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ANDRAGÓGIA A KULTURÁLIS 

ÉLETBEN ÉS A MUZEOLÓGIÁBAN

Kurta Mihály
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Az andragógia a felnőttek tanulásával és oktatásával, 
képzésével és önképzésével, művelésével és önművelésé-
vel, attitűd-befolyásolásával és önnevelésével foglalkozó 
ismeretek, tevékenységek, szervezetek és intézmények 
rendszere, amely folyamatos önrefl exiójával a kutatás és 
fejlesztés szempontjait is önmagában hordja.

A felnövekvő generációk oktatásával, nevelésé-
vel és képzésével foglalkozó pedagógia szempont-
jából vizsgálva évtizedeken át úgy tűnt, hogy a 
felnőttek képzése csupán a pedagógiai folyamatok 
különös szintjét jelenti. Ma a modern tanuláselmé-
letek ismeretében látható, hogy a felnőttoktatás és 
felnőttképzés nem a pedagógia különös tükrözési 
szintje csupán, hanem a felnövekvő generációk ta-
nulásához viszonyítva más minőség, más tanulás-
irányítási technológiákat igényel, tartalmilag tehát 
indokolt az új elnevezés.

A hallgatók európai felsőfokú képzést adó in-
tézményei közötti átjárhatóság érdekében 29 or-
szág, köztük Magyarország is aláírásával hitele-
sítette a „bolognai szakokat”, amelyek 3+2 éves 
BA+MA szintjei között összefoglalóan az andra-
gógia nevesíti ezen túl azokat a felsőfokú szak-
képesítést igénylő, intézményi logikák szerint el-
különülő, szakmákra felkészítő képzési szakokat, 
amelyek eddig a társadalmi igényeknek megfele-
lően, a különböző felsőoktatási intézményekben 
különböző néven és curriculummal eredménye-
sen működtek.

Magyarország felsőoktatása olyan andragógu-
sokat szándékozik képezni, akik a nevelés-tudo-
mányi, a pszichológiai, a jogi, a közgazdasági és a 
szociológiai tudásuk, valamint az állami, az önkor-
mányzati, a vállalkozói, a civil és a nonprofi t szer-
vezetekről és intézményekről, a munkaerőpiac és 
a munkavállalás kapcsolatáról szerzett ismereteik 
alapján képesek településeken, intézményekben, 
szervezetekben, közösségekben a felnőttképzés 
különböző színterein tervező, szervező, értékelő, 
irányító, animátori és tanácsadói munkakörök ellá-
tására, a humánerőforrás-gazdálkodással kapcso-
latos feladatok elvégzésére, és segítséget tudnak 
nyújtani nem csak az ember és munka, az ember és 
szakma, a szakmaválasztás, hanem az önálló élet-

vezetés, az ember élhető élete feltételeinek megte-
remtésében is (Kocsis – Koltai).

A múzeumandragógia a múzeumok, a muzeális jel-
legű intézmények, civil közösségek, a kulturális örökség 
védelmével, őrzésével megbízott szervezetek felnőtt-
képzési, felnőttoktatási, felnőttnevelési tevékenységé-
nek lehetőségeit, feltételeit vizsgálja. Azokat a törvény-
szerűségeket igyekszik feltárni, amelyek ismeretei az 
intézményes vagy intézményen kívüli keretek között 
hatékonyabbá tehetik a felnőtt egyének, a felnőtt közös-
ségek számára „az élet teljes körére kiterjedő” tanulá-
si, öntanulási, képzési, önképzési, személyiségfejlesztési 
eredményeit (Kurta).

Az andragógia szak és specializációi iránt ha-
zánkban nagy az érdeklődés, a jelentkezők aránya 
a tizenharmadik legnépszerűbb képzési formáról 
árulkodik a főiskolákon, egyetemeken. Az andra-
gógiában a helyi, a lokális, az európai és a globális 
kultúra új kihívása a múzeumandragógia (múzeu-
mi felnőttoktatás, felnőttképzés, nevelés), amely 
a kulturális, vallási, civilizációs, etno-kulturális 
konfl iktusok kezelésének múzeumi összefüggése-
it, ismertetésének lehetőségeit vizsgálja, a múzeu-
mi kultúraközvetítés aspektusából.

A múzeumpedagógiai boom időszakában, az 
andragógia fi atal korában nem volt vizionálható, 
hogy hamarosan megjelenhetnek a muzeális jel-
legű intézményekben andragógiai végzettséggel 
bíró szakemberek. Őket andragógus szakképzett-
ségük alapján múzeumi andragógusnak, múzeu-
mandragógusnak kellett tekinteni.

A múzeumandragógia a XXI. század első év-
tizedében alternatív muzeológiaként jelent meg 
hazánkban. Elsősorban azt tudatosítja, hogy érvé-
nyesíteni szükséges a paritásos együttműködést a 
tanulás/tanítás/tartalom összefüggéseiben. A mú-
zeum aktivitása tanítja a résztvevőt, a látogató ta-
pasztalataival gazdagíthatja az oktatót ugyanazon 
tanulási folyamaton belül. A tudósok arra mutattak 
rá, hogy andragógiai kompetenciával kell rendel-
keznie annak, aki a felnőttképzésben részt kíván 
venni, és arra is felhívták a fi gyelmet, hogy a mú-
zeumi rendszernek andragógiai feladata a felnőttek 
oktatása, képzése, nevelése, személyiségformálása.
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Csoma Gyula a felnőttoktatás intézményi és 
funkció rendszerét vizsgálva arra fi gyelmeztetett, 
hogy a felnőttoktatás a művelődés teljes palettáját 
átmetszi funkcióival. Vannak olyan intézmények, 
amelyek fő funkciója a felnőttoktatás, másoknak 
járulékos tevékenységük, s rendkívül nagy az átfe-
dés a funkciókban. Felsorolásában a felnőttoktatási 
rendszerben tárgyalta a könyvtárakat, múzeumo-
kat, képtárakat is.

A múzeumpedagógia, a múzeumandragógia, 
múzeumgerontagógia egymásra épülő rendszerei 
érvényesülni kezdtek a múzeumelméletben, a mú-
zeumi gyakorlatban is. A múzeumi oktatás, kép-
zés, nevelés szellemi zászlóshajója, a szentendrei 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum Múzeumi Oktatási 
és Képzési Központja, a legváltozatosabb temati-
kákat akkreditáltatta múzeumi képzési, tovább-
képzési programokként. A múzeumok tanulási 
helyszínné váltak Magyarországon a 21. század 
első évtizedének végére.

A múzeumok által vezérelt tudáskorrekció igazi 
kihívása az, hogy szakemberei kellő hozzáértéssel 
törekedjenek az atomizálódott tanulási rendszer 
integrálására, a formális, nem formális, informá-
lis, autonóm, önfejlesztő tanulás egymásra épülő 
rendszerének megteremtésére.

Magyarországon elsőként az Apor Vilmos Ka-
tolikus Főiskola akkreditáltatta a múzeumand-
ragógia továbbképzési szakirányt. Az itt végzett 
hallgatók múzeumandragógia végzettségű szak-
pedagógusok lesznek, akik a képzés keretében 
szakképesítést, legitimált diplomát szereznek a 
felnőttek múzeumi oktatására, képzésére. Múzeu-
mandragógiai képzést folytat a Szegedi Tudomány 
Egyetem. A Juhász Gyula Főiskolai Kar a képzés 
mellett múzeumot is létrehozott. A Pécsi Tudo-
mányegyetemen múzeumpedagógiai és múzeu-
mandragógia stúdiumot hallgathatnak a résztve-
vők magyar és angol nyelven, amelynek gyakorló 
terepét a pécsi Janus Pannonius Megyei Múzeumi 
Igazgatóság biztosítja. A Kaposvári Egyetemen 
múzeumandragógia tárgykör oktatását a múze-
umpedagógiai képzéshez kapcsolják. Az Esztergo-
mi Főiskola összehasonlító andragógia keretében 
múzeumpedagógiai és múzeumandragógiai tárgy-
körökben nyújt felkészítést diákjainak. A Nyíregy-
házi Főiskola „múzeumandragógiai ismeretek” 
címmel oktatja a diszciplínát.

Brookfi eld könyvében (1988): A graduate felnőtt-
oktató-képzés történetéről, formáiról, rendszeréről 
stb., a curriculumfejlesztés alapjául szolgáló kom-
petencia jegyzék is szerepelt.

Ezek alapján a „felnőttoktató kompetenciái”:

1. megérteni és fi gyelembe venni a felnőtt tanu-
lók motivációs és részvételi mintáit,

2. megérteni a felnőtt tanulók szükségleteit, és 
biztosítani kielégítésük feltételeit,

3. jártasság a felnőtt tanulók sajátosságainak el-
méleti és gyakorlati kérdéseiben, a közösségek és 
szükségleteik megismerésében, a különböző taní-
tási technikák és eljárások, valamint alkalmazásuk 
ismeretében,

4. meghallgatási és közlési kézségek birtoklása, 
tanulási anyagok használatának és strukturálásá-
nak ismerete, készség a felnőttek érdeklődésének 
elfogadására és támogatására, a „continuing edu-
cation”, a folyamatos önképzés támogatása,

5. a felnőttképzési programok felmérésére és 
értékelésére való képesség, a tanulási tartalmak 
területének ismerete, a szervezeti kultúra isme-
rete, a tanítási-tanulási folyamatok és termékek 
tervezésének, szervezésének, fejlesztésének, irá-
nyításának, elemzésének, értékelésének képessége 
( Kálmán).

A múzeumandragógiával összefügg a múze-
ummediáció. A múzeummediáció a múzeumi kultúra-
közvetítés komplex rendszere, amelynek részei szorosan 
kapcsolódnak a múzeumtudományi szakágak tudásköz-
vetítő funkcióihoz, a kulturális örökség bemutatásához 
és értelmezéséhez, a muzeális jellegű hálózat múzeum-
pedagógiai, múzeumandragógiai, múzeumgerontagó-
giai tevékenységéhez köthető tanulási, képzési, nevelési 
feladataihoz, az alternatív konfl iktusmegoldás múzeumi 
formáihoz. Konkrét cselekvési kategóriáit a muzeális jel-
legű interakciók, kommunikációk, objektivációk, szimbó-
lumok (mitológia, vallás) és animációk jelentik (Kurta).

A tanulás mindig tudás megszerzésére irányul, 
illetve tudást eredményez. A tudás az, amely felé 
a tanulás halad, és amely visszahat a tanulásra, át-
szövi azt olyannyira, hogy a tudás maga a tanulás. 
A tudás és a tanulás egymást értelmezik.

Rubinstein felosztása szerint az önálló tevé-
kenységként végbemenő tanulás rendszerint két 
ágra bomlik: a) a tartós, egységes folyamatokat al-
kotó, zárt rendszerű és kötött tanulásra, valamint 
b) a nem tartós, részleges folyamatokat alkotó, nyi-
tott és kötetlen tanulásra (Csoma).

A formális, nonformális, informális tanulás fogal-
ma széles körben ismert, de a tudáskorrekciót jelen-
tősen kiegészítő autonóm tanulás fogalmát, kutatási 
eredményeit mind pedagógiai, mind andragógiai 
narratíváját a közelmúltban publikálták, amely a 
múzeumpedagógia és a múzeumandragógia kitel-
jesítéséhez nyújt konkrét metodikai segítséget.

A tanulás legmagasabb szintje akkor valósul 
meg, amikor a tanuló szabadon választhatja meg, 
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és tanulhatja a tartalmat vagy témákat saját stílu-
sában (Balogh).

Az autonóm tanulás új fogalom, egyértelműen 
az informális tanulás részét képezi, egyetlen ta-
nulási forma sem képzelhető el önálló, saját elha-
tározásból végzett és szervezett autonóm tanulás 
nélkül, így a formális és nonformális felnőttkori ta-
nulás részeként is megjelenik.

A múzeumi közönség és a múzeumi felhaszná-
lók körét, tudáselsajátítási tevékenységét komplex, 
holisztikus jelenségként kell értelmezni:„közönség 
alatt ne csak a látogatókat értsük, hanem a széle-
sebb társadalom minden, a múzeumot valamilyen 
módon használó minden rétegét (a honlap „látoga-
tóit”, a kiadványok vásárlóit, a nyári tábor részt-
vevőit, a baráti kört stb. is). A múzeum felhaszná-
lói (user) alatt pedig ne csak a közönségét, hanem 
minden rendű és rangú partnerét, minden érdekel-
tet (a szerződés szerint dolgozó vállalkozásokat, 
a nem munkaviszonyban dolgozó munkatársakat, 
a múzeum tereiben konferenciákat, termékbemu-
tatókat, fogadásokat rendező intézményeket és 
vállalkozásokat, a szponzorokat stb.).

Közgazdasági értelemben végső soron szolgál-
tatás az, amit végzünk. Ha a társadalmat megfele-
lően tudjuk felvilágosítani, befolyásolni arról, hogy 
mit, miért végzünk, akkor ők is jobban fogják látni 
benne a küldetést” (Vásárhelyi).

A múzeumandragógiai metanarratíváról, egye-
temességre törő elméletről és gyakorlatról azért 
beszélünk, mert a múzeumandragógia a lokális, 
transznacionális, európai, a globális tér szellemi, 
muzeológiai történéseinek összefüggését-kölcsön-
hatását megkísérli elemezni, értékelni, a jó példá-
kat a gyakorlatban is adaptálni.

A múzeumok válaszképesek a posztmodern ki-
hívásokra, a múzeumok a világhálón is terjesztik 
a tudást, az ismereteket, a virtuális interaktivitás 
eléréséhez pedig internetes hozzáférhetőséget te-
remtenek. A múzeumok a kulturális örökség ob-
jektjeit múzeumi raktárakban, kiállítások formájá-
ban, eredeti és egyedi állapotban in situ lényegük 
szerint őrzik. A kiállítási stratégia a szakmuzeo-
lógusok, de a múzeumandragógia kérdése is, az, 
hogy mit nevezünk „in context” eljárásnak, illető-
leg „in situ” stratégiának. Fejős Zoltán szerint mél-
tányolni érdemes azt ami „ma Néprajzi Múzeum 
gyűjteményi rendjének és kiállításának egészéről 
mondható el.

A Néprajzi Múzeum az egyes tárgytípusok kap-
csán nem állított ki teljes evolucionista sorozatokat. 
A bemutatás megmaradt az etnikai – táji – keretek 
között, viszont ott, s elsősorban „saját nemzetünk 

kultúrtörténeti fejlődése” kapcsán törekedett a 
minél nagyobb teljességre. Ebben a megoldásban 
bármely etnográfi ai tény, múzeumi tárgy a tudo-
mányos értelmezés adott típusának fényében nye-
ri el jelentőségét. Az ilyen elveket követő kiállítási 
módot nevezzük Barbara Kirschenblatt-Gimblett 
nyomán in context eljárásnak”(Fejős). A soroza-
tokkal szemben, a szobabelsők alkalmazásával, 
mint elrendezési módszerrel az egybetartozó tár-
gyak bemutatására került a hangsúly. A kiállítási 
paraszt szoba látszólag a valóság egy szeletének 
közvetlen körülhatárolása, kiemelése volt. Első lá-
tásra ebben kevesebb a mesterkéltség, hiszen itt az 
életben összetartozó elemek együttesét próbálták 
meg felidézni. Ez az eljárás metonimikus, sőt mi-
metikus, azaz határozottan utánzáson alapul. Az 
illúziókeltés lényege az „olyan, mint a valóságos” 
érzésének kivitelezése. Az ilyen eljárást, az imént 
hivatkozott kutató kifejezése szerint in situ straté-
giának nevezik.

A világ fenntarthatósága a múlt ismeretétől, az 
örökség értékeinek megőrzésétől, az eredeti ha-
gyományok és tudás forrásainak visszakutatásá-
nak és visszatanításának lehetőségeitől (is) függ. 
A jelenzsugorodás és a múlt bővülésének axiómája 
így válik érthetővé, ezért bármilyen nehéz is elis-
merni: a világnak múzeummá kell válnia. Nem áll 
az emberiség előtt más alternatíva. A társadalmak-
nak múzeumaikat létérdekük támogatni saját fenn-
tarthatóságuk miatt.

A tradicionális tanulási példát Andrásfalvy 
Bertalantól idézzük: „Vannak olyan ismeretek és 
az azokhoz kapcsolódó ismeretek és szemlélet, 
melyet a jövő nemzedékeknek fontosak lesznek 
ismerni saját megélhetésük biztosítására és éle-
tük kiteljesítésére és megszépítésére, valamint a 
természeti környezet megvédésére.” Ezek a régi/
új „tantárgyak” nehezen jutnak el az általános is-
kolarendszerbe, ezért gondolom azt, hogy először 
a felnőttképzés útján kellene megkísérelni azok is-
mertetését és elfogadtatását.

A felnőttképzés, ismereteim szerint, már több 
esetben kezdeményezi ilyen tudásanyag átadását. 
Nem vállalkozom az ezirányú kísérletek áttekinté-
sére, csak meggondolásra ajánlom a következőket: 
a magyar mezőgazdaság és vidék, a falvak állapo-
ta, helyzete aggodalmakra ad okot. Az állatállo-
mány, azon belül különösen a tehenek és sertések 
száma vészesen lecsökkent, az ország tejterméke-
ket, zöldséget és húst hoz be. A mezőgazdaságot 
a nagyüzemek nyomasztó túlsúlya jellemzi, ez 
együtt jár a természeti környezet nehezen vissza-
fordítható lerombolásával. A nagytáblás művelés-
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sel, az egykori dűlőutakat és melléküket, mint az 
egykori életgazdagság – biodiverzitás – rezervátu-
mait felszámolták, ezzel utat nyitottak, különösen 
a dombosabb felszíneken a termőtalaj lemosódásá-
nak, a nehéz gépek, a növényvédő szerek és mű-
trágyák rombolják a talajszerkezetet, melyet nem 
javítanak szerves trágyával. A falvak elöregedtek, 
sok a munkanélküli, az iskolák összevonásával si-
ettetik a még ott élők elvándorlását. A kerteket sem 
művelik meg sok helyütt. 2-3 ezer lakosú falvak-
ban, melyekben még 30 évvel ezelőtt 60-70%-ban 
földművelésből éltek, ma már csak a lakosok 10%-a 
foglalkozik valamilyen formában a földdel. Elfogy 
a reménye is annak, hogy a természetet kímélő, az-
zal együttműködő családi kisüzemek használják ki 
a helyi adottságokat egyedülálló minőség megter-
melésére… Az lenne hát a kívánatos, hogy hazánk-
ban minél több helyen, ahol csak felnőttoktatási 
karok, központok vannak, képeznének másoddip-
lomásként olyan tanárokat, tanítókat, akik a kor-
szerű, környezettudatos, szemléletet elsajátítva, 
megtanulnák annak módszerét, miképpen kell egy 
falu, kistáj hagyományos gazdálkodásának jórészt 
már elfeledett hagyományait feltárni és kikutatni. 
Ezután az így feltárt ismereteket oly formában és 
korszerűen kell megtanítaniuk az egyes kisisko-
lákhoz csatolt tankertekben a gyermekeknek, hogy 
azok gyakorlatban elsajátítsák és megszeressék 
újra, és képesek legyenek a korszerű, környezet-
kímélő gazdálkodást saját falujukban, szülőföldjü-
kön folytatni és továbbadni a következő nemzedé-
keknek” (Andrásfalvy).

Balázs György szerint ”a múzeumi, muzeoló-
giai munkaterületek klasszikus hármas tagolá-
sú feladatrendszerének arányváltozásai mellett, 
a múzeumi funkciók is jelentősen bővültek. A bő-
vülés újabb és újabb társadalmi kihívások, fenntar-
tói elvárások eredménye. Ennek során a gyűjtést, 
megőrzést (konzerválás) és kiállítást, mint alapte-
vékenységeket a gyűjteménykezelés, a megelőző 
műtárgyvédelem, az oktatás, a múzeumpedagó-
gia, a múzeumandragógia, a kutatás, a tudomá-
nyos feldolgozás követte, majd a múzeumok okta-
tó, tanító szerepe kiegészült a múzeumi dolgozók 
önképzése, továbbképzése területtel. Minőségi vál-
tozást hoz a digitális kultúra, online múzeumi szol-
gáltatások bevezetése is (Balázs).

A múzeumi közvetítésben alkalmazott hagyo-
mányos felnőttoktatási módszerek (kiállítás, tár-
latvezetés galéria-beszélgetés vita, előadás stb.) 
mellett az elmúlt években az internetre, a mobil 
infokommunikációs eszközökre alapozott mód-
szerek fejlődtek a legnagyobb mértékben. Az au-

dio guide és módszertani innováció, mobiltanulás 
a múzeumban, a múzeumi weboldal, mint oktatási 
eszköz, digitális történetmesélés (Koltai Zs).

Ez a lehetőség a távoktatás, távtanulás mellett 
az internetes múzeumi elérhetőség dinamizálását 
is ösztönözte. A multimédiás tanulás helyett Büs-
sing nyomán az új médiumokkal való tanulásról 
beszélhetünk.

Amennyiben a multimediális kínálatok mul-
ti-kódosak, például szöveg, grafi ka állókép és/
vagy fi lm (azaz különböző jelrendszerekhez tar-
toznak), és multi-modálisak, például auditív és vi-
zuális (azaz különböző érzékszervi modalitásokat 
ölelnek fel), akkor az új médiumokkal való tanulás 
az opciók lényegesen szélesebb spektrumát foglal-
ja magában. Ezek főképp a hipermédia és a virtu-
ális valóságok. Amennyiben a multimédia lehető-
vé teszi az egymástól különböző, multi-kódos és 
multi-modális csatortáknak egyetlen kínálattá való 
integrációját és szinkronizációját, akkor a hiper-
média, hasonlóan a World WideWeb-hez (www) 
jelentős lépést tesz előre a fejlődés útján.

Ezek révén lehetővé válik a különböző mé-
diumok közötti interakció, illetve azoknak egy-
mással nem-lineáris módon való összekapcsolása, 
generálható az információk és ismeretek egyéni, 
kontextus-specifi kus, számítógéppel segített ösz-
szekapcsolása. A modern információs technológia 
lehetővé teszi a szöveg, a grafi ka, az állókép és a 
fi lm párhuzamos prezentációját és azok integrálá-
sát. Az eredmény pedig egy olyan multimédia, ami 
a különböző médiumokat integratív módon kap-
csolja össze, amely a felhasználó részéről egyszer-
re és egyidejűleg több érzékszervre hat, és ezáltal 
tanulóbarát kínálatot teremt. A computerek lokális 
és globális összekapcsolása megteremti annak az 
alapját, hogy az emberek helytől és időtől függetle-
nül tudjanak egymással kommunikálni és együtt-
működni (Büssing).

A miskolci Herman Ottó Múzeum 2009-ben 
rendezett „múzeumok éjszakáján” „eredeti ősbe-
mutatót” prezentált. az új médiumok gyakorla-
ti alkalmazásával, a világháló felhasználásával, 
webes kamera közvetítéssel. Az interaktívvá tett 
múzeumi éjszaka nagy rendezvényén a múzeum-
pedagógiai és múzeumandragógiai programokat 
a világháló résztvevői egyenes adásban láthatták, 
a helyszínen jelen lévő közönség pedig részt vehe-
tett a művészi, alkotói gyakorlatban, munkában is, 
ha ezt önként vállalta.

A világhálón Srí Lankától Pocsaj községig fog-
hatták a webes kamera közvetítést a nézők, azaz 
közvetlenül azt is láthatták a világ összes táján az 
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érdeklődők, amint Drozsnyik István képzőművész 
közös műalkotást hoz létre, a miskolci Herman 
Ottó Múzeum foglalkoztató termében, a múzeumi 
felnőtt és gyermek közönséggel.

A múzeumi felnőttképzés, felnőttoktatás, fel-
nőttnevelés módszerének innovációját jelenti az új 
múzeumi médiumokkal történő tanulás.

(1) A hipertext és hipermédia rendszerek; a ta-
nuló számára lehetővé teszik, hogy célirányosan 
lehívja az őt érdeklő információkat, és e közben 
az ismeretek megszerzésének folyamatát saját 
maga határozza meg. A hipertext és a hipermédia 
rendszerekben tárolt információk – hasonlóan a 
www-hez – egymással nincsenek lineárisan ösz-
szekapcsolva, úgyhogy a tanuló tetszés szerint át-
ugorhat az egyik információról a másikra, és ennek 
során teljesen egyéni tudásszerkezetet építhet ki 
magának. A tanulás ebben az esetben aktív, önirá-
nyított, konstruktív és szituatív lehet.

(2) Szimulációs programok, tervjátékok és 
konkrét eseteken alapuló tanulásiprogramok, pl: 
CD-ROM-ok; ezek a tanulót multimédiás prezen-
tációs technikák segítségével valós, autentikus 
problémamegoldó és döntési helyzetekbe hozzák. 
A tanulónak ilyenkor azzal a kihívással kell szem-
benéznie, hogy a fennálló problémát megértse, hi-
potéziseket állítson fel, és azokat felülbírálja, vala-
mint, hogy megoldási módokat találjon, és azokat 
meg is valósítsa. A tanuló ennek során feltárja a 
környezetet, és közvetlenül átéli manipulációinak 
hatását, alkalmazza tudását, és azt is megtapasz-
talhatja, hogy ez az alkalmazás milyen mértékben 
működik jól. A tanulás ez által aktív, önirányított, 
konstruktív és szituatív lehet.

(3) Computer hálózatok lehetőséget nyújta-
nak arra, hogy helytől és időtől függetlenül kom-
munikáljanak és kooperáljanak egymással. Olyan 
globális hálózatok révén, mint az internet, a világ 
minden táján élő emberek kapcsolatba léphetnek 
egymással. Különböző szoftver rendszerek, com-
puter hálózatok segítségével már célirányosan le-
het segíteni és támogatni a feladatokkal és projek-
tekkel kapcsolatos közös munkát. A tanulás ebben 
az esetben is aktív, önirányított, konstruktív és szi-
tuatív lehet, kérdés azonban, hogy szociális–e?

Számos olyan kezdeményezés van, amely a 
kooperatív tanulást az új médiumok segítségével 
támogatja (pl. Reinmann – Rothmeier & Mandl). 
Az új médiumokat felhasználó, kooperatív tanulá-
si helyzeteknek két ismert módszere a Computer 
Supportive Cooperative Work (CSCW) az úgyne-
vezett groupware-rel, tehát szoftver rendszerek-
kel, amelyekkel a csoportok közös számítógépes 

környezetben közös célt követhetnek, vagy közös 
feladaton dolgozhatnak, és az audio-vizuális kom-
ponenseket is magukban foglaló computer hálóza-
tok, melyek révén lehetővé válik az együttműködő 
partnerek kép- és hangátvitele ugyanabban az idő-
ben. A computer hálózatokba beépített audio-vizu-
ális komponenssel megszüntették az elektronikus 
hálózaton belüli hagyományos, szövegen alapuló 
és a non-verbális területet kiküszöbölő együttmű-
ködés korlátait (Büssing).

A múzeum cselekvő felelőssége, hogy az új mé-
diumokkal történő múzeumi tanulást, a múzeumi 
kultúraközvetítés innovációs módszerét a múzeu-
mi felnőttoktatásban, felnőttképzésben, felnőttne-
velésben hatékonyan alkalmazza. A nyomtatott 
anyagokra alapozott (print-based) tanfolyamokat 
az önművelésnek (autodidaxisnak) különféle olva-
sásos formáitól kell elhatárolni.

Napjainkban kiterjedt a „tanítsd magad”-iroda-
lom, ezek tanulmányozásából hiányzik a szerve-
zettség, a „külső” irányítás és ellenőrzés kombiná-
ciója (Zrinszky).
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