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Tapasztalat? 

• tap-asz-t-al-at 
• Személyes átélés (érzelmi 

élmény) 
• Tudás vagy hozzáértés 
• Személyes alkalmazás 

eredménye 

Empirizmus   
 
• görög empíria szóból ered 
• Jelentése: tapasztalat 
• 17. sz. filozófia: 
Ismeretekre csak tapasztalat útján 
tehetünk szert (megfigyelés, 
kísérlet) 



Tapasztalat és tanulás 

 
 

• Azt tapasztaltam, hogy… 
 

• Tapasztalatból tudom… 
 
 



Hogyan kössünk ilyen csomót? 



A tanulás piramisa 

 
 

 

 
 

„Amit hallok, azt elfelejtem, 
Amit látok, arra emlékszem,  
Amit teszek, azt megértem.” 

 
(Konfucius, i.e. 500.) 



Hogyan tanulnak a gyerekek? 
Óvodáskor, kisiskoláskor: 
• Utánzás, játék, mese, 

„meglelkesítés”, tevékenység 
Kiskamasz: 
• Gyűjtés, verseny 
Kamaszok: 
• Kihívások, „harc”, küzdelem 
Ifjak: 
• Viták, elvek 
 

 



Digitális nemzedék 



Élethosszig tartó tanulás 
Tapasztalatszerzés 
• Nem korosztálytól függ 
• Életünk végéig tart – időskori 

bölcsességhez vezet(het) 
 



Inspiráló környezet 

 

„Nem tudok senkinek semmit tanítani,  
csak megteremthetem számára azt a környezetet,  

amelyben tanulni képes.”  
 

(Carl Rogers) 



Tévhit: „Az okos ember más kárán tanul!” 
 

 
• Saját tapasztalat nélkül?! 
• A negatív tapasztalat 

(kudarc) is fontos! 
• „Ne nyúlj hozzá, koszos!” 
• „Ne menj ki, sár van!” 

 



Negatív tapasztalat 



A tévedés, hibázás fontossága 

Hagyni, hogy hibázzon!  
Következmények megtapasztalása 
 
Pl. szétszedett kisautó 
Pl. lejtőn futás  
Pl. esőkabát nélküli túra 
Pl. Matula bácsi és Tutajos a 
berekben 
Pl. a másik megbántása 

Hogyan hozható helyre?  
Hogy lehetne jobb?  
Újra megpróbálom… 

 



Fekete István: Tüskevár 

 
„Jól figyelj ide, fiam... korlátokat nem szabok, mert annyi eszed 
már lehet, hogy nem mégy fejjel a falnak. Ha tehát bevered a 
fejed, a te dolgod, ha bajba kerülsz, magadnak kell kilábalnod, 
mert esetleg nem lesz melletted senki. Annyira vállalkozz, 
amennyit elbírsz, és nekem hiába nyivákolsz, ha elvágod a 
kezed, vagy elrontod a gyomrod. Ez mind a te magánügyed. 
Úgy vélem: csak így tanulsz meg a magad lábán járni, és 
pontosan rájössz majd, hogy mit lehet és mit szabad.”  
(Matula bácsi) 

 



Fekete István: Tüskevár 

 

"Mink már összetanultunk"- mondta az öreg, de a fiúk 
emögött azt is érezték, hogy ők nemcsak tanultak, de 
tudnak is! Nemcsak néznek, de látnak is, nemcsak 
hallanak, de értenek is, nemcsak tapintanak, de fognak 
is, és egész kibontakozó egyéniségük tele van a valóság 
és a természet szeretetével.”  



„Nincs rossz idő, csak rossz öltözet van!” 



Természetben megélt élmények, 
tapasztalatok 
 
• Meglelkesített állatok, növények, 

kavics 
• Kóstolgatás séta közben 
• Patakvízben pancsolás 
• Mezítláb  
• Fűbe, avarba feküdni, hemperegni  
• Színgyűjtés 
• Rovarszelídítés 
 

 
 



Hipotézis 
 

A kíváncsiság dícsérete(s) 
 
 

Akinek gyerekkorában hagyják,  
hogy tapasztaljon (+, -),  

az érdeklődőbb, nyitottabb 
marad,  

szeret tanulni később is! 

„Megkímélt” gyerekek 
Kiszolgált 

Felmentett (pl. házimunka alól)  
Kudarctól elzárt, széltől is óvott 

 
 

Kevesebb tapasztalat 
Sérülékenység 
Kudarckerülés 

 



Mikor? 
1. Hagyományos tanórákon 
2. Nem hagyományos tanórai keretek között 

•  Terepgyakorlat 
•  Témanap, témahét 
•  Tanulmányi kirándulás 
•  Erdei iskola 
•  Projekt 
•  Kutatás alapú tanulás  
• Közösségi kutatás (pl. Vadonleső) 
• … 

3. Tanórán kívüli foglalkozásokon (napközi, szakkör, tábor, 
akció, kiállítás…), pl. Ki a tanteremből nap 



Komplex tanulásszervezés 

 
• Projekt 
• Erdei iskola 
• Témanap, témahét 
• Kutatás alapú tanulás 
• Felfedeztető tanulás 



Felfedeztető tanulás 

 
 



Projekt 

 
Pl. Öröm a játék, bánat a tér 



Iskolakert projekt 



Témanap 



Erdei iskola 

 
 



Kutatás alapú tanulás 

„Gilisztanya”  
(ELENA) 



 Források 
 

• http://ofi.hu/okoiskola-nevelesi-oktatasi-program 
• http://elenaproject.eu/index.php/hu/eredmenyek-

dokumentumok/modulok  
• www.iskolakertekert.hu 
• Dévaványai kisiskolások erdei iskolája 
 

http://ofi.hu/okoiskola-nevelesi-oktatasi-program
http://ofi.hu/okoiskola-nevelesi-oktatasi-program
http://www.iskolakertekert.hu/
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