
A „STEAM”- élmény: 
Közösségépítő, játékos tanulás az ÉlményMűhellyel

Szabó Ildikó - az ÉlményMűhely pedagógiai koordinátora, matematika-fizika tanár (ANK-Pécs) 
és  

Dr. Fenyvesi Kristóf (Jyväskyläi Egyetem, Finnország) a Nemzetközi ÉlményMűhely Mozgalom vezetője



>>>  2008-ban indult útjára , az Ars Geometrica, a Bridges Organization és 
az International Symmetry Association művészet- és tudományközi 
találkozók nemzetközi elismertségnek örvendő tudósai, művészei és 
pedagógusai összefogásával.
>>> Az ÉlményMűhely szakmai eseményeken, konferenciákon és önálló 
kiadványaiban számol be eredményeiről. Az elmúlt időszakban 
megrendezett, országos érdeklődésnek örvendő programjainkon több
mint 30. 000 általános és középiskolai tanuló, főiskolás, egyetemista diák
, valamint több ezer pedagógus és közel ugyanannyi szülő vett részt.

Kezdeményezésünk 2008-ban a Kultúrák Közötti Párbeszéd, 2009-ben 

pedig a Kreativitás és Innováció Európai Évének hivatalos rendezvénye 
volt. A Kutatók Éjszakája központi rendezvényén és 
regionális programjain rendszeresen a főszereplők között veszünk részt.

ÉlményMűhely Nemzetközi Matematikai-Művészeti 
Mozgalom Az Élményközpontú Matematika-oktatásért:



Az ÉlményMűhely Nemzetközi Matematikai Művészeti Közösség 

2008-ban Pécsett, a Zsolnay Kulturális Negyed egyik elődintézménye, 

a Pécsi Kulturális Központ, 

illetve 

a pécsi Apáczai Nevelési Központ támogatásával jött létre. 

A matematika- és a művészetoktatás kapcsolódási

lehetőségeit élményszerű formában népszerűsítő rendezvénysorozat 

rövid idő alatt országos ismertségre tett szert 

és az ÉlményMűhely események látogatóinak száma 

már az első évek során több tízezresre emelkedett. 



Sikeres  pályázatoknak köszönhetően 2008 óta valósítunk meg tematikus 
tehetséggondozó programokat, Kreatív Iskolanapokat.
„Az Emberi Erőforrások Minisztériuma megbízásából  a Nemzeti Tehetség Program Végrehajtásának 
cselekvési programja alapján nyílt pályázatot hirdet a matematikai, természettudományos 
és digitális kompetenciák erősítését  szolgáló hazai  és  határon  túli  tehetségsegítő programok támogatására.”

Kép: ÉlményMűhely Tehetségkör (ANK-Pécs) a Kutatók Éjszakája központi 
rendezvényén, Budapesten(Műhelyvezető: Szabó Ildikó)



A kezdettől fogva alulról szerveződő és független közösségi kezdeményezés egyedi 

művészeti-matematikai fókusza, valamint közvetlenül a gyerekeket megszólító, illetve 

a tanulási folyamat nyitottságát hangsúlyozó akcióinak köszönhetően az ÉlményMűhely 

viszonylag gyorsan kinőtte magát, és önálló koordinációt igénylő közösséggé alakult. 

Mindebből napjainkra egy széleskörű tevékenységet végző és a nemzetközi oktatási 

innovációk világában is számon tartott finn-magyar startup jött létre. 



STEAM: „Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics”:
A természettudományok, a technológia, a mérnöki ismeretek, a művészetek és a matematika integrált tanulása



A váratlan összefüggések iránti érzékenység és az alkotó gondolkodás játékos 
fejleszthetőségére több világhírű magyar matematikus, valamint a művészet és a tudomány 
közötti kapcsolat szószólói is felhívták már a figyelmet. 
Pólya György, Péter Rózsa, Dienes Zoltán, Varga Tamás a probléma-megoldó gondolkodás és a matematikatanulás területén; 

Moholy- Nagy László, Kepes György, Szabó Lajos, Mezei Árpád, Victor Vasarely 
és napjaink béli követőik pedig a művészetelméletben, filozófiában és művészetpedagógiai 
gyakorlatukban hangsúlyozzák a művészet és a tudomány mint az emberi megismerés 
egymástól látszólag távol eső területei közötti kapcsolatok 
megsejtésének és tanulmányozásának fontosságát. 

Kép balról: Bridges Konferencia 2010  keretében a pécsi ANK-ban Zometool Óriásépítés Paul Hildebrant (a Zometool inc.) 

vezetésével ,nemzetközi hírű tudósok, művészek és az ÉlményMűhely Kutató diákok (ANK, Pécs)  együttműködésével.
Kép jobbról: „2011-ben az Egri Egyetemen felépítettük Közép-Európa legnagyobb Zometool modelljét



HÁTTÉR:

1. Magyar kötődésű szemléleti alapok:
- Kepes György 
- Pólya György
- Péter Rózsa
- Dienes Zoltán - Varga Tamás - Winkler Márta - Klein Sándor -
Szendrei Julianna

- Rubik Ernő 
és az Ars GEometrica – ÉlményMűhely közösség jelenlegi tagjai…



Az emberek többsége nem csak kiválóan észlel, de problémamentesen is
kezel olyan rendkívüli összetett mintázatokat, mint például a nyelv, 
a zene, a művészetek vagy a formák absztrakciói. Számos kutatás bizonyítja 
és a hétköznapi tapasztalat is azt mutatja, hogy könnyedén motiválttá 
válunk, sőt, akár örömteli izgalomba is jövünk, amikor a természetes 
kíváncsiságunkra és esztétikai érzékenységünkre alapozva ismertetnek meg 
bennünket különböző matematikai összefüggésekkel.

Már jelenleg is kutatási 
eredmények sokasága, 
matematikusok, 
filozófusok, 
oktatási szakemberek, 
tudománytörténészek, 
tanárok, művészek, 
designerek, játéktervezők 
egész életművei 
jelenthetnek 
kiindulópontot ebben az
irányban.



Pécs Európa Kulturális Fővárosa 2010-ben.

Ennek keretében a 
Bridges konferencia és az 
ÉlményMűhely 
együttműködésével 
megvalósult programok: 
kiállítások, hangverseny és közösségi események



Az emberek többsége nem csak kiválóan észlel, de problémamentesen is 
kezel olyan rendkívüli összetettségű mintázatokat, mint például a nyelv, 
a zene, a művészetek vagy a formák absztrakciói. Számos kutatás bizonyítja 
és a hétköznapi tapasztalat is azt mutatja, hogy könnyedén motiválttá 
válunk, sőt, akár örömteli izgalomba is jövünk, 
amikor a természetes kíváncsiságunkra és esztétikai érzékenységünkre 
alapozva ismertetnek meg bennünket különböző 
matematikai összefüggésekkel.

Már jelenleg is kutatási 
eredmények sokasága,

matematikusok, 
filozófusok, 
oktatási szakemberek,
tudománytörténészek, 
tanárok, művészek,
designerek, játéktervezők 
egész életművei 
jelenthetnek 
kiindulópontot 
ebben az irányban.











Central Europe's largest Zometool model

http://youtu.be/TEH5XUKB3tc?t=5m28s


HÁTTÉR:

2. az amerikai STEAM-mozgalom

Fontos célkitűzés: legyen a STEM-ből STE-A-M! (A művészeti
komponens hozzáadásával.)



HÁTTÉR:

Az ÉlményMűhely hozzájárulása a folyamathoz, 
a Bridges Organization és a Nemzetközi Szimmetria Társaság 
és más
nemzetközi művészeti-tudományos közösségek hálózatain
keresztül: 

- a nagyközönség felé nyitó, pedagógusoknak és gyerekeknek
is szóló matematikai-művészeti közösségi események 
szervezése szakmai konferenciákon

-- az események oktatási tartalmainak fejlesztése, globális 
tanári közösségek szervezése



HÁTTÉR:

3. Finn oktatási reform- új tanterv 2016-tól:
- Multidiszciplináris tanulás – projekt-módszer, a tanulói 
közösség mint probléma-megoldó közösség fejlesztése
- Nem csak együtt-tanulás, de együtt-tanítás: a különböző

tárgyakat tanító tanárok együttműködése!
- A tanulási folyamat a tanulók egyéni és közös érdeklődéséből
kiindulva és a tanulói érdeklődést követve szerveződik
- Egyéni és közösségi tanári autonómia további növelése



4. Design Pedagógia

o Problémamegoldás
o Felhasználó- / ember-központúság
o Alkalmazhatóság
o Kollaboráció
o Érzékszervi élmények fontossága,  anyagszerűség
o Tevékenységközpontú tanulás
o Projekt-alapú, szituációkból kiinduló tanulás
o Design gondolkodás, azaz a különféle megismerési formák és érzékenységek együttes, 

komplex működtetése
o Játékosság
o Konstruálás, egyéni és közösségi jelentésképzés

HÁTTÉR:



Weinberger (2012) Antti Hautamäki összefoglalója alapján…

A tudás-képzés szerkezetváltozása:
- Hálózati tudás / tanulás / kutatás
- Nagyméretű, nemzetközi és tudományközi kutatói közösségek
- „Big data”
- A dolgok internete…



Szerzőtársak: A CERN tudósai, akik rendszeresen szerző- és szerkesztőtársai egymásnak egyes tudományos 
közleményekben. Az egyetlen szerzős publikációktól eljutottunk a többszáz szerzős közlemények korába…



A matematika-oktatásban is megnövekedett az olyan jellegű 
tevékenységek iránti igény, amelyek a probléma-megoldás 
kreatív formáit és FOLYAMATÁT helyezik előtérbe a rutin-

szerű feladat-megoldás EREDMÉNYÉRE való koncentráció
helyett (vö. Hähkiöniemi-Fenyvesi et al., 2016).

Az ilyen jellegű tanulási tevékenységek a matematikai 

gondolkodás folyamatszerűségét hivatottak hangsúlyozni 
(Ernest, 1989). 

Photos: G2Photo.

Pedagógiai következmények



A probléma-megoldás ebben a kontextusban nem 
egy magányos tevékenység, hanem közösségi 
erőfeszítés és közösségi élmény / tapasztalat
(Hesse et al., 2015). 

A tudásterületek multi- és transzdiszciplináris 
összekapcsolása egy komplex probléma-

megoldó folyamatban közösségépítő hatású lehet. 

Photos: G2Photo.



A cél a kreatívan tanuló közösség és az azt támogató
kreatív tanulási ökoszisztéma feltételeinek 
megteremtése.

Photos: G2Photo.



A művészeti tevékenység probléma-megoldásba 
történő bekapcsolásának kiemelt szerepe lehet, mivel a 
művészeti tevékenység eleve magában foglalja a kreativitást 
és az egyedi megoldások kidolgozását. 

A kreatív tevékenység segítheti a tanulókat annak 
felismerésében,  hogy a matematika művelése elsősorban
kreatív gondolkodást jelent; és a kreatív gondolkodás a 
matematikában az egyedi utak felfedezését jelenti
(vö. Hähkiöniemi-Fenyvesi et al., 2016).

Photo: Tamás 
Bódi.



TÖBBFÉLE KREATIVITÁS LÉTEZIK!

AHOGY EGY-EGY KÉPESSÉG KREATIVITÁSKÉNT TÖRTÉNŐ 
AZONOSÍTÁSA, ÚGY A KREATIVITÁSOK ÉRTÉKELÉSE, 

MEGÍTÉLÉSE IS SZITUÁCIÓ-FÜGGŐ. 

Photo: Tamás 
Bódi.



LEHETNEK KREATÍV MEGNYILVÁNULÁSOK, AMELYEK 
ADOTT HELYZETBEN NEM MINŐSÜLNEK HASZNOSNAK 

VAGY 

ÉRTÉKTEREMTŐNEK EGY-EGY KÖZÖSSÉGI FOLYAMAT
SZEMPONTJÁBÓL.

AZONBAN SOKFÉLE KREATIVITÁSRA ÉS A KÖZÖSSÉG 
MINDEN TAGJÁNAK HOZZÁJÁRULÁSÁRA SZÜKSÉG VAN 

A KREATÍV 
ÖKOSZISZTÉMA KIALAKÍTÁSÁHOZ

Photo: Tamás 
Bódi.



A TANULÁSI FOLYAMAT 
nyitott és lezárhatatlan.

TANULNI ANNYI, 

MINT RÉSZESE LENNI A KREATÍV 
ÖKOSZISZTÉMÁNAK 

(KOLLABORÁCIÓ)

Photo: Tamás 
Bódi.



Richard Smalley









IZRAEL, 2017 MÁRCIUS: ÉLMÉNYMŰHELY MINT 
A JÖVŐ TANULÁSI KÖRNYEZETE

Boaz Gelbendorf (11,5 éves kutatásvezető), Changwook Choi (képzőművész), 
Noah Dana-Picard (matematikus), Kristóf Fenyvesi (oktatáskutató), 

Zsolt Lavicza (matematikus, oktatáskutató), Hogul Park (eszközfejlesztő)





ÉlményMűhely finn pedagógusokkal a Cambridge-i Egyetem új gyakorló
iskolájában, 2017 március.



A VILÁG LEGNAGYOBB JÉGKUPOLÁJÁNAK MEGÉPÍTÉSE
2014-ben, Finnország – az ÉlményMűhely oktatási támogatásával



Photo: Joep Rutgers
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Photo: Joep Rutgers
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Photo: Bart van Overbeeke
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Photo: Bart van Overbeeke



Photo: Joep Rutgers
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Photo: Bart van Overbeeke
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Vigyük be a világ legnagyobb jégkupoláját az iskolába!

Photos: Netta Kontinen and Mirka Havinga.



Vigyük be a világ legnagyobb jégkupoláját az iskolába!

Photos: Netta Kontinen

and Kristóf Fenyvesi.



ÉlményMűhely – STEAM - Kollaboráció



Photo: Digitally Depicted Photography.

Vigyük el a világ legnagyobb jégkupoláját az afrikai iskolásoknak! 

Dél-Afrika, 2017 június



Rendkívül nehéz helyzetben lévő
iskolák pedagógusainak és
diákjainak szervezett

ÉlményMűhelyek Dél-Afrikában…



Com

pon

ents

Length of 

each tube

Nee

ded

piec

esafter

A 42 30

B 49 30

C 47 60

D 52 90

E 48 30

F 51 60

G 53 130

H 55 65

I 56 60

5-way connectors 12

6-way connectors 380

http://desertdomes.com/domecalc.html

Az óriáskupola szimmetriáinak felfedezése

http://desertdomes.com/domecalc.html


Inside part of the below shaded region have the same connecting

structure with that of left curved-line triangle.

A curved-line

triangle 

Az óriáskupola szimmetriáinak felfedezése



A manuális és digitális modellezés összekapcsolása a tanulási folyamatban: 

a 4DFrame , a GeoGebra és az ÉlményMűhely koordinációjával.



Rendkívül nehéz helyzetben lévő iskolák pedagógusainak 
és diákjainak szervezett ÉlményMűhelyek Dél-Afrikában…

„A kupola építése során
jöttem rá, hogy akár idegen

emberekkel is, attól
függetlenül, hogy ki kicsoda

és honnan jött, meg lehet

valósítani közös célokat.

Nagyon élveztem ezt a

napot és ha lenne még
hasonló esemény, szeretnék
benne részt venni.”

Sergio, 12 éves



„Ma, amikor a dokumentumok elárasztanak bennünket,
joggal kérdezhetnék, hogy ez egy projekt? Egy önálló program?

Egy külön tanterv?

Azt kell, hogy mondjam erre, hogy ez egy szemlélet.
Ehhez nincs szükség a pedagógiai program módosítására, nincs szükség
programirodára, és projektmenedzserre. Ehhez szükség van kreatív,
tanulni vágyó pedagógusokra, néhány eszközre, és arra,

ami mindenütt adott: játszani vágyó, a világot egészében megismerni

akaró, türelmetlen gyerekekre.

Ha ez megvan, minden együtt áll az élményhez.

Kívánom mindenkinek, hogy legyen része benne,

és találjon rá a sok mosolygós gyerek között azokra is, akik a legjobbak.

A tehetségesekre.”
/ Turi Katalin



K
KIADVÁNYAINK





“Ha az elmét egy új gondolat kitágította,
már soha többé nem kapja vissza 

korábbi dimenzióit.”
/Oliver Wendell Holmes/

Köszönöm szépen a figyelmet!
E-mail: info@elmenymuhely.hu


