitt & Osborne, 2007).

Támpontok tudományos múzeumok látogatásához
Az 1. és a 2. számú táblázat módozatokat nyújt múzeumi kiállítások számára az informális tudomány
tanításához és tanulásához kötıdı alkotóelemek alkalmazásához. Az 1. és 2. ábrán illusztrált
Fosszíliavadász kiállítás például kivitelezhetı lenne a 3. számú táblázat sablonja alapján.
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3.sz. táblázat: A Fosszíliavadász kiállítás elemeinek vizsgálata az 1. és 2. táblázat elemei szerint
Alapvetı
sajátosság

Változatok
Az inkább kutatás-orientált és nagyobb tanulási potenciállal rendelkezı
felıl (bal oldali oszlop) a kevésbé kutatás-orientált és kisebb tanulási
potenciállal rendelkezı felé (jobb oldali oszlop)

A látogató
tudományos
orientációjú
kérdésekkel
foglalkozik

Az iskolai elı-
látogatás során
valamennyi
tanuló eldönti,
hogy a
fosszilíákról
milyen szempont
szerint kíván
beszámolni

A kérdésekre
adott
válaszokban a
látogató
prioritásként
kezeli a
bizonyítékokat

A látogató
fosszíliákat talál
és megadott
források
segítségével
azonosítja ıket

A látogató
magyarázatokat
fogalmaz meg a
bizonyítékokra
alapozva

A látogatást
követı
beszámolóban a
látogató
azonosított
fosszíliákat
használ az idı és a
mészkılerakódás
környezetének
jellemzésére

A látogató
értelmezéseket
kapcsol a
tudományos
ismerethez

A
múzeumlátogatást
követı
beszámolóban a
látogató megadott
forrásokat használ
a talált fosszília
értelmezéséhez

A látogató közli
és igazolja a
magyarázatokat

A beszámolóhoz
elıre megadott
elıírást
felhasználva, a
tanulók
elhelyezik a
többiek számára
a fosszília-
felfedezéseket

A látogató A
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elfogadja a tanár
perspektíváját

Fosszíliavadászok
felépítése elıtt a
helyi tanárok
felvilágosítást
kaptak

Struktúrát ad Egy céllátogatást
megelızı
kiválasztása
egyértelmő
kezdetet és véget
határoz meg a
látogató számára

Csökkenti az
„újdonság
hatást”

A látogatást
megelızıen
meghatározott
célok teljesülése
elıtt a diákok
gyorsan
megpróbálhatnak
találni néhány
fosszíliát

Megerısíti a
tanulási
tapasztalatot

Múzeumlátogatást
követı
„jutalmazás”
mikor a diákok a
leleteket
megosztják
egymás között és
azokat a többiek
munkájába
illesztik

Bátorítja a közös,
eredményes
tevékenységeket

A látogatást
megelızı céljaik
függvényében a
diákok önállóan
vagy kis
csoportokban
dolgozhatnak

Elısegíti a
kíváncsiságot és
az érdeklıdést

A kiállítás
mindenki számára
nyitott és vonzó
hands-on
tevékenységeket
foglal magába

Választási
lehetıséget és
kontrollt nyújt

A tanulók
kiválaszthatják,
hogy mely kı
kerüljön
felnyitása, illetve
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hogy mely
fosszíliákról
keressenek több
információt

Ösztönzi a
kognitív
alkalmazást és a
kihívást

A látogatást
követı
beszámolók
lehetıséget
adnak a motivált
diákoknak arra,
hogy az egyszerő
jelentésen
továbblépjenek

Személyes
relevanciát
teremt

A tanulók
kipróbálhatják
magukat a
fosszília-vadász
természettudós
szerepében
annak érdekében,
hogy
megismerjék az
érzést

Támogatja a
párbeszédet, a
mőveltséget
és/vagy a
kutatási
készségeket

A megfigyelés és
a következtetés
folyamatai
kötelezıek, a
párbeszéd
lehetséges

Egy kiállítás alkotóelemeinek ilyen tudatos elemzése nem csupán az adott kiállításban rejlı tanulási
lehetıség hatékony figyelembevételére ösztönöz, hanem hasznos útmutatást ad ahhoz is, hogy miként
hasonlíthatóak össze egymással egy adott oktatási programba tartozó kiállítások.

Összegzés
A múzeumlátogatásnak a tanteremben kezdıdı vagy végzıdı tanulási folyamat szerves részévé kellene
válnia. Ez azt jelenti, hogy a múzeumlátogatásnak egyrészrıl igazolnia kellene néhány elıfeltételezést
(akár a mindennapi tapasztalatokból származó, akár az iskola által megkövetelt elıfeltételezést),
másrészrıl további kutatásra ösztönzı kérdéseket kellene felvetnie. (Ez utóbbi elsısorban iskolai keretek
között kerülhet lebonyolításra) A tanulmány magasztal néhány, a tudományos mőveltség tudományos
múzeumokban való elsajátításához támpontokat nyújtó kutatást. A tudománnyal kapcsolatos
tanuláselmélet és tudás megismerésébıl merítve, a tanulmány szerzıi a jelentéssel bíró és autentikus
szituációkba ágyazott, kutatásra alapozott tevékenységek mellett érvelnek. Egy múzeummal való
összefüggésben ezek kritikus kérdésekre alapozott, multiszenzoros/testet bevonó interakciókat
felvonultató, bámulatos világba ágyazott kiállítások lehetnének. Amennyiben az ilyen tevékenységek a
látogatók közötti együttmőködés biztosításával, valamint a látogatók közötti párbeszédet erısítı eszközök
felhasználásával kerülnek kivitelezésre, a tudományos múzeumok képesek lesznek arra, hogy a jövı

tudományos mőveltséggel rendelkezı állampolgárainak formálásában fontos szerepet töltsenek be.
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