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„Felfedeztető-felfedező tanulás és 
élménypedagógia a folklórismeret, néprajzi 

ismeretek elsajátításában”  

2. Jó gyakorlat átadása 

Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola 

Szolnok, 2019. 02.09-13. 
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Miről lesz szó? 
A tapasztalati tanulásról… 

Kolb (1973) szerint  
„A tanulás olyan folyamat, amely által a tapasztalat 

átformálásán keresztül tudás jön létre” 
A tanulási ciklus állomásai: 
 Cselekvés és tapasztalat 
 Megfigyelés és reflexió 
 Absztrakció és általánosítás 
 Tanultak tesztelése 

A tapasztalat mit sem ér, ha nem gondolkodunk el 
a történteken, és ezt az elmélkedést adott 
esetben nem visszük át a gyakorlatba. 

 



Milyen érzéseink vannak a tanulási folyamat alatt? 

Előtte  
    

Közben  Utána  

Nyugtalan    
Lelkes     
Ideges     
Szorongó    
Zavart     
Aggódó     

Sebezhető  
Aggódó  
Ijedt  
Kiszolgáltatott  
Ostoba  
Frusztrált  

Örömittas 
Izgatott  
Büszke  
Világgá kürtölné  
Mesés  
Mérges  

DE 
KÉPES VAGY RÁ! 
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A TANÓRA az 
INFORMÁCIÓ (tartalmi tudás)  

ÁTADÁSÁRA SZERVEZŐDIK 

A TANÓRA  az 
INFORMÁCIÓ (tartalmi tudás) 

FELDOLGOZÁSÁRA 
SZERVEZŐDIK 

A STRATÉGIA EGY MÉRHETŐ  
TANULÁSSZERVEZÉSI FILOZÓFIÁT, LOGIKÁT KÖVET. 

A MÓDSZER EGY KITŰZÖT CÉL ELÉRÉSÉNEK 
 GYAKORLATI MÓDJAIT HATÁROZZA MEG 

 MÓDSZEREK ÉS STRATÉGIÁK 



ALAPMÓDSZEREK: 
 
- TANÁRI MAGYARÁZAT /frontális 
  tanítás/ 
 
- MUNKÁLTATÁS /egyéni de nem önálló/ 
 

- INDIVIDUÁLIZÁLÁS /egyéni és önálló/ 

MOTIVÁLÓ MÓDSZEREK: 
 
 
 
 
   

STRATÉGIÁK /komplex módszerek: 
 
Célközpontú - és 
Szabályozáselméleti stratégiák 

Beszélgetés, kérdve- kifejtés 
Előadás prezentációval, 
eszközökkel 
 
Variációs módszerek, 
Házi feladatok előírása 
 
Egyéni feladatok, hf., strukturált  
feladatok 

Csoportmunka, játék, vita,  
kutató-felfedező módszerek,  
projekt módszerek/labor munkákák 

Programozott oktatás,  
Oktatócsomag,  
Projekt munkák, 
Mesterfokú ismeretfeldolgozás 



A jó gyakorlat fogalmainak értelmezése 
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Felfedeztető-felfedező tanulás fogalma 

 

Meghatározó feltételek az eredményes 
tanulásban: 

• a tanuló gyermek aktivitása 

• a gyermek öntevékenysége, a cselekvései 

• a munkáltatás, az önállóan végzett, 
felfedező tanulás 
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A kutatásos stratégia 
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Az információ útja a tudásig 
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Élménypedagógia fogalma 

• Az élménypedagógia egy 

nevelésfilozófiai irányzat, amely leírja azt a 

folyamatot, amely közvetlenül összeköti az 

élményt a tanulással. A magyarban többé-

kevésbé szinonimaként használhatjuk a 

tapasztalati tanulás fogalmát is, az 

angolban mindkettőt ugyanaz a kifejezés 
fedi (experiential education) 
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Változások az élménypedagógia alkalmazásával 

• Az élménypedagógiai szemlélet az 
iskolában megváltoztatja a tanárok és 
diákok egymáshoz és a tudáshoz való 
viszonyát.  

• A tudás aktívvá, életszerűvé válik 

• A tanárokat, tanítókat ismeretek egyszerű 
közvetítői helyett élmények adóivá teszi 

•  Az élményekből pedig a diákok maguk 
tanulhatnak 
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Diákok és tanárok szerepének megváltozása 

• A diákok aktívvá válnak, amely kiszakítja őket a 

hagyományos iskolai és osztálytermi keretek közül.  

• A diákok aktivitása miatt a tanároknak feltétlenül 

rugalmasnak kell lenniük, hiszen reflektálniuk kell 

a diákok viselkedésére, az előállt helyzetekre.  

• Ezáltal a tanárok is tanulási helyzetbe kerülnek, 

maguk is aktívabbá válnak.  

• A tanár facilitátorként működik, aki egyéni és 

csoportos visszajelzést nyújt, megszabja a 

kereteket, és ha kell, betartatja azokat, csillapítja az 
aggodalmakat és megválaszolja a kérdéseket. 
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Mire jó az élménypedagógia? 

• használhatjuk tanításra iskolai helyzetben, 
tanítási, művészeti órákon 

• meghatározott tantervi elemek átadására 

DE 

• többet kell készülni egy ilyen órára, mint egy 
hagyományosra  

• a diákok szívesebben vesznek részt ezeken az 
órákon, együttműködnek, jól érzik magukat, és 
közben tanulnak – ez pedig biztosítja, hogy a 
tudás hosszútávon is megmaradjon, és valóban 
értsék is a tanultakat 
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És még mire jó az élménypedagógia? 

• használhatjuk különböző készségek, elsősorban szociális 

készségek fejlesztésére (legyen szó akár kommunikációról, 

érzelmek felismeréséről, empátiáról, mások szükségleteinek 

felismeréséről, kommunikációról, időmenedzsmentről, 

dühkezelésről, önismeretről vagy éppen az együttműködésről) 

• a legtöbb feladat igen sokféle kompetencia fejlesztésére 

alkalmas (függ attól. hogy pontosan milyen szabályokkal 

játszatjuk ezeket, hogyan reagál a foglalkozásvezető az 

előálló helyzetekre, és végül hogyan alakítja a gyakorlat 

elvégzését követő beszélgetést)  

• ha kifejezetten az egyénekre fókuszálva alkalmazzuk, az 

élménypedagógia akár terápiás célokra is alkalmas lehet DE 

ehhez megfelelő képzettség szükséges 
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Ha élménypedagógiai eszközökkel, módszerekkel 
dolgozunk… 

• TERVEZÜNK: A tervezés során mindig figyelembe kell 
venni a résztvevők szükségleteit, mert a legjobb hatás 
csak így érhető el. 

• MEGVALÓSÍTUNK: Segítsünk, és ne diktáljunk! Hagyjuk, 
hogy a résztvevők döntsenek és hibázzanak! Figyeljünk a 
csoportra, a személyekre, szavakra, viselkedésre, 
interakciókra. 

• ÉRTÉKELÜNK: Beszéljük meg a gyakorlatok kapcsán: mi 
történt; mi volt lényeges; hogyan tovább. 

• ÁLTALÁNOSÍTUNK ÉS ALKALMAZUNK: Találjuk meg a 
valós élet párhuzamait, és tervezzünk úgy a jövőre, hogy 
a tanultakat minél inkább sikerüljön hasznosítanunk. 
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DOLGOZZUNK EGYÜTT! 

 

 

 

GERGELYJÁRÁS 
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Ötleteljünk! 

• Korosztály meghatározása 
• Mit akarok/akarunk? 
• Anyagszükséglet!!! 
• Időtartam (2-3-4 órában?) 
• Mikor?! – ez adott – március 12-e 
• Hol akarom?! – tanítási órá(ko)n? szabadidős 

tevékenység(ek)ben?   
• Hogyan akarom/akarjuk?! Módszerek?! 
• Előzetes feladat(ok)?! 
• Internetes feladat/könyvtár/lexikon?! 
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