
 
 
 
 
 
 

 

Az ÉlményMűhely – Nemzetközi Mozgalom az Élményközpontú Matematika-oktatásért 
(www.elmenymuhely.hu) 2008-ban indult útjára a magyarországi Ars GEometrica művészet- és 
tudományközi találkozók nemzetközi elismertségnek örvendő tudósai, művészei és pedagógusai 
összefogásával. Vezetője Dr. Fenyvesi Kristóf, a Jyväskyläi Egyetem kutatója (Finnország) és a Bridges 
Organization (USA – www.bridgesmathart.org) közösségi rendezvényeinek igazgatója, szakmai vezetője 
Szabó Ildikó, matematika-fizika tanár. (ANK- Pécs) 
 Az ÉlményMűhely – Mozgalom az Élményközpontú Matematika-oktatásért egyedi szemléletű, 
immár több mint 300 szakembert összekapcsoló matematikai-művészeti hálózat, amely különleges 
programjai révén immár nemzetközi elismertségre tett szert, angol elnevezése, az „Experience Workshop 
Math-Art Movement” globálisan ismert brand-dé vált az oktatásfejlesztés világában. Csoportunk szakmai 
eseményeken, konferenciákon és önálló kiadványaiban számol be eredményeiről. Az elmúlt időszakban 
megrendezett, országos érdeklődésnek örvendő és határon túli programjainkon több mint 30.000 óvodás, 
általános és középiskolai tanuló, főiskolás, egyetemista diák, több ezer pedagógus és közel ugyanennyi szülő 
vett részt. Az ÉlményMűhely 2008-ban a Kultúrák Közötti Párbeszéd, 2009-ben pedig a Kreativitás és 
Innováció Európai Évének hivatalos rendezvénye volt, ugyanebben az évben a Tempus Közalapítvány 
hivatalos tájékoztatása szerint, programunk bekerült azon hat magyarországi kiemelkedően jó gyakorlat 
körébe, amelyek a magyar tematikus évet reprezentatív formában is képviselték az év központjában, 
Brüsszelben. 2010-től kezdődően, minden évben a Kutatók Éjszakája központi rendezvényének főszereplői 
között szerepelünk. Az ÉlményMűhely rendezvényei nagy sikert arattak Szlovákiában, Horvátországban 
(www.crossborder.ke.hu), Szlovéniában, Szerbiában, és más európai és Európán kívüli országokban is. 
Tevékenységünket külföldi szakemberek, nemzetközi kutatócsoportok is tanulmányozzák.Az elmúlt években 
az ÉlményMűhely Mozgalom tagságának összefogásával három nemzetközi szerzőgárdával büszkélkedő 
kiadvány is napvilágot látott. A HIDAK: Matematikai kapcsolatok a művészetben, a tudományban és az 
élményközpontú oktatásban (2011), illetve az angolul, horvátul és magyarul publikált Élményközpontúság 
és vizualitás a matematika és a természettudományok oktatásában (2012) című szakkönyvek, valamint az 
angol és magyar nyelven is megjelent Vasarely és a matematika (2011) című művészeti-matematikai album. 
Kiadványaink annak a forradalmi szemléletváltásnak a megalapozásához járulnak hozzá, amelyre az 
ÉlményMűhely tanárokból, tudósokból, képzőművészekből, muzsikusokból, kézművesekből, 
irodalmárokból, filozófusokból, színházi szakemberekből, szülőkből és gyerekekből álló, 2008 óta egyre 
bővülő közössége szövetséget kötött. 
Számos hazai és nemzetközi szakmai szervezettel szoros együttműködésben dolgozunk.  
Célunk, hogy az iskolákat, pedagógusokat, érdeklődő diákokat és szülőket közvetlenül összekapcsoljuk az 
élményközpontú matematika- és természettudományos oktatás hazai és nemzetközi élvonalával, 
kapcsolatokat hozzunk létre az oktatás világának szereplői – diákok, szülők, szakemberek, közösségek és 
intézmények – között.  

Az ÉlményMűhely diákoknak, tanároknak és családoknak szóló rendezvényein játszani és felfedezni hívunk 
minden érdeklődőt. A célunk, hogy megmutassuk: a matematika a közös élmények, felismerések forrása, az 
örömteli alkotás eszköze.  
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