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I. Oktatók: 

 
Szabó Ildikó, STEAM műhelyvezető, matematika-fizika szakos tanár és „Bonis Bona”-díjas 

tehetséggondozó szakember 

(ÉlményMűhely Nemzetközi STEAM Hálózat) 

 

 
Dr. Fenyvesi Kristóf, oktatáskutató és STEAM műhelyvezető 

(ÉlményMűhely / Finn Oktatáskutató Intézet, Jyväskyläi Egyetem) 
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II. A képzés tárgya:  

 

 
 

Bevezetés az ÉlményMűhely Nemzetközi STEAM Tanulási Hálózat (www.elmenymuhely.hu) 

jelenségközpontú és tantárgyközi integráción alapuló szemléletébe. Kreatív és innovatív 

pedagógiai gyakorlatok közös kidolgozása hibrid oktatási környezetben. 

 

III. A képzés tartalmi összefoglalása: 
A 10 órás továbbképző foglalkozás elsősorban alsó és felső tagozatos tanárok számára kínál 

tevékenységközpontú bevezetést az ÉlményMűhely Nemzetközi Tanulási Hálózat STEAM 

(természettudományos, technológiai, mérnöki, művészeti és matematikai) integráción alapuló 

szemléletébe. Mi minden születhet a matematika és a művészet találkozásából? Hogyan 

ötvözhető a távoktatás a fizikai tevékenységen alapuló problémamegoldással? Hogyan 

segíthető elő a különféle kreativitások fejlesztése iskolai környezetben? Milyen kompetenciákra 

http://www.elmenymuhely.hu/
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érdemes fókuszálni jelenségközpontú, tantárgyközi tanulásban?  

 

IV. Szemléleti háttér: 
 

 

 

Gondolkodásfejlesztés, manuális és digitális eszközökkel a motivált tanulókért és tanárokért! A 

magyar-finn hátterű ÉlményMűhely szakemberei az Antarktisz kivételével minden földrészen 

tartottak már képzéseket és foglalkozásokat. Programjaik elsősorban a tudomány- és 

művészetközi kapcsolódások oktatási lehetőségeinek kutatásához, fejlesztéséhez és alkotó 

részvételen alapuló bemutatásához járulnak hozzá.  

 

A finn- és magyarországi szakemberek által kidolgozott módszerek alkalmazása iránt 

Erdélyben is nagy az érdeklődés. A hibrid jellegűre tervezett képzés során használjuk az 

Élményműhely különleges oktatási eszközeit (www.learningbydoing.fi), illetve ajánlunk olyan – 

az otthon tanuló gyerekekkel is végezhető – kreatív matematikai-művészeti tevékenységeket 

http://www.learningbydoing.fi/
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is,  amelyekhez a "hozzávalót" mindenki a saját környezetében fellelheti. 

 

 

V. A képzés szerkezete, időtartama, időpontok: 
 

1. alkalom: Online bevezető találkozó 

Online találkozó a ZOOM felületen a résztvevő tanárokkal, igényfelmérés, szemléleti háttér 

(2*45 perc). 

Időpont: jan. 27., szerda, 14.00 – 15.30 

 

 

2. alkalom: Online felkészülés 

A képzés résztvevői felmérik, összegyűjtik és megosztják egymással a STEAM szemléleti 

illeszkedő jó gyakorlataikat, illetve mások jó gyakorlatait (1*60 perc.)  

Időpont: egyéni időbeosztás szerint. 

 

3. alkalom: Hibrid ÉlményMűhely  

(2*45 és 2*60 perc). 

 

A továbbképzés résztvevői a COVID-19 

szabályoknak megfelelően a Spektrum Oktatási 

Központ tantermeiből követik az online 

bejelentkező oktatókat, és vesznek részt a 

különféle tevékenységekben. 

 

Helyszín: Spektrum Oktatási Központ, Csíkszereda, Kossuth Lajos utca 9. szám, 3. 

emelet, 5-ös kapucsengő 

 

Időpont: február 2., kedd, 10.00 – 14.00 (ebéddel) 

 

Témák: 

a. Matematikai mintázatok a természetben, a tudományban és a művészetben  

(2*45 perc) - A tér, amiben élünk, a természeti struktúrákat és az emberi konstrukciókat egyaránt 

meghatározó geometriai összefüggések révén szerveződik. A tárgyi és digitális modellezés a tanulás, 

az alkotás és a közös játék eszközeként képes a komplexitást hozzáférhető formában megjeleníteni. A 
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matematikai-művészeti „testépítő” foglalkozások során feltárjuk mindezeket a tulajdonságokat, 

miközben időutazást teszünk Platóntól Richard Buckminster Fullerig és tovább, a nanotechnológia és a 

Nobel-díjas felfedezések kreatív összefüggéseinek a világába. A műhely során a koreai 4Dframe és a 

New York-i Matematika Múzeum sztárkészlete, az ITSPHUN lesznek a segítségünkre. 

 

b. Dinamikus szerkezetek tervezése és építése  

(1*60 perc) 

Szélerőművek, vízimalmok és Leonardo Da Vinci 

katapultjának tanulmányozása, modellezése és 

működtetése a 4D FRAME modellező készlettel és 

GeoGebrával. 

 

 

c. Fraktálok a természetben, a tudományban és a 
művészetben  

(1*60 perc) 

Sierpinski tetraéder építése és tanulmányozása 

4Dframe készlet alkalmazásával.  

 

 

 

 

 

4. alkalom: Közös digitális portfólió készítése  

(2*45 perc) 

Időpont: Február 4., csütörtök, 10.00 – 11.30 

 

 

5. alkalom: Közös értékelés, kölcsönös visszajelzés online és offline eszközök segítségével  

(1*45 perc).  

 

 Időpont: Február 8., hétfő, délután 14.00 – 14.45 
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VI. Célcsoport: 
 

Érdeklődő elemi iskolai tanítók és bármilyen tárgyat oktató felső tagozatos tanárok. 

 

VII. Eszközök és módszerek: 
 

A STEAM-megközelítés sokféleségének szemléltetése különféle pedagógiai módszerek 

érvényesítésére alkalmas Élményműhely eszközök segítségével. 

- Az ÉlményMűhely fizikai eszközei (www.learningbydoing.fi). 

- Online eszközök. 

- Háztartásban meglévő eszközök, melyekkel a gyermekek otthon, online oktatási időszakban 

is kísérletezhetnek a tanárok és a szülők segítségével. 

- Adaptálható, sokszorosítható feladatlapok. 

 

  

http://www.learningbydoing.fi/
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VIII. REGISZTRÁCIÓ ÉS TOVÁBBI INFORMÁCIÓK: 
 

 

A regisztráció online történik a következő elérhetőségen: 

 

xxxxxxxxxxxxx 

Részvételi díj: 50 RON 

További információk:  

Spektrum Oktatási Központ Alapítvány 

530220 Csíkszereda, Kossuth Lajos no. 9/3. emelet 

Tel.: +40 45 45 45 48 

sec@sec.ro 

www.sec.ro 
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IX. SZINERGIÁK AKCIÓBAN!  
 

>>> Az ÉlményMűhely 2008-ban indult útjára matematikusok, művészek, kézművesek, játékkészítők, 

tanárok, szülők és gyerekek összefogásával. Nemzetközi szinten is az elsők között vágtunk bele a STEAM 

(Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) területek integrált oktatási és tanulási 

módszereinek feltérképezésébe és továbbfejlesztésébe. Az évek során egyszerre sikerült egy nyitott 

közösséget, egy tanárokat, kutatókat és művészeket összekapcsoló szakmai hálózatot és egy több száz 

szakembert mozgósítani képes művészeti-tudományos kreatív ügynökséget megalapoznunk. 

 
 

>>> Rendezvényeinken játszani és felfedezni 

hívunk minden érdeklődőt. A célunk, hogy 

megmutassuk: a matematika a közös élmények, 

felismerések forrása, az örömteli alkotás eszköze! 
 

>>> Az elmúlt időszakban megrendezett, 

országos érdeklődésnek örvendő, illetve külföldi 

programjainkon több mint 30.000 általános és 

középiskolai tanuló, főiskolás, egyetemista diák, 

valamint több ezer pedagógus és közel 

ugyanannyi szülő vett részt. Rendezvényeinkre Magyarországon kívül rendszeresen sor kerül 

Finnországban, valamint az ÉlményMűhely rendszeresen kap meghívásokat Európa más országaiba, 

Észak-Amerikába és Ázsiába is. 
 

>>> Az ÉlményMűhely több rangos nemzetközi szakmai szervezet, intézmény, oktatási eszközfejlesztő 

cég partnere. 
 

>>> PROFILUNK: 

✔ RENDEZVÉNY-SZERVEZÉS: Kreatív iskolanapok, matematikai-művészeti események, fesztiválok, interaktív 

kiállítások, műhelyek, konferenciák és szemináriumok Magyarországon és külföldön. 
 

✔ KUTATÁS: Főbb kutatási területeink: STEM és STEAM oktatás; kutatásalapú, kooperatív, játékos és 

élményközpontú matematika-tanulás; lányok a matematikában, természettudományokban és 

programozásban; problémaközpontú oktatás tudományos és művészeti kontextusban; valós és digitális 

modellezés összekapcsolása a tudományos, művészeti és design oktatásban; jelenség-alapú tanulás, 

együtt-tanítás; inter-, krossz- és transzdiszciplináris menedzsment az oktatásban. 
 

✔ KIADVÁNYOK: Az elmúlt években az ÉlményMűhely Mozgalom tagságának összefogásával több 

nemzetközi szerzőgárdával büszkélkedő kiadvány is napvilágot látott. A HIDAK: Matematikai kapcsolatok a 
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művészetben, a tudományban és az élményközpontú oktatásban (2011), az Élményközpontúság és 

vizualitás a matematika és a természettudományok oktatásában (2012), illetve az Adventures on Paper 

(2014) című szakkönyvek, valamint az angol és magyar nyelven is megjelent Vasarely és a matematika (2011) 

című művészeti-matematikai album. 
 

✔ TANÁCSADÁS: Jó megoldásokat, kiváló eszközöket és megfelelő szakértelmet kínálunk partnereinknek a 

STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts & Mathematics) integrált oktatás- és tanulásfejlesztés 

területén. 
 

✔ PÁLYÁZATÍRÁS ÉS PROJEKT-MENEDZSMENT: Hazai és nemzetközi referenciákat, saját kutatási 

eredményeinken alapuló korszerű tartalmat és szakértői hálózatunkat kínáljuk oktatási és tudományos 

pályázatok előkészítéséhez és lebonyolításához. 

Az ÉlményMűhely események szervezői: 

Dr. Fenyvesi Kristóf (Jyväskyläi Egyetem, Finnország) 

az ÉlményMűhely és az Ars Geometrica elindítója és vezetője, 

a Bridges Organization (USA) közösségi eseményeinek igazgatója 

E-mail: fenyvesi.kristof@elmenymuhely.hu 

 

Szabó Ildikó 

matematika-fizika tanár és az ÉlményMűhely pedagógiai vezetője 

E-mail: szabo.ildiko@elmenymuhely.hu 

Telefon: +36 20 276 0046 

 

CSATLAKOZZ HOZZÁNK TE IS! Ha pedagógusként, szülőként, diákként vagy szimpatizánsként 

érdeklődsz a tevékenységünk iránt, írj nekünk és felvesszük Veled a kapcsolatot! 

E-mail: info@elmenymuhely.hu 

Honlap: www.elmenymuhely.hu  

Facebook: https://www.facebook.com/elmenymuhely.magyarorszag/ 

Nemzetközi web bolt: www.learningbydoing.fi  

Telefon: +36 20 276 0046 
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