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A Herman Ottó Vándortanösvény, 

avagy interaktív polihisztor játszóház 

Absztrakt: A Herman Ottó Vándorkiállítást a Nemzeti Környezetügyi Intézet megbízásából a Magyar 
Környezeti nevelési Egyesület készítette el és vándoroltatta 2014. második félévében. A közlemény be-
mutatja a Vándortanösvény keletkezésének néhány, a felnőttek tanulásával kapcsolatos mozzanatát, a 
pedagógiai alapvetést jelentő tapasztalati és felfedezéses tanulás elvét, és a működtetés néhány tanul-
ságát, eredményét. Kulcsszavak: Herman Ottó, interaktív, játszóház, felfedezéses tanulás, Magyar Kör-
nyezeti Nevelési Egyesület 

 

A Herman Ottó Emlékév adott lehetőséget a Herman Ottó Vándortanösvénynek, avagy inter-

aktív polihisztor játszóháznak a megvalósítására.1 Óvodától egyetemig, pedagógus továbbkép-

zéstől családi napig, múzeumtól a Szigetfesztiválon át falusi kocsmáig sok helyen felállítottuk, 

és mindenütt örömteli felismerésekhez segítette a látogatókat. Jelen írásban első ízben mutat-

juk be a Vándortanösvényt mint informális felnőtt tanulás eredményét és mint ennek forrását. 

A játékkészlet annyiban túlmutat önmagán, és az emlékéven is, hogy múzeumi és iskolai kör-

nyezetben egyaránt örömteli tapasztalatokat ad az interaktivitásról, a tapasztalati és felfedezé-

ses tanulásról, és a kis dolgokból is létrejövő demonstrációs eszközök használhatóságáról. Az 

említett tanulási módszereknek pedig az Európai Unió vagy akár a hivatalos magyar oktatási 

kormányzat kormányokon átívelő szándéka szerint is terjedniük kellene a társadalomban. Ki-

válóan alkalmasak ugyanis arra, hogy segítsék a természettudományok alapelveinek konkrét 

jelenségekre történő alkalmazását, a tudományos(abb) gondolkodás elvi alapjait elültessék a 

gyermek vagy felnőtt tanulókban, és a látogatók körében szerzett tapasztalataink szerint azt a 

hézagot is képesek áthidalni, vagy legalábbis mint egy szikra „átütni”, ami pl. a 2006 -os PISA 

felmérés szerint az iskolában szerzett (steril) elméleti tudás és annak gyakorlati alkalmazása 

között van2. 

A Vándortanösvény születése 

Maga a létrehozás felnőtt tanulási események sora volt. A Herman Ottó Emlékévet a Nemzeti 

Környezetügyi Intézet (NeKI) Természetvédelmi osztálya kezdeményezte 2013-ban, Vida An-

tal biológus vezetésével. Sokféle tevékenységben kipróbálta magát, de sem ő, sem osztályának 

dolgozói nem szerveztek emlékévet, különösen nem polihisztorét, akinek életpályája tudo-

mányágakat (biológia, néprajz, régészet, nyelvtudomány) és változatos nem-tudományos tevé-

kenységeket (rajzolás mint természetábrázolás, néprajzi dokumentáció és illusztráció, újság-

írás, politika, humor, ismeretterjesztés, véleményformálás) ölelt fel. 2013 nyarára készen volt 

egy koncepció, Klebercz Gábor igényes grafikai tálalásában, és a fenntartó minisztériumban 

(akkor Vidékfejlesztési Minisztérium) bíztató fogadtatása volt, elkezdődhetett tehát a szerve-

zés, majd a megvalósításhoz szükséges összegek kalkulálása. A biológusként halkutató, és 

                                                      
1 www.vandortanosveny.hu (2015.06.22.) 
2 Patkós 2008.; Nagyné 2010.; Calcagnini 2011. 
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ilyenként A magyar halászat könyvének szerzőjét, Herman Ottót mélyen tisztelő Vida szakmai 

kurátornak e sorok íróját hívta meg, aki maga is gimnazista kora óta tisztelője, később kutatója 

is volt Herman Ottónak. 

Az Emlékév koncepció iskolai kiállításokat említett. Interaktív „polihisztor játszóházat” 

javasoltam, három évtizedes múltra visszatekintő törekvéseim alapján. Ezek néhány állomása, 

egyben az aktiválás, élményszerűség, felfedezés kiállítási használatát tapasztalatokkal támo-

gató momentumok: 

− ciripelőszerv nagy, kipróbálható makettje, és más interaktív elemek a Mi és a rovarok 

című időszaki kiállításban, 1985-ben, a Természettudományi Múzeumban, 

− a Természetbúvár terem berendezése és megnyitása 1992-ben, 

− a Szitakötő kreatív természetismereti Klub működtetése (1990-96), 

− az Ember és természet Magyarországon című állandó kiállítás 1996-ban, 

− interaktivitással foglalkozó tárgyak az ELTE PPK Múzeumpedagógia szakosító képzé-

sén és az ELTE TTK Tudománykommunikáció a természettudományban mesterfokú 

képzésén, 

− biológiai, fizikai jelenségbemutatók a Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szervezé-

sében. 

A műfaji különbözőség indokolta, hogy a produktum nevét is megváltoztassuk. Tanösvényt 

rendszerint ténylegesen „ösvényen”, terepi viszonyok között szoktak létrehozni. „A tanösvény 

egy kiépített, információkkal ellátott útvonal egy bemutatandó területen. Erről ismerhetjük fel, 

de szerencsére ennél sokkal színesebb, sokoldalúbb egy ilyen bemutató útvonal… Tehát a tan-

ösvény egy komplex nevelési, szórakoztatási eszköz.”3 

Az MTM közművelődési gyakorlatába a Natural Europe (Mindenki Múzeuma) nevű EU 

projekt4 révén került be a digitálisan létrehozott és „végigjárható” tanösvény (educational 

pathway) fogalma. Készültek virtuális tanösvények is, pl. az ebben a projektben részt vevő 

múzeumok digitalizált gyűjteményi anyagának bevonására. Számos, különböző nehézségi fokú 

tananyag készült a múzeum kiállításainak, illetve valóságos terepnek a tematikus látogatását 

megkönnyítendő és ezeket több ezren töltötték le a múzeum honlapjáról. Vannak családoknak 

és pedagógusoknak szánt tanösvényeink is. A tényleges és a digitális tanösvény után már csak 

egy gondolati ugrás volt a vándoroltatható tanösvény, amely egyszerre valóságosan (az állo-

másokat jelző „zászlók” és legyártott játékok révén) és digitálisan is elkészült, a terjedelmes, 

letölthető tanári kézikönyv révén.5 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület szerepe 

Több tényező is indokolta, hogy a polihisztor játszóházat a Magyar Környezeti Nevelési Egye-

sület6 tervezze és készítse el. 

Az egyesület az egyik legrégibb országos, helyi és szakmai csoportokkal is működő kör-

nyezeti nevelési civil szervezet. Tagsága zömmel pedagógusokból és közművelőkből áll, köz-

tük a hazai pedagógiában közismert, kiemelkedő kutató illetve fejlesztő pedagógusokkal. Az 

egyesület faximile kiadásban kiadta Herman Ottó A madarak hasznáról és káráról című köny-

vét, ezzel két évtizede hitet tett a nagy előd kvalitásai mellett. 2006-ban, az ország 7 iskolája 

                                                      
3 www.tanosveny.info (2015.16.20.) 
4 www.natural-europe.eu (2015.16.20.) 
5 www.vandortanosveny.hu (2015.16.20.) 
6 www.mkne.hu (2015.16.20.) 

http://www.tanosveny.info/
http://www.natural-europe.eu/
http://www.vandortanosveny.hu/
http://www.mkne.hu/
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és 8 múzeuma közös munkájaként, elkészített egy Herman Ottó életét és munkásságát feldol-

gozó munkafüzetet (Nyitott szemmel Herman Ottó útjain, letölthető a Múzeumok Mindenkinek 

oldalról).7 A projektvezető jelen szerző volt említett kötődésével, az egyik szerző iskolaigaz-

gató, aki korábban Herman Ottóról nevezte el iskoláját. Ilyen hagyományok és az elkötelezett-

ség teremtették meg az alapot erre a kreatív fejlesztő munkára és az elkészült interaktív poli-

hisztor játszóháznak a jó gazda gondosságával való vándoroltatására.  

Természetesen itt is belépett a felnőtt tanulás momentuma, hiszen ki tervezett, ki szerve-

zett, gyártott és gyártatott vándortanösvényt? Az egyesület tagjai közül hamar került több mint 

tucat vállalkozó kedvű szerző. Megbeszéléseken tisztáztuk a tapasztalati , illetve felfedezéses 

tanulás elvének szerepét, megkerestük a témákat, majd gyártókat kezdtünk keresni az új játé-

kokhoz. Egyes játékok egyes elemei korán elkészültek,  ezekkel próba-foglalkozásokat tartot-

tunk (a legelsőt a budapesti XIII. kerületi, Herman Ottóról elnevezett általános iskola ünnep-

ségén), és a legtöbb játék tanulságos próbaüzemére sor került a véglegesítés előtt.  

Elkészült a terjedelmes Tanári kézikönyv8 és ettől kezdve a felhasználók számára adott volt 

a felnőtt tanulás lehetősége. Általános panasz ezekkel a kiadványokkal szemben, hogy túl rész-

letesek, riasztóan hosszúak a leírások. Minden játék esetében az alapadatokat tartalmazzák 

(szerző, források, javasolt korosztály, létszám, becsült felhasználási időtartam), majd a leírás 

következik, a gyerekeknek szánt „használati utasításokkal” és olvasnivalókkal együtt, végül 

annak leírása, hogy hogyan készíthető el az adott játék házilag. Sok esetben mellékletek,  és az 

irodalomjegyzék zárja a játékleírást. A vándortanösvényt az tudja igazán használni, aki a 305 

ill. 334 oldalon végigrágja magát. 

Vándoroltatási, működtetési tanulnivalók 

Elképzeltünk néhány vándoroltatási szituációt, úgy terveztük meg a vándoroltatás adminiszt-

rációját (igénylőlap, kölcsönzési szerződés, átadás-átvételi jegyzőkönyv, leltár, értékelőlap). 

A szcenáriók között volt az is, hogy A település iskolája használja egy hétig az eszközkészletet, 

majd személyautón átszállítják a közeli B település könyvtárába, onnan újabb egy hét után C 

település múzeumában mutatják be, és újabb egy hét után D település iskolájából szállítják 

vissza az egyesületbe, úgy hogy minden kölcsönző mindezeket a dokumentumokat használva, 

felelősen adja és veszi át az anyagot. Így lehet ugyanis a vándoroltatás költségeit a minimumra 

csökkenteni. Ez a működésmód is felnőtt-tanulási szituációk sorát teremtette meg a felhaszná-

lók körében, ám csak részben működött, ami a kölcsönzéseket szervező és lebonyolító Valenta 

Ferencné nyugdíjas pedagógus folyamatos odafigyelését és áldozatos munkáját kívánta meg. 

(Úgy is mondhatnánk, hogy nem mindenki vette a fáradságot az adminisztráció betartására, 

nem mindenki tartotta a résztvevő partnereket egyenrangúnak. Még az az érzésünk is megfo-

galmazódott, hogy volt, aki az ingyen kölcsönözhető anyagot értéktelenebbként kezelte.)  

2014-ben összességében 65 helyszínen sikerült az elkészült 3 sorozatot bemutatni, ami az 

előzetesen becsült 30 bemutatásnak bő kétszerese volt. Elképzeltük a vándoroltatási szituáci-

ókat, és leginkább úgy képzeltük, nők: pedagógusok, könyvtárosok, múzeumpedagógusok fog-

ják cipelni, rakodni az eszközöket. Ezért is fogadtuk el „A kicsi szép” elvét, és a környezettel 

kapcsolatos elgondolások miatt is. Fizikailag kisméretű, egyszerű megjelenésű játékkészletet 

terveztünk: 3 banános dobozban elfér, 7 tokban védett roll-up egészíti ki (ezeket magyarul 

                                                      
7 www.muzeumokmindenkinek.hu (2015.16.20.) 
8 Vásárhelyi 2014, 2015, mindkét kiadás letölthető: www.vandortanosveny.hu (2015.16.20.) 

http://www.muzeumokmindenkinek.hu/
http://www.vandortanosveny.hu/
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zászlóknak hívjuk). Az egész készlet személyautóban szállítható. A példaképnek tekintett Öv-

eges Józseftől9 elfogadtuk, hogy „Semmiből is szertárt!”, s ezt megfejeltük az újrahasznosításra 

törekvéssel. Hulladékból, kiürült pillepalackból, sörös dobozból készültek egyes eszközök, 

egyszerű anyagokból, kavicsokból, fadarabokból, papírból, vászonból, gemkapocsból, szívó-

szálból mások. Weöres Sándor egyik legszebb gondolatát képzeltük melléjük: „Alattad a föld, 

fölötted az ég, benned a létra.” Vannak a készletben készen vásárolt, jellemzően fából készült 

játékok is, amelyeket azonban megtöltöttünk új szellemi (természetismereti, természetvé-

delmi) tartalommal. Végül van olyan, új tervezésű, műhelyben legyártatott játék, egy halfogó 

vejsze makettje, amelynek nulla forintos változatát egy népzenei fesztiválon gyerekekkel 

együtt készítettük el gyümölcsösládából, folyóparti agyagból, botocskákból, és mindössze egy 

pingponglabda kellett a működtetéséhez. (Minden gyerek a szülők helyeslő szemei előtt lett 

sáros, miközben használta ezeket a természetes anyagokat.) 

Az értékelésekből az derült ki, hogy valóban többségében nők végezték ezeket a munkákat. 

És az is, hogy miközben a felhasználók általánosan üdvözölték a játékkészlet egyszerűségét, 

kreativitását, természetességét, többen nehezményezték az apró alkatrészeket, illetve a kicsi 

gyerekeknek való, nagyméretű eszközök hiányát. Az értékelésből tanulva a második kiadásban 

nagyobb méretű, illetve kicsiknek is szóló új játék is szerepel.  

Némileg meglepő lehet, de emberileg érthető talán, hogy az utolsó tanulási feladat az egész 

projekt elengedése lett. A 2014 év második félévének sikere alapján a NeKI 5 újabb sorozatot 

rendelt az egyesülettől, már úgy, hogy a vándoroltatást 2015 januártól átvette. Négy alig hasz-

nált játékot lecseréltünk négy olyanra, amelyeket a 2014-es év során fokozatosan dolgoztunk 

ki, saját örömünkre, a Tanári kézikönyvben azonban az előbbieket is benne hagytuk, hiszen 

minden egyes játékot házilag is elő lehet állítani, a leírások ezért fontosak. A tulajdonosi, jó 

gazdai érzésnek azonban itt vége kellett szakadjon, és ezt többünknek fájdalmas elszakadás-

ként kellett feldolgoznia. 

Ma tehát 8 sorozat létezik, ezek közül egyet a NeKI tartós használatra az egyesületnek 

kölcsönzött. Együttműködés él a vándoroltatásban, a bemutatásokban. A már bevezetett leve-

lezési címen (vandortanosveny@gmail.com) teremthető kapcsolat a kölcsönzőkkel, az említett 

honlapon megtalálható a kétféle sorozat Tanári kézikönyve, az összes gyereklap, és – ötletadó-

ként is – képes beszámoló egyes bemutatásokról. 

A Vándortanösvény pedagógiai alapvetése 

„... Ne törje eszét a könyvek hiányán … Nem könyvekről, hanem prücskökről kell írni.” – írta 

Herman Ottó fiatal kollégájának, a tücskökkel-sáskákkal foglalkozó Pungur Gyulának, 1874-

ben. Ez a frappáns mondat akár mottója is lehetne a tapasztalati tanulással vagy felfedezéses 

tanulással operáló Vándortanösvénynek, ugyanis e tanulási lehetőségek valóságos tevékenysé-

gekkel való foglalatosságot jelentenek. A tapasztalati, élményalapú tanulás és tanítás, illetve 

az élményközpontú megismerés lényege, hogy a tanulás felfedezésen alapul, amely belső 

igényt elégít ki. A tanulási folyamat uralkodó eleme a non-direktivitás, vagyis maga a sponta-

neitás.10 

                                                      
9http://olomuveg.blog.hu/2009/06/28/villaminterju_oveges_jozsef_fizikaprofesszorral_off_poszt  (2015.16.20.) 
10 Bognár 1997. 

mailto:vandortanosveny@gmail.com
http://olomuveg.blog.hu/2009/06/28/villaminterju_oveges_jozsef_fizikaprofesszorral_off_poszt
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Meglepően sokféle tanulási módszert ismer a nemzetközi szakirodalom, és némelyiknek 

itthon is van irodalma, meghonosodott nyelvezete, teoretikusa, támogatója és kritikusa. Fan-

tasztikus hipertextuális infografika készült erről a HoTEL nevű EU projekt számára.11 A ta-

pasztalati tanulás (experiential learning) David Kolb nevével kapcsolódik össze ,12 őróla azon-

ban kevesebb magyar nyelvű anyag található.13 A tanulás eszerint tapasztalaton, kísérleten ke-

resztül történik. Úgy is lehetne mondani: azáltal tanulunk, hogy eltöprengünk azon, amit csi-

nálunk. A tanuló természetesen aktív szerepet játszik benne. A tanulási ciklust a mindennapi 

tapasztalatszerzés mentén ábrázolja14. 

 

1. ábra. A tapasztalati tanulás (experiential learning) egyszerű folyamatábrája  

Konkrét tapasztalat lehet mondjuk városi gyerek számára az időjárás megtapasztalása egy 

erdei kirándulás során. (Valódi eső, ami nem olyan, mint a mobiljában lévő játékban szereplő, 

vagy amit a szobából néz végig.) A reflexió az, amikor a gyermek arra gondol, eltöpreng azon, 

felfogja, hogy a szabadban volt, eleredt az eső, és ő megázott. Erre jön a tapasztalatok értéke-

lése, következtetések levonása: az erdőben nincs eresz, ház, aluljáró, esernyővel nem lehet az 

ösvényen közlekedni, tehát ott a vízhatlan ruházat véd meg az esőtől, ami nála nem volt. A 

tanulás utolsó lépése az, amikor a gyermek legközelebb eldönti: dzsekit is visz magával, ha 

bizonytalan az időjárási előrejelzés. 

A tanulás itt véget érhet, de legközelebb egy új ciklus is elindulhat, pl. kiderül, hogy az a 

dzseki nem vízhatlan. A tapasztalati tanulás elmélete lényegében azt írja le, ahogyan a min-

dennapi életben tanulunk, egész életünk során (az okos a más kárán is…), újabb és újabb is-

meretekre téve szert, amint a korábban megszerzetteket alkalmazzuk.  

Ezt az egyszerűen leírt tanulási módszert sokféle játékkal teszi lehetővé a Vándor-

tanösvény. Persze, lévén beltéri játékgyűjtemény, és praktikus okokból kicsiny játékok gyűj-

teménye, nem olyan nagy élményekkel operál, mint egy nagy túra során egy nagy megázás. 

                                                      
11 http://hotel-project.eu/content/learning-theories-map-richard-millwood (2015.16.20.) 
12 Smith 2010. 
13 pl. Kárpáti 2011. 93 
14 Fox 1989. 
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Egy anekdotikus példát mutatnék be a tapasztalati tanulásra, amit a véletlen hozott létre. Ko-

lozsváron, a Magyar Napokon felállítottuk a Vándortanösvényt egy régi iskola ódon, boltíves 

tantermében, a közönség számára könnyen belátható módon. Bejött két kiöltözött, sminke lt 

tinilány, egy lendülettel körbesétálták a termet, felmérték a sok gyerekjátéknak látszó vagy 

érdektelen eszközt, és mentek volna ki. A számukra legutolsó asztalon volt egy vékony fasze-

let, széttördelve (Évgyűrű-puzzle), a darabjai összekavarva. Egyikük meglátta, hogy az egyik 

darab a mellette lévőhöz illeni látszik, és lakkozott körme hegyével tolt rajta egyet. Összepasz-

szoltak. Tologatni kezdte a többit is. Közben társa várakozott, a szomszéd asztalon meglátta 

ennek 3D változatát (Ág-puzzle), és unalmában azzal kezdett matatni. Neki is lett sikerélmé-

nye. Ezután megint körbejártak, de már lassan, sok mindent kipróbáltak, és egy fél óra múlva 

mentek csak ki. A tapasztalati tanulási ciklust itt két szinten is felfedezhetjük. Elemi szinten: 

ha egy fadarabot egy megfelelő másikhoz illesztek (valami történik), összepasszolhatnak (va-

lamit tapasztalok), mert az alakjuk olyan, vagy mert az évgyűrűk lefutása folytatódik a mási-

kon (megvan, hogy miért történt így). A megszerzett tudást kipróbálom további fadarabokkal 

is (alkalmazom). Magasabb szinten is történt tanulás: egy érthetetlen (vacak is? érdektelen?) 

fadarab-kupacról kiderült, hogy van benne valami logika, sőt, sikerélményhez juttatott. Lehet, 

hogy a többi érthetetlen, érdektelen eszköz is ilyen? Nyilván azok is érdekesnek, szórakozta-

tónak bizonyultak, és ez tartotta őket a teremben. 

Az experiential learning elméletének közvetlen múzeumi hozadéka is van, erre is hozzunk 

egy példát. David Kolb a tapasztalati tanulás négy fázisának megfelelő tanulási stílust isme rt 

fel tanulókban, és írt le, ezt sokszor említi a szakirodalom. Jane Morris15 az alábbi módon 

jellemezte a négy típust: 

− kísérletezők (experiential) – azok az emberek, akik a kézzelfogható, „hands on” tapasz-

talatokat szeretik, 

− elképzelők (imaginative) – kreatív emberek, akik a témát különböző szempontokból sze-

retik megközelíteni, 

− elemzők (analítical) – azok, akik elvont elméletekre, elvekre koncentrálnak. A legtöbb 

hagyományos múzeumi kiállítás nekik készül, és 

− józanok, hétköznapiak (common sense) – azok az emberek, akiket azért érdekelnek az 

elméletek, hogy megoldják a problémákat. 

A Victoria and Albert Museumban az interaktív egységeket és azok tartalmát is annak fi-

gyelembe vételével alakították ki, hogy megfeleljenek ezeknek a tanulási típusoknak. Az át-

alakítás nemcsak ezekre terjedt ki, hanem a múzeum egészét érintette. Az első félévben fél-

millióval nőtt a látogatottság. (A látogatottságot persze az interaktivitás lehetőségeinek létre-

hozása önmagában is növelhette, erre is kutatási eredmények utalnak.)  

A felfedezéses tanulást (a nemzetközi irodalomban Inquery Based Learning, IBL, magya-

rul kutatásalapú Nagyné 2010, felfedezéses Vásárhelyi 2011, felfedeztetéses Makádi, 2013 16) 

nagyon hasonló elmélet írja le. A letölthető Tanári kézikönyvben ennek a módszernek a leírása 

szerepel, mint elméleti alapvetés17, ezért attól itt eltekinthetünk. Érdemes azonban ennek a 

módszernek a körfolyamatszerű természetét bemutatni, és azt a múzeumi tanuláshoz kapcsolni.  

(2. ábra) 

                                                      
15 Morris 2002. 
16 Nagyné 2010.; Vásárhelyi 2011.; Makádi 2013. 
17 Vidacs 2014. 10-15. 
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A Vándortanösvényben vannak rejtvényszerűen megfejtendő játékok (pl. többféle síkban 

és térben működő puzzle, az említetteken kívül például madárodu-kirakó, vízparti madarak 

vastag fából kivágott és kifestett kirakója, madaras dominó), és többször megfigyelhettük, 

hogy valaki a kész kirakót összekavarta, hogy újra kezdhesse. Ezzel lényegében a felfedezéses 

tanulás alaphelyzetét hozta létre: kérdést, megoldandó feladatot kreált magának.  
 

 

2. ábra. A felfedezéses tanulás (inquiry based learning) egyszerű folyamatábrája. 

A jobb oldali hasábok a jó múzeumi látogatás fázisait jelölik.  

Lehetséges, hogy a tanuló úgy értékeli, választ kapott a kérdésére, és azt magában tartja, 

vagy megbeszéli, megosztja másokkal, de létrejöhet tanulási ciklus is. A végén új kérdés me-

rülhet fel a tanultak alapján, attól függően, hogy mekkora az érdeklődés, milyen válasz szüle-

tett, egyáltalán, mennyire összetett a kérdéskör. Az is lehetséges, hogy az értékelés szerint nem 

született válasz a kérdésre, a kérdés tehát a régi marad, de új hipotézis születik a válaszra vagy 

megoldásra, és akkor onnan indulhat újra a ciklus. És arra is rájöhet a tanuló, hogy azért nem 

kapott kielégítő választ, mert rossz kérdést tett fel. Azaz új kérdéssel indul az új folyamat. 

Ez a modell jól összeilleszthető az optimális múzeumlátogatás 3 fázisával, amit a szakiro-

dalom széles körben javasol. 

1. Felkészülés. Az első fázisban a tanulók (tegyük hozzá lehetnek akár nyugdíjasklub tagjai 

is) érdeklődését fel kell kelteni a látogatás iránt. Érdemes elmondani, hogy hová megyünk 

majd, ott általánosságban mit találnak, hogyan viselkedjenek (vagy hogyan ne), és bevezetni a 

látogatás tartalmát. Ha sikerül azt elérni, hogy a tanulókban magukban támadjanak kérdé sek, 

az a legszerencsésebb, még akkor is, ha a kérdések nem egészen relevánsak. Ugyanígy jó, ha 

a kérdéseikre maguk próbálnak választ találni. Ezeket a válaszokat nevezhetjük hipotézisek-

nek, ugyanúgy, ahogy a kutatók teszik a tudományos munka során. 

2. Látogatás, a valósággal való összevetés. A hipotézis az marad, amíg igazolást nem nyer, 

vagy el nem vetjük, mert tévesnek bizonyul. Erre a lépésre a kutatásban a kísérlet vagy pontos 

Kérdés, probléma 

Hipotézis 

Értékelés 

Tesztelés, a valóság-

gal való összevetés 

Közzététel 

1. 

2. 

3. 
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megfigyelés ad alkalmat. Esetünkben ezt a fázist végezhetjük el a múzeumban,  ahol a valósá-

gos tárgyakkal és hitelesnek tekinthető információkkal való találkozás révén történik a válasz-

adás, vagy a hipotézis tesztelése. 

3. Értékelés. A látottak megbeszélése, értelmezése, értékelése történhet mindjárt a látoga-

tás végén a múzeumban, de szerencsésebb, ha majd az iskolában történik, valamilyen össze-

foglalás formájában. Így ugyanis mélyebben épülnek be a látogatás emlékei, eredményei a 

tanulmányokba, és tartósabb lesz a múzeumlátogatás emlékezete is.  

Érdemes megjegyezni, hogy a már említett Natural Europe honlapon18 megnyitható az a 

segédprogram, aminek segítségével bárki, pedagógus vagy szülő is készíthet ilyen digitális 

forrásokkal megtámogatott „tanösvényt” tanítványai vagy gyermekei számára.  

A Vándortanösvényben igyekeztünk a tapasztalati és a felfedezéses tanulás elvét mennél 

több játékba beépíteni. A felfedezéses tanulás elvét legkönnyebben a – szintén letölthető – 

gyereklapokon ismerhetjük fel. Ezek laminált A/4-es lapok. Mindegyik kérdéssel, kérdésnek 

minősíthető felszólítással, figyelemfelkeltő mondattal, vagy szokatlan kifejezéssel kezdődik 

(ami tanári kérdésnek minősül, és valamilyen választ vált ki), pl.  

− Melyik kavics olyan nehéz, mint egy madár? 

− Magától fennmarad? 

− Készíts búvárharangot! 

− Évgyűrű-puzzle 

Ez alatt ábra következik, vagy (optimális esetben rövid) szöveg arról, hogy mit várunk a 

tanulótól. Majd rákérdezhetünk, hogy a kapott jelenség miért történt. Külön ikonja van annak, 

amikor a lap alján a túloldalt ajánljuk a figyelembe: ott segédinformáció, vagy a továbbgon-

dolás, felhasználás, továbblépés lehetősége található. A Mag-vak tapintása lapon például, 

amely a madarak és emberek eleségéül egyaránt szolgáló magvak vászonzsákban való kitapin-

tására, azonosítására hív, az első lapon további kérdések is vannak, a hátoldalon pedig Herman 

Ottó sorai a madarak etetéséről. A Készíts búvárharangot lapon pedig az előoldalon csak egy 

rövid feladatkiadás van: Át tudod tölteni az összes levegőt az egyik pohárból a másikba? Hasz-

nálhatod az edényben lévő vizet is segítségül. A túloldalon részletes leírása van az egyik lehe-

tőségnek, megemlítve, hogy a búvárpók is így készít magának búvárharangot, amiből lélegzik 

a víz alatt. 

A két példa talán elegendő a felfedezéses tanulás megjelenésének bemutatásához. A figye-

lem felkeltése a címmel történik. Hipotézist általában nem mi kínálunk. A válaszadáshoz el 

kell végezni a jellemzően szórakoztató, egyszerű feladatokat. 

A magvakat tartalmazó zacskók tapogatása esetében a felfedezés egyedül is megtörténik. 

A kézbe vett vászonzacskó alapján először tippel a tanuló (azaz hipotézist alkot). A magvak 

azonosítását a fényképük segíti (a dió, kukorica, napraforgó könnyen megy, a legnehezebb 

rendszerint a bükkmakkot kitalálni, de ha a kép segít, ez is könnyen megy). Ez tehát a tesztelés,  

a valósággal való egybevetés, amikor is a valóságon a megszokott vizuális érzékelés nyújtotta 

információt értjük, ami alátámasztja az itt szokatlan, tapintásos érzékelést. Ha nem egyedül 

van a tanuló az asztalnál, biztosan megbeszélik a hipotéziseiket és megoldásaikat, azaz még a 

közzététel is megtörténik. 

                                                      
18 www.natural-europe.eu (2015.16.20.) 

http://www.natural-europe.eu/
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A magvakat tartalmazó zacskókat mindenki azonnal tapogatni kezdi (olvasás nélkül is), 

viszont én még nem láttam olyan felhasználót, aki maga, egyedül nekiállt volna a búvárharan-

gos kísérletnek. (Ennek többféle oka is lehet.) Annál nagyobb az érdeklődés, ha valaki (peda-

gógus, andragógus demonstrátor) segít ebben a feladatban, és kézbe adja a szükséges két mű-

anyag poharat, vagy a kávészűrőt. És a feladat próbatétellé válhat, amiből a szemtanúk is ki-

veszik a részüket. Tizenöt óvónő figyelte, amikor társuk a víz alatt kotorászott a poharakkal, 

megjegyzéseket tettek, tanácsokat adtak. Tizenöt óvónő tartotta vissza a lélegzetét, amikor 

másik társuk próbálkozásának komolyságát megértették, és együtt, hallhatóan sóhajtottak fel 

a sikeres megoldáskor. Ha ilyenkor jó demonstrátor van jelen, akkor szélesebb körűvé teheti a 

tanulási folyamatot. Akár onnan is lehet kezdeni, hogy miért száll fel a buborék a vízben (mert 

kisebb a fajsúlya), fontos kérdés lehet, hogy miért nem bugyborékol át a levegő a víz alatt lévő 

kávészűrő domború szitarészén (a felületi feszültség létrehozta felületi hártya miatt, aminek 

megtapasztalására egy kísérletsorozatot is kínálunk), és hogy mi köze van ennek a búvárpók-

hoz, vagy Herman Ottóhoz. A tapasztalati illetve a felfedezéses tanuláshoz tehát a demonstrá-

tor juttatja el a tanulót. És ha jól csinálja, akkor a megoldásokat nem ő, hanem a tanulók mond-

ják ki, így fejeződik be közzététellel a tanulás. 

A közzétételnek, azaz esetünkben a megoldás, a megértett elv hangos kimondásának, még-

pedig nem „konyhanyelven”, hanem formális kifejezésként (formal expression19) nagy szerepe 

van a gondolatok rendezésében, és fontos az iskolai tanulás szempontjából. Alkalmat ad arra, 

hogy a tanuló társa önkéntelenül, vagy a demonstrátor tudatosan ellenőrizze a válasz helyes-

ségét, emellett a verbális készségeket is fejleszti. Formális oktatási szituációban ez elvárt, de 

felnőtt tanulók esetében sokszor elmarad, nem szükségszerű, amint a következő idézetből ki-

derül. „A tapasztalati tanulás kimenetét rendkívül nehéz mérni, mert nincs definiálva, és nincs 

is elővételezve. A tanulási eredmények a tanulóktól is nagymértékben függenek. A tapasztalati 

tanulás során előforduló tanulás legtöbbször olyan változásokat idéz elő a tanulóban, amelyek 

közvetlenül nem hozzáférhetők a tudatos működések számára. Így aztán bizonyos tanulási ese-

mények hatása nem is válik nyilvánvalóvá a tapasztalat után napokig, vagy akár hónapokig 

sem.”20 Másutt a szerző arról ír, hogy a tanuló maga gyakran nem tudja szavakkal kifejezni, 

mi történt vele (mit tanult), csak máshogyan cselekszik. 

Legyen szabad ismét anekdotikus bemutatással érzékeltetni a módszer működését felnőtt 

tanulók esetében. 2013-ban még nem volt Vándortanösvény, de az egyesület már fizikai 

jelenségbemutatót tartott egy családi napon. Délután megjelent egy némileg illuminált, egy-

szerűbb ember, bizonytalan kézzel, de vidáman kipróbált egy izgalmas eszközt (rossz kísérlet 

esetén víz zúdult volna a nyakába). Az értelmezés során eljutott a centrifugális erő kifejezés 

felidézéséig. Más eszközökkel is próbálkozott, de inkább csak tréfálkoztunk, beszélgettünk. 

Egy évvel később, ugyanolyan családi napon délelőtt jött, ismerősként üdvözölt, elmondta, 

hogy tavaly kicsit becsípett délutánra, ezért most korábban jött, majd ezután sok játékot kipró-

bált. A beszélgetés során kiderült, hogy kinek mi a foglalkozása, meghívott egy biciklitúrára 

és reményét fejezte ki, hogy jövőre újra találkozunk. Ebben az esetben az általános érdeklődés 

felkeltése és egy esztendőn keresztül való ébren tartása egy egyszerű de izgalmas demonstrá-

ciónak és egy nyitott elmének együtt sikerült. Másik példánk egy kohómérnök esete, akit egy 

a mágnességgel kapcsolatos (a Vándortanösvényben nem szereplő, ám azzal együtt bemutatott) 

                                                      
19 http://phd.richardmillwood.net/en/claim/expressive-constructivism 
20 Ringer 2015. 
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egyszerű, de meglepő kísérlet kötött le annyira, hogy több tucatszor elvégezte, megfigyelte. 

Később bemutatta két gyermekének, akiket ez nem érdekelt, de a többi játék igen, így velük 

együtt végigjátszotta azokat is. Órákkal később még visszajött, hogy elmondja, mire jött rá, 

hogyan működik a mágneses eszköz, őbelőle tehát a közzététel kikívánkozott. Összefoglalás-

ként azt a mondatot érdemes leírni, aminek valamilyen változata minden egyes alkalommal 

elhangzott, valahányszor magam is demonstráltam az eszköztárban: „Ha nekem így tanították 

volna a fizikát…!” Bizonyára az ilyen visszajelzések is közre játszanak abban, hogy számos 

önkéntes segítő lelte örömét a Vándortanösvény demonstrálásában, vissza-visszatérve is. 

A Herman Ottó Vándortanösvény, amellett, hogy sok mindent tanít a természetről, illetve 

közelebb visz Herman Ottó polihisztorságához, alkalmas arra, hogy gyermek és felnőtt (és pe-

dagógus is) megtapasztalja az élményszerű tanulás örömét anélkül, hogy tanulásra gondolna, 

gyakorolja a logikus (akár a tudományos) gondolkodást, és más kompetenciákat is fejleszt. 

Egyes tapasztalatok21 

Az első félévben 65 helyszínen mutattuk be az anyagot (3. ábra). Kisebbségben, de voltak  

köztük múzeumok is. Mintegy 13000 látogató látta szervezett keretekben, és sok ezren a fesz-

tiválok laza körülményei között. Az iskolákban bemutatásonként átlagosan 4,8 fő pedagógus, 

és az esetek 53%-ban más felnőttek is használták a játékkészletet. A pedagógusképzések részt-

vevői értelemszerűen felnőttek, a fesztiválok esetében pedig azok jellegétől függő arányban 

felnőttek voltak a tanulók. 

 

3. ábra. A 2014-es évben történt bemutatások eloszlása intézménytípus szerint 

(Valenta Ferencné adatai alapján) 

A felnőtt felhasználók értékeléséből, élményeiből 

A Vándortanösvény értékelő ívére válaszolók saját szavait használjuk a bemutatás elején: Egy-

értelmű tapasztalat, hogy felnőtt és gyerek egyaránt belefeledkezhet a játékokba. Tényleg 

játszva lehet megtapasztalni fizikai-kémiai- biológiai törvényszerűségeket. A szülő és gyereke 

                                                      
21 A Vándortanösvények értékelése és továbbfejlesztési javaslatok megfogalmazása az ELTE TTK Tudománykom-

munikáció a természettudományban MSc hallgatójának, Tegzes Máriának szakdolgozati témája. Itt köszönöm meg 

hozzájárulását az előadáshoz. 
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nagyon elmélyülten tudtak együtt játszani, beszélgetni, felfedezni. A felnőtteknek nagyon tet-

szett, órákat el tudtak benne molyolni. Pedagógusok elismeréssel vélekedtek a 

vándortanösvényről. Kollégák (köztük az értékelő is) legalább akkora élvezettel játszottak, 

mint a diákok. A kollégák ismereteit is bővítette a gondosan összeállított háttéranyag.  

Többen (akik másutt találkoztak vele) szívesen bemutatták volna iskolájukban a 

Vándortanösvényt, de legalább az ötleteket továbbvitték, mert lehet házilag is utánozni. Több-

ször elhangzott: „miért nem nekem jutott eszembe? Ez olyan jó! Én is elkészítem.” Többen 

tervezték, hogy némelyik játékot a közeljövőben megpróbálják előállítani.  

Azokat a véleményeket, amelyek a játékok reprodukciójára vonatkoznak, nagyon fontos-

nak tartjuk. Több helyszínen tapasztaltuk, hogy pedagógusok saját fejlesztésű, hasonló témájú 

játékokkal egészítették ki a készletet, egy helyen pedig a diákönkormányzatot bízták meg, 

hogy eszeljen ki Herman Ottóhoz és tevékenységeihez kapcsolódó játékokat22. 

Örvendetes volna, ha mennél több pedagógus és andragógus térne vissza a szertárak, a 

demonstrációs eszközök használatára, akár csak egyszerű, alkalmi kísérletezgetések formájá-

ban is. Ez a múzeumokban, ahol az eszközpark a féltett gyűjtemények formájában eleve adva 

van, a tárgyak (vagy duplumok, másolatok, makettek, elvi másolatok) kézbe adását, használa-

tát jelenti. Ez a kis – és örömöt adó – lépés is segíthet, hogy hazánk a természettudományos 

alapú gondolkodás területén végzett PISA felmérések eredményein és az Eurobarometer fel-

mérései során szerzett közepes helyezésein javítani tudjon. 
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