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1. Bevezetés 

Dolgozatom a rendhagyó címét a névadó Herman Ottó egyik legsikeresebb művének (A 

madarak hasznáról és káráról) analógiájára kapta. A szakdolgozatom témája egy 

országos projekt széles körű értékelése, amiben kiegyensúlyozottan igyekszem 

rámutatni vizsgálatom tárgyának erősségeire és gyengeségeire egyaránt. 

1.1.  A vizsgált projekt bemutatása 

A Vándortanösvény1 (továbbiakban rövidítve is használom: Tanösvény) a Herman Ottó 

Emlékév2 programsorozat része. Megrendelésekor a Nemzeti Környezetügyi Intézet 

(NeKI3) Emlékévért felelős munkatársa Vida Antal egy olyan vándorkiállítást szeretett 

volna létrehozni, ami által a közönség megismerheti az utolsó magyar polihisztor 

munkásságát. Vásárhelyi Tamás, a felkért kivitelező, azonban három évtizedes 

törekvése nyomán egy ennél interaktívabb, és egészen új módszert javasolt 

Vándortanösvény néven4 (részletes bemutatása a 2. fejezetben). A Magyar Környezeti 

Nevelési Egyesület (MKNE5) és annak baráti köre ezután fogott neki a sok 

bizonytalanságot tartogató munkának, és hozta létre a játékgyűjtemény három sorozatát. 

Már 2014 tavaszán debütált: pedagógustalálkozókon mutatta be Vásárhelyi Tamás a 

leendő játéksorozat akkorra elkészült játékait. A teljes sorozatot 2014 júniusában adták 

át, azóta járja az országot „kézről-kézre”.  

A számok sokatmondóak: az első félévben (2014. júliustól decemberig) több mint 70 

regisztráció érkezett, és csupán 10 olyan helyszín volt, akikhez addig valamiért nem 

sikerült eljuttatni a játékgyűjteményt. A pozitív tapasztalatok nyomán 2015 januárjától a 

NeKI még 5 teljes sorozat elkészítését rendelte meg, így ebben az évben már 8 sorozat 

hozzáférhető a felhasználók számára (az egyik az MKNE állandó kölcsönzésében áll). 

Ez a vállalkozás egészen újszerű, és több olyan megoldást is választott, amit országos 

projektben még senki nem próbált. Bár hivatalosan a Vándortanösvény nem tekinthető 

sem muzeális programnak, sem kiállításnak (hanem egy egyedi műfaj) mégis rengeteg 

vonatkozásában párhuzamba állítható a fentiekkel. A múzeumpedagógiában pedig, mint 

minden tevékenységben, marketing szempontból (is) fontos a munkánk értékelése: mind 

                                                           
1 http://vandortanosveny.hu/ 
2 http://www.hermanottoemlekev.hu/ 
3 2015. június óta Herman Ottó Intézet http://www.hoi.hu/frontpagenew 
4 Vásárhelyi (2015) a 4. Múzeumandragógiai Konferencia kötetébe elfogadott kézirat (in print) 
5 http://mkne.hu/ 

http://vandortanosveny.hu/
http://www.hermanottoemlekev.hu/
http://www.hoi.hu/frontpagenew
http://mkne.hu/
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látogatói, oktatási szempontból, mind piaci termékként. Az értékelési munka végére 

választ kaphatunk többek között például arra, hogy sikerült-e tartani a programtervet, a 

határidőt, a kiállítás az eredeti célnak megfelel-e, hozza-e a kívánt eredményt, és 

természetesen arra is, hogy a látogatók elégedetten, ismeretekkel gazdagodva hagyják-e 

el a kiállítást.6 Ezt követheti az eredményekből kiolvasható következtetések levonása, 

melyek javaslatokká formálhatók mind a termékre, mind a készítési folyamatra nézve.7 

A széles körű értékelés nyomán mélyebb ismereteket szerzünk a „kiállításról”; a tőlünk 

független szempontrendszer segíthet, hogy saját termékünket kívülről vizsgálhassuk; a 

több szempontú értékelések rámutathatnak ugyanarra a hibára vagy kiválóságra. 

Haszna, hogy kettő vagy több ember kiegyensúlyozottabb véleményt alkothat, mint 

egy8.  

Emiatt tartom fontosnak a Vándortanösvény vizsgálatát; feltérképezem a megrendelés, 

gyártás, jelenlegi működés és logisztika előnyeit és hátrányait, és megvizsgálom, hogy 

az észlelt gyengeségeire lehetne-e optimális megoldást találni. Ehhez a számomra 

elérhető minél szélesebb értékelési palettát használom fel remélve, hogy a több 

szempontú megközelítés hatására sokféle vélemény bukkanhat a felszínre és még 

karakteresebben kitapinthatóak az egyes sajátságok értékelése azáltal, hogy több 

fórumon is ugyanarra a következtetésre jutunk. 

1.2.  A kutatási kérdéseim 

A Vándortanösvény széleskörű értékelését a következő kérdések megválaszolása 

mentén szeretném véghezvinni; az alapvető kérdésem így szól: betölti-e a célját és 

funkcióját a tanösvény? Illetve amennyiben hiányosságokat, nehézségeket találok, ezek 

javíthatók-e s ha igen, miként? 

1.2.1. Az érintett személyek elégedettsége 

Az érintett személyeket csoportokba sorolom a Vándortanösvénnyel való kapcsolatuk 

alapján. Elsőként az elsődleges megrendelő (Vida Antal), mint a Tanösvény életre 

hívójának elégedettségét mérem fel.  

                                                           
6 Fülöp (2014): Kiállítás-értékelés ‒ elmélet és gyakorlat; ELTE diplomamunka 
7 Dean, David (1996): Museum Exhibition. Theory and Practice. Routledge, London 
8 Kárpáti ‒ Vásárhelyi (2013): Kiállítási kommunikáció. Tudomány – kiállítás – kommunikáció. Eötvös 
Loránd Tudományegyetem, Budapest, p.349. 
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Ezután kutatom a játékgyűjtemény készítőinek a véleményét, mind a készítési 

folyamatra, mind a végeredményre kitérve. A legfontosabb szerep ezen belül Vásárhelyi 

Tamásé, aki megálmodta, összefogta a projektet, szerkesztette a kézikönyvet, 

lektoráltatta és tesztelte a játékokat, majd sokszor demonstrálta is őket. Különleges 

szerep jut a logisztikáért felelős embernek: 2014 decemberéig Valenta Ferencnének. 

Azóta a NeKI átvette ezt a feladatkört, immár egy-egy munkatársuk végzi a Tanösvény 

vándoroltatásának szervezését.  

A harmadik csoport azokat az embereket jelenti, akik elhívják az intézményükhöz a 

Vándortanösvényt; őket nevezem „megrendelő-felhasználónak”, ők lehetnek 

pedagógusok, fesztiválszervezők, könyvtárasok, múzeumi közművelődésért felelős 

emberek, céges programszervezők, művelődésiház-vezetők stb. Több kérdésre keresem 

a választ: honnan értesültek róla? Hogyan használták? Mit szeretnek benne? Milyen 

nehézségeik vannak? Hogyan lehetne ezeket orvosolni szerintük? 

A negyedik csoport, a végső felhasználók köre, azok, akik „látogatóként” találkoznak a 

Tanösvény játékaival, és önállóan, vagy demonstrátor segítségével fedezik fel a benne 

rejlő tudást.  

1.2.2. Az Emlékévhez való kapcsolódás 

Kutatásom során kitérek arra a fontos momentumra, hogy a Vándortanösvény a Herman 

Ottó Emlékév része. Arra keresem a választ, hogy hogyan tudott kapcsolódni a 

programsorozathoz, illeszkedett-e hozzá. Továbbá azt is vizsgálom, hogy milyen szoros 

kapcsolat alakult ki a Vándortanösvény és névadója Herman Ottó között, mennyi új 

ismeretet nyújt a látogatóknak a magyar polihisztorról. Végső soron arra keresem a 

választ, hogy a látogatók számára összességében milyen üzenetet hordoz a 

Vándortanösvény.  

1.2.3. Újszerű ismeretterjesztési forma 

Minthogy eddig nem ismert hasonló jellegű kezdeményezés itthon, a Vándortanösvény 

létrejöttének körülményeit, megvalósulását működését, szerepeit is vizsgálom. 

Egyszerre újszerű oktatási módszer, ingyenesen hozzáférhető játékcsomag, 

rendezvényeken színes programlehetőség, környezeti nevelőknek bármikor 

hozzáférhető ötletgyűjtemény. Kutatási célom megvilágítani, hogy mely funkcióját 

milyen hatékonysággal tölti be. 
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1. ábra a Vándortanösvény sok korosztály számára nyújt változatos ismereteket (Simó Szabolcs és Vásárhelyi Tamás 

felvételeiből összeállította a szerző) 

1.3. A kutatási módszerek áttekintése 

Ahogy a bevezetőben említettem, a Vándortanösvény nem tekinthető hagyományos 

értelemben sem muzeális programnak sem valódi kiállításnak, mégis számos vonása 

ezekkel rokonítja. Kutatásomhoz tehát használok kiállítás értékelési szempontokat, a 

látogatói véleménykérdezési módszereket. A Puczkó László (2006) által közreadott 

kutatás szerint a látogatókról, és tevékenységeikről szóló információgyűjtési 

módszereknek viszonylag széles skálája áll rendelkezésre a múzeumokban, azonban 

ezek közül csak néhányat használnak rendszeresen9. Igyekeztem minél szélesebb 

skálával élni. 

Kutatásom során egyaránt használok kvalitatív és kvantitatív módszereket10. Fontosnak 

tartom, hogy rendelkezésre álljanak adatok a témában, melyek megfelelnek a 

megbízhatóság, érvényesség és reprezentativitás követelményeinek. A vizsgálat során 

számszerűsíthető adatokat próbálok szerezni a felhasználók számáról, korosztályos 

összetételéről. Természetesen egyes szempontok szerint az értékítéletüket is 

számszerűsíthető formában kérdeztem meg, ez lehetőséget ad az összehasonlításra. 

                                                           
9 Farkas Zsuzsanna: Látogatókutatások magyar múzeumokban IN: Vásárhelyi – Kárpáti (2011) 
10 S. Nagy Katalin (szerk.): Szociológia mérnököknek Tipotex Budapest 2008., p 192. 
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Mivel érdeklődésem középpontjában a csoportok tagjainak személyes elégedettsége áll, 

kvalitatív módszereket is beiktattam a vizsgálati folyamatba. Feltevésem szerint nem 

kaphatok teljes képet a felhasználók és megrendelők válaszainak hátteréről, csak ha 

sikerül velük személyes, hipotézis nélküli, helyzetre reflektáló interakcióba kerülnöm.  

Kutatásaimat a Vándortanösvény elindulása után kezdtem, s hosszú időn keresztül, a 

működés több állomásán át folytattam. Így az indulás körülményeiről csak utólagos 

adataim vannak, de miután az első használók leadott írásos véleményét is ismerhetem, 

ez nem okoz semmiféle problémát, és a Tanösvény életfolyamatát, működését és 

változásait első kézből, adott időben vizsgálom. 2015 szeptemberében lezártam az 

adatgyűjtést. 

A Tanösvény életében fontos szerepet betöltő emberekkel személyes interjú 

formájában beszélgettem. Ezekhez a személyes interjúkhoz kevéssé strukturált formát 

választottam, lehetőség szerint minél inkább a narratív interjúnak11 megfelelően. Annak 

érdekében, hogy az alanyom minél több motivációját és hátterét felderítsem, az előre 

megírt kérdéseimet rugalmasan kezeltem, újraértelmeztem, s alkalomhoz illeszkedően 

más és más formában tettem fel12. 

A megrendelő-felhasználók véleményét és a végső felhasználók csoportjának 

véleményét is kérdőíves kutatás13 segítségével mértem fel. Természetesen a két 

csoport különböző kérdőívet kapott (a megrendelők kérdőívét az MKNE készítette; a 

végső felhasználók kérdőívét én készítettem; mindkettőt lásd mellékletben). Ezek a 

kérdőívek az alapjai a kvantitatív adathalmazaimnak. 

A megrendelő-felhasználók esetében egy fókuszcsoport jellegű beszélgetésre is sor 

került. Ennek nyomán felderíthettem, hogy milyen egyéb szempontok fontosak a 

számukra, és az addig, kérdőívvel feltárt szempontok hátterébe is bepillantást engedett. 

1.3.1. Egyéb szempontok a kutatásban 

Mivel az országos projekt nem titkolt célja új ismeretek átadása, ezért mindenképp 

fontos egy pedagógiai szakirodalmi áttekintés. Ahogy a felhasználói kézikönyv 

bemutatja, a játékokat a felfedezéses tanulás pedagógiai megfontolásai alapján 

                                                           
11 S. NAGY Katalin (szerk.) p.202 
12 CORBIN, Juliet ‒ STRAUSS, Anselm (2015) Basics of Qualitative Research ‒ Techniques and Procedures for 
Developing Grounded Theory 4. Edition. Sage Publicatons  
13 FLICK, Uwe. (2014): An Introduction to Qualitative Research. 5th Edition. Sage Publications. chapter 9. 
Collecting Quantitative and Qualitative Data 
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szerkesztették egységbe, ezért elsősorban az erről szóló szakirodalmak tükrében 

vizsgálhatjuk ennek megvalósulását.  

Mivel a Vándortanösvény bizonyos vonásaiban rokonítható egy vándorkiállítással így a 

kiállítás-értékelés szempontjait figyelembe véve is értékelem. 

Sajátságos, mégis fontos szempont a Vándortanösvénnyel kapcsolatban a 

kommunikációjának a megértése, elemzése. Ennek egy része azoknak az útvonalaknak 

a felderítése, ahogyan a megrendelők értesülhetnek a Tanösvényről, illetve a 

Vándortanösvény „magáról” való közléseinek (internetes megjelenés, reklámok) 

vizsgálata. Másik szempont a sajtótermékekben közölt információk gyűjtése, 

kategorizálása. Az egyszerű Facebook hirdetéstől a programmagazinok hasábjain, 

szakfolyóiratban vagy konferencián megjelenő anyagokat is vizsgálom. Mivel az 

újságíró mindig hajlamos arra, hogy a „közvélemény” szócsöve legyen, tipikus látogatói 

véleményként is felfoghatjuk megjegyzéseit14.   

Külön szempontként a saját megfigyeléseimet is beleveszem az értékelésbe. 

Különleges szerepem a következőkből áll össze: a gyártási folyamatban szerzőként részt 

vettem, többször is láttam Vásárhelyi Tamás bemutatóját (ilyenkor látogatóként voltam 

jelen) több, meglehetősen különböző helyszínen is demonstráltam, és eljutottam 

intézményekbe csupán megfigyelőként is. Bár a kiállításértékelési szakirodalom 

használja a megfigyelést, mint értékelési adatgyűjtést15, sajnos nem sikerült egyszer sem 

ennek szabályait betartva vizsgálnom a Vándortanösvényt. Mégis úgy gondolom, 

azáltal, hogy igen sokféle helyszínen több szerepből láttam a Vándortanösvényt, fontos 

megállapításokat tehetek. Emellett a tapasztalatomat az is gazdagította, hogy a 

Tanösvény értékelésével foglalkozva személyes beszélgetések során sokféle 

véleménnyel találkoztam. 

                                                           
14 Farkas Zsuzsa (2011) p.280. 
15 Ugyanott p.279 
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2. Legfontosabb tudnivalók a Vándortanösvényről 

Annak érdekében, hogy a dolgozatom egyes részletei azok számára is értelmezhetőek 

legyenek, akik még nem találkoztak a Vándortanösvénnyel, a bevezetőben közölteken 

túl röviden összefoglalom a vele kapcsolatos legfontosabb tudnivalókat.  

A 34, majd a bővített kiadásban 38 játékot összesen 17 szerző jegyzi, akik egészen 

különböző tudományterületről érkező, vegyes pedagógiai tapasztalattal rendelkező 

emberek; ez eleve meghatározza a gyűjtemény sokszínűségét. A netről bárki számára 

elérhető, letölthető a játékok egyedi leírása, melyek javaslatokat is tartalmaznak 

megkönnyítendő az otthoni elkészítést16. 

Az alapvető működési elv szerint minden intézmény előzetes regisztráció után 

ingyenesen hozzáférhet az elkészült játékokhoz. Az egyedüli költség, amit vállalni kell 

a szállítás; de ennek minimalizálása érdekében alapos logisztikai meggondolások szerint 

a Tanösvény mindig a lehető legrövidebb utakat teszi meg, tehát az egymáshoz közeli 

intézmények adják át egymásnak. Sajnos így is akad olyan hely, ahova a távolság miatt 

nem tudott eljutni – egyelőre. 

A könnyű szállíthatóság érdekében és az újrahasználat jegyében csomagolásként 

banános dobozokat találunk, így könnyen szállítható akár egy személyautó 

csomagtartójában is. Egy szett három dobozban elfér, a dobozok szettenként azonos 

színűre vannak festve. A három nagy dobozon belül kisebb vászonzsákokban és 

dossziékban rejlenek a különböző játékok, és minden játék mellé van egy feladatot leíró 

„gyereklap”. Ez teszi önműködővé a Tanösvényt: az eredeti elképzelés szerint ugyanis 

ezek az A4-es laminált lapok önmagukban figyelemfelkeltőek, és elegendő 

magyarázatot adnak az egyes feladatok elvégzéséhez; végül pedig megfordítva a lapot 

megtaláljuk a megoldást és a magyarázatot. 

A játékok igen vegyesek. Több bolti ‒ általában fából készült ‒ játék (pl.: Bánj óvatosan 

a természettel) új értelmezéssel került be, vannak egyszerű, háztartásból érkező 

eszközök a kísérletek bemutatására (pl.: Játékok a vízzel, a levegővel), természetes 

anyagokból házilag készült egyszerű játékok (pl.: Ismerkedjünk a fával), és több eszköz 

kifejezetten a Vándortanösvény számára készült (különböző kártyák, dominók, Vejszés 

játék). Találunk gondolkodtató és ügyességi feladatokat, kísérleteket, egyszerű 

                                                           
16 http://www.vandortanosveny.hu/tanarikezikonyv.html 

http://www.vandortanosveny.hu/tanarikezikonyv.html
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kirakókat, hangutánzó modelleket, szemléltető eszközöket, érzékenyítő játékokat és 

olvasmányos elmélyülést adó lapokat is. Ritkán kerülnek elő, de a Tanösvénynek része 

több, nagyobb társaság ‒ amilyen például egy iskolai osztály lehet ‒ számára 

megálmodott összetettebb, bonyolultabb játék. Fontos, hogy egy játékon belül is akár 

több részjátékot találunk, sok közülük korosztályhoz illeszthető.  

A játékokból szerzett tapasztalat mélysége nagyban függ a „találkozás” módjától: a 

helyszíntől, a ráfordítható időtől, a látogató attitűdjétől (önszántából kezd a játéknak, 

vagy kötelező jelleggel) és az egyéb fizikai körülményektől. Még meghatározóbb 

tényező lehet, hogy akad-e a helyszínen más ember, akivel a látogató interakcióba 

léphet; a felfedezést mindenképp gazdagítja, ha van mellette társ, akivel megbeszélheti 

a tapasztalatait, de sokat segíthet, ha egy demonstrátorral együtt járhatja végig a 

kiállítást, aki azon kívül, hogy segít a játékok „helyes” használatában, érdekes és fontos 

információkkal szolgálhat a beszélgetés közben. 

 

2. ábra A Tanösvény játékai sokfélék (saját és Vásárhelyi Tamás felvételeiből összeállította a szerző) 

A mindenkori kiállító vagy felhasználó döntheti el szabadon, hogy az intézményében 

vagy szervezett programján mely játékok illenek legjobban a várt látogatóihoz, a 

helyszínhez, s az egyéb fontos tényezőkhöz, mint a látogatásra fordítható idő, a 

megteremthető nyugalom, tantárgyba, témanapba való illeszthetőség stb. A Tanári 

kézikönyv részletes javaslatokkal él, hogy a különböző korosztályok számára mely 

témakörben milyen játékok lehetnek alkalmasak.  
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Az eszközök önmagukban keveset mondanak a névadó Herman Ottóról, ellenben a 

velük együtt kölcsönzésre kerülő úgynevezett roll-upok (magyarul zászlóknak nevezik a 

leírásban) igényes, az Emlékévhez illeszkedő grafikával mutatják be, hogyan 

kapcsolódnak a játékok a polihisztor művéhez. 6 témakört jelenítenek meg a Te is 

lehetsz Herman Ottó! alapgondolat mentén:  

 Te is lehetsz természettudós… 

 Te is lehetsz néprajztudós… 

 Te is rajzolhatsz szépen… 

 Te is lehetsz Hagyományőrző… 

 Te is gondolkodhatsz önállóan… 

 Te is lehetsz polihisztor!  

 

3. ábra Példák az Emlékév grafikai stílusában készült tematikát meghatározó roll-upokra és a 7., címadó darab 

(Tervező: Klebercz Gábor grafikus; forrás: Tanári kézikönyv) 

Kiállításkor a játékok a roll-upok témája szerint csoportosíthatóak, így valóban egy 

koncepciózus, látogatói élményt építő bemutatásra teszik alkalmassá a gyűjteményt. 

A Vándortanösvény megrendelése a következőképpen történik: a honlapon megtalálható 

email címre kell elküldeni az ugyanott fellelhető igénylőlapot, s annak beérkezte után az 

aktuális logisztikai vezető megpróbálja beilleszteni a vándoroltatás menetébe az 
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igénylésünket, így tudjuk meg, melyik az az egy hét, amíg nálunk lehet a csomag. 

Alkalmanként lehetőség van egyéni igény figyelembevételére (például a témahéthez 

való kapcsolás miatt rögzített időpontban való kölcsönzésre) de hosszabb kölcsönzési 

idő csak megindokolt, kivételes esetekben lehetséges.  

Az eredeti elképzelés támogatja, hogy a Tanösvény mindig a legrövidebb utakat tegye 

meg, s a kölcsönző felek egymás közt intézzék az átadást, átvételt. Ilyenkor a 

játékgyűjtemény megóvása érdekében, a találkozó felek egy részletes leltárt készítenek, 

hogy fény derülhessen az esetleges hiányokra, károkra. A Tanári Kézikönyvben minden 

részlet be van árazva, az a kölcsönző, akinél a hiány kiderül, köteles megtéríteni az 

okozott kárt (elvileg. Tudtommal a gyakorlatban nem történt egyszer sem felelősségre 

vonás).  

A megrendelő mielőtt kézhez kapná a dobozokat, csak az internetről letölthető Tanári 

Kézikönyvből tud tájékozódni a tartalomról, más bejáratott módja egyelőre nem alakult 

ki az előzetes ismerkedésnek. Ezért érthető, hogy több olyan megrendelő volt, aki 

előzőleg személyesen ismerkedett meg a Tanösvénnyel, vagy pedagógus-

továbbképzésen, vagy véletlen látogatóként. 

Időről időre a Tanösvény vissza kell, hogy kerüljön a Vándoroltatást szervező 

intézményhez. Ez 2014 decemberéig az MKNE volt, azóta pedig a NeKI, (ami 2015 

júniusa óta a Herman Ottó Intézet nevet viseli). 

A projekt életében fontos pont 2014 decembere. Ekkor ugyanis a készítő MKNE 

összegyűjtötte az addigi tapasztalatait (többek közt a szakdolgozatom addig elkészült 

részei alapján), s ezeket javaslat formájában átnyújtotta a megrendelő NeKI-nek. Több 

változtatást is javasolt, ennek nyomán bekerült a leírásba (a korábbiakban a 

Tanösvénnyel együtt már tesztelt) 4 új játék, és helyette négy kevésbé sikeres játékot 

kivettek (de ezek leírása is megmaradt a kézikönyvben, hiszen minden játék házi 

elkészítését is javasolják az alkotók). Kora tavasszal pedig az addigi 3 sorozat mellé 

még 5 új sorozatot adtak át; ezek a Földművelésügyi Minisztériumhoz tartozó iskolák 

számára készültek. Egy sorozatot a NeKI az MKNE számára kölcsönöz tartósan. 2015 

január óta a vándoroltatás megszervezése is kikerült a készítők kezéből, azóta a NeKI 

dolgozói foglalkoznak vele. 
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3. Az érintett csoportok elégedettségének vizsgálata 

A szűkebb csoportok vizsgálatát interjúkon keresztül végeztem. Az interjúk szerkesztett 

változatát a mellékletben olvashatjuk. A szakdolgozaton belül csak a beszélgetés 

összefoglalását, majd egy összegzést közlök. 

3.1. Az elsődleges megrendelő 

3.1.1. Interjú Vida Antallal 

A Herman Ottó Emlékév Vida Antal (akkor a NeKI Természetvédelmi Osztály 

vezetője) ötlete nyomán, neki köszönhetően jöhetett létre. A vele készült interjú során a 

következő kérdésekre koncentráltam: hogyan indult el a Vándortanösvény története, 

milyen elvárások voltak/vannak a részéről a Tanösvény felé, és elégedett-e az 

eredménnyel.  

Vida Antal, miután beszámolt a Herman Ottó Emlékév kezdeteiről, elmondta, hogy 

Vásárhelyi Tamást miként kérte fel a munkára. Mielőtt megtalálták volna a megfelelő 

kivitelezőt, már volt egy alapvető koncepció egy iskolai kiállításra, ami végül egészen 

más arcot öltött mikor az MKNE munkatársai elkezdték a megvalósítást.  

Számára nagyon fontos volt, hogy Vásárhelyi Tamást megbízható szakembernek 

ismerte meg, akiről tudta, hogy korábban is sokat foglalkozott már Herman Ottó 

népszerűsítésével. Bár egykor kollégák voltak a múzeumban, nem volt köztük 

szorosabb nexus. A közös munka folyamán azonban közelebb kerültek egymáshoz, 

ahogyan a többi Emlékév szervezővel is. Vida Antal fontosnak tartotta kiemelni, hogy a 

Vándortanösvénnyel kapcsolatban teljes szabad kezet adott a készítőknek, és bár amikor 

elsőként látta a dobozokban a játékokat, még nem értette, hogy mitől lesz ez különleges, 

amint részt vett Vásárhelyi Tamás bemutatóján, nagyon elégedett volt az eredménnyel.  

Úgy érzi, vannak játékok, melyek kilógnak a többi közül, például a boltban készen vett 

darabok, „…de ha csakúgy, odaesik az asztalhoz valaki, akkor éppen egy szerintem 

vértelen Madárodú kirakó játék lehet a legerősebb. Mostanra rájöttem, hogy azok a 

játékok, amelyek előre túl egyszerűnek vagy laposnak látszottak, milyen jól éltetik a 

Tanösvényt egy Tamás nélküli világban.”  
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A Vándortanösvény elnevezést nem találta különösebben jónak, de elfogadta, mint a 

felfedezéses tanulásra való utalás. A kérdésre, hogy mit gondol, mennyire sikerül ezáltal 

Herman Ottót közelebb hozni a látogatóhoz, a következőt válaszolja: „Előre is 

bocsánat, hogy ezt mondom, de Herman Ottó is csak egy eszköz volt. Valójában az 

elsődleges cél, ami miatt az egész munkát elvállaltam, hogy a hazai természetvédelem 

elérjen az emberekhez, és az ismeretterjesztés, megismerés tapasztalata által a 

természetszeretet felé forduljanak az emberek. Herman Ottó a sokszínű munkásságával 

nagyszerű eszköznek bizonyult, hogy minél több irányból hathassunk a látogatók 

attitűdjére.” 

Az elsődleges megrendelő szerint tehát a Herman Ottó Emlékév keretén belül elindított 

oktatási, ismeretterjesztési csomag kifejezetten jól sikerült. Elégedetten nyilatkozik a 

projekt kivitelezőinek önállóságáról, találékonyságáról és kreativitásáról. Célja, 

miszerint a késztermék a látogatók számára a természet szeretetét közvetítse, sikerült. 

Nem nyilatkozott ugyanakkor a késztermék külleméről, az üzemeltetés mikéntjéről és a 

használat módjáról (azon kívül, hogy megállapítja: Vásárhelyi Tamás jelenlétében úgy 

működik a dolog, ahogyan kell, azonban mikor a demonstrátor egyénisége nem olyan 

erős, mint az övé, akkor maga a Tanösvény is gyengébbnek mutatkozik). A külső ‒ 

ítéletet nem hozó ‒ szemlélő szerepe több forrásból ered: ahogyan ő fogalmaz: „Én nem 

vagyok múzeumpedagógus, és ez így van jól. Ez egy másik szakma, és ha ebben vannak 

jók, akkor azokban bízzon meg az ember”. A Vándortanösvény jelenéről és jövőjéről 

nem beszélgettünk, ugyanis találkozásunkkor ő már (sajnos konfliktusos körülmények 

között) eltávozott a NeKI-ből; az Emlékév és az általa indított osztály is nélküle 

működött tovább.  

3.2. A Tanösvény készítői és üzemeltetői 

3.2.1. Interjú Vásárhelyi Tamással 

Vásárhelyi Tamás ‒ mint a Vándortanösvény eszmei szerzője, a készítés vezetője, az 

egyik legfőbb demonstrátor, akinek különösen nagy tapasztalata van az 

ismeretterjesztésben és mindemellett Herman Ottó nagy tisztelője ‒ volt a legfontosabb 

interjúalanyom. A vele való beszélgetésben egyszerre voltak fontosak az elmesélt 

tények, a személyes meglátásai, a késztermékkel kapcsolatos elvárt szempontok, és 

azok értékelése. 
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A Vándortanösvény megrendeléséről hasonlóan emlékezik meg, mint Vida Antal. A 

készületről megtudjuk, hogy fontos szempont volt annak mindenképp megadni a 

lehetőséget, aki lelkesen szeretett volna bekapcsolódni a munkába, még akkor is, ha ez 

néha külön nehézségekkel járt. „De nem hagytunk ki semmit. Ez nagyon fontos.” Az 

első bemutatásokra sikeresként emlékszik, az alapvető tapasztalata az, hogy minden, 

ami bekerült, az működik. Beszélgetésünkben kitértem arra, hogy milyennek látja azt, 

amikor nem ő működteti a játékokat. Azt felelte, hogy rengeteg jó ötlet helyben születik, 

néha nem is a demonstrátorok részéről; mindenki a maga tempójában mutat be és ez jó. 

Hozzátette, hogy ő sem hibátlan: a személyesség, a közvetlenség fontosabbá vált 

számára, mint a precíz, tudományos nyelvű megfogalmazás. Fontosnak találja, hogy ne 

kerüljön át a ló túlsó oldalára, de nem találja gondnak, ha a Vándortanösvénnyel való 

találkozás inkább az affektív tanulást segíti, nem a konkrét ismeretanyagok bővítését.  

A Tanösvény erényei közül hármat említ: elégedett a roll-upokkal, úgy gondolja, hogy a 

játékgyűjtemény könnyű, de azért tanulságos feladatokat kínál, végül pedig az 

egyszerűségét, hétköznapi megközelítését említi. Hátrányként felsorolja a 

gyermeklapokat, amik nem töltik be jól a funkciójukat; továbbá, hogy az apró 

alkatrészek miatt nehézkes a leltározása, karbantartása, tisztítása; és a Tanári 

kézikönyvet is túl hosszúnak ítéli. Felhozza, hogy a mozaikos, kuszának tűnő tematikát 

ő tudatosan vállalta, hiszen illik Herman Ottó életművéhez, sőt a hétköznapokban is 

inkább így találkozunk a tudományos kérdésekkel.  

A működtetési folyamatról szólva büszkén és hálával emlékezik meg Valenta Gabi 

(nyugdíjas pedagógus) munkájáról, aki áldozatosan, a szenvedélyes tulajdonos 

mentalitásával tudott foglalkozni a Vándortanösvénnyel, és szívén viselte minden 

jelentkező érdekeit. A NeKI munkatársai számára a vándoroltatás csak egy plusz 

feladatnak tűnik a teljes munkaidejükön felül, s szerinte az is nehezíti a dolgot, hogy 

fiatalként sokkal nehezebben érzik át, hogy mit jelent egy iskolai bemutatás egy ilyen 

érzékeny gyűjtemény számára.  

A név eredetéről Vásárhelyi Tamás így nyilatkozik: egyrészt valósnak érzi a 

párhuzamot a valódi tanösvények, és e között a vándorló gyűjtemény között, másrészt új 

nevet szeretett volna találni ennek a kiállítás jellegű, de új műfajú kezdeményezésnek.  

Jónak találja, hogy ezzel az összetétellel saját nevet kapott, de érzi, hogy kicsit 

félrevezető is lehet az elnevezés, hiszen a tanösvény a pedagógiában mást jelent. 

Herman Ottóval szerinte egyértelmű a kapcsolat, bár azt mondja: „…ha valaki a 
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kávészűrőt össze akarja kötni a búvárpókkal, akkor nyugodtan összekötheti Herman 

Ottóval, ha akarja, de nem kötelező. Ezek a fizikai, kémiai, biológiai jelenségek, nem 

kötődnek egy személyhez. Herman Ottó polihisztorsága jó alkalom volt arra, hogy egy 

ilyen változatos dolog összejöjjön.” 

Küldetésnyilatkozatként a következő célkitűzéseket fogalmazza meg: a legfontosabb 

üzenet, hogy „Te is lehetsz Herman Ottó”17. Ez annyit jelent, hogy eltanulhatjuk az 

érdeklődését, megfigyelőkészségét, gondolkodásra, megértésre való igényét. Másik 

célkitűzése az Öveges József szellemiség továbbvitele: „A semmiből is lehet szertárt 

csinálni”18. Harmadikként az atomizálódott társadalmunkban fontos közösségi 

terméknek nevezi a Vándortanösvényt, ami működésével indirekten is összekapcsolja az 

embereket. Az egyszerűség és a gondolkodásra késztetés szerinte egyaránt azt szolgálja, 

hogy az emberek egy hajszálnyit tudatosabbá váljanak a világban. Saját példájával 

bizonyíthatja: ez egy olyan kiállítássá vált, amely megváltoztatja egy kissé az embert, ő 

például egy madárodút rakott ki a kertjébe, amely eddig valahogy kimaradt (az amúgy 

nagyon is madárbarát területről).  

Rákérdeztem, hogy mit gondol arról, hogy esetleg pénzt is lehetne csinálni a 

játékgyűjteményből. Válaszában megemlíti, hogy úgy fest, valóban volna rá kereslet, 

lehet, hogy éppen a Vándortanösvény teremtette meg rá az igényt. Ő gondolatban 

azonban már szabadjára engedte ezeket a játékokat, innentől bárki a saját felelősségére 

azt csinálhat vele, amit akar ‒ természetesen a szerzők feltüntetésével.  

Mivel arra a kérdésre, hogy belekezdene-e még egyszer, rejtélyesen azt válaszolta, hogy 

tulajdonképpen már bele is kezdett, hiszen azóta is fejleszti a játékokat és már alakul a 

fejében a következő tematikához illeszthető vándortanösvény elképzelése, következtetni 

lehet, hogy összességében a munka több örömet szerzett neki, mint amennyi gondot 

okozott. 

A beszélgetés folyamán megtapasztaltam, hogy az általam addig feltérképezett 

hátrányokkal az ötletgazda és megvalósító tisztában van, és közülük több tudatosan 

vállalt dolog. A jelenlegi célkitűzéseikkel nagyrészt összhangban van a megvalósítás, 

                                                           
17 Felirat az egyik Vándortanösvény roll-upról. 
18 Öveges József szemlélete: „Hogy állunk a fizikával, ahol a tanítás kizárólag kísérleti alapokon 
nyugszik? Mit tegyen az elpusztult szertár tanára?” Válasza az volt, hogy hulladék anyagokból és 
használati tárgyak segítségével el lehet végezni a legbonyolultabb kísérleteket is.” 
Kovács M. (1995): 100 éve született Öveges József, a fizikai ismeretek népszerűsítője.  Fizikai Szemle, 
1995/4:109. (http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9504/kovacs9504.html, 

http://www.kfki.hu/fszemle/archivum/fsz9504/kovacs9504.html
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talán legsúlyosabb problémaként a gyermeklapokat látja, hiszen azok miatt nem válik 

önjáróvá a Tanösvény, pedig ez alapvető célja volna. Amit eddig is tudtam, az ezután 

még nyilvánvalóbbá vált: ebben a kezdeményezésben az emberi lépték, egyszerűség és 

személyesség ugyanolyan fontos, mint a hasznosság és a precizitás; és ez sok helyen 

tetten érhető a működésben, hol pozitívan (Valenta Ferencné lelkiismeretes munkája), 

hol negatívan (nehezen használható, néhol még nem tökéletesített játékok is bent 

maradtak). Fontosnak találom, hogy kiemelte: ez működik Herman Ottó nélkül is, ő 

csak konceptuális keretet ad, és hogy folytatáson, továbbfejlesztésen dolgozik, tehát a 

mostani tanulságok levonásával azért ő igenis működőképes, jó kezdeményezésnek ítéli 

meg ezt a projektet. 

3.2.2. Interjú Valenta Ferencnével az MKNE által kijelölt logisztikai vezetővel 

A fentiekben már megismert Valenta Ferencné felelt a Tanösvény kezdetétől a 

játékgyűjtemények vándoroltatásának megszervezéséért, ő gondozta, leltározta a 

szetteket, minden alkalommal, mikor Budapestre kerültek. A karbantartási és logisztikai 

munka mellett részt vett szerzőként19 is a Vándortanösvény születésében, és többször 

demonstráltunk együtt. Valenta Gabriellával 2014 októberében beszélgettem, mikor a 

szállítással kapcsolatos minden ügyintézés még az ő kezében volt.  

Az interjú elején kiderült: igazán nehéz feladat volt egy egészen új rendszert kidolgozni, 

hogy miként menjen a Tanösvény egyik helyről a másikra. Mivel az első megrendelések 

már akkor befutottak, mikor az egész projekt még csak terv szintjén létezett, nagyon 

hamar ki kellett alakítani a koncepciót. Fontos különbség, hogy míg az elején az 

intézmények örültek, ha bármikor hozzájuthattak ‒ és így Gabriella szabadabb volt a 

vándoroltatásban, a területi szempont előtérbe helyezésében ‒ később hangsúlyosabbá 

vált, hogy előre, egy-egy jeles napra foglalták le a játékokat. Ez azért okoz gondot, mert 

többször előfordult, hogy egy iskolának maga a szállítás megoldása és a költségei is túl 

megterhelőek, ilyen célokra ugyanis a KLIK20 nem nyújt támogatást. Megoldásra adott 

javaslatot: ha egy-egy központ elvállalná a Budapestről való szállítást, a környékbeli 

fuvarozást, akkor kisebb, nehezebb helyzetben levő térségekbe is könnyedén eljuthatna. 

Ugyancsak gond, hogy az intézmények később tájékozódnak, amit nem tart jogosnak, 

hiszen több szakmai napon, zöld hírekben is megjelent a lehetőség.  

                                                           
19 A Melyik madárhoz tartozik? című játék szerzője 
20 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ http://klik.gov.hu/ 

http://klik.gov.hu/
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Beszélgetésünkben kitér a leltározás, karbantartás kérdésére is. Havonta egyszer szereti 

ellenőrizni, hogy minden megvan-e. Sokszor nem viselik annyira gondját, mint 

amennyire kellene, bár a használat volumenéhez képest nem tartja igazán jelentősnek a 

degradációt. Eddig egyetlen leltárhiány-bejelentés érkezett ‒ ami azonban nem jelenti, 

hogy nem történt volna több veszteség.   

Szó esik a kölcsönzési időről: bár tudja, hogy több intézmény azt állítja, hogy az egy hét 

meglehetősen kevés, amikor kezdett kialakulni, hogy mekkora az érdeklődés, és mennyi 

időt tölt el egy átlagos helyen, kénytelen volt szigorítani a kölcsönzés időtartamát, és 

határként meghúzni a 7 napot. Meggyőződése, hogy mivel a kézikönyv hozzáférhető 

online, emiatt előre fel lehet készülni a Vándortanösvény érkezésére, és így az egy 

hétnek elegendőnek kell lennie a választott játékok bemutatására. 

Azt állítja, azért tartja fontosnak, hogy minél több helyre eljusson a Tanösvény, mert ő 

pedagógusként is mindig szerette a szemléltetést, „Ez végre valami kézzelfogható, nem 

billentyűnyomogató elvont dolog. Olyan ritkán jutnak el a mai gyerekek a természetbe, 

legalább ilyen módon kapcsolatba kerülhetnek vele.” 

A Vándortanösvény születésekor az ötletelésben rendszeresen részt vett, de készítőként 

nem is gondolt először magára, csak mikor Vásárhelyi Tamás rákérdezett, hogy ő mit 

tenne bele. Akkor jött a dominó ötlete. Demonstrátorként kifejezetten szívesen 

dolgozik, a kísérleteket tartja a legjobb játékoknak. 

A hozzá érkezett visszajelzésekből nem tud negatívat előhívni: mindenki örül, hogy 

ingyen hozzáférhet egy ilyen színes, egyedi lehetőséghez. Kritikát a maga részéről sem 

tud mondani, de állandóan vannak új ötletei, hogy miként lehetne még jobbá tenni az 

egészet. 

3.2.3. Interjú Csermák Dórával, a NeKI által kijelölt logisztikai vezetővel 

Csermák Dóra a NeKI-n belül dolgozott végig az Emlékév alatt, az első bemutatóktól 

kezdve járt a Vándortanösvénnyel demonstrálni. 2015 januárjától, amikor a NeKI 

átvette az összes szettet, és még 5-öt rendelt, Dóra is foglalkozott a logisztikával. 

Beszélgetésünkkor már a Földművelésügyi Minisztériumban dolgozott. Azért tartottam 

megfelelő alanynak, mert rengeteg helyszínen járt a Tanösvénnyel, és fiatalként 

reméltem, hogy új szempontokat fog behozni az értékelésbe.  
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Hamar kiderült, hogy bár a Tanösvény kedves a számára, a demonstrátori feladatot nem 

érezte testhezállónak. Ő is, kollégái is szívesen játszottak csendben a gyerekekkel, 

viszont egyikük sem kedveli az előadói, bemutatói szerepet. Éppen ezért a helyszínek 

elsősorban attól váltak számukra kevésbé alkalmassá, hogy nagyobb csoport gyereket 

kellett egyszerre lefoglalni. Mivel ők nem pedagógusok, és nem is előadók, a 

Tanösvény pedig sok, inkább csak önállóan játszható játékot tartalmaz, nehéz volt nekik 

az egész csoportot foglalkoztatni. Szóba kerültek a Sziget Fesztiválon szerzett 

tapasztalatai. Míg a gyerekeket a roll-upok és Herman Ottó személye nem igazán 

kötötte le, a fesztiválozó fiatalok ‒ magyarok és külföldiek egyaránt ‒ kifejezetten 

érdeklődtek ezekről a témákról. Nem gondolja, hogy a Vándortanösvény speciálisan egy 

korosztálynak való, azt tapasztalta, hogy minden korosztály izgalmasnak találta, ha 

sikerült elmélyednie benne. 

Többször volt olyan élménye, hogy kint voltak a rendezvényen, a látogatók azonban 

nem mentek közelebb hozzájuk. Úgy fogalmaz, hogy nem elég látványos. Ötleteket is 

ad, min lehetve változtatni, hogy hívogatóbb lehessen a program, még akkor is, ha sok 

alternatíva vonzza egyszerre az arra járókat.  

A Vándortanösvényen belül amúgy csak olyan játékokkal találkozott, amelyeket 

könnyen használhatónak talált, nem volt olyan élménye, hogy egy játékot nehéz volna 

megérteni. Szakmai szempontból nem talál benne hibát, de a saját szakmai 

felkészültségét kevésnek érzi a bemutatáshoz.  

Nehézségnek a látványosságon kívül az elnevezést tartja. Több példát is felhoz, ami 

bizonyítja, hogy aki nem találkozott még vele, nem tudja elképzelni, hogy miről is van 

szó. Az egyszerű, könnyen kivitelezhető játékokat szereti, amelyeknél úgy érzi „Ó ez 

nekem is eszembe juthatott volna.” Furcsának találja viszont a bolti játékokat, szerinte 

nem illenek bele az egységbe. 

Mint koordinátor sok nehézségről számol be. Az MKNE-ben kialakított rendszer náluk 

már nem működött olyan jól, a felhasználókkal pedig sok gondjuk akadt. Tudja, hogy a 

problémák egyik forrása a kezelhetetlen, rossz honlap. Igaz, hogy az emberek nagyon 

örültek a lehetőségnek, hogy ingyen adódik egy ilyen színes izgalmas lehetőség, de 

probléma a szállítás, és nem tudják, nem akarják azt sem megoldani. Arról, hogy hol, 

milyen tapasztalatok voltak, kevés visszajelzést kapnak; hiába van benne a 

szerződésben egy kérdőív kötelező kitöltése, ezek sajnos nem jutnak vissza hozzájuk.  
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A leltározás számára nem okozott gondot, igyekezett úgy szervezni a vándoroltatást, 

hogy időről időre ők is rápillanthassanak. Azonban komolyabb karbantartás, hiánypótlás 

az ő ideje alatt nem történt, inkább csak összeírta az észlelt hiányokat.  

Herman Ottóval mindig próbálta összekapcsolni a játékokat, ami szerinte igazán 

könnyű. Ez fontos számára, hiszen az Emlékév a szívügye lett, a Tanösvény pedig így 

tudott szervesen kapcsolódni hozzá. 

Az interjúnk után Dóra megjegyezte, most úgy látja, hogy a NeKI-ben nem gondozták 

eléggé a Vándortanösvényt. 

3.2.4. A készítők, üzemeltetők, demonstrátorok véleményének összegzése 

A logisztikáért felelős munkatársakkal való beszélgetésből fény derül arra, hogy a 

megrendelés nem mindig zökkenőmentes. Sok intézmény hiányosan tölti ki a 

megrendelőlapot, nem veszi tudomásul, hogy az ingyen kölcsönzéssel is jár felelősség, 

nem viseli igazán gondját a Tanösvénynek, és olyan is előfordult, hogy az átadó késett a 

szállítással. Vannak, akik annyira nem tájékozódnak előre a gyűjtemény természetéről, 

hogy azt sem tudják pontosan, miért ugranak be a kölcsönadóhoz, így fordulhatott elő, 

hogy egy ember személyvonaton szállította végül az ország másik sarkába a játékokat. 

A vándoroltatást nagyban megkönnyítené, ha az országban központi szerepben lévő 

település erre alkalmas kulturális intézményei el tudnák vállalni, hogy egy darabig ők 

vándoroltatják a Tanösvényt, azt is beleértve, hogy ők értesítik a környéken 

megtalálható intézményeket, amelyeket érdekelhet. Nehezíti a feladatot (de 

elfogadhatónak találják), hogy egyes megrendelők időponthoz kötötten tartanának 

igényt a gyűjteményre. 

Demonstrátorként nem egyezik a véleményük: míg Valenta Gabriella teljesen elégedett, 

Csermák Dóra számára nem elég hívogató a Tanösvény megjelenése, ezen kívül őt 

zavarja, hogy a játékok nem egységesek. Az is nehézséget okoz a számára, hogy mivel 

nincs pedagógusi háttere, demonstrátorként könnyen kerül olyan helyzetbe, amivel nem 

bír megküzdeni. 

A NeKI dolgozója úgy találta, hogy a Vándortanösvény gondozása náluk hagyott némi 

kívánnivalót. 
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3.3. A megrendelő-felhasználók véleménye 

A Vándortanösvény értékeléséhez elengedhetetlen a pedagógusok (megrendelő-

felhasználók) véleményének ismerete. Őket kell megszólítani, hogy hívják meg 

intézményükbe az interaktív kiállítást, ezután pedig nekik lesz a legtöbb munkájuk vele, 

ráadásul ezt a munkát önként vállalják, plusz terhet magukra vállalva. Fontos tehát, 

hogy az ő szempontjaikat megismerve tisztábban lássuk a tanösvény jelenlegi 

működésének hasznát és kárát, és elsősorban azt, mivel könnyíthetnénk meg az ő 

feladatukat. 

Ez egy rendkívül színes csoport. Tulajdonképpen nem csak az óvodák és iskolák 

pedagógusairól van szó, hanem minden rendezvényszervező emberről, aki valamilyen 

célra megrendelheti a Tanösvényt. A gyűjtemény híre terjed, egyre többen hívják el 

magukhoz, de olyan alkalom nemigen adódik, amikor a megrendelők találkoznának, 

eszmét cserélnének, elmondanák a véleményüket. 

Több forrásból gyűjtöttem adatokat az értékeléshez. A megrendeléssel vállalt 

értékelőlap kitöltése alapján, személyes beszélgetésekből, és egy fókuszcsoportos 

beszélgetésből, mely a Herman Ottó Emlékév záró konferenciáján zajlott.  

3.3.1. Az MKNE kérdőívének elemzése 

A Magyar Környezeti Nevelési Egyesület Tanösvény rendelési szerződésében a 

megrendelő kötelezi magát, hogy a kiállítás végeztével a mellékelt értékelőlapot kitölti: 

„Kölcsönvevő a bemutatásról a kapott szempontok alapján értékelést küld Kölcsönadó 

képviselőjének. Ez e szerződésnek melléklete (digitálisan is letölthető a www. 

hermanottoemlekev.hu honlapról)21” Sajnos az eredeti szerződés nem tér ki az 

értékelőlap további sorsára, így a megrendelő nem tudja biztosan, hogy hogyan kell 

visszajuttatnia az értékelőlapot az MKNE-nek. Többen a játékok dobozaiban hagyták, 

és akkor jutott el a címzetthez, amikor a Tanösvény útja Budapestre vezetett, de páran e-

mailben vagy postán küldték el válaszaikat.  

Mostanra elvileg egyszerűsödött a kérvény visszajuttatása immár a NeKI felé, illetve 

elkészítettem a kérdőívet online formában22 is, így a számítógép használó megrendelők 

rögtön be tudják vinni az adatokat. (Sajnos hiába sikerült ezt a NeKI dolgozói felé 

                                                           
21 Herman Ottó Vándortanösvény Tanári kézikönyv 
22 https://docs.google.com/forms/d/1RDsx9h6yz78CAfVVG7SLVOBS9GCSeL4zG-ULt9-zSrc/viewform 
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eljuttatnom, egyetlen kitöltés sem érkezett, talán azért, mert még a honlapra sem került 

ki az online forma.) 

A kérdőív (l. 1.Mellékletben) csak pár egyszerű kérdést tesz fel, mégis felszínre tudja 

hozni a legfontosabb adatokat. A nyitott kérdések jól illenek a pedagógusokhoz, teret 

adnak, hogy a benyomásaikat elmondhassák, és közben vezeti a gondolataikat, hogy 

milyen fontos szempontok szerint vár visszajelzést az értékelőlap készítője. 

Természetesen akad benne pár pont, amely félreértésre ad okot. A legsúlyosabb talán, 

hogy a felhasználókra a „gyerek” szót használja, így a válaszadók többsége látogatói 

közül vélhetően csak a gyermekek létszámát és életkorát tünteti fel, az viszont 

homályos, hogy a látogatók összlétszámából hány gyermek és hány felnőtt van (az 

pedig végképp nem derül ki, hogy milyen kapcsolat van köztük).  

Dolgozatomban csak a 2014-es évben érkezett válaszokat tudom értékelni, ugyanis a 

NeKI-hez kevés válasz érkezett vissza, és azok sem jutottak el hozzám. Az első féléves 

tapasztalat sem kevés azért: 64 helyszínről 23 kitöltött kérdőív érkezett, több mint 4000 

látogatóról számolnak be, óvodástól egészen a felnőttig, de természetesen nagyrészt az 

iskolakötelezett korosztályból. Egyértelműen az oktatási intézményekben kisebb a 

szórás korcsoportok szerint, de a nem iskolai intézmények (Pl. NeKI Dunántúli 

kirendeltsége vagy Mecsek Zöldút Egyesület) egészen fiatal alsó korhatárt (1 év) 

jelöltek meg és nem adtak meg felső határt.  

 Az első kifejtős kérdésre (Röviden írja le a gyerekek véleményét!) egyetlen negatív 

válasz sem érkezett. Az összkép egyértelműen egy általános elégedettségre utal. 

Mindenki megemlíti, hogy nagyon élvezték a játékokat, többen használják az 

„elmélyült” kifejezést. Fontosnak tartják megemlíteni, hogy tanultak belőle, és hogy 

minden gyerek hozzáfért a játékokhoz. A Mezőgazdasági Múzeum adatközlője így 

fogalmaz: „Kisebbek és nagyobbak egyaránt játszottak. Az állomásaink egész nap tele 

voltak. Hogy a gyerekek mennyire ismerték meg mélyebben Herman Ottót, nem tudom 

(persze talán nem is ez a Tanösvény elsődleges célja), de az biztos, hogy nem egy 

gyermeket sikerült a természet apróságai, csodái, rejtelmei iránt érzékenyíteni. Egy 7 

éves kislány csillogó szemekkel mondta például a játékok után (konkrétan a 

harkálykopogtató és a vízparti madarak után), hogy ő azt ajánlaná a gyerekeknek, hogy 

menjenek sokszor az erdőbe kirándulni.  Szerintem ez nagy eredmény.” 
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Az osztályozási szempontoknál egyetlen értékelés sem történt 3-as alatt, az 

osztályzatokat az alábbi diagramon ábrázolom (6. ábra). A szakmai tartalomra két 4-es 

értékelés született, míg a többi 5-ös, Ugyanilyen egyértelmű a tanulási lehetőség adata: 

itt is két 4-es válasz érkezett.  

A másik három jellemzőnél nagyobb a szórás, 7 kérdőívben értékelték a Tanösvény 

szórakoztatóságát négyesre, itt tehát az 5-ösök aránya csak 69%. A Megjelenésre 

érkezett egy 3-as osztályzat is, 4 db 4-es, és a többi 5-ös. A legrosszabb értékelést a 

Tanösvény kezelhetősége kapta. 

 

4. ábra A nagyobb szórást mutató szempontok osztályzatai 

A kezelhetőségre vonatkozó negatív osztályzatokat többen megmagyarázzák a 

Tanösvény hátrányainak leírásakor. Érdekességként azonban megjegyzendő, hogy az 

egyik kitöltő csillagos ötösre értékelte a kezelhetőséget. 

A kezelhetőség kritikája három különböző nehézségre hívja fel a figyelmet: 

1. A sok apró darabból álló játék nehezíti az átadás-átvétel procedúráját (rendkívül 

hosszadalmas folyamattá teszi.) 

2. A sok apró játékelem miatt nem lehet egyedül hagyni a gyerekeket, hanem 

felügyelő kell, hiszen könnyen elvész, eltörhet valami. 

3. A hatalmas játékgyűjteményhez hosszadalmas leírás tartozik, ilyen rövid idő 

alatt roppant nehéz benne eligazodni, és a háromszáz oldalas könyv túl bőséges 

útmutató. 
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A Vándortanösvény bemutatásához szükséges emberek száma nagyon fontos kérdés. 

Mindenképpen függ a bemutatás módjától (amiről sajnos keveset tudni a kérdőívek 

alapján), a látogatók életkorától, az intézmény helyzetétől. Többen megemlítik, hogy 

felnőttek hiányában közösségi szolgálatos diákokat vagy „ifistákat” kértek meg a 

bemutatás segítésére.  

A beérkezett adatok alapján megpróbáltam korrelációt felfedezni az egy segítőre jutó 

látogatók száma és a látogatók életkora közt. Valójában semmiféle szignifikáns 

párhuzamot nem sikerült észrevennem, tehát a legbiztosabban az a következtetés 

vonható le, hogy a sokféle intézmény különböző programjain, annyiféle módon tud a 

Tanösvény megjelenni, hogy nem lehet egyértelmű következtetést levonni, hány ember 

szükséges a bemutatáshoz. 

A helyszínek többségén nem csak gyerekek, de felnőttek is használták a tanösvényt.  

 

5. ábra Volt-t felnőtt a Tanösvény kiállításának a helyszínén a látogatók között? 

Ezután a kérdőív a felnőttek véleményére kérdez rá. Ezekből a válaszokból kitűnik, 

hogy míg egyesek a látogató felnőttek véleményét próbálják megfogalmazni, addig 

mások az intézmény dolgozóinak a benyomását. Olyan szempontból nem teljesen 

azonos a két csoport, hogy az intézmény dolgozói maguk lesznek a gyűjtemény 

„előadói”, míg a látogatók a legvégső felhasználók. Az intézmény dolgozói tehát nem 

egészen a végső felhasználók szemével néznek a játékgyűjteményre, talán erre jó példa 

a következő megnyilvánulás: „Maximális elismeréssel vélekedtek a 

Vándortanösvényről. Többször elhangzott: "miért nem nekem jutott eszembe? Ez olyan 

jó! Én is elkészítem." 

Azon kívül, hogy a felnőttek is hasznosnak és tanulságosnak találták, többen megírják, 

hogy kevesebb türelmük volt a feladatokhoz, ellenben nagy érdeklődéssel olvasgatták a 

zászlókat. (van, aki kiemeli: „Tényleg elolvasták!”). 
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A folytatás („Írjon három dolgot, amely nem tetszett a tanösvényben!”) ad igazán 

lehetőséget arra, hogy a megrendelők megfogalmazhassák a nehézségeiket. Ezeket a 

szabad válaszokat csoportosítva igyekszem minden felmerülő témakört megemlíteni. 

A játékokkal kapcsolatban több nehézség is adódik, melynek egy részét a 

kezelhetőségnél már jeleztem. A sok apró darab könnyen elvész, eltörik, nehezíti a 

leltárt, és emiatt több segítő (őrző) jelenlétét igényli a Tanösvény kiállítása. Ezen kívül 

van, aki úgy gondolja, hogy a játékok a nagy igénybevétel miatt könnyen 

elhasználódnak (ő a megjelenésre 4-est adott). A játékokkal kapcsolatos problémák 7 

kérdőívben tűntek fel. 

A második legnehezebb kérdés az idő. Ennek több vetülete is van. Az egy hét kevés, 

hiszen abból csak 5 hasznos munkanap van, és abból egy az átvétel, még egy az átadás, 

így mindössze három hasznos nap marad. Nem csak a szállítás, de a szigorú leltár is 

hosszú időt igényel, és a segédlet a maga 300 oldalával is még tovább fokozza ezt.  

Ide tartozó problémaként megemlítik azt is, hogy túl sok játék van a Tanösvényben, 

nem áll rendelkezésre annyi idő, hogy mindet végigjátsszák, ezért szelektálni kell. Más 

az egyes játékok idejét bemutató táblázatot hiányolja23. Ehhez hasonló felvetés, hogy az 

időigényen kívül a helyigényről sincsen előzetes tájékoztatás. Van, aki hiányolja a 

játékok életkor szerinti bontását is, illetve más úgy találja, hogy „a nagyobbaknak való 

játékok egy része nehezen kivitelezhető”. 

Hárman úgy vélik, hogy a Tanösvényen segítő felnőttekre nem csak őrként van szükség, 

hanem sok játék nem állja meg magában a helyét, magyarázat szükséges hozzá.  

További szempontok:  

 a roll-upok labilisak, 

 nincs minden játék legyártva, 

 az értékelőlapok sorsa kérdéses. 

 a játékok egyszerre csak pár gyerek számára hozzáférhetőek – de hozzáteszi, 

hogy ez előny is. 

Ketten is javaslatot tesznek ebben a pontban egy előzetes tájékozódási lehetőségére: 

„Kellett volna előzetes tájékoztató a használathoz.” és „Nagyon örültem volna, ha lett 

                                                           
23 A Tanári Kézikönyvben van egy táblázat a témakörökről és az ajánlott korosztályokról, illetve minden 
játéknál fel van tűntetve a játékidő… 
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volna előre meghirdetett időpontban arra alkalom, hogy megnézhessem a Tanösvényt 

kiállítva.”  

 

6. ábra Haszna és kára: egyszerre csak kevesen férnek hozzá a játékokhoz (A szerző felvétele) 

Végül mindenki megfogalmazhatott három pozitívumot a Vándortanösvénnyel 

kapcsolatban.  

 

7. ábra Szófelhő a Vándortanösvény előnyeiből24 

                                                           
24 A kérdőíveken felsorolt előnyökből készítette a szerző a http://www.wordle.net weboldal 
segítségével. 

http://www.wordle.net/
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A válaszadók fontosnak tartják kiemelni, hogy a tanösvény sok ismeretet ad, és mindezt 

remek formában valósítja meg: gondolkodtató, figyelemfelkeltő, vizsgálódásra ösztönző, 

interaktív. Többen úgy találják, hogy a játékok korosztályokhoz illeszkedők és több 

korosztály számára jók. Ezzel párhuzamosan azt is megemlítik, hogy nem csak a 

gyerekek számára hasznos, hanem a tanár is sokat tanulhat belőle módszertani 

szempontból, s ha valamire nem sikerült sort keríteni, akkor később még 

megvalósíthatja önállóan. A „szuper kézikönyv” a részletes leírásokkal is segíti ezt. 

Többen méltatják a Tanösvény megjelenését, szépnek, minőséginek találják. Ugyanígy 

a roll-upokat, amelyek nem csak szépek, de figyelemfelkeltőek, és hasznos 

információkat tartalmaznak. Fontos szempontként megemlítik, hogy „INGYENES” 

(csupa nagybetűvel), és hogy „házhoz jön”, illetve „témanaphoz kapcsolható”. 

Lakonikusan az egyik kitöltő így fogalmaz: „Megcsináltátok és van, köszönjük!” 

Az értékelőlapokból az is kiderül, hogy melyik játékokat használták. Ebből több fontos 

információt is megtudhatunk: melyek azok a játékok, amelyeket mindenki jól 

használhatónak tart, és fontosnak tartja a bemutatást, és mik azok, amik valamilyen 

oknál fogva kevesebb szerephez jutnak. Ezen felül az is megtudható, hogy egy 

intézmény összesen hány játékot szokott használni.  

 

8. ábra A játékok használatának gyakorisága az MKNE kérdőívei alapján 
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A leggyakrabban használt játékokat vizsgálva (Mag-vak tapintás, Jellemző vízparti 

madarak, Harkály kopogtató és Ismerkedjünk a fával!) fény derülhet arra, hogy milyen 

ismérvei vannak az igazán Vándortanösvénybe illő játékoknak. Első ránézésre 

megállapíthatjuk, hogy nincs megkötve valamilyen játékforma, mindegyik máshogyan 

tevékenykedtető. Témájuk szerint sincs egység, bár mindegyik a természet 

megfigyelése felé irányítja a figyelmet. De csupán a Vízparti madarak az a játék, amely 

egyértelműen új tényekkel ismerteti meg a látogatót (vízparti madarak nevei), a másik 

három játék nem elsősorban kognitív aspektusból tanít. Az viszont mind a négyre igaz, 

hogy könnyen kézbe vehetőek, az érzékszervekre legalább két-három irányból hatnak 

együttesen (látás, tapintás és hallás). Az is fontos szempont lehet, hogy különösebb 

segítség nélkül a tanösvényezők könnyedén rájönnek, hogy vajon mit kell csinálni az 

adott eszközzel.  

Azok a játékok, amelyeket kevesebbszer, vagy a kitöltők egyáltalán nem vettek kézbe 

általában bonyolultabbak, nagyobb előkészületet igényelnek, vagy kizárólag idősebb 

korosztály számára javasoltak. 

Természetes, hogy nincs minden játék egyformán kihasználva, átlagosan egy intézmény 

úgy 15-16 játékot vesz elő egy alkalommal a 34 (újabban 38) játékból. Legkevesebb 10 

játékot használnak, és legtöbbet a Futura Természettudományi Élményközpont, akik 23 

különböző feladatot vettek elő. 

3.3.2. A fókuszcsoportos beszélgetés 

Az értékelőlap kiváló lehetőséget nyújt, hogy benyomást szerezzünk a megrendelő-

felhasználók élményeiről, benyomásairól, meglátásairól. Azonban ahhoz, hogy 

meglátásaikat kifejthessék és előjöhessenek a szempontjaik, egy személyesebb, 

közvetlenebb kommunikációt lehetővé tevő formát kellett választanom. Mivel ez a 

csoport is rendkívül színes, a legmegfelelőbb módszer az ő érdekeik, belső mozgatóik 

feltérképezésére egy fókuszcsoportos beszélgetés. „A fókuszcsoportos beszélgetés 

kötetlen légkörében a résztvevőknek spontán módon nyílik lehetősége a kutatási témák, 

hipotézisek véleményezésére, miközben önkéntelenül is feltárják viselkedésük 

mozgatórugóit, motivációikat, attitűdjeiket, emocionális hátterüket. Olyan gondolatok, 

vélemények, affektív megnyilvánulások is felszínre hozhatók így, melyek különben rejtve 

maradnának a kutató előtt.”25„Hátránya, hogy a csoport tagjait nehéz összehozni 

                                                           
25 http://piackutatas.blog.hu/2007/07/25/piackutatas_mi_a_fokuszcsoport 
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(nehéz több embert egy időpontra szervezni), beszélgetést elősegítő környezetet kell 

teremteni, a moderátornak jó képességekkel kell rendelkezni, a kapott adatokat pedig 

nehéz elemezni.”26 A fókuszcsoportos beszélgetésnél fontos tudni, hogy semmiképpen 

sem lehet a reprezentativitás a fő követelmény, azonban a nyerhető válasz értékesebb 

lehet, mint az egyéni megkérdezéseké, ugyanis több oldalról engedi körüljárni a témát. 

Nem csak azt tudhatjuk meg, hogy mit gondol az adott csoport, hanem azt is, hogy 

miért.27 

A beszélgetés tényleges megvalósulására kiváló lehetőséget adott, hogy az Emlékévet 

lezáró konferencián szervezhettem egy szekciót. A meghívott vendégek az egész napos 

előadások közben a kávézóban tartott szekciót is választhatták. A vendéglistából 

előzetesen kiválasztottam a lehetséges érdeklődőket (elsősorban pedagógusokat), 

személyes levélben invitáltam őket a Vándortanösvény értékelésére, mellékelve egy 

rövid PowerPoint bemutatót a témáról. Ami tehát az előnye volt, az egyben a hátránya is 

lett a kutatásomnak. Egyszerre jelen levő emberek számára adott volt a helyszín (ami 

azonban nem tett lehetővé videóláncos felvételt28), és nemigen volt befolyásom a 

beszélgetésben részt vevők személyének végleges összeválogatására sem. Esetemben a 

moderátor szerepe is sajnos rám hárult, s ebből következik egy újabb hátrány: a 

moderátor nem egy gyakorlott szakember lett. Mindezzel együtt a beszélgetés nagyon 

hasznos volt, de pontosság kedvéért csak fókuszcsoport-jellegű beszélgetésnek lehet 

hívni. 

A szándékom ezzel a beszélgetéssel a következő volt: felszínre hozni a megrendelők 

szempontjait, hogy mik a leglényegesebb elvárásaik egy ilyen elven működő oktató 

játékgyűjteménnyel szemben. Műfaja szerint ez a beszélgetés kevéssé strukturált, 

rugalmas, mód adódik, hogy menet közben újrafogalmazzuk, átértelmezzük kissé a 

témát. Mindemellett szükséges előzetesen egy menetrendet felvázolni, és esetleg 

konkrét kérdéseket megfogalmazni, amiktől majd szabadon el lehet térni29. A témát a 

következő vázlat szerint akartam vezetni: távolabbi indulásként arra a kérdésre kerestem 

a választ, hogy szükség van-e egy efféle kezdeményezésre, és mik lennének az 

elvárások látatlanul egy hasonló lehetőséggel szemben. Ezután az adott projekttel 

                                                           
26 S. Nagy Katalin 201-202 
27 Vásárhelyi - Kárpáti (2011) 
28 /a videóláncos felvétel a fókuszcsoportos beszélgetés egyik lényeges eleme volna./ 
piackutatás.blog.hu 
29 http://tettconsult.eu/books/TelkutHTM/konyvpdf/4fokusz.pdf p.10. 

http://tettconsult.eu/books/TelkutHTM/konyvpdf/4fokusz.pdf
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kapcsolatban a megvalósulás értékelésére összpontosítottam a beszélgetést. Alapként a 

kérdőívekben felmerült szempontok bővebb kifejtését céloztam meg, teret hagyva 

annak, hogy egyéb szempontok is felszínre jöhessenek. Végül a ki nem mondott, esetleg 

benn maradt szempontok számára akartam teret nyújtani. Egy szekció időtartama 

elméletileg fél óra (ez így is két teljes előadás ideje). Végül háromnegyed óra után 

zártam le a beszélgetésünket és engedtem vissza a válaszadóimat a konferenciára.  

A szekciómra hat beszélgetőtárs érkezett: négyen ismerték már korábban is a 

Vándortanösvényt, ketten pedig kíváncsiságból csatlakoztak, vajon megfelelne-e az 

intézményük elvárásának a Tanösvény. 

3.3.3. A beszélgetés résztvevői 

 

9. ábra A fókuszcsoport jellegű beszélgetés résztvevői (Forrás: Simó Szabolcs) 

Székely Rita környezetmérnök, Győr környékéről érkezett, és nem feltétlenül 

intézményi keretek között szeretné a környékbeli falvak fiataljainak bemutatni a 

Tanösvényt. Elképzelése sincs róla, hogy pontosan mit takar a fogalom. 

Németh Mária gimnáziumi biológia és kémia szakos tanár. Ő a játékok elkészítésének 

folyamatába is belelátott, illetve a kezdetek óta sokszor dolgozott animátorként a 

különböző rendezvényeken. Szeptemberben egy hétig volt a gimnáziumában a 

Tanösvény, értékes tapasztalatokat szerzett ezalatt. 

Németh Ferenc a monori szakközépiskolában és gimnáziumban matematika-fizika 

szakos tanár. Elkötelezett, hogy különböző műveltségi programokat szervezzen az 
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iskolája számára. Még nem ismeri a Vándortanösvényt, nagyon kíváncsi, hogy mit 

kínálhatna ezzel a diákjainak. 

Jantnerné Oláh Ibolya óvópedagógus, a Tanösvény egyik játékának szerzője. A 

Vándortanösvény premierje a KOKOSZ30 óvodai tagozatának általa szervezett paksi 

országos találkozóján volt. Ezután az intézményébe is elhívta a Tanösvényt, és a 

pedagógusok után bemutatták a gyerekeknek is. 

Sebők Éva nyugdíjas óvodavezető, a paksi premieren találkozott először a 

Vándortanösvénnyel. Továbbképzéseket tart óvópedagógusoknak, ilyenkor tudják 

népszerűsíteni a Tanösvényt azok számára, akik korábban nem hallottak róla. 

Fehér Anna nyugdíjas óvodavezető, jelenleg Sebők Évával közösen tartanak 

továbbképzéseket. A Tanösvénnyel való első találkozásról így nyilatkozott: 

„Szerencsénk volt, mert nekünk Tamás mutatta be először a játékokat.” 

3.3.4. A beszélgetés leírása 

A bemutatkozás után nagy egyetértésben bólogatnak arra a kérdésemre, hogy szükség 

van-e hasonló országos szintű kezdeményezésekre, mint a Vándortanösvény. Ezután 

azokat kérdezem, akiknél még nem járt: milyennek képzelik, és mik volnának az 

elvárásaik, ha intézményükhöz szeretnék elhívni a vándorló játékgyűjteményt. Székely 

Rita a korosztályos illeszkedést emeli ki elsőként, mint fontos szempont, Fehér Anna 

azonnal biztosítja róla, hogy a játszva tanulás valójában korosztályoktól teljesen 

független szórakozási forma, és szerinte a Tanösvény valóban minden életkorban levő 

ember számára tud újat és érdekeset mutatni. Németh Ferenc a következő aggodalmakat 

fogalmazza meg: ha szabadon vannak hagyva a tanulói, a tanulás rovására megy a 

szórakozás, és hogy megfelelő vezető nélkül akár kárt is tehetnek a játékokban az 

önfeledt diákok. Az ő számára a korábbi tapasztalatai fényében egy könnyen belátható 

strukturált helyszínen viszonylag sok vezető mellett tűnik elképzelhetőnek a 

felfedezéses tanulás. Külön kiemeli, hogy a „slágerhelyszínek” elvonják a figyelmet a 

többi ugyancsak érdekes feladatról. Kérdéses számára a látogatási idő, hiszen nem 

biztos, hogy egy tanóránál többet szánhat rá. 

Hamar bekapcsolódnak a tapasztalt tagok a beszélgetésbe: azt állítják, hogy minden 

csupán szervezés kérdése, a játékgyűjtemény valójában bármilyen felhasználási módot 

                                                           
30 Környezet- és Természetvédelmi Oktató Központok Országos Szövetsége http://www.kokosz.hu/ 

http://www.kokosz.hu/
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megenged, példaként Németh Mária elmondta, hogy az ő iskolájában hogyan sikerült 

egy hét alatt a biológia és kémia órák alatt majdnem a teljes Tanösvényt bemutatni, 

mivel motiválták a diákokat, hogyan kezelték az időt. 

Jantnerné Oláh Ibolya az idő kérdésén kapva hozzáteszi: nagyon fontos szempont, hogy 

a Vándortanösvény jelenleg csak egy hétre kölcsönözhető. Mivel ebből két nap hétvége, 

ezért hétfőn átveszi az intézmény, s kell egy pedagógus, aki akkor az elejétől a végéig 

átböngészi, mit tartalmaz a doboz. Ezután három nap áll rendelkezésre, hogy a diákok 

ismerkedjenek a játékokkal, mert az utolsó nap a csomagolással, leltárral, szállítással, és 

átadás-átvétellel telik. A rengeteg apró játékelem hosszítja meg ennyire a folyamatot. 

Erre azért Németh Mária válaszol, hogy náluk hétfő reggeltől péntek estig folyamatosan 

hozzáférhetőek voltak a játékok, hozzátéve azt is, hogy ez természetesen a 

hétvégéjükből vett el időt.  

Eközben kiemelkedő szempontként elhangzik, hogy hatalmas előny, hogy egy 

személyautó csomagtartójában elfér, így valójában (minden apróbb nehézség ellenére) 

egyszerűen kivitelezhető a szervezés, és tulajdonképpen csak egyetlen oda-vissza utat 

kell vállalni, hiszen vagy házhoz jön, vagy a következő helyszínről eljönnek érte.  

 

10. ábra A fókuszcsoportban az egymás felé irányuló interakciók új szempontokat hozhatnak be (Simó Szabolcs 

képeiből készítette a szerző) 
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Úgy gondolják, hogy hasznos lenne, ha fókuszáltabban működne a Tanösvény: egy-egy 

mikrotérségbe eljutva akár hosszabban ott időzve helyszínről helyszínre járhatna a 

gyűjtemény. Ez egy másik szempontból is nagyszerű megoldás volna: a 

pedagógusoknak ugyanis könnyebbséget jelent, ha előre tájékozódhatnak a 

Tanösvényről, és így lehetőség adódna egy szakmai nap keretében központi bemutató 

megszervezésére a későbbi megrendelő felhasználók számára, esetleg vállalhatná egy 

ember, hogy ez alatt az idő alatt kíséri a Tanösvényt és segít a demonstrálásban.  

A bemutató felnőttek számára terelődik ezután a beszélgetés. Míg a tapasztalatok szerint 

gimnáziumban több (akár 8-10) játék együttes használatakor is tud nagyrészt önjáró 

lenni a Tanösvény – megfelelő szervezés mellett – Jantnerné Oláh Ibolya óvodájában 

egyszerre egy terembe inkább csak két játékot vittek be, és ezeket cserélgették a napok 

folyamán. Elhangzott az a javaslat, hogy ahol vannak, ott a nagyobb diákok 

bevonhatóak a demonstrálásba, és így egy-egy játék felelőseként egyszerre mélyednek 

el jobban a játékokban, és kapnak felelősségteljes „szakértői” szerepet. Ennek ellenére 

azért elhangzik, hogy valószínűleg ők nem helyettesítik az őrzők szerepét, mert bizony 

előfordul, hogy az apróbb játékok közül egy-egy „zsebbe is kerül”. 

Mivel több szempontból is bírálat érte az apróbb játékalkatrészeket feltettem a kérdést, 

hogy valóban szükségesnek tartják ezt a kockázatot, vagy vállalhatóbbnak találnák, ha 

ezeket kihagynánk a Tanösvény játékai közül. A lelkesedés alapján egyértelműen az 

fogalmazódott meg, hogy ez a kockázat és fáradozás megéri, és a következő helyszínen 

csak akkor fogja a gyűjtemény ugyanazt az örömet okozni, ha ezek a kis darabok mind 

hiánytalanul megvannak.  

Emellett a játékelemek elhasználódása is szóba került: azok, akiknek az intézményében 

járt a Tanösvény arról számoltak be, hogy bizony a használat során ezek 

amortizálódnak, de mindannyian javítottak is valamit az elhasználódott játékokon 

(lapokat lamináltak, újravarrtak zsákokat…).  

A Vándortanösvény kezelhetőségével és az idő kérdésével kapcsolatban már többször 

felmerült a 300 oldalas kézikönyv kérdése. Ezt általában túl hosszúnak tartják: jó 

fogódzkodó, ha az embernek utána kell néznie valaminek, de nem igazán jó kiindulási 

alapnak, ráadásul a hossza miatt „gátolja a pörgést”, amit a rövid kölcsönzési idő 

megkíván.  
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Azonnal megoldást is kínálnak. Mindenki szerint jó volna, ha lennének bemutatók, 

nemcsak a fővárosban, hanem vidéki roadshow-k is, amelyek keretében a sorozatok 

eljuthatnának azokra a helyszínekre is, ahol eddig „fehér foltok” vannak. Óriási 

hiányosságnak tartják például, hogy nem jelent meg itt a konferencián. Nem csak a 

lehetséges megrendelőket lehetne megszólítani vele, de esetleg támogatókat is toborozni 

lehetne a helyszínen, hogy még több olyan helyre eljusson a Tanösvény, akik számára 

még ez a kevés anyagi vonzat is vállalhatatlan. 

A beszélgetés innentől az elmaradott régiók helyzetére terelődik: a pesti ember „be van 

szűkülve”, nem is látja, mennyivel szegényebbek a lehetőségei a vidéki 

intézményeknek. Ezeknek a területeknek is látnia kellene a Tanösvényt, anélkül 

természetesen nem lehet rá igény, hisz nem is hallanak róla. Fontos, hogy megjelenjen a 

szakmai lapokban, de nem elég, hiszen a legérintettebb területekre ezek sem jutnak el. 

3.3.5. Összegzés 

A beszélgetés során elsősorban azok a szempontok jöttek elő, amelyek az MKNE által 

kiadott kérdőívek alapján is a legfontosabbaknak bizonyultak. A kölcsönzési idő, a 

háromszáz oldalas Tanári kézikönyv, a hosszú időt igénybe vevő leltár, az apró, 

törékeny játékelemek, a bemutató személyzet fontossága, az előzetes tájékozódás 

korlátozottsága mind nehezítik a használatot. Ezt valamennyire képes ellensúlyozni az, 

hogy ingyenes, és hogy könnyen szállítható, így az intézmény falain belül bemutatható; 

a korosztályokon átívelő, univerzális érdeklődés, és a rugalmas, intézményhez 

maximálisan illeszthető kezelés. Új szempontként vetették fel az elmaradt területek 

kérdését, és ötleteket adtak a hatékonyabb működésre: például a kistérségi szintű 

összefogások és a szakmai napokon való rendszeres bemutatók. 

3.4. A végső felhasználók véleménye 

Már 2014 nyarán tudtam, hogy a Vándortanösvény értékelésével szeretnék foglalkozni, 

így már az akkor lévő bemutatásokra is az értékelő szemléletével mentem. Egyértelmű 

volt, hogy egy efféle projekt értékelése nem történhet meg a látogatók véleménykutatása 

nélkül, azonban rögtön az elején szembesültem már ennek a nehézségeivel. 

A végső felhasználók csoportja rendkívül sokszínű, a helyszín változatos, ezért 

döntöttem a kérdőív formája mellett.  Óvodák, iskolák és gimnáziumok tanulói 

találkoznak vele tanintézményük falai között, és ezen kívül megjelenik művelődési 
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házak, könyvtárak, múzeumok, környezetvédő egyesületek illetve fesztiválok, 

önkormányzati nyílt napok programjaként határon innen és túl. A sokféle helyszín 

sokféle felhasználót mozgat meg, ezért úgy gondoltam, minél többféle helyen és 

többféle korosztály véleményét kell megkérdeznem.  

3.4.1. A kérdőívezés, mint mérési módszer kritikája 

A szakirodalomból felkészülve nem ért váratlanul, amikor szembesültem azzal, hogy a 

kérdőívezésben léteznek torzító tényezők, amelyek nagyban megingatják a 

reprezentativitás követelményét, és nehezítik a következtetések levonását31. Azonban 

úgy találom, hogy a Tanösvény esetén ezek sokkal jelentősebbek, és nagyrészt 

kiküszöbölhetetlenek volnának. 

Az nyilvánvaló, hogy a különböző helyszínen kitöltetett kérdőívek nem tudnak a 

Tanösvény egészére reagálni, csupán arra az „arcára” amellyel az adatközlők épp 

találkoztak. Az első probléma tehát a látogatói kérdőívekkel, hogy csak erős kritikai 

szemlélet mellett lehet a különböző helyszínekről érkező kérdőíveket összehasonlítani. 

A professzionális kérdőívezés egy ekkora projekttel kapcsolatban amúgy is olyan 

pénzügyi, emberi és időbeni forrásokat igényelt volna, amely bőven meghaladta a 

lehetőségeimet és ezen szakdolgozat kereteit is. Mindemellett számos helyszínen jelen 

voltam és kaptam formális visszajelzést a látgatóktól, ezeket összegezve mutatom be. A 

beérkezett kérdőívek részletes elemzése a mellékletben található.  

Formátumnak a helyszínen önállóan kitölthető papíralapú kérdőívet választottam. Már 

több különböző helyszínről szereztem tapasztalatot, mire a kérdéseket összeállítottam, a 

megismert látogatókkal32 való beszélgetésből pedig rengeteg visszajelzés érkezett már 

el hozzám. Ezek alapján a következő hipotéziseim voltak33, melyeket a kérdőívekkel 

szerettem volna alátámasztani, vagy cáfolni. 

 A Vándortanösvénnyel való találkozás alapvetően egy pozitív élmény a 

látogatók számára. 

 Kedvelik, hogy egyszerű ötletekből, egyszerű feladatokkal szemléltet 

bonyolultnak hitt ismereteket. 

                                                           
31 Vásárhelyi – Kárpáti (2011) 
32 Gór Arnold: Kérdőív-tervezés szabályai; Pannon Egyetem, Georgikon Kar, 
http://uzemtan.georgikon.hu/Tananyagok%20letlhet%20dokumentumok/Forms/DispForm.aspx?ID=3 
33 Nyitott önértékelés IN: A COMENIUS 2000 közoktatási program minőségfejlesztési kézikönyve, 2002 

http://uzemtan.georgikon.hu/Tananyagok%20letlhet%20dokumentumok/Forms/DispForm.aspx?ID=3
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 Tevékenyen tudnak részt venni a játékokban, és ebben örömüket lelik. 

 Bár a felnőttek is örömmel játszanak vele, elsősorban gyerekeknek valónak 

találják. 

 A játékok önmagukban is megállják a helyüket, nem szükséges hozzá 

demonstrátor. 

Ezen kívül kíváncsi voltam, hogy mennyire tartják zavarónak a sokféle játék (legjobb 

szándék ellenére is) kissé szedett-vedett jellegét. Érdekelt, hogy milyen tanulságot 

vontak le a látogatásból: megtudtak-e bármit Herman Ottóról, és ha igen, mit, illetve 

megfogalmazódott-e számukra valamilyen üzenet az egészből. 

A kérdőívet (2. melléklet) úgy készítettem el, hogy egyaránt tartalmaz nyílt és zárt 

kérdéseket Míg a zárt kérdéseknél előre megadott válaszalternatívák közül kell 

választani, addig a nyitott kérdéseknél a válaszadó szabadon fogalmazhat.34 

A nyílt kérdéseket az első pár használat után pontosítottam, mert úgy éreztem, hogy 

máshogyan kell megfogalmazni a kérdéseket. A zárt (számjegyekkel megválaszolható) 

kérdéseket változatlanul hagytam, hogy ne rontsam ezzel a végső összemérhetőséget. 

Ezt elkészítettem gyermeknyelvre megfogalmazva is. 

Ahhoz, hogy a beérkezett válaszokat árnyaltan tudjam értékelni, bevezető kérdésekként 

a következő adatokat tartottam fontosnak: kor, végzettség, természettudományokban 

való jártasság, a Vándortanösvénnyel való találkozás helyszíne és időtartama, valamint 

hogy egyedül vagy demonstrátor segítségével fedezte-e fel a játékokat. 

Ezután zárt kérdések sorával, 1-től 5-ig terjedő skálán kellett értékelni kijelentő 

mondatokat, az alapján, hogy mennyire ért egyet velük a látogató. Bár azt a szempontot, 

hogy a mondatok egyszerűek legyenek, és ne tartalmazzanak tagadást, betartottam, ám 

több olyan mondatot is írtam, melynél nem egyértelmű, hogy melyik a pozitív és melyik 

a negatív értékelés (Elsősorban gyerekek érdeklődésére koncentrál), illetve olyan 

mondat is volt, melyre az elégedett látogató épp a legalacsonyabb osztályzatot adja 

(Több játék is volt, amivel nem tudtam mit kezdeni). Látszik a kérdőíveken (satírozás, 

bizonytalan válaszadás ezeknél a pontoknál), hogy ez több látogató számára bonyolulttá 

tette a kitöltést: ők nem a mondatokkal való egyetértést, hanem az egyes témák 

osztályozását hitték feladatnak. 

                                                           
34 Vásárhelyi – Kárpáti (2011)  
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Tanulságként levonhatjuk a következtetést: „Rendkívül nehéz jó kérdőívet készíteni, 

elrontani ellenben nagyon könnyű – a kérdőív alkalmatlansága jellemzően a 100. 

megkérdezettnél derül ki.35”. Ráadásul nálam a kitöltők száma végül sem érte el a 

százat. 

1.3.2. Összegzés 

A számokkal való értékelő részből levonható tanulság szerint a látogatók többsége az 

elégedettség érzésével töltötte ki a kérdőívet (az egyértelműen pozitív jelentésű 

mondatok átlaga mindenütt 4 felett van, míg az egyértelműen negatívakkal jellemzően 

nem értettek egyet az emberek). A látogatók általában értékelték az interaktivitást, 

inkább változatosnak tartják a játékokat, nem gondolják, hogy könnyen megunhatóak 

lennének, bár nem igazán találják végtelennek a Tanösvényben rejlő lehetőségeket. Az 

adatközlők nagy része talált magának való feladatot, többen bármilyen korosztálynak 

ajánlanák, de hangsúlyosan megjelent az a vélemény is, hogy ez elsősorban azért inkább 

a gyerekek érdeklődésére tarthat számot. Többeknek akadt problémája az értelmezéssel, 

és érdekes módon ez nem vonható egyértelmű párhuzamba azzal, hogy segített-e valaki 

a felfedezésben, vagy egyedül tették meg. Általában úgy értékelték, hogy a látogatás 

során sok érdekességet hallottak, inkább szépnek találják a megjelenést, és a fizikai 

kísérletek az újdonság erejével hatottak a látogatók többségére. Az adatközlők döntő 

többsége másoknak is megmutatná a Vándortanösvényt. 

A kérdőívek összesítését a hipotéziseim tükrében vizsgálva igazolódik, hogy a látogatók 

alapvetően pozitív élményként tapasztalják meg a találkozást a Vándortanösvénnyel, és 

kedvelik, hogy egyszerű ötletekből, egyszerű feladatokon keresztül nyílik ablak 

bonyolultnak hitt ismeretek felé. Interaktivitásának köszönhetően cselekvően részt 

tudnak venni a kiállításban, és ebben örömüket lelik. Nem egyértelmű a célkorosztály; 

bár sok ember a gyerekeknek címezné, mégis a diákok, ha nem megfelelő körülmények 

közt találkoznak vele, nem érzik sajátjuknak a játékokat. Nincs összefüggés azok között, 

akik nem értették, és akik nem kaptak demonstrátori vagy tanári segítséget, ebből arra 

következtetek, hogy a gyermeklapok elegendőek lehetnek ahhoz, hogy élvezetes 

Tanösvény bejárást nyújtsanak a látogatóknak. 

                                                           
35 Gór Arnold (2008) 
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A látogatók az egyszerű játékokat kedvelik, és nincs különösebb preferenciájuk azok 

anyagát vagy eredetét tekintve. Általában inkább szépnek tartják a Tanösvény 

megjelenését, ilyen szempontból sem zavaró a játékok különbözősége. 

Herman Ottóról a legfontosabb tudnivalók eljutottak a látogatókig, a kérdőívek 

összességéből pedig egészen kedves, pontos életrajz formálódik. Van, akinek a 

gondolataiban Herman Ottó az autodidakta önműveléssel és felfedező kíváncsisággal 

fonódott össze. A névadó tudós karaktere sokakból tiszteletet vált ki, míg mások a 

közvetlen, jó humorú, elérhető embernek fogalmaztak meg üzeneteket. A végső üzenet 

kifejezetten pozitív, előremutató, és elég egységesnek mondható. A természet- és 

környezetvédelem fontosságát hangsúlyozzák a látogatók, a lelassult, megfigyelő 

életmódot, az egyéni gondolkodást tartják fontosnak, felhívják a figyelmet a 

természetjárás szeretetére, a műveltség és a tudás fontosságára. Kiolvassák a „kicsi 

szép” elvet. 
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4. Egyéb elemzési szempontok 

4.1. Pedagógiai szakmódszertani elemzés 

„... Ne törje eszét a könyvek hiányán… Nem könyvekről, hanem prücskökről kell írni.”36 

A Vándortanösvény Kézikönyvében a tapasztalati és felfedezéses tanulásról37 

olvashatunk Vidacs Júlia tollából, pedagógiai irányelvként értelmezve ezt a projektben. 

Dolgozatomban ezt a konstruktivizmuson alapuló elméletet szeretném bemutatni, illetve 

a múzeumi tanulás szemszögéből vizsgálni, és feltérképezni, hogy egy ilyen speciális 

tanulási szituációnak milyen célkitűzései lehetnek. Ezáltal válhat értékelhetővé, mire 

alkalmas, és mire nem a Tanösvény. 

Alapvetésnek számít már, hogy a jelenleg elméleti, hagyományosként értelmezett 

természettudományos oktatás nem képes megfelelő vértezettséget nyújtani a tanulók 

számára a mindennapi gyakorlati szituációkban. Ennek számos oka lehetséges, de 

fontosabb, hogy milyen lehetőségeket látunk arra, hogy érdeklődő, természetre 

érzékeny, önálló gondolkodásra és kutatásra kész embereket sikerüljön nevelnünk. 

A 20. század elején a konstruktív pedagógia feje tetejére állította az akkori oktatást. 

Alapvetése ugyanis, hogy a tudást nem átadják a tanulóknak, hanem csupán vezetik őket 

az úton, amelyen maguk is elsajátíthatják azt. A gondolat nem új: „Az elme nem edény, 

amit meg kell tölteni, hanem tűz, amit be kell lobbantani”/Plutarkhosz/. Ez azonban azt 

jelenti, hogy az oktatásban többé nem a tanáré és a tananyagé a főszerep, hanem magáé 

a tanulóé. Ekkoriban a pedagógia reformerei (pl. Benjamin Bloom, Maria Montessori) 

mind arra jutottak, hogy a tanulási folyamat csak egyénre szabva értelmezhető; ha 

elegendő időt adunk, tulajdonképpen bárki bármit képes elsajátítani. 

Ehhez képest még jelenleg is gondot okoz, hogy a tananyag elvont, kevéssé illeszkedik 

a tanulók hétköznapjaihoz, és mindig éppen egy fokkal többet követel meg tőlük, mint 

ahol éppen tartanak38. Az újfajta szemlélet szerint törekedni kell arra, hogy a diákok 

olyan valós problémákkal találkozzanak, melyek foglalkoztatják őket39. A fiatalok 

                                                           
36 Herman Ottó fiatal kollégájának, a tücskökkel-sáskákkal foglalkozó Pungur Gyulának, 1874-ben. 
37 Smith, M. K. (2001, 2010). ‘David A. Kolb on experiential learning’, The Encyclopedia of Informal 
Education. (http://infed.org/mobi/david-a-kolb-on-experiential-learning)  
38 Deli – Buda (2007): Tanulástanítás?! – Élvezetes tanulás; Dinasztia Tankönyvkiadó p.31. 
39 Rogers – Freiberg (2007): A tanulás szabadsága; EDGE 2000 Kiadó, Budapest p. 241 
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belülről motiváltak, hogy képesek legyenek hatékony problémamegoldással válaszolni 

környezetük kihívásaira. Ráadásul a belső motivációt nem csupán pszichológiai 

értelemben képzeljük el, valójában a szervezet élénk működése is lendületbe hozza a 

problémamegoldást. „Amennyiben az érdekes külső hatások az idegrendszer aktivációs 

szintjét túlságosan megemelik, a gyerek ennek csökkentésére törekszik. Vagyis: 

megoldja a problémát, megérti, bekebelezi az új benyomást, végére jár a dolgoknak.”40 

Lovász Károly a tanulás élmény mivolta mellett érvel. Hosszú sorban olvashatjuk a 

nagy kutatók és feltalálók vallomásait, akik mind azt bizonyítják, hogy a tudomány, a 

kutatás számukra nem munka, hanem szórakozás. Dirac, a fizikus, aki elsőként mérte 

meg a fény sebességét, arra a kérdésre, hogy miért töltött ezzel ennyi időt, a következőt 

válaszolta: „Nagyon érdekes játék volt, remekül eljátszottam vele”41. De a kutatási 

indítékaival kapcsolatban a tudományfilozófus Kuhnra is tekinthetünk. Ő azt állítja, 

hogy a kutatót belülről nem más hajtja, mint „az a meggyőződés, hogy ha elég ügyes, 

olyan rejtvényt fog megoldani, amelyet előtte még senki sem, legalábbis nem ilyen 

jól”42.  

Így összegezhetjük: az igazi tanulás belülről motivált43. Amint meg tudjuk lovagolni ezt 

a belső hajtóerőt, magunkban vagy éppen diákjainkban, elkezdünk teret adni a 

kreativitásnak. Fontos, hogy ez egy védett és elfogadó környezetben történhessen, 

különben az ötletét ért kritika negatívan hathat az alkotóra is44. Innentől a belülről 

motivált tanulási folyamat egyet jelent a kreatív, analógiás gondolkodás segítségével 

végrehajtott problémamegoldással. 

Rengeteg tanulmány szól arról, hogy az emberszabásúaknál az anya nem tanítja kölykét, 

a cselekedetei példáján keresztül sajátítja el gyermeke az élethez szükséges 

tudnivalókat. Ezt fontos tudni, mivel az embernél is így van, és így alapvetésünk lehet: a 

gyermek képes arra, hogy érdekes és ösztönző környezetben maga számára megtalálja a 

fejlődés útját45.  

Ez a megállapítás erősíti a felfedezéses tanulásban rejlő lehetőségeket. Ugyanis alapvető 

jellemzői a következők: a tanulás aktív folyamat, melyben a tanuló van a középpontban; 

                                                           
40 Stöckert (1997): Játékpszichológia Szöveggyűjtemény; Eötvös József Könyvkiadó, Budapest p.202. 
41 Lovász (2005): Élménypedagógia – A teljességre nevelés művészete; Lectum Kiadó, Szeged p.221 
42 Lovász (2005) p.221 
43 Rogers – Freiberg (2007) p.11 
44 Deli – Buda p.45 
45 Stöckert p.215 
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idővel pedig ‒ megfelelő motiváció kialakítása esetén ‒ ez önszabályozott folyamattá 

tud válni46.  

 

11. ábra A tapasztalati tanulás folyamatábrája (Andrea Corney47 nyomán) 

A tapasztalati tanulás önszabályozott folyamatként így működik: adott egy (új) 

probléma, az ezzel való találkozás nyomán létrejön egy tapasztalat, ezt a tanuló megérti, 

következtetéseket von le, azokat általánosítja, majd alkalmazza a további felmerülő 

problémákra. Ez a folyamat akkor működőképes, ha nem veszti el közben a tanuló a 

belső indíttatását, ha a korábbi sikerek elég erőt adnak a továbblépéshez, s ezáltal benne 

marad a folyamatban. 

Fontos, hogy megtaláljuk, melyek azok a szituációk, melyekben a belső motiváció és az 

önfeledtség meg tudják teremteni a tanulás feltételeit. Ahogy Jerome Bruner fogalmaz: 

„Az emberi lények tanulásának a játékos aktivitáson keresztül történő információszerzés 

a természetes módja. A kellemes oktatási környezet csökkenti a stresszt is, ami az új 

anyagok elsajátításával együtt jár, a résztvevő aktivitás pedig a szenzivitást, a környezet 

iránti érzékenységet fejleszti48. Gyermekkorban ilyen aktivitások lehetnek a játékok, és 

                                                           
46 Spronken-Smith, R. (2008) Experiencing the Process of Knowledge Creation: The Nature and Use of 
Inquiry-Based Learning in Higher Education. Ako Aotearoa: National Centre for Tertiary Teaching 
Excellence, New Zealand  
47 http://www.edbatista.com/2007/10/experiential.html 
48 Foghtűy Krisztina Szerk. (2001): Szemelvények az amerikai múzeumpedagógia szakirodalmából. B+V 
Kiadó, Budapest p.93 

http://www.edbatista.com/2007/10/experiential.html
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talán a jó mesék49, felnőttkorban a Csíkszentmihályi Mihály által nevesített flow 

élmény50. A Vándortanösvény interaktív feladatai valójában mind játékok.  

A fent megismert, belülről motivált körfolyamat legfontosabb eleme, John Dewey 

tanuláselméletei51 alapján, hogy folyamatos építkezésről van szó, az új tudás létrehozása 

mindig a már meglévő szintekre épít. Benjamin Bloom nevéhez fűződik52 ezeknek a 

szinteknek a felismerése, és taxonómiába rendezése53. Eredetileg három nagy területét 

különítette el a tanulási folyamatoknak (kognitív, affektív, pszichomotoros), és a 

kognitív ismeretszerzés területén hat szintet állított fel az ismeretszerzés szikár 

tényanyagától kezdve annak megértésén és alkalmazásán keresztül az értékelési 

képességig54. 

A felfedezéses tanulás tehát azt jelenti, hogy a tanár, csak mint háttérbéli irányító adja a 

tanuló kezébe a tanulást serkentő problémákat, és annak megoldásához forrásokat. Ezek 

a források sokfélék lehetnek kezdve a könyvektől, a tárgyakon keresztül az interneten át 

a szakértő személyekig. Külön érdekesség ebben a tanulási módban, hogy a tanulók 

egymás számára válhatnak szakértővé, és mennél szélesebb tudományterületen 

sajátítják el ily módon a tudásukat, annál valószínűbb, hogy mindenki kerül szakértői 

szituációba. Ez amellett, hogy kompetenciaélményt nyújt55, elveszi a tájékozatlanság 

negatív élét: „ebben te tudsz nekem segíteni, másban én tudok neked.”56 Az diákok 

egymás közötti eszmecseréje kivételesen nagy jelentőséggel bír, ha megértjük, hogy mit 

jelent a felfedezéses tanulás folyamatában a befejező fázis, a közzététel. Segít, hogy a 

megértett elvet megfogalmazza a tanuló, majd azt kimondva megtalálja a helyes, 

formális kifejezéseket57. Ez amellett, hogy a verbális készségeket fejleszti, segít a 

gondolatok rendezésében is.58 

Természetesen a felfedező tanulás folyamatát is meg kell tanulni, így ennek fokozatait 

így különíthetjük el Banchi és Bell (2008) nyomán:  

                                                           
49 Deli-Buda p.43 
50 Csíkszentmihályi Mihály (2015): Tehetséges gyerekek: flow az iskolában, Libri, Budapest  
51 http://dewey.pragmatism.org/ 
52 http://oaks.nvg.org/taxonomy-bloom.html 
53 Csapó Benő (2005) Az előzetesen megszerzett tudás mérése és elismerése Kutatási zárótanulmány, 
Budapest 
54 Eisner, Elliot W. (2000): Benjamin Bloom 
http://www.ibe.unesco.org/publications/ThinkersPdf/bloome.pdf 
55 Deli- Buda p.41 
56 Rogers – Freiberg (2007) p.225 
57 http://phd.richardmillwood.net/en/claim/expressive-constructivism 
58 Vásárhelyi 2015 

http://dewey.pragmatism.org/
http://oaks.nvg.org/taxonomy-bloom.html


43 

1. Megerősítő kutatás: A tanulók ismerik a feladat megoldását, és a tanár megadja a 

munkamódszert. Ezzel begyakoroltatható a kutatási séma. 

2. Strukturált kutatás: A tanár adja a megoldandó problémát, a módszert közösen 

választják, s a diákok feladata a válasz kikutatása. 

3. Irányított kutatás: A tanár csak a kérdést teszi fel, a diákok választják meg, 

milyen úton szeretnének eljutni a válaszhoz. 

4. Nyitott kutatás: A legmagasabb szint. A diákok önállóan kutatják fel magát a 

problémát, és az előzőekhez hasonlóan oldják meg. A tanár csak háttérből 

támogató. A kutatás végeztével az eredményeket kommunikálnia kell a 

tanulóknak. 

A Vándortanösvény szempontjából természetesen nem beszélhetünk hosszú kutatási 

projektekről, de az ezekhez szükséges attitűd fejlesztésében fontos szerepet játszhat. 

Főként azzal, hogy az eszközök, melyeket a Vándortanösvény nyújtani képes, éppen ezt 

viszonyulást fejlesztik.  

A felfedezéses tanulás központi elemei ugyanis a tárgyak, és a kérdések59. A tárgyak 

jelentősége a tanításban onnan ered, hogy tapintásuk, a velük való manipulatív játékok 

fókuszálják a figyelmet, meghosszabbítják a tanulási tapasztalatok hatását. Általuk 

gazdagítható az ismeretanyag, ezen felül aktiválják az érzékszerveket, és általuk 

kielégülhet az ember érintés utáni vágya60. De nem csak a „hands on”, a „minds on” is 

szerepet kell kapjon61 

Ezekhez segíthetnek hozzá a jó kérdések. Mik lehetnek a jó kérdések? Leszögezhetjük: 

a jó kérdések legtöbbször a kritikus gondolkodás eredményei62. Fontos, hogy ne arra 

irányuljanak, mire gondol a kérdező. A kérdések fő szerepe, hogy végigviszik a tanulót 

a megismerés folyamatán63. Ezen kívül fontos, hogy a kérdésekből érezhetően 

                                                           
59 Durbin – Morris – Wilkinson (1991) 
60 Foghtűy p.98 
61 Weber Traudel (2004): Tanulás az iskolákban és tanulás a múzeumokban: milyen módszerek segítik 
elő jobban az aktív tanulást? Smec Manual  
museoscienza.org/smec/manual/02_general%20chapters_all%20languages/02.6_tanulas%20az%20iskol
akban%20es%20tanulas%20a%20muzeumokban_hu.pdf 
62 Fadem p.78 
63 Deli-Buda p.41 
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kíváncsiság is áradjon, hagyjon teret ne csak a zárt, közvetlen, de a nyitott, közvetett 

kérdéseknek is64.  

A felfedezéses tanulás tanára a pedagógus helyett a facilitátor nevet kapja. Ahelyett, 

hogy önmagának ezt a kérdést tenné fel: „Mit kellene ebben az életkorban a 

tanulóimnak tudni?”, inkább erre keresi a választ: „Mi foglalkoztatja a diákokat? 

Hogyan segíthetném őket, hogy válaszokat, megoldást találjanak?”. Olyan légkört 

teremt, melyben a tanulók érdeklődése felszínre kerül. Legégetőbb kérdése talán ez: 

„Hogyan tudom felébreszteni, és fenntartani a tanulóim érdeklődését?” S ha ez 

megvan, „Hogyan tudom a megfelelő forrásokat nyújtani a számukra?”. S végül 

„Tudok-e segíteni nekik abban, hogy a tanulás folyamatában az érzelmeik is 

fejlődjenek?”65 

Összegezve tehát a felfedezéses tanulás feltételeként a következőket sorolhatjuk: 

1. a tanulókat érintő, valós életükhöz köthető problémák felvetése, 

2. megfelelő légkör kialakítása, 

3. motiváció felkeltése és megtartása, 

4. források felsorakoztatása a tanulási folyamat elősegítésére, 

5. attitűd formálódás lehetőségének megteremtése. 

A fentiek alapján kezd körvonalazódni az ideális tanár szerepe és feladata. A 

Vándortanösvény végső soron, mint passzív tanár, éppen ezt szeretné: önjáró módon 

gerjeszteni a tanulók felfedezés utáni vágyát, s bemutatni egy‒két kérdés által a kutató 

gondolkodás örömét. 

Ha ezek megvalósulnak, s a tanuló megismerheti a felfedezés élményét, tapasztalatát 

remélhetőleg Platón szavaival írhatjuk le: „Mikor pedig a fiatalok közül valamelyik 

először ízleli meg e tant, úgy megörül neki, mintha a bölcsek kövét találta volna meg, s 

örömében csapongva, nagy kedvvel forgatja a gondolatot, hol jobbra, hol balra. Most 

mindent az egységbe olvaszt és összekovácsol, majd meg szétgörget s szétválaszt 

mindent, amivel először is leginkább önmagát ejti zavarba, azután pedig azt, akit 

vitatkozásra foghatott magának, nem törődve vele, fiatalabb, öregebb, vagy egykorú 

vele az illető.” /Philébosz című dialógus/ 

                                                           
64 Fadem p. 101 
65 Rogers – Freiberg (2007) p.225 
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4.1.1. A pedagógiai alapelvek megvalósulásai a Tanösvényben 

Bár a Platón által megfogalmazott csodálatos kiállítási tapasztalatot nem gyakran éli át a 

látogató a Tanösvény egyszerű játékai között, valamennyire mégiscsak látjuk a 

gyűjtemény pedagógiai működésének a sikerét. A tapasztalati tanulás kimenetét 

rendkívül nehéz mérni, mert nincs definiálva, és nincs is elővételezve, de van 

valamennyi esélyünk elcsípni a tanulás folyamatának egy-egy megnyilvánulását66.  

Nagyon könnyen megragadható például abban a feladatban, amikor a víz felületi 

feszültségét bemutatandó a látogatók egy gémkapcsot kell elhelyezzenek a víz 

felszínén. Ez a finommotoros mozgást, koncentrációt igénylő feladat általában nem 

sikerül elsőre, de a gyakorlati és elméleti tudnivalók megértése után a látogatók számára 

sikerélmény, hogy „megtanulták” hogyan lehet megcsinálni. Ezáltal rögzül az ismeret, s 

további kísérletben is értik az alkalmazását. Ugyancsak a kísérleteknél az áramló 

levegővel kapcsolatos tapasztalataikat tudják rögtön alkalmazni más feladatokban is.  

A felfedeztető, cselekedtető játékok alkalmasak arra, hogy a megoldandó problémával 

motiválják a látogatót. A gyereklapokon szereplő kérdések segítik a jó kérdésekre való 

rátalálást, ezzel a kéz után a gondolatokat is a tapasztalatszerzésre irányítja. A 

Tanösvény kiállítási módja általában elősegíti a közzétételt, a tapasztalatok cseréjét. 

Mégis azt fontos kiemelni, hogy nem elsősorban kognitív tudás megszerzését tekinti a 

feladatának. Bár bizonyos elemeinek felhasználása eszköz lehet a tananyag mélyebb 

elsajátításához, alkalmi kiállítás-látogatókban inkább az affektív tanulási folyamatot 

indítja el. 

Hogy végső soron ez mennyire sikerül, nagyon nehezen mérhető: 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 események hatása nem is válik nyilvánvalóvá a tapasztalat után napokig, vagy 

akár hónapokig sem. 67” 

 

                                                           
66 Vásárhelyi (2015) 
67 Ringer 2015. 
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4.2. Kiállításértékelés 

Annak ellenére, hogy már maga a Vándortanösvény elnevezés szándékosan elhatárolja 

magától a kiállítás kategóriáját, a fontos hasonlóságok megengedik, hogy 

kiállításértékelési szempontokat legalább részben alkalmazzunk rá.  

A köztük lévő hasonlóság leginkább a látogatókkal való kapcsolatában ragadható meg. 

Ugyanolyan jellegű interakciók mehetnek végbe a Tanösvényben, mint egy múzeumi 

kiállításon. Maga a Vándortanösvény bizonyos értelemben passzív, ám a látogatók 

aktivitásuk által saját maguk számára jelentéssel tölthetnek meg egy-egy eszközt. 

Akárcsak egy kiállításon, itt is adott szempont szerint összeválogatott tematikus 

gyűjtemény tárul a résztvevők elé, melyekből mindenki annyit profitál, amennyire 

igénye van. Ebben kis rövid, mellékelt szövegek segítenek, éppen úgy, mint egy 

kiállításban.  

Ezek szerint indokolt a kiállítással szemben állított kritériumainkat a 

Vándortanösvényre alkalmazni, s ennek tükrében vizsgálni, hogy eléri-e a célját. Ám 

mielőtt ennek az elemzéséhez nekifognánk, fontos megemlíteni azokat a 

tulajdonságokat, amik miatt a Tanösvény valóban más műfaj, és ami miatt az elemzés 

mindenképp több értelmezhetetlen szempontra világít majd rá. 

Ahogy már az előzőekben rámutattam, a Vándortanösvény eredeti koncepciója sosem 

(vagy csak nagyon ritkán) valósul meg tökéletesen egy kiállítás formájában, általában 

egy-egy „arcával” találkozhat a látogató. Ez egyben azt is jelenti, hogy egy-egy 

megnyilvánulását vizsgálva nem kapunk érvényes értékelést másik helyszínen való 

megjelenésére. Mind a helyszín és az egyéb körülmények, mind a kiválasztott játékok és 

a bemutatás módja annyira eltérő lehet, hogy egy-egy szempont éppen az ellenkező 

értékelést adná. 

Szakdolgozatomban a kiállítás elméleti vizsgálatához egy (elképzelt) ideális kiállítási 

formát veszek alapul: egy helyszínt, ahol az összes játék előkerülhet, megfelelő méretű 

hely és idő áll a látogatók rendelkezésére, tematikusan vannak berendezve az asztalok, 

kényelmesen elhelyezkedve, székekre ülve alaposan elmélyülhetnek egy-egy érdekesség 

megszemlélésével, egy feladat megoldásával, a zászlók pedig a tematikához illeszkedő, 

megfelelő sorrendben követik egymást. Jelen van demonstrátor, de esély van az egyéni 

felfedezésre is. Az ebben a kiállításban tett látogatás lehetőségeit vetem össze a 

szakirodalom elvárásaival. 
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Ezután egy konkrét módszert, Beverly Serrell Kiválóság szerinti kiállítás-értékelő 

módszerét alkalmazom két évfolyamtársam bevonásával a Vándortanösvény egy 

megvalósulására. A csepeli önkormányzati napon való megjelenését osztályoztuk, 

melyen mind a hárman jelen voltunk. Ezt külön fejezetben tárgyalom 

4.2.1. A jó kiállítás ismérvei 

Kezdetnek fontos, hogy alaposabban megismerjük a jó kiállítás ismérveit. Változott az 

elvárás a jó kiállítással kapcsolatban – mondhatjuk úgy, hogy visszatértünk a 

gyökerekhez. Az első múzeumpedagógusként is számon tartható egyiptomi uralkodó, 

Ptolemaiosz Szótér az időszámításunk előtti 3. században egy nagyszerű könyvtárat és 

műgyűjteményt hívott életre, azért, hogy a tudományos műveltség terjedését segítse, 

hogy egy iskola helyszínéül szolgáljon68. Azt ezt követő évszázadokban a kiállítások 

szerepe eltolódott, s a kuriózumok gyűjteményében inkább a csodálkoztatás, a 

lenyűgözés volt a fő cél. Manapság ismét előkerült a múzeumok tanulmányi hely 

jellege, a kiállítások készítői egyre fontosabbnak tartják a látogatót, figyelembe veszik 

az igényeit, és hozzá igazítják a tárlatot. Egy jó kiállítás ma tulajdonképpen azért 

születik, hogy minél többen megismerjék, töltekezzenek belőle, széles körben 

felfedezzék, tanuljanak belőle69.  

Sőt az utóbbi időben még egy fokkal tovább lépett a kiállítás-elmélet. A múzeumi 

oktatás helyett ugyanis, ma már inkább a múzeumi tanulás terminológiáját használjuk. 

A tanítás-tanulási folyamat hangsúlya, a tanulók aktív tapasztalatszerzésén keresztül a 

készségek és képességek együttesére helyeződött70. 

Azzal párhuzamosan, hogy a látogatók aktivitása szerepet kapott, egyre fontosabbá 

válik a látogatók véleménye is, hogy pontosabban megértsük, milyen elvárással 

érkeznek, hogyan lehet ezeket minél alaposabban kiszolgálni, és hogyan tudnánk 

elkerülni, hogy a csalódás érzésével távozzanak.71 Megteremtődött a látogatóbarát 

kiállítás kifejezés: „Milyen a látogatóbarát kiállítás? Mindenekelőtt releváns; szorosan 

kapcsolódik társadalmi kérdésekhez, interpretációja révén a bemutatott téma 

jelentősége nő, a közbeszéd tárgyát is képezheti. A látogatóbarát kiállítás nyitott 

valamennyi látogatói csoport számára, törekszik arra, hogy célközönségét kiterjessze, 

                                                           
68 Vásárhelyi – Kárpáti (2011) 
69 Fülöp Kinga (2014) Kiállítás-értékelés elmélet és gyakorlat, ELTE Msc diplomamunka 
70 Vásárhelyi B. (2014) Az erdő ‒ Egy játék a fenntarthatóságért, a környezeti nevelés múzeumpedagógia 
közoktatás összefüggéseiben. MSc Szakdolgozat, UNESCO Mutimédiapedagógiai Központ p.30. 
71 Fülöp (2014)  
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célcsoportján kívül eső rétegeknek is élményt nyújtson, mindezt interaktív módon, a 

látogató visszajelzéseire építve teszi. Látogatóbaráttá válik egy kiállítás, ha a 

közönségét további, a témához kapcsolódó ismeretszerzésre, visszatérésre serkenti, 

valamint ha különböző kulturális háttérrel, speciális, egyéni igényekkel rendelkező 

látogatóknak többféle információt kínál egyazon térben.”72 Amellett, hogy a látogató 

töltekezik és szórakozik, lehetőséget kell kapjon az egyet nem értésre. „A jó múzeumi 

kiállítás és pedagógiai program, miután elgyönyörködtetett és elgondolkodtatott, 

gyakran vitára is késztet.73” 

Ahhoz, hogy valóban áttörő élményt jelentsen a tárlat, fontos, hogy meglepje a 

látogatót. Ez minden jellegű kiállításra igaz lehet, de különösen érvényesülhet, amikor 

tudományos technikai témáról van szó: Sokszor valósággal megütközünk a tudomány 

fejlődésének mérföldkövein és megerősödünk ismereteinkben: rácsodálkozni a világ 

dolgaira olyan, „… mintha fényes nappal felkelne a nap…74”. Tudjuk, hogy a világunk 

felgyorsult, és hogy a múzeumlátogatók nem szeretnek hosszan elidőzni egy-egy 

kiállított tárgynál. A jó kiállítás ráveszi a vendégeit, hogy hosszabban elmerüljenek 

bizonyos témákban, álljanak meg, s szemlélődjenek egy kicsit, hogy új módon 

nézhessenek a világra. 

Mivel a Vándortanösvény sokszor jelenik meg az iskolák életében, ezt a speciális 

helyzetet még alaposabban kell vizsgálni. Itt nem csupán egy látogatóról beszélünk, 

hanem (múzeumi látogatás esetén) három szereplő (a tanár, az osztály, és a 

szakirodalomban a múzeumi szakember) kölcsönös elégedettsége hozza meg a jó 

kiállítás-látogatás gyümölcsét.  A diákok szempontjai természetesen messze eltérnek a 

tanárok és a múzeumpedagógusok szempontjaitól. A három nézőpont találkozásánál 

találjuk a legmegfelelőbb tanulási helyzetet teremtő találkozást egy gyűjteménnyel. 

                                                           
72 Kárpáti (2013) 
73 Vásárhelyi – Kárpáti (2011) p.10. 
74 Sloterdijk, Peter (2012): A múzeum – a megütközés iskolája. In: Múzeumelmélet Budapest, 19. o 
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12. ábra Különböző értékelési szempontok az iskolai kereteken kívüli formális oktatási szituációban (Kovács Hajnalka 
és Kárpáti Andrea nyomán) 

A Vándortanösvény szempontjából izgalmas a Múzeumpedagógus szerepe, hiszen ilyen 

személy nincs jelen, a projektértékelésnél ennek ellenére vizsgálni lehet, hogy maga a 

Tanösvény koncepciója sikeres volt-e. A tanári szempont egyértelmű; bár itt elsősorban 

a tanár kreativitásán múlik, hogy rátalál-e azokra a feladatokra, amelyeket hasznosítani 

tud az óráján. A diák számára akkor ad valamit a Tanösvénnyel való találkozás, ha azt 

tényleg élményként élni meg, és emlékként marad meg. 

Vasáros Zsolt így gyűjti össze a jó kiállítással kapcsolatban felteendő kérdéseket: 

„A kiállítás vagy annak egy egysége képes-e felkelteni és fenntartani a látogató 

figyelmét? 

Ha igen, milyen eszközökkel és milyen időtartamban? 

Ha nem, akkor ennek mi lehet a forrása? 

Tanultak-e bármit a látogatók a kiállításból? 

A kiállítás egésze vagy egy része találkozott-e a látogatók elvárásaival? 

A kiállítás által felvetett kérdésekre a látogatók kaptak-e választ? 

A kiállítás hatása miatt visszatérnek-e a látogatók a múzeumba, ha nem, akkor miért 

nem?”75 

Ezeket a szempontokat végiggondolva a Vándortanösvényben sikeres a látogató 

bevonása a feladatokon keresztül, képes felkelteni a látogatók figyelmét, és egy ideig 

bizonyosan meg is tudja tartani. Teret ad az elmerülésre, és a megfigyelés által 

                                                           
75 Vasáros Zsolt (2010): Kiállító-tér. Múzeumi tárlatok kézikönyve. Szabadtéri Néprajzi Múzeum, 
Szentendre, p.159. 
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érzékenyít a világra, attitűdöt formál. A tanulás mozzanatának kitapintása nehéz (az 

attitűd formáló tanulás sajátságai miatt), ám a tanár szerepe elősegítheti, hogy a 

tananyaggal összekapcsolva kognitív ismeretelsajátítás is megtörténjen. A koncepció 

sikerességéről a látogatói kérdőívek nyílt kérdései alapján biztos, pozitív választ 

adhatunk. A látogatók elvárásairól nehéz nyilatkozni, hiszen a legtöbben nem 

szándékosan keresik fel a Tanösvényt, de amennyiben a szórakoztatás és a 

megdöbbentés a látogatói igény, a Vándortanösvény ezt teljesíti. Nem vagyok benne 

biztos, hogy a látogatók minden kérdésükre választ kapnak a kiállításon belül, és az is 

elgondolkodtató, hogy vajon a Tanösvényben felmerült kérdések elég jelentősek-e 

ahhoz, hogy esetleg utánanézzen a látogató, miután elhagyta a kiállítást. Az utolsó 

kérdés nem releváns, azonban biztosra veszem (hiszen élőszóban sokszor hallottam), 

hogy ha a Tanösvény állandóan elérhető lenne, visszajárnának a vendégek. 

4.2.2. A kiválóság szerinti kiállítás-értékelő módszer 

A módszert Beverly Serrell tette közzé Juging Exhibitions (Kiállítások megítélése)76 

című könyvében. A csoportos értékelésen alapuló módszer előnye, hogy világos, 

látogatóközpontú szempontok szerint ítélteti meg a kiállítást, miközben az értékelőnek 

nem kell „más ember bőrébe bújva” elképzelni a látogató véleményét77. Serrell szerint 

„világos, hogy fejlesztenünk kell a kiállítások megítélésnek módszerét, hogy módot 

találjunk ne a csak a sajátságos kritériumok, hanem a kézzel fogható dolgok mérésére; 

ez pedig legyen vagy magasan szervezett, vagy nagyon személyes.78” A módszer, amit 

kidolgozott, ugyan rejt némi nehézséget, mégis a ma ismert egyik legjobb létező 

módszer kiállítások látogatói szempontú megítélésére. Részletes kritikáját Fülöp Kinga 

(2014) diplomamunkájában olvashatjuk. 

A módszer négy kritérium alapján vizsgálja a kiállítást:  

                                                           
76 SERRELL, Beverly (2006): Judging Exhibitions. A Framework for Assessing Excellence.  Left  Coast Press, 
Inc, Walnut Creek, CA, p.189 
77 Rhiannon Johns: Review of Judging Exhibitions: A Framework for Assessing Excellence by Beverly 
Serrell IN: Journal of Museum Ethnography No. 20, Objects of Trade: Papers from the Annual 
Conference of the Museum Ethnographers Group Held at the National Maritime Museum, Greenwich, 
21–22 May 2007 (March 2008), pp. 183-185 
78 Teller Alan (2007): Assessing Excellence in Exhibitions: Three Approaches; IN: Exhibitionist 2007 ősz 
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 Kényelmes? A kiváló kiállítás nagy hangsúlyt fektet a komfortérzet 

biztosítására, hiszen a jó közérzet elengedhetetlen a befogadás 

lehetőségéhez. 

 Bevonó/lekötő? A kiváló kiállításra a látogató odafigyel. Bevonódás nélkül 

nem fedezhetünk fel jelentéseket sem. 

 Megerősítő? Egy kiváló kiállítás során a látogatók nemcsak a „nahát” 

élményt élik át, hanem sikerélményeket szereznek, kompetensnek érzik 

magukat, magabiztossá válnak az ismeretszerzés által. 

 Jelentőségteljes? A kiváló kiállítás aktuális, releváns élményeket nyújt, a 

látogatók úgy érezhetik, hogy megváltoztat bennük valamit – tudásban, 

véleményben, érzelmekben.79 

Két múzeumi szakirányos évfolyamtársammal együtt (Guba Péter és Simó Szabolcs) 

néztük végig a szempontokat. Először mindenki egyénileg töltötte ki a fenti szempontok 

alapján a Tanösvényt vizsgáló lapot (l. 8. Melléklet), majd átbeszéltük az eredményeket. 

A szempontokat, illetve azokon keresztül magát a kiállítást pluszok és mínuszok 

segítségével lehet értékelni az alábbiak szerint: 

++ : Kiváló, nagyszerű példa;  

+ : Jó példa;  

– : Nem jellemző;  

– – : Éppen az ellenkezője; 

0: nem érvényes. 

Érdekes módon már abban sem volt könnyű egyetérteni, hogy mely szempontok 

értékelhetőek, és melyek nem. Összességében elmondható, hogy bár sokszor értékeltünk 

nagyon hasonlóan egy-egy éles különbség új szempontokat nyitott meg az értékelésben. 

A kényelmi szempontoknál az orientációs eszközöket nem igazán tartjuk értékelhetőnek, 

bár a roll-upok bizonyos tájékozódást nyújtanak. Pihenésre alkalmas helyeknek 

mondhatjuk a kitett padokat, amire ülve a gyerekek elmerülhetnek a feladatokban, de 

hozzá kell tenni, hogy aki hosszabban pihen ott, elveszi a következő játszóktól a helyet. 

Mind úgy tartottuk, hogy minden működött és karbantartott volt. Ergonómiailag csak 

részint értünk egyet, van, aki szerint nem volt olyan egyértelmű, hogy mit a teendő az 

eszközökkel. Kiválónak ítéltük azt a szempontot, hogy a kiállítás késztette a látogatókat, 

                                                           
79 Serrell, Beverly (2006): Judging Exhibitions. A Framework for Assessing Excellence.  Left Coast Press, 
Inc, Walnut Creek, CA, 189.o 
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hogy a saját érdeklődésük szerint haladjanak. Egyikünk hiányolta a készítők nevének jól 

látható megjelenítését. Ugyan az első roll-upon olvasható az alkotói névsor, de azon 

kívül máshol nincsenek jelezve a szerzők. Míg ketten úgy tartjuk, hogy a kiállítás 

ingyenessége miatt kiválóan elérhető bárki számára, egyikünk hangsúlyozza, hogy igen 

korlátozott a végső felhasználók lehetősége, önszántukból nem tudnak bármikor 

hozzáférni gyűjteményhez. 

Mennyire vonja be, ragadja magával a Tanösvény a látogatót? Ebből a szempontból 

egyetlen mínuszon kívül mindent kiválónak találtunk. Egyikünk szerint nem teljesen 

igaz, hogy az előzetes tudástól függetlenül valóban mindenki számára ugyanannyira 

lehetőség van a kiállításban a megszólítottságra. Abban azonban egyetértettünk, hogy a 

kiállítás érdekes, felfedezésre hívogató volt, rávette a látogatót a megfigyelésre, 

élményszerűnek, szórakoztatónak, cselekedtetőnek találtuk. Késztette a látogatókat az 

interakcióra, sokféle impulzus érte a látogatókat (minden érzékszervet bevont). 

A kiállítás megerősítő jellegéről már jobban megoszlottak a vélemények. Volt, aki úgy 

találta, hogy túl sok volt a kiállított anyag, s hogy ebben a kiállításban értelmezhetetlen 

a látogató „Aha élménye” – ebben alakult ki a legnagyobb vita, hisz a másik kettő 

közülünk egyértelműnek tartja, hogy ezt nyújtja a kiállítás. Nem mindenki tartja úgy, 

hogy szellemiségben egységes a kiállítás, ha csak a gyereklapokkal találkozik az ember, 

akkor nem „jön át a keretsztori80”. Abban azonban mind egyetértettünk, hogy a kiállítás 

egyes részei egymás felé megerősítőek. Legfeljebb jónak értékeltük az önmagában való 

érthetőséget.  

A kiállítás jelentőségteljessége szempontjából ugyanaz közülünk, aki szerint nem 

minden háttérrel érkező számára ugyanolyan érdekes a Tanösvény, azt is gondolja, hogy 

nagyon is függ a befogadhatóság a látogatói motivációtól. Nem tudtuk eldönteni, hogy a 

kiállítás anyaga mennyiben értékes, és rezonál-e a látogatók értékrendjéhez. Van, aki 

nem érzi, hogy egyetemes kérdéseket érintett volna, s hogy a látogatók a kiállítás után 

változtatnának az attitűdjükön, esetleg tetteiken. Ezzel szemben a másik kettő közülünk 

inkább úgy tartja, hogy a kiállítás továbbgondolásra érdemes volt, s valamennyit tudott 

változtatni a látogatók gondolkodásán: az élővilág titkaiba való bepillantás, 

rácsodálkozás legalább egy időre új szempontot hozott a látogatók természethez való 

                                                           
80 A keretsztori persze nem is feltétlenül szükséges; legalábbis az elsődleges megrendelő és az alkotó is 
ezt hangsúlyozza. 
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viszonyába, inkább magukénak érzik, óvják. (Itt elsősorban a mérték a kérdéses: az igen 

apró változást már számba vesszük-e vagy sem). 

Összességében igen sok dologra kiváló és nagyon jó példa a kiállítás, és semmire sem 

rossz, csak esetleg a helyzetéből adódóan nem értelmezhető. A leginkább kérdéses 

szempont az volt, hogy kellő mértékben hozzáférhető-e mindenki számára, mind 

fizikailag, mind látogató befogadói szempontból. A kérdéseink: Kikhez jut el? Mi kell 

ahhoz, hogy nyitottan és érdeklődve tudjanak felé fordulni? Nem találtuk meg a választ, 

hogy vajon van-e határa annak, hogy mekkora csoport számára tud vonzó lenni egy 

kiállítás, és mennyit lehet változtatni a látogató motivációján. 

 

4.3. Kommunikáció 

A projekt kommunikációja alatt mind a magáról való közléseit, mind a róla írt 

reklámokat és kritikákat, beszámolókat értem. Fontos, hogy a Vándortanösvény 

kommunikációjának a célközönsége elsősorban a megrendelő-felhasználók csoportja; 

hiszen a végső felhasználókat már a megrendelő-felhasználóknak kell elérniük és 

becsalogatniuk az aktuális kiállításukra. 

A Tudománykommunikáció képzésem alatt a Multimédia fejlesztés kurzusunkat a 

TopSchool81 grafikai iskolával közösen szervezték. Témája a megfelelő kommunikáció, 

a tartalommarketing82 ismérvei majd azok alapján egy stratégia kialakítása volt. A mi 

csoportunk a Herman Ottó Vándortanösvény jelenlegi kommunikációját elemezte, majd 

annak lehetséges felhasználókra fókuszáló reformjára tett javaslatokat, és készített 

hozzá grafikai anyagokat is. 

4.3.1. Az elnevezés 

Úgy találtuk, hogy a kommunikáció legelső eleme, az elnevezése félrevezető lehet, 

hiszen a tanösvény szóról mindenkinek egy erdő jut az eszébe, és az abban vezető út. Ez 

a játékgyűjtemény nehezen párosítható az út képével. Igaz, egy ideje ismert ennek az 

erdei ösvénynek online megjelenő változata is83. A Vándortanösvény elképzelése 

szerint, a ‒ bármilyen helyszínen ‒ kiállított játékokon végigmenve azonban egy erdei 

ösvényen szerezhető tudáshoz hasonlóval leszünk gazdagabbak. Ugyanakkor egyben 

                                                           
81 http://www.topschool.hu/ 
82 http://www.tartalommarketing.hu/miert-is-kellenek-nekunk-az-ugyfelkarakterek/ 
83 Vásárhelyi 2015 

http://www.topschool.hu/
http://www.tartalommarketing.hu/miert-is-kellenek-nekunk-az-ugyfelkarakterek/
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vándor is, de nem úgy, mint az úton haladó vándor, hanem mint egy vándorkiállítás. Ha 

részenként megmagyarázzuk a tagjait, érthető az összetétel; ám első találkozáskor 

zavarba ejtő lehet. Tisztában vagyunk vele, hogy az elnevezésnek oka van: 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 tanösvény egy komplex nevelési, szórakoztatási eszköz.84” 

Olyan szempontból pedig, hogy ez egy műfajteremtő kezdeményezés, akár pozitívnak is 

mondhatjuk. Könnyen megjegyezhető, és a későbbiekben bátran lehet használni más 

tematikájú hasonló projektekre. A végső szóösszetételt vélhetően az emberek nem 

keverik össze mással. 

Elsősorban a megrendelő felhasználókhoz való eljutás problémáját vizsgáltuk. Nem 

sikerült tudatos kommunikációs stratégiát felfedeznünk. Az Emlékév honlapján lévő 

bemutatkozó szöveg kis átalakításokkal ment ki célzott hírlevelekbe, ezenkívül 

megjelent pedagógus találkozókon, szakmai napokon. Más reklámot nem észleltünk, 

amivel a potenciális intézmények, és rendezvényszervező cégek figyelmét felkelthetné a 

Vándortanösvény. Akikhez eljut a híre, gyakran kollégáiktól hallanak róla, vagy 

„civilként” eljutva egy publikus rendezvényre találkoznak vele.  

Az elnevezéshez szorosan kapcsolódik a logó. Míg a roll-upok teljes mértékben az 

Emlékév stílusában maradva írják a Vándortanösvény nevét, a Tanári kézikönyvben 

találunk egy logó jellegű kis képet. Ugyan nem egy tökéletes logó, de barátságos, az 

oldalt levő kis nagyító ikon jól mintázza a felfedezéses tanulásról szóló célkitűzést, 

egyben tükrözi a megfigyelés fontosságát. A madárlábnyom utalás lehet Herman Ottó 

munkájára. Könnyedén lerajzolható, más híres logóval nehezen keverhető össze. 

Egyedüli hiányossága, hogy az Emlékévhez nem kapcsolódik elég szorosan. Azonban 

ennek nem terjedt el a használata, a gyereklapokon kívül nem sok helyen találkozni 

vele. 
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13. ábra Talán ez a Vándortanösvény – alig használt - logója (forrás: Tanári kézikönyv) 

4.3.2. A honlap 

A honlap85 lehetne az elsődleges kommunikációs felület, sőt ma már tulajdonképpen 

elvárás, hogy egy kiállítás jellegű anyag valamennyire online is hozzáférhető legyen, 

legalábbis a szükséges tudnivalók róla86. Ezzel az oldallal azonban akadnak problémák. 

Míg az Emlékév honlapja és grafikai tervezése alapos, kifinomult munkát tükröz, a 

Vándortanösvény honlapja megjelenése meglehetősen sivár. A meglévő grafikai elemek 

egyikét sem használja. Ezzel párhuzamosan egy igazán egyszerű felépítésű, nagyjából 

könnyen átlátható honlap szerkezetet kapunk. Bár megjegyzem, több szakember véli 

úgy, hogy a honlapnak nem csak az alapvető tájékoztatásra kell fektetnie a hangsúlyt, 

hanem fontos szerepe van az egész kiállítás imázsának kialakításában87. 

Bemutatkozásul a következő rövid szöveget olvashatjuk: A Herman Ottó 

Vándortanösvény játékok és egyszerű kísérleti eszközök gyűjteménye. Szórakozva 

fedezhetjük fel a természet „trükkjeit”, rácsodálkozhatunk apró csodáira, megérthetjük 

működését. Herman Ottóval ismerkedve mindenki elindulhat a polihisztorrá válás útján. 

„Bár így tanították volna a fizikát az iskolában!” – hangzik el újra és újra a 

bemutatókon. A játékgyűjteménynek 8 példánya vándorol az országban. Ingyenesen 

kölcsönözzük iskolák, óvodák, múzeumok és más intézmények részére, és más 

bemutatásait is szervezzük.88 

Ez kétségkívül felkelti a figyelmet, de ha bővebb információt szeretnénk kapni, az 

MKNE által írt bemutatkozó szöveg van feltöltve egy külön megnyitható pdf fájlban. Ez 

pontosan ugyanaz a dokumentum, mint ami a legtöbb hírlevélbe elment. Azok tehát, 

                                                           
85 www.vandortanosveny.hu 
86 Bánki Zsolt István (2010) A múzeumi portál készítésének gyakorlati kérdései. IN: MúzeumIskola 9. 
87 Vásárhelyi – Kárpáti (2011) 
88 vandortanosveny.hu 

http://www.vandortanosveny.hu/
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akik a hírlevél alapján keresik fel az oldalt, ennél bővebb információt csak akkor 

találnak, ha a tanári kézikönyv 300 oldalát kezdik el böngészni. 

A Tanári kézikönyv fülénél segítség lehet a felhasználóknak, hogy egyes részletei 

külön-külön is letölthetőek. Nagyon pozitív a gyerekeknek szóló feladatlapok egyesével 

való feltöltése, ez legalább egy kis segítséget nyújthat a játékokkal való első 

ismerkedéshez. Az itt található utolsó fül kezdeményezése is kiváló: ha bárki bővíteni 

szeretné a Tanösvényt ötleteivel, ott megteheti. Némileg lelombozó, hogy eddig 

egyetlen javaslat érkezett.  

Az igénylés menüpont alatt sajnos nem sokat magyarázzák a pontos tudnivalókat, 

tulajdonképpen csak az email-címet láthatjuk, amelyre rossz név van megadva, hogy 

kihez fog érkezni. (már nem Mátai Balázs, hanem Szénási Luca fiókjába futnak be az 

igénylések.) Ugyanennyire jó ötlet a menetrend feltüntetése, ugyanis ha valaki nem 

potenciális megrendelő, csak látogatóként szeretne (újra) találkozni a Tanösvénnyel, itt 

szerezhetne információkat. Állítólag a megadott email címről megkapjuk az óhajtott 

információt, de nekünk nem sikerült megszereznünk.  

A küldött képek rovat bevezető szövege azonnal árulkodik a honlap ápolatlanságáról: 

ugyanis az első mondatában azt állítja: mintegy két tucat helyszínen volt már a 

Vándortanösvény bemutatva (2014. decemberéig már 64 helyszínt megjárt). A 

képzeletet sem segíti igazán az oldal. Körülbelül 4 helyszínről 20-30 fotó érkezett (nem 

túl jó minőségű). Ennyi kép az illusztrációja annak, hogyan kell elképzelni a Tanösvény 

játékait. Sokkal nagyobb arányban találunk a látogatókról szóló képeket, mint magukról 

az eszközökről készülteket. Az Emlékmű tervek oldalán egyetlen képet sem találunk 

(pedig vannak elkészült emlékművek) a gyermekalkotások oldalon pedig összesen 

három kép van. A videók fül alatt nem találunk tartalmat semelyik aloldalon belül. 

A tanári segédlet, mely az összes játék szabályát is tartalmazza a neten elérhető, de 

egyébként minden játékhoz adott egy gyermekeknek írt játékleírás. A 300 oldalas 

kézikönyv kezelése sajnos nehézkes, mert túl sok, nehezen átlátható információt 

tartalmaz. A használatot bemutató videó sokat segítene a megrendelőknek, hogy 

könnyebben tájékozódjanak a játékok között. 
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4.3.3. Javaslatok a honlap megújítására 

A fent említett kurzus folyamán szerencsére igen nagy csapattal dolgozhattunk, hat 

különböző honlapterv is létre jöhetett a munkákból. Hogy ne mindenkinek ugyanaz 

legyen a feladata, a megrendelő felhasználókat különböző karakterisztikájú 

perszónákra89 osztottuk, s egy-egy perszóna célcsoportra kellett a weboldal tervét 

létrehoznia a grafikus tanulóknak. 

Így elkülönített csoportok lettek: rendezvényszervezőknek (például céges 

megmozdulások), fesztiválszervezőknek, hagyományőrzőknek, múzeumi 

megrendelőknek, iskolai pedagógusoknak, óvodapedagógusoknak. Minden 

holnaptervnek vannak erősségei és gyengéi. Alábbiakban a bennük összegyűlt legjobb 

ötleteket összegzem, tanulságként hogy mik lehetnének egy jó honlap erősségei. 

 

14. ábra A legjobban sikerült honlap tervek arculata (hagyományőrzőknek, múzeumoknak, fesztiválokhoz, 

óvodapedagógusoknak) Forrás: a TopSchool hallgatóinak munkájából90 szerkesztette a szerző 

Egy látványosabb honlapnál is fontos szempont kell, hogy maradjon, hogy könnyen 

megtalálható legyen a megrendelésre, kapcsolatfelvételre alkalmas aloldal. A kapcsolat 

menüpont a jobb felső sarokban ezt megvalósítja. Van olyan oldal, amely egy blogra 

irányít rá. Ez jó ötlet lehet, ha van valaki, aki rendszeresen tudja gondozni. Sokat lehet 

tanulni egymás tapasztalataiból, élővé teheti a Vándortanösvény kedvelők közösségét. 

                                                           
89 http://www.buyerpersona.com/wp-content/uploads/2011/06/The_Buyer_Persona_Manifesto.pdf 
90 https://www.pinterest.com/topschoolsuli/herman-ott%C3%B3-

v%C3%A1ndortan%C3%B6sv%C3%A9ny/ 

 

http://www.buyerpersona.com/wp-content/uploads/2011/06/The_Buyer_Persona_Manifesto.pdf
https://www.pinterest.com/topschoolsuli/herman-ott%C3%B3-v%C3%A1ndortan%C3%B6sv%C3%A9ny/
https://www.pinterest.com/topschoolsuli/herman-ott%C3%B3-v%C3%A1ndortan%C3%B6sv%C3%A9ny/
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Nagyon hasznosnak találom a Mi ez? fület rögtön a honlap tetején. A lényeges kérdés, 

hogy milyen tartalom van mögötte. A jelenlegi bemutatkozó szöveget például egy rövid 

videóval lehetne szemléletesebbé tenni. 

Egyik honlapterv (eltekintve az eredeti koncepciótól) egyetlen oldalon megszólítja a 

különböző célcsoportokat: tanároknak, múzeumoknak stb.… Ha valóban különböző 

információkkal tudunk szolgálni minden kategóriának, ez helyt álló lehet.  Ugyanezen a 

honlapon van egy menüpont, amin belül Herman Ottóról tudhatunk meg többet. Ez nagy 

segítség lehet azoknak, akik esetleg nem ismerik részletesen a Vándortanösvény 

névadójának életútját.  

Az egyik legfontosabb ötlet, ami ezeken a honlapokon megjelenik, a játékok közt való 

böngészés lehetősége a honlapon belül képekkel, magyarázattal. Ez a 300 oldalas tanári 

kézikönyv problémáját jelentősen csökkentené, és mindössze annyi volna hozzá a 

feladat, hogy a játékokat befényképezzük, azokról egy előzetes két-három mondatot 

írjunk és hivatkozzunk a Tanári Kézikönyv ide vonatkozó leírására. Még könnyebben 

használhatóvá válna az oldal, ha ezeket felcímkéznénk tematika és korosztály szerint, 

esetleg helyigény és játékidőt is feltüntetve. 

Egy oldalon megjelenik a célkitűzések menüpont. Fontos lehet, általában jó, ha a 

honlapon elérhetőek az egyes szervezetek küldetésnyilatkozatai (bár természetesen a 

Vándortanösvény nem szervezet).  

Az óvodásoknak készült honlap meglehetősen eltér a többi terv arculatától, de 

dinamikussága, és grafikai kifejezése kifejezetten illeszkedik a Vándortanösvény 

szellemiségéhez. Ez az egyetlen oldal, melyen könnyen észrevehető helyen ki van 

emelve az ingyenesség. Ez a fontos szempont valóban megjelenhet a honlapon, jól 

látható helyen.  

Mindamellett, hogy nagyon tetszik, hogy az összes megoldásban a menüpontok felett 

képeket láthatunk, fontos tanulság, hogy ezek akár értelemzavaróak is lehetnek, ha nem 

illeszkednek eléggé az alattuk található tartalomhoz.  

4.3.4. Sajtófigyelés 

Dolgozatomban tulajdonképpen csak azokat a megjelenéseket vizsgálom, melynek van 

online nyoma, azonban nem választom szét a híroldalakat az egyéb honlapoktól, mert 

lehetetlen meghúzni a határt, hogy mi hova számítson. Kizárólag a Google keresésre 
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voltam utalva, bár tudomásom szerint a NeKI gyűjti a sajtómegjelenésekre vonatkozó 

adatokat, ezt többszöri kérésre sem kaptam meg tőlük. 

A Herman Ottó Emlékév láthatóan sokat adott a nyilvánosságra, a kifinomult grafikához 

szorosan kapcsolódott a sajtóban való állandó megjelenés. A Vándortanösvény 

megjelenése eleinte az Emlékév beharangozójával egyszerre történt, általában 

ugyanezzel az egy mondattal: A diákok a kiadványok mellett a Herman Ottó 

Vándortanösvény című, interaktív oktatási anyaggal is megismerkedhetnek, amely jól 

követhető formában mesél a gyerekeknek a természet szeretetéről és védelmének 

fontosságáról91.   

Illetve másutt bővítve még pár mondattal: A Tanösvényhez tartozik egy részletes Tanári 

kézikönyv is, amely tartalmazza a használati utasítást és a szakmai háttérinformációkat 

‒ közölte az esemény kommunikációjával megbízott iroda az MTI-vel. A szakemberek 

úgy állították össze a tanösvényt, hogy az a lehető legtöbb óvodába, iskolába, 

múzeumba, oktatóközpontba, művelődési házba és más közösségi intézménybe is 

eljuthasson92.  

Sokszor találkozunk az MKNE bemutatkozásával, ami az Emlékév honlapjáról elérhető: 

A Tanösvény óvodáskortól középiskolás korig terjedő gyermekek számára készül (de 

felnőttek is próbálhatják a szórakoztató és egyben gondolkodtató játékokat). A kicsi 

szép jegyében fizikailag kisméretű, egyszerű, tartalmilag, gondolatilag tágas. Weöres 

Sándor egyik legszebb gondolatát képzeljük bele: Alattad a föld, fölötted az ég, benned 

a létra. Mottónk pedig: …te is lehetsz Herman Ottó!93”. 

A Baár-Madas Gimnáziumban való bemutatásról egy bővített szöveg látott napvilágot, 

rengeteg helyen újraközölve94. Talán a legtöbb sajtómegjelenést az Esztergomi Duna 

Múzeum Múzeumok Őszi Fesztiváljába illesztett programja kapta, nagyrészt a fenti 

idézetekből összevágott beharangozójával. 

Megállapíthatjuk, hogy a megrendelő-felhasználók beharangozóikban nagyrészt a fent 

hozott idézetekből vágják össze a saját meghívójukat. Szinte minden múzeum és 

                                                           
91 pl. http://mno.hu/tudomany/kezdetet-veszi-a-herman-otto-emlekev-1209114 
92 http://www.boon.hu/bemutatjak-a-herman-otto-vandortanosvenyt/2556767 
93 http://www.hermanottoemlekev.hu/ 
94 http://moderniskola.hu/monitor/kultura-termeszettudomany-oktatas-bemutatjak-herman-otto-
vandortanosvenyt 

http://www.boon.hu/bemutatjak-a-herman-otto-vandortanosvenyt/2556767
http://www.hermanottoemlekev.hu/
http://moderniskola.hu/monitor/kultura-termeszettudomany-oktatas-bemutatjak-herman-otto-vandortanosvenyt
http://moderniskola.hu/monitor/kultura-termeszettudomany-oktatas-bemutatjak-herman-otto-vandortanosvenyt
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bemutatóhely honlapján ezekkel csalogatják a látogatókat. Kivételes eset, hogy volt 

helyszín, ami saját plakátot is készített: 

 

15. ábra Plakát a Vándortanösvényről a Mosonmagyaróvári Futura Központ szervezésében95 

Változatosabb képet látunk amikor azokat az intézményeket vizsgáljuk, ahol már járt a 

Tanösvény, és a tapasztalatokat beszámoló formájában teszik közzé. Jó példa a csepeli 

önkormányzati nap, ahol az előzetes hirdetményből nem sok minden derült ki, ám a 

beszámoló színessé vált attól, hogy megszólaltatták a demonstrátort: 

„…Hasonlóképpen, a logika megmozgatásával hódított a Herman Ottó 

Vándortanösvény. Több mint 30 természettudományos kaland, képzett segítők, 

fantasztikus eszközök várták a legkíváncsibb gyerekeket és felnőtteket. Az egész 

játékkészlet arra szolgál, hogy olyan természeti jelenségekkel játszunk, amelyekkel 

Herman Ottó, a híres polihisztor foglalkozott. Ő vezette be Magyarországon a Madarak 

és fák napját, vannak tehát a fák növekedését, elágazásait bemutató játékaink és a 

madarakkal, a repüléssel kapcsolatos kísérleteink is” – mondta el Vásárhelyi Tamás, a 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület munkatársa. A varázssátor egész nap teltházzal 

                                                           
95 http://www.infomovar.hu/program/v:herman-otto-vandortanosveny-13-03/#.VOJEifmG8fU 

 

http://www.infomovar.hu/program/v:herman-otto-vandortanosveny-13-03/#.VOJEifmG8fU
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üzemelt, hiszen ki ne akarná tudni, hogyan szövi hálóját a vízipók vagy hogy hogyan 

lehet a lebegéssel kísérletezni?” 96  

Gyakori, hogy a tanintézmények egy pár soros (általában a fenti bemutatókból 

szerkesztett) leírás után egy fotóalbumot jelentetnek meg a neten. Így volt vele a például 

a Rogers Akadémia97, A Zirci98 vagy a Nagykovácsi Általános Iskola99 is. Bár ez utóbbi 

a fent ismertetett bemutatón kívül még hozzáteszi: Osztályaink egy igazi játszóház 

részesei lehettek, amely a szórakozás mellett tanított is. A 45 perces foglalkozások 

rövidnek bizonyultak, ezért bízunk benne, hogy a második félévben ismét 

kikölcsönözhetjük ezt az interaktív kiállítást.100.  

Az Emlékév facebook oldala101 is elsősorban képeket közöl az eseményekről (igen 

bőséges a galériája, egyetlen iskola beszámolóját találtam csak a XIII. kerületi Herman 

Ottó Iskolából. 

A Csobánkai Oszoly Egyesület bemutatója izgalmas, hiszen amellett, hogy saját 

szöveggel mutatja be (amelyben a felfedezéses tanulást is megemlíti), jó példa arra, 

amikor egyetlen intézmény vállalja, hogy összefogja a környékbeli többi intézményt: A 

Herman Ottó Vándortanösvény nem más, mint egy vándorló interaktív polihisztor 

játszóház.  Ez ugyan-úgy valami újdonság, mint a nagy tudós életének fordulói után 

felmutatott minden komoly eredménye. Követhető példaként mutattuk be a polihisztor 

sokoldalú érdeklődését és a valóság iránti kíváncsiságát, s ezt ötvöztük a legkorszerűbb 

tanulási módszerrel, a felfedezéses tanulással, ami lassan kezd tért hódítani a hazai 

közoktatásban. Ezeket az élményt nyújtó oktatási anyagokat országszerte 

vándoroltatják. Egyesületünk egy héten keresztül egy általános iskolában és egy 

óvodában mutatta be a tanösvényt102. 

                                                           
96 http://csepel.info/?p=37147 
97 http://www.rogersakademia.hu/index.php/elmenypedagogia/elmenos-kulso-
programok/2014-2015/event/rogersakademia@6078991232075399505 
98 http://www.reguly.hu/galeria.html?func=viewcategory&catid=169 
99 https://plus.google.com/photos/104660661944334436368/albums/6093495031639750561 
100 http://nagykovacsi-iskola.hu/hu/hirek/450-herman-otto-emlekev-2014 
101 https://www.facebook.com/HermanOttoEv/?fref=ts 
 
102 http://oszoly.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=415:herman-otto-

vandortanoesveny-csobankan&catid=74:rendezvenyek&Itemid=56 

 

http://csepel.info/?p=37147
http://www.rogersakademia.hu/index.php/elmenypedagogia/elmenos-kulso-programok/2014-2015/event/rogersakademia@6078991232075399505
http://www.rogersakademia.hu/index.php/elmenypedagogia/elmenos-kulso-programok/2014-2015/event/rogersakademia@6078991232075399505
http://www.reguly.hu/galeria.html?func=viewcategory&catid=169
https://plus.google.com/photos/104660661944334436368/albums/6093495031639750561
http://nagykovacsi-iskola.hu/hu/hirek/450-herman-otto-emlekev-2014
https://www.facebook.com/HermanOttoEv/?fref=ts
http://oszoly.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=415:herman-otto-vandortanoesveny-csobankan&catid=74:rendezvenyek&Itemid=56
http://oszoly.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=415:herman-otto-vandortanoesveny-csobankan&catid=74:rendezvenyek&Itemid=56
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Izgalmas a lurkóvilág, az óvodapedagógusok által üzemeltetett honlap103. Itt egy 

beszámolót és ajánlót egyszerre látunk. Az egyik legbővebb ilyen jellegű megjelenés, 

önálló szöveggel. 

Valódi, független programajánló sajtóbeszámolót alig találni, ám a Fidelio például 

kétszer is ajánlotta a szülőknek, hogy gyermekükkel keressék fel a programot. Akik 

taliándörögdi Művelődési Ház "zöld zugolyában" a Herman Ottó-emlékév tiszteletére 

olyan mobil tanösvényt alakítottak ki, ahol diákokból álló segítők kalauzolják végig az 

érdeklődőket az egyes állomásokon, közben pedig izgalmas kísérletekkel és játékos 

feladatokkal színesítik a bemutatót104. Majd a Sziget Fesztiválról már erre a 

megjelenésre utalva olvassuk: Mindenképp keressük fel a Civil Szigetet is, … irány a 

Herman Ottó Tanösvény sátra - ami rengeteg természetismereti-logikai feladattal várja 

a gyerekeket, és ami már a Művészetek Völgyében is elnyerte tetszésünket105. 

Az Emlékév lezárásaként ismét közzé tett egy hírt a NeKI, melyet a sajtó több helyen 

utánközölt. Ebben egy fél mondat szól a Vándortanösvényről: Herman Ottó öröksége a 

Magyar Mezőgazdasági Múzeumban címmel decemberben tárlat nyílt a 

Vajdahunyadvár épületében, valamint fontos eseménye volt az elmúlt évnek a Herman 

Ottó-vándortanösvény megszervezése is, hiszen az interaktív "polihisztor játszóház" 

sorra járta a közoktatási intézményeket, és a tudós munkásságát bemutatva aktív 

tanulásra késztette a diákokat106. (Itt érdemes megjegyezni, hogy a NeKI által kiadott 

sajtóanyagokban következetlen a név helyesírása, így nem csoda, hogy a többi 

sajtótermékben is az.) 

Részletes, nyomtatott sajtóból való beszámolóra remek példa a kolozsvári Magyar 

Közoktatás című lapban megjelent Felfedezéses tanulás, avagy Herman Ottó 

Vándortanösvény három banánosdobozban bemutató írás107. A pedagógiai lapban 

megjelent írás egyaránt tudósítás és szakmai beszámoló, amely megszólaltat a 

látogatókat és demonstrátort is.  

                                                           
103 http://www.lurkovilag.hu/index.php?c=1974 
104 http://fidelio.hu/bobita/2014/08/01/hangulatjelentes_kapolcsrol/ 
105 http://fidelio.hu/bobita/magazin/gyerekkel_a_szigeten 
106 http://www.hirado.hu/2015/01/30/parlamenti-emlekulessel-es-konferenciaval-zarul-a-herman-

otto-emlekev/?source=hirkereso 
107 Kerekes Edit: Felfedezéses tanulás, avagy a Herman Ottó-vándortanösvény három banánosdobozban 
– Interaktív polihisztor játszóház; IN: Magyar Közoktatás Communitas, Kolozsvár, 2014. augusztus ‒ 
szeptember  

http://www.lurkovilag.hu/index.php?c=1974
http://fidelio.hu/bobita/2014/08/01/hangulatjelentes_kapolcsrol/
http://fidelio.hu/bobita/magazin/gyerekkel_a_szigeten
http://www.hirado.hu/2015/01/30/parlamenti-emlekulessel-es-konferenciaval-zarul-a-herman-otto-emlekev/?source=hirkereso
http://www.hirado.hu/2015/01/30/parlamenti-emlekulessel-es-konferenciaval-zarul-a-herman-otto-emlekev/?source=hirkereso
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Részletes pedagógiai szakmódszertani beszámolókat máshonnan is ismerünk. Megjelent 

természetesen a Herman Ottó Emlékév záró konferenciáján108 Saly Erika 

előadásában109, illetve a 4. Múzeumandragógiai Konferencián Vásárhelyi Tamás 

számolt be a tapasztalatokról. 

Összességében elmondható, hogy a készítők részéről kevés megjelenést találunk, az 

elégedett kölcsönvevőktől pedig saját programként való beszámolók jelennek meg, 

sokszor csak galéria formájában. A Tanösvényt megrendelő későbbi kiállítók a hirdetés 

elkészítésében szeretnének kész sajtóanyagokra, esetleg plakátra támaszkodni, jó volna 

tehát, ha változatos szövegeket kínálna ehhez a Tanösvény, illetve egy minőségi, szép, a 

koncepcióhoz illeszkedő plakát nyersanyaga elérhető lenne számukra, hogy azt saját 

magukhoz illesztve felhasználhassák. Ugyan különösebb reklám és marketing nélkül is 

nagy a kereslet a gyűjtemény iránt, azonban ez nem zárja ki a megjelent sajtóanyagok és 

beszámolók gyűjtését és egy oldalon való közzétételét, ez ugyanis támpont lehet a 

következő kölcsönzők számára, így tudnának a „kollektív tapasztalatból” tanulni, és 

ezzel kiteljesítené a közösségformáló küldetését is a Tanösvény. 

4.4. Egyéni megfigyelések és tapasztalatok 

A Vándortanösvénnyel való sokszoros kapcsolódásom miatt rengeteg tapasztalatot 

szereztem a projekt életét végigkövetve.  

Az első szerepemként szerzői szemmel láttam a Tanösvénybe. Fontos, hogy egyszer 

sem voltam jelen a Tanösvény alapozó megbeszélésein. A feladatra Vásárhelyi Tamás 

kért fel, óra közi szünetekben megbeszélve, pontosítva a részleteket. Ő javasolta 

feladatnak, hogy a Madárkás ruhacsipesz játékot írjuk le 2 évfolyamtársammal, és 

lehetőséget adott arra is, hogy saját ötlet alapján dolgozzunk ki egy játékot. Mi az 

emlékmű tervezést (Emlékmű Herman Ottónak és az Emlékévnek) választottuk, ugyanis 

végignézve az akkori listát, hiányzónak találtuk az alkotó feladatokat, mindamellett 

pedig elképzelésünk szerint ez összeköthette volna a kölcsönző intézményeket az 

ötleteiken, megosztott élményeiken, alkotásaikon keresztül (ha az elkészült emléktervek 

elkezdtek volna gyűlni a dossziéban). 

Mind a két játékról tudjuk, hogy nem tartozik a legnépszerűbbek közé, bár mind a kettőt 

láttam működés közben, és szerintem értékes alkotások születtek. Ezen kívül mind a két 

                                                           
108 http://www.hermanottoemlekev.hu/Herman_Otto_Konferencia_Kiadvany_2015.pdf 
109 https://www.youtube.com/watch?v=Y6UJcD6jLzQ&feature=youtu.be 

http://www.hermanottoemlekev.hu/Herman_Otto_Konferencia_Kiadvany_2015.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Y6UJcD6jLzQ&feature=youtu.be
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feladat közöl új ismeretet: az egyik a madarak testfelépítését, tollazatának mintáját segít 

megismerni, a másik érzékenyít a már meglévő emlékművekre. A fő probléma ezekkel a 

játékokkal, hogy van alapanyagigényük, amelyet az ingyenes Vándortanösvény nem tud 

biztosítani, csak azokon a helyszíneken kerülhetnek elő, ahol a fogadó intézmény 

vállalja a költségeket.   

 

16. ábra A leírt játékainknak születtek jó eredményei (forrás: vandortanosveny.hu, saját fotók) 

2014 végén, a cserével kapcsolatban Vásárhelyi Tamás ismét megkért, hogy jegyezzek 

le egy játékot. A meglévő esztergált fatojásokhoz kellett játékleírást készítenem. 

Addigra sokkal nagyobb tapasztalatom volt arról, hogy mi működik a Tanösvényben, és 

már többször próbáltam ki mindenféle játékot demonstrátorként a meglévő tojásokkal. 

Ezután jött az ötlet, hogy az adott tematikára egy hosszabb, több játékból álló leírást 

készítsek, ami korosztályokhoz illeszthető. Mielőtt beadtam a lejegyzett játékot, a Szent 

Gellért Katolikus Általános Iskola és Gimnázium Természettudományos Teadélután 

nevű programján többet is teszteltem belőle. Az ottani tapasztalataim alapján nem 

változtattam már sokat, bár tisztában vagyok vele, hogy vannak köztük olyan 

feladványok, amelyek csak speciálisabb körülmények között működhetnek, egy 

fesztiválon például igen keveset lehet belőle hasznosítani. Később, Kapolcson 

demonstrátorként örömmel láttam, hogy más előadók milyen jól tudják használni a játék 

egyszerűbb elemeit. 

A második szerepemben demonstrátorként szereztem a tapasztalataim legnagyobb 

részét, mivel ezáltal több mint 10 helyszínre eljutottam, ahol a Vándortanösvényt 

kiállították, és közben folyamatos interakcióba kerültem a látogatókkal, így a hivatalos 

véleménykutatáson kívül spontán is találkoztam a közönség reakcióival. Természetesen 

legtöbbször a látogatók érdeklődése, figyelme jelentette a pozitív visszajelzést, illetve 

sokan lelkendeztek hangosan is. Mivel én legszívesebben úgy mutatom be a játékokat, 

hogy kevés látogatóval lassan végigmenve elmélyedek a különböző feladatokban, a 
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velük való beszélgetésekben sokszor érkezett olyan kritika is, hogy épp egy-egy játékot 

nem kedvelnek, vagy nem értik pontosan a játék célját (például a ciripelőszervek 

hangját nem érzik hasonlónak). Tudom, hogy ez a bírálat sokszor rajtam múlt: éppen a 

Játékok a tojással bemutatása kapcsán volt kettős érzésem. Néha nagyon jól sikerült a 

látogatók számára valamit átadnom, és néha elhalt az a rész. Sok tényező együttállása 

szükséges ahhoz, hogy egy játék és a látogató találkozása valóban sikeres legyen. 

A demonstrátori szerepem legfőbb tanulsága mégsem ez. Először a Gyerekszigeten 

mutattuk be pár évfolyamtársammal együtt a már teljes gyűjteményt (előtte már 

találkoztunk a játékokkal például a Természettudományi Múzeumban való gyakorlatunk 

során), majd eljutottunk vele a Sziget Fesztiválra is. Ugyan ezen a két nagyon 

különböző atmoszférájú helyszínen is jól működött az egész, de például a tematikába 

illesztés (azaz a játékok összekötése Herman Ottóval) nem valósult meg. Kapolcson 

tanultam meg Vásárhelyi Tamástól, mit jelent demonstrálni, és hogyan válik ez a sok 

játék kiállítássá. Azt gondolom, hogy aki ezt nem látja, az nehezen kezeli ezt a 

gyűjteményt így, és az megmarad egy nagy halom játéknak. 

Már a Tanösvény elindulása után nagyon hamar megkaptam az értékelő szerepét is. 

További 4-5 helyszínre jutottam el csak megfigyelőként. Legizgalmasabb élményeim itt 

az általános iskolai és gimnáziumi bemutatások voltak, például Németh Máriánál tett 

látogatásom a Petőfi Sándor Gimnáziumban, ahol több tanár szoros együttműködésével 

tanórába illesztve találkoztak a diákok majdnem az összes játékkal, és az egészet egy 

iskolai verseny zárta le. Ugyancsak izgalmas tapasztalat volt a 2014-es tatai Vadlúd 

Sokadalom, ahol két sorozata is jelen volt a Tanösvénynek. Az egyiket a NeKI dolgozói 

mutatták be, a másikat közösségi szolgálatos diákok. Mit sem tudó látogatóként 

végigmenve a diákok között érdekes bemutatásokat hallottam, sok egészen eredeti 

magyarázatát jelenségeknek (sajnos néha téves információkat)… Ugyanitt találkoztam a 

Madárodú kirakó játékkal egy MME képviselő bemutatásában. Több mint fél órán 

keresztül szívtam magamba tőle az érdekes információkat, ami a játékhoz kapcsolódik. 

Ebből vontam le azt a tapasztalatot, hogy a Tanösvény minden helyszínen, az összes 

kiállító kezében más arcát mutatja, s hogy a játék mögött álló demonstrátor szerepe 

fokozott jelentőséggel bír. 
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Értékelőként szerepet kaptam a Vándortanösvény első évi tanulságainak levonásában110 

és javaslatokat tettem a változtatásra. Az addig hozzám elérkezett értékelések alapján 

ajánlottam a cserét. Kifogásoltam, hogy több gyereklap nem tölti be elég jól a 

funkcióját. Ezeket megpróbáltam átírni, de végül a döntéshozók úgy találták, hogy a 

kiszemelt gyereklapokra ugyan valóban ráférne a változtatás, de az én javaslataimtól 

sem lett átütően jó az új változat. 

A végére hagytam, de számomra nagyon fontos, hogy mikor elsőként láttam Vásárhelyi 

Tamást a Vándortanösvényben csoportot végigvinni, akkor magam is egyfajta 

látogatóként vettem részt a „tárlatvezetésen”. Engem is magával ragadott az az „aha” 

élmény, melyet a Tanösvény tapasztalatom szerint nyújtani tud, és amit a saját 

látogatóimnak át szeretnék adni. 

 

5. Az értékelések összegzése 

People ask you for critism but they only want praise 

/Somerset Maugham/  

A mottónak választott sor ennyit jelent: az emberek kritikát kérnek, de csak dicséretet 

várnak. A Vándortanösvény értékelésekor nem nehéz rengeteg dicséretet 

megfogalmazni. s ami kritikával élek azért teszem, mert a folytatásnál segítséget 

nyújthat, hogy az így kialakult műfaj egyre tökéletesebbé, kiválóbbá váljék. 

Összességében azt mondhatjuk, hogy minden vizsgált csoport elégedett, és 

tulajdonképpen minden célját és funkcióját sikeresen tölti be a Tanösvény. Az országos 

projekt, bár példa nélküli, mégsem hordoz sok gyermekbetegséget, érettnek tekinthetjük 

ezt a megvalósulását. 

Számos nehézség vagy hiányosság, ami a Tanösvény életében realizálódik valójában 

bizonyos más szempontok előtérbe kerülése miatt jön létre. Tehát sokszor nem előnyt 

vagy hátrányt lehet felsorolni, hanem döntéseket: ezt vagy azt képvisel ezek ellenkezője 

ellen.  

                                                           
110 8. Melléklet 
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5.1. A tartalom 

 Szakmaiság: 

Szakmai szempontból sehol sem érte kritika a Tanösvényt. Lehetne benne még többféle 

téma, és hiányolják a nehezebb feladatokat, feladatlapokat, TOTÓ-t esetleg. Van, aki 

szívesen látna módszeres kutatási eredményeket is, bár ez minden bizonnyal nem illik a 

gyűjtemény jelenlegi arculatába. 

 Tanulási lehetőség 

Vásárhelyi Tamás szavaival élve: A Herman Ottó Vándortanösvény, amellett, hogy sok 

mindent tanít a természetről, illetve közelebb visz Herman Ottó polihisztorságához, 

alkalmas arra, hogy gyermek és felnőtt (és pedagógus is) megtapasztalja az 

élményszerű tanulás örömét anélkül, hogy tanulásra gondolna, gyakorolja a logikus 

(akár a tudományos) gondolkodást, és más kompetenciákat is fejleszt111. Az 

alkalomszerű találkozás inkább az affektív tanulást segíti. A tételes ismeretek 

elsajátításához jó lenne a tanórákon az odavágó, már megtapasztalt élményeket 

felidézni. 

 Megjelenés 

Kevés helyen sem merült fel a Tanösvénnyel szemben kritikaként a megjelenés, 

valójában csak a visszafogottságát kritizálják. A „kicsi-szép”112 elvét így tudja átadni, 

de ahhoz, hogy az üzenet eljusson a látogatóhoz, először oda kell vonzania a látogatót. 

A roll-upok megjelenését mindenki dicsérte. 

 A játékok témája, formája, nehézsége 

Senki sem reklamált olyan játékra, ami nem illett bele a koncepcióba, de volt, aki még 

többet is szívesen látott volna. Mindemellett többször elhangzik a kritika, hogy túl sok, 

ám az elképzelés lényege szerint ez teszi alkalmassá a gyűjteményt, hogy mindenki 

találhasson az érdeklődésének megfelelőt benne. A játékokat változatosnak tartják, bár 

van, akinek szemet szúr a kirakók nagy hangsúlya. A bolti játékok beillesztése 

többeknél fennakadást okoz, de látjuk, hogy sokan említik a kedvenc játékaik közt a 

készen szerzett részeit a Tanösvénynek. Többen úgy tartják, hogy a célkorosztály még 

                                                           
111 Vásárhelyi 2015. 
112 Ernst Friedrich Schumacher: A kicsi szép; Tanulmányok egy emberközpontú közgazdaságtanról 
Katalizátor Kiadó, Budapest, 2014. 
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nem elég tág, további differenciált nehézségű feladatokkal valóban mindenki 

gazdagodhatna számára megfelelő új ismeretekkel a gyűjtemény látogatás során. Nem 

illeszthető bele jobban a koncepcióba, de az alkotó feladatokat sokan hiányolták. Bár a 

fiatalok hiányolják az elektronikus eszközöket, azok valószínűleg nem harmonizálnának 

a Tanösvény üzenetével. 

 A Tanösvény üzenete 

A Vándortanösvény Herman Ottó nevével fémjelezve arra volt hivatott, hogy a 

tiszteletreméltó névadó értékrendjén keresztül hívja fel a látogatói figyelmét a világban 

való tudatos életmód jelentőségére. Az értékelések alapján ez akkor is sikerült, ha 

esetenként a névadó konkrét személye a háttérbe is szorult. 

5.2. A működésmód 

 Kölcsönzés 

A kölcsönzéssel kapcsolatos nehézségek a mindenkori logisztikai koordinátort erősen 

sújtják. A kölcsönzési időt többen kevésnek tartják, ezen további, széles kör 

rendelkezésére bocsájtható sorozatok segítenének. A Vándoroltatás megszervezése 

szorosabb intézmények közötti együttműködéssel jóval könnyebbé válna. A kölcsönzők 

között akad, akinek még ez a kevés szállítással járó költség is megterhelő, illene a 

Tansövény szelleméhez, ha valamilyen támogatott alapból ezeknek a nehezebb 

helyzetben levő intézményeknek segíteni tudna.  

 Karbantartás 

A sok apró játékelem, a törékeny, érzékeny darabjai a Tanösvénynek sokat adnak hozzá 

a hangulathoz, így tartják jónak a kölcsönzők, a látogatók emiatt töltenek el vele sok 

időt szívesen. Azonban ennek ára van: a leltár, a csomagolás nehézkesebb, a 

megrendelő felhasználó pedig, aki először találkozik a Tanösvénnyel, nehezen igazodik 

ki benne, holott csak kevés ideje van használni a gyűjteményt. 

 Kommunikáció 

A Tanári kézikönyv, mint a kommunikáció legvaskosabb eleme, egyértelműen nagyon 

fontos, de nem tölti be megfelelően célját és funkcióját. Nehezen kezelhető a hatalmas 

PDF dokumentum, melynek csak bizonyos részei érhetőek el kattintással, de teljes 

navigációra nincsen lehetőség dokumentumon belül. Nagyon hiányzik az illusztráció. A 
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honlap rengeteg betegséggel küzd, a megjelenése nem szép, nem érhetőek el a 

szükséges információk, s amik megtalálhatóak rajta, azok elavultak. Gondozatlan. 

5.3. Projekt 

 Szereplők elégedettsége 

A Vándortanösvény minden megrendelője és készítője tulajdonképpen elégedett a 

megvalósítással. Fontos szerepe van ebben a megrendelő bizalmának és a projektfelelős 

türelmének, hogy minden készítőtől kiharcolta a lehető legjobb játékleírást. Semmilyen 

nagyobb hibáról nem értesültem: a játékok időben elkészültek, az átadás rendben 

lezajlott, a kifizetések megtörténtek.  

 A háttér rendezettsége 

Megszenvedte azonban a Tanösvény a tulajdonosi váltást. Mind az elsődleges 

megrendelő kikerülése a háttérből Vida Antal távozásával, mind a készítők kezéből való 

kivétel sajnos negatív hatásúak. Azáltal, hogy kikerült egy lelkes szervező kezéből 

(valamint a készítők és lelkes demonstrátorok is eltávolodtak), a Tanösvény által 

képviselt személyesség és problémamegoldás sem tudott a továbbiakban érvényesülni.  

5.4. Javaslatok megfogalmazása 

A Vándortanösvény egy sajátos kezdeményezés arra, hogy miként lehet a lehető 

legkevesebből a lehető legtöbb ember számára hasznosítható, könnyen hozzáférhető, 

élményszerű tudást átnyújtani. Bár ez a projekt tényleg igen kevésből meg tudott 

valósulni, valószínűleg a szerénysége okán hordoz olyan problémákat, amelyek 

meglehetősen nehezítik a működését. 

A legelső észrevételem a jövőre nézve az, hogy egy ilyen gyűjteményt úgy érdemes az 

útjára engedni, hogy rendelünk mellé egy személyt, akit fizetünk azért, hogy gondozza 

azt. Ugyanis a teljes körű gondozás jóval többet jelent annál, mint hogy a sorozatok 

vándoroltatását megszervezi, és tisztán tartja a játékokat, ügyel, hogy lehetőség szerint 

hiánytalan szettek kerüljenek csak a megrendelőkhöz. Az ő feladata volna ezeken kívül 

a honlap karbantartása, bemutatók szervezése, központok felkeresése, melyek 

vándoroltatják a szűkebb környezetükben. A reklámozás, a sajtóval való kapcsolattartás, 

a lehetséges megrendelő felhasználók felkutatása, és számukra kedvező ajánlattétel. 

Foglalkozhatna az intézmények tapasztalatainak begyűjtésével, melyet a honlapon 

közzétehet, mint javaslatok, észrevételek, vagy illusztrációként és motivációként galéria 
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és videó sarok formájában. Ha az illető jó demonstrátori képességekkel is meg van 

áldva, akkor segíthet az egyes helyszíneken, rendezvényeken a bemutatásban, s 

amennyiben rendezvényre más demonstrátorokat is vinni kell, az ő feladata volna a 

csoport megszervezése. Ha a honlapon közzé tenné, hogy merre jár a Tanösvény, a 

lelkes látogatók tisztában lennének vele, hogy hol lelhetnek rá legközelebb. Még 

ideálisabb esetben egy sorozat állandóan megtekinthető lenne egy kiállítóhelyen, akár 

csak ha csoportok előzetes bejelentkezésével is. 

Más jellegű javaslatom, hogy a gyűjteményt ketté lehetne szedni, egy szűkebb, és egy 

tágabb részre, vagy lehetne korosztályok szerint vagy rendezvény jellege szerint 

csoportosítni a játékokat. Így kisebb (például iskoláknak vagy fesztiválokra való) 

csomagokat is lehetne kölcsönözni. Ugyanis, hiába, hogy a három doboz befér a 

csomagtartóba, még így is nagyobb szállítási energiát kíván meg ahhoz képest, hogy 

mennyi játék kerül elő egy-egy helyszínen. Ha lenne kisebb szett, annak a leltározása is 

könnyebbé válna. 

Arra a kérdésre, hogy milyen forrásból lehetne segíteni az elmaradt régiókat, a 

javaslatom, hogy a jobban sikerült játékokat szépen legyártva árusítani lehetne. Többen 

jelezték, hogy volna erre igény a megrendelő-felhasználók részéről, és személyesen a 

látogatók is többször említették.  

A játékok csomagolása, megjelenése, bár lehetne szebb, egységesebb, de nem okozott 

jelentős gondot egyik vizsgált csoportnak sem. Azonban érdemes lehet megfontolni a 

kérdést, hogy nem volna-e jó ötlet legalább egy vagy két figyelemfelhívó, látványos 

játék legyártása, ami nagyobb rendezvényeken is odavonzza a látogatókat. 

5.5. Jövőbeli lehetőségek feltérképezése  

A szakdolgozatom hűen tükrözi azt, amit a valóságban is látunk. A játékgyűjtemény 

sikeres, az emberek örömmel kölcsönzik, ahol egyszer járt már a Tanösvény, oda 

visszavárnák. Azonban azok az utak, melyekre most kell rátalálnia a módszernek, még 

mindig járatlanok; az Emlékév lezárta után új kérdés az, hogy miként tud önfenntartóan 

működni a vándoroltatásra kialakított rendszer. 

A jelenlegi 8 sorozatból hetet folyamatosan vándoroltat a NeKI, egy pedig az MKNE 

állandó kölcsönzésében van. 2015. december közepén a MKNE elhivatott munkatársai 
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összegyűltek, hogy a náluk lévő Tanösvény kihasználását fokozottabban, tudatosabban 

szervezzék, és javaslatokat tegyenek a működésre. 

Mint ahogy az értékelésem végén fény derült rá, tudomásul kell venni, hogy a 

működtetés egy állandóan elérhető gazdát kíván. Hisz a vándoroltatáson kívül a 

kapcsolattartás, a leltározás, a karbantartás, és az átadás-átvételnél való jelenlét 

minimális elvárás. Ezen felül a karbantartás maga is költséges, emiatt fontos megtalálni 

a módját, hogy egy állandó forrás rendelkezésre álljon, amiből finanszírozni lehet az 

elveszett, megrongálódott részek pótlását.  

Erre kiválóan alkalmas lenne a játékok egyesével vagy csoportosan való árusítása, 

illetve olyan rendezvények szervezése, amelyekre a demonstrátorokkal és 

kiegészítésekkel együtt a Tanösvény már nem ingyenesen érkezne, hanem valamennyi 

programköltséget kapna. Ilyenek lehetnek önkormányzati vagy céges családi napok, 

fesztiválok vagy gyerekzsúrok. 

Ahhoz, hogy a fizetőképes keresletet megtalálják, hangsúlyt szeretnének adni a 

reklámnak; kis szórólapokkal és néhány játékkal készülnek országos ökoiskola 

találkozókra és egyéb rendezvényekre. A Tanári kézikönyv felfrissítéséről, 

használatának megkönnyítéséről is döntöttek. 

A jövőre vonatkozó megállapítás az is, hogy maga a kiállítói-pedagógiai módszer 

kifejezetten sikeres, és ez indokolttá teszi más tematikákra való felépítését is. 2017. 

Kaán Károly (kitűnő erdész, természetvédő) születésének 150 éves jubileuma, az ő 

tiszteletére is lehetne emlékévet szervezni. Az Egyesületnek többféle projektje futott és 

fut az erdő, a biodiverzitás, a természet védelme témában, ezért egy erdészeti tematikájú 

interaktív vándor-játszóház születhetne ennek keretében. Azt remélem, a 

szakdolgozatom megállapításai segítenek, hogy az ezt követő gyűjtemények még 

tökéletesebben tölthessék be funkciójukat. 
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1. Melléklet: Interjú Vida Antallal 

Hogyan indult az Emlékév, és benne a Vándortanösvény gondolata? 

2011 decemberében felajánlották egy, a NeKI keretein belül újonnan létesülő 

természetvédelmi osztály vezetését, melyhez azonban sajnos sem pénzt, sem státuszt 

nem tudtak adni. Gondoltam, ha élő embereket nem vehetek fel, akkor egy halottal 

fogok dolgozni. Rájöttem, hogy hamarosan eljön Herman Ottó halálának 100. 

évfordulója, és így alakult az Emlékév gondolata. Hamar kidolgoztunk egy tervet az 

Emlékévvel kapcsolatban, amelyben már szerepeltek iskolai programok is. De ennek 

még semmi köze nem volt ahhoz, amit Vásárhelyi Tamás hozott magával. 

Vásárhelyi Tamás hogyan került bele az Emlékév szervezésébe? 

Amikor kitaláltam, hogy Herman Ottó lesz a téma, természetesen utánajártam 

mindennek, ami eddig a témában megjelent. Akkor bukkantam rá Vásárhelyi Tamás és 

Treiber Zsuzsa Nyitott szemmel Herman Ottó útjain című felfedező füzetére. Vásárhelyi 

Tamást ismertem már, több évtizeden keresztül kollégák voltunk a múzeumban. Nem 

volt köztünk semmilyen nexus, de mindig is egy kiváló múzeumpedagógusnak 

tartottam, s tudtam, hogy nagy tisztelője Herman Ottónak. Ezek miatt kértem fel az 

Emlékév szakmai kurátorának. Ez egy kiváló szerep: a kurátor helyzete megfoghatatlan, 

nincs státusza, nem lehet kirúgni és nemigen vonható kérdőre. Ellenben mivel a 

döntéshozók közt nem akadt szakember, úgy gondoltam, kell valamilyen 

megkerülhetetlen ellenpont. A kurátor felemelheti a szavát, ha valami nem rendben 

zajlik. Tehát egy efféle társadalmi megbízatás jutott neki. 

És hogy lett ebből Vándortanösvény? 

2013 decemberében, mikor az Emlékév pontos tervét már elfogadták, úgy tűnt, hogy a 

projekt pénz nélkül marad. Végül az utolsó pillanatban kaptunk rá 80 millió forintot, 

amiről 4 napon belül meg kellett kötnünk a szerződéseket. A biztos sikertelenség 

tudatában belevágtunk, és így kapta meg Vásárhelyi Tamás a Vándortanösvény 

megszervezésének a feladatát. Azt hiszem az ő fejében ez akkor már egy létező dolog 

volt, csak át kellett dolgoznia, ki kellett terjesztenie az Emlékév kereteihez illeszkedően.  
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Rábíztad, hogy mi lesz belőle? 

Igen! Kevés emberrel dolgoztam úgy életem során, főként, ha a végső felelősség az én 

vállamon volt, hogy teljesen meg tudtam bízni benne. Nem tartottam tőle egyáltalán, 

hogy rossz dolog sülne ki belőle. 

Mennyire láttál bele a Vándortanösvény készületébe? 

Hát, ha viccesen akarnék fogalmazni, azt mondanám semennyire. De persze ez nem 

igaz, Tamás rendszeresen mesélt a készületről, de valójában úgy kell elképzelni ezt az 

időszakot, mint ahogy a szólás tartja: autópályán menet közben javítottuk az autót. 

Javában zajlott az Emlékév, s közben kellett helyre rakni a dolgokat. Nem volt sem 

éjjelünk, sem nappalunk. Olyan szempontból is illik ránk a mondás, hogy a legtöbb 

hivatalos megbeszélés az Emlékév dolgaival kapcsolatban utazás közben történt. Ha 

Miskolcon koszorúzás volt, mi bevágódtunk négyen egy kisbuszba (Vida Antal, 

Vásárhelyi Tamás, Klebercz Gábor grafikus, és Falaky Zsolt rendezvényszervező – T. 

M.), és ott beszéltük át a dolgokat. Érdekes, hogy véletlenül sodort minket össze az élet, 

de a végére ebből igazi barátság szövődött köztünk. 

De te maradtál a főnök, akinek át kellett vennie a kész terméket! 

Igen, és ez már-már zavarba ejtő volt. Tamással együtt 2-3 másik pedagógus is eljött az 

átadásra, és kicsit izgulva, hogy mit fogok szólni, bemutatták a játékokat. De 

tulajdonképpen én el sem tudtam képzelni, hogy azt mondjam, „Te Tamás, ez nem jó, 

vagy az nem jó”. Én nem vagyok múzeumpedagógus, és ez így van jól. Ez egy másik 

szakma, és ha ebben vannak jók, akkor azokban bízzon meg az ember. 

Láttad működés közben is? 

Igen, és ez izgalmas tapasztalat volt. Először akkor láttam, amikor Tamás debütált vele 

Pakson, az óvópedagógusok találkozóján. Akkor értettem meg, hogy ez mennyire 

korosztályoktól független, univerzálisan működő dolog. Legalábbis Vásárhelyi Tamás 

kezében. Mert később láttam nélküle is, hogy más animálta, és úgy egészen más 

karaktere lett. 

És inkább elégedettség volt benned, vagy azért megfogalmaztál magadban kritikákat 

is? 

Amikor először bemutatták, a világon semmit nem éreztem, csak láttam, hogy vannak 

benne jópofa ötletek. Amikor Vásárhelyi Tamás bemutatóját láttam, az nagyon ütős 
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volt. De ha csakúgy, odaesik az asztalhoz valaki, akkor éppen egy szerintem vértelen 

Madárodú kirakó játék lehet a legerősebb. Mostanra rájöttem, hogy azok a játékok, 

amelyek előre túl egyszerűnek vagy laposnak látszottak, milyen jól éltetik a Tanösvényt 

egy „Tamás nélküli” világban.  

Menyire szóltál bele a működésbe, működtetésbe? 

Én úgy gondoltam, hogy mivel ez az MKNE szellemi tulajdona, jól van az úgy, ha ők 

üzemeltetik. Miután eljöttem, volt némi tulajdonjogi vita, a NeKI azzal állt elő, hogy ez 

őket illeti meg, hiszen ők finanszírozták. Én úgy mondanám, hogy ezt a Magyar Állam 

finanszírozta a költségvetéséből. 

Honnan jött a név? Tetszett neked? 

Hát erre már nem tudok visszaemlékezni. Minden bizonnyal a készítők által nagyra 

tartott felfedezéses tanulás volt az alapja, és nem véletlen, hogy a természeti környezet 

által/környezetben bemutatható értékekre hajaz a szó.  

Milyen jövőt képzelsz a Vándortanösvénynek? 

Leginkább nem képzelek semmit, mióta kiszakadtam ebből, már kevésbé követem az 

eseményeket. De azt gondolom, hogy ha ez hosszú életű lesz, akkor úgyis mellé 

keverednek s megmaradnak vele Tamás kaliberű emberek. Azt hiszem a titok az, hogy ő 

nem csak jól, de kedvvel, szívből csinálja.  

A Vándortanösvény Herman Ottó nevével van fémjelezve, az Emlékévben indult 

útjára. Ám ha valaki csak kirakja a Madárodút, nehezen kapcsolja össze a polihisztor 

életével. Ezt hogy értékeled? 

Előre is bocsánat, hogy ezt mondom, de Herman Ottó is csak egy eszköz volt. 

Valójában az elsődleges cél, ami miatt az egész munkát elvállaltam, hogy a hazai 

természetvédelem elérjen az emberekhez, és az ismeretterjesztés, megismerés 

tapasztalata által a természetszeretet felé forduljanak az emberek. Herman Ottó a 

sokszínű munkásságával nagyszerű eszköznek bizonyult, hogy minél több irányból 

hathassunk a látogatók attitűdjére. 
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2. Melléklet: Interjú Vásárhelyi Tamással 

Honnan jött az ötlet? 

Már 2006-ban megjelent az MKNE gondozásában egy foglalkoztató füzet113, amibe 

rengeteg ötletet összegyűjtöttünk, egy nagy együttműködés eredménye volt. Mi 

bennünk már akkor kialakult a vágy, hogy azt a kezdeményezést tovább vigyük, de 

akkor támogatók híján ez elmaradt. Sőt, még visszább kell mennem időben: már a 95-ös 

könyvünk, a Szitakötészet114 sok olyan ötletet tartalmaz, amik most megvalósultak a 

Tanösvényben. 

Amikor a Herman Ottó Emlékévet Vida Antal kitalálta, akkor tervezett hozzá egy 

iskolai kiállítást is. Mikor engem megkeresett, hogy szervezzem meg, én felvetettem 

neki, hogy mi már terveztünk ilyet, van egy lelkes szakmai háttér, akik nagyon szeretik 

Herman Ottót. A kérdés az volt: mi lenne, hogy ha ez nem egy passzív kiállítás lenne, 

hanem megpróbálnánk valami interaktív dolgot csinálni. Erre azt válaszolta, hogy akkor 

írjuk le mik a terveink pontosan, de biztosan jó lesz. Szóval nagy bizalmat kaptunk. 

Innentől kezdve az Egyesületen belül ment a tovább tervezés. 

Hogy emlékszel arra, hogy Vida Antal megkeresett az Emlékévvel kapcsolatban. 

Nekem ő kollégám volt a múzeumban, a halgyűjteményben dolgozott, Aztán egy pár év 

után elment tőlünk, vagy 10 évig nem találkoztunk. Egyszer-kétszer talán előfordult, 

hogy valamit akart csinálni a múzeum közreműködésével, de gyakorlatilag 

elvesztettünk a kapcsolatot. Illetve magunk között szólva: nagyon élveztem a Kossuth 

Rádió vasárnap délutáni műsorát, amit hárman szerkesztettek. Én számon tartottam 

nagyon Vida Antalt, hogy mekkora kanyart tett. Édesapjával, Vida Gáborral pedig 

rendszeres kapcsolatban vagyok.  

Én úgy tudom, hogy azért keresett meg, mert tudta, hogy kiállítást kell csinálni egy 

emlékévben, és mikor szakirodalmat keresett, rátalált a Nyitott szemmel… füzetre, és 

talán egyéb írásaimra is. Akkor felhívott engem, hogy szüksége van egy múzeumi 

emberre. Mondtam, hogy engem ez érdekel. 

                                                           
113 Treiber Zsuzsa ‒ Vásárhelyi Tamás: Nyitott szemmel Herman Ottó útjain, Felfedező füzet 
felsőtagozatosoknak és tanáraiknak, Magyar Környezeti Nevelési Egyesület, Budapest, 2006. 
114 Vásárhelyi Tamás: Szitakötészet; Független Ökológiai Központ, Budapest, 1994. 
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Meg kell, hogy mondjam, addigra készen volt az Emlékév programfüzete, csak akkor 

abban még csak ötlet szinten szerepelt egy iskolai kiállítás. Ránk várt a feladat, hogy 

megtöltsük tartalommal. 

Milyen volt a munka az MKNE-vel? 

Nem volt rá sok idő, december végén derült ki hogy van rá pénz, és februárra már 

készen volt a Tanári kézikönyv vázlata. Májusban bemutattuk itt-ott a játékokat, 

elsősorban azért, hogy kipróbáljuk. Júniusban adtuk át a három teljes szettet. 

Úgy kezdődött, hogy én felvetettem az Egyesületben, próbáljuk meg megpályázni az 

Emlékév iskolai kiállításának a szervezését, és a választmány akkori elnöke Darvas 

Kata rögtön lecsapott, hogy vonjunk be mindenkit a választmányból. Én eredetileg 

kevesebb emberre gondoltam, csak azokra, akikről tudtam, hogy nagyon kreatívak ilyen 

szempontból. Rajtuk kívül pedig volt, aki nem választmányi tag és hívtam. Végül a 

választmányból is jelentkeztek olyanok, akikről nem gondoltam volna. Gyakorlatilag 

mindenki bekerült a szerzők közé, aki akart, valamilyen ötlettel.  

A készség az Egyesületben megvolt… Az egész csapat valaha az én ötletem alapján a 

nulláról indult. Ez még a 90-es években volt, amikor sokkal, de sokkal jobb helyzetben 

voltak a civil szervezetek. Hét éven át voltam az Egyesület elnöke. Akkoriban nagyobb 

aktivitás volt. A mai napig érzem, hogy azóta is van egyfajta elfogadottságom, főleg a 

régiek szemében. Megmaradt egy kis mag, akik nagyon konstruktív, együttműködő 

emberek. Van, aki nem is lett szerző, (pl. Németh Mari is ilyen) de rengeteg energiát 

beletett a Tanösvénybe. Jó volt együtt dolgozni. 

Mennyire volt nehéz elfogadni minden játékötletet? 

Meghirdettünk egy találkozót, mindenki eljött, akit érdekelt. Ott elmondtam a tervemet, 

s hogy ebben pénz is lehet, bár nem tudtam biztosan, hogy tudunk-e majd fizetni érte. 

Volt már egy csomó ötletem, hogy mit lehetne csinálni, hogy hogyan lehet Herman Ottó 

tudományait játékként belevinni. A cél a kísérletezés, a következtetés, a megértés 

átadása, nem feltétlenül konkrét tények sulykolása. Ilyen pl. a víz tetején élő poloskák 

bemutatása; azt gondolom, nem az a lényeg, hogy Herman Ottó pontosan mit tudott és 

mit nem, hanem a szemlélet és szemléltetés. A kis molnárka makettet már vagy 20 éve 

mutogatom gyerekeknek. 

Elindult tehát az ötletelés: Albert Judit kezdte a Mag-Vak ötletével, és akkor jött, hogy 

kéne valamit a madáretetéssel kapcsolatban, onnan meg hogy van az MME-nek kész 
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faodúja. Az érdekesség, hogy Albert Judit nem madarász. De neki ezek jöttek elő. A 

könyvtáros Éva belerakta a Magyar Bajuszt – ami tele van humán információval. A 

vízhez jött Victor András. Voltak témák, amik szerzőre találtak, és voltak szerzők, akik 

rátaláltak a témájukra.  

Volt olyan szerző vagy téma, amit nehezen fogadtál?  

Volt. És volt olyan is, akivel rengeteget kínlódtam, többször annyit, mint más 

szerzőkkel.  

Az, ami végül belekerült, abba bele tudtál nyugodni, vagy maradt benne olyan, ami 

zavar? 

Ami bekerült, az mind olyan, hogy azt gondolom, jó hogy benne van. Nem minden van 

egyenletesen jól megírva. Mint szerkesztőnek a belenyúlási esélyeim korlátozottak, 

mert az ő neve alatt fog megjelenni. Amennyit tehettem, hogy elfogadom vagy nem. Ha 

tudtam, akkor belenyúltam; de az én ismeretanyagom is korlátozott, csomó mindenben 

nincs biztos tudásom, tehát milyen alapon nyúlnék én bele. De nem hagytunk ki semmit. 

Ez nagyon fontos. Tehát addig kínlódtunk, küszködtünk, míg elfogadható lett. Tényleg 

volt olyan szerző, akivel többször is akár három órán keresztül kellett beszélnem, hogy 

megértse, ahogyan azt ő leírta, az egyáltalán nem érthető, és akkor átdolgozta az 

egészet, és megint nem lett jobb. De azért valahogyan mégis összeállt egy egységként 

az egész a végére. 

Mindemellett úgy gondolom, hogy nagyon egyenetlen az anyag. Vannak nagyon 

egyszerűen kivitelezhető kísérletek, és vannak nagyon bonyolult, nagyon összetett 

játékok, és ezt a Te értékelésed is visszatükrözi. 

Milyen volt közben Vida Antallal egyeztetni, vele együtt dolgozni? Volt egy főnököd, 

akinek ezt egyszer le kell adni. 

Nem egyeztettünk, teljesen szabad kezet kaptunk. Neki két ellenőrzési pontja volt: az 

egyik, amikor megkapta a Tanári kézikönyv vázlatát. Mindegyik játék bele volt írva. A 

bejött leírások egymás mellé voltak csak pakolva, de nem voltak rendesen kidolgozva; 

ez még csak egy koncepció volt. A következő pedig az volt, hogy mikor a játékok 

elkészültek, ő eljött átvenni. Minden egyes játékot szemlézett, és akkor tetszettek neki a 

dolgok.  
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Izgultál? 

Mi eddigre a Tónival már baráti kapcsolatba kerültünk, mert az Emlékévben már nem 

tudom hány koszorúzáson voltunk túl, meg próba-bemutatókon, ahol látta, hogy hogyan 

működnek a játékok, sőt ő is részt vett a demonstrációkon. Mire mi átadtuk, már Pakson 

az egész majdnem készen volt. Mi nem azt hívjuk főpróbának, hanem a Föld napját, de 

Paks volt az első ilyen bemutató, ahol Tóni már látta, hogy a 35 óvónő egy emberként 

drukkolt, hogy a gémkapocs fent maradjon a víz felszínén, és mikor sikerült, egy nagy 

sóhajjal engedett fel az egész társaság. Egyszóval átélték nagyon és drukkoltak. Tehát 

addigra Tóni már látta, hogy ez működni fog. Úgy gondoltam, hogy azért az üzleti 

tisztesség úgy tartja, legyen rendes átadás-átvétel. Úgy kellett átadni, hogy az egész 

össze legyen pakolva, fel legyen címkézve, legyen valami stílusa, jól legyen 

becsomagolva, praktikusan, áttekinthetően. Hihetetlen mennyiségű munka volt ez, és 

Hársas Éva, Valenta Gabi meg én mondjuk kétszer 10 órán keresztül dolgoztunk rajta. 

Nagy pörgés volt a vége. Mikor Tóni megjelent, készen állt a három sorozat. 

És az első bemutatásoknál az volt a visszajelzés, amire számítottál? 

Azt mondhatom, hogy amit bemutattunk, azon nem kellett változtatni. 

Mit gondolsz arról, amikor nem Te működteted a Tanösvényt? Láttad egyáltalán így? 

Úgy, mint „csak látogató” nem igazán. Láttam más által felállítva. Olyan nem volt, 

hogy látogatóként passzívan sétáltam volna benne. De bemutatni természetesen 

egyszerre csak egy játékot tudunk. Olyan sokszor volt, hogy másokkal egyszerre 

mutatom be. 

Mellékszál: a Budaörsi Herman Ottó Iskolában két szettet is kaptak. Berendeztek vele 

10 osztálytermet, és a fennmaradó termekben a DÖK szabad kezet kapott, hogy mit 

csinál Herman Ottó nevében, és olyanokat találtak ki, hogy teljesen elámultam. Például 

ők is csináltak Herman Ottó alakot habkartonból, és lehetett vele fényképezkedni, 

horgászbottal, bajusszal, kutyával stb… Egy hetedikes pedig csinált egy vetélkedőt, 

egyfajta élő társasjátékot. Az osztály döntötte el, hogy hova lépjen, és annak a színnek a 

kérdését olvasta fel; ha jó volt a válasz, tovább léphetett. Kitettek nagy adag LEGO-t, és 

ki kellett rakni valamit, ami Herman Ottóra jellemző. Nagyon kreatívak voltak a 

gyerekek.  
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Ennek a másik fele, hogy a pedagógusoktól jött értékelésben nagyon sokszor visszajön 

az, hogy a Tanösvény nekik ötleteket adott, hozzáteszik a magukét, ők is megcsinálják. 

Több olyan helyszínt tudok mutatni, amikor hozzátette az osztály, az iskola a magáét. 

De vissza a kérdéshez: Láttam embereket bemutatni, láttam egyetemi hallgatókat, 

bemutatni, és mindenki másként ad elő, és a maga módján az úgy jó. Bennem kettő jó 

dolog van: hogy egyrészt hasonlítok kicsit Herman Ottóra, nem csak kívülről, de 

biológus vagyok; és hitelt ad, hogy autentikus a személy, aki bemutatja. Ezen kívül 

mára nagyon nagy élettapasztalatom van. Az utóbbi időben eljutottam oda, hogy merek 

sokkal személyesebb lenni. Nekem ez nagyon hosszú időbe telt, hogy merjek kiszólni, 

személyes lenni, viccelődni. Szinte minden alkalommal bejön. Meglepődnek, hogy 

valaki a pult mögül közvetlen, De ettől jobban megnyílnak az emberek és még jobban 

meg lehet beszélni a dolgokat. Ez visszafelé is hat; nagyon nagy erőt adott arra, hogy 

amikor nem akarok kiszólni, akkor is sokkal közvetlenebb merjek lenni. Biztos, hogy ez 

a tudományos színvonal, a tudományos nyelvezet rovására megy néha, és ez veszélyes 

terep, hiszen ha téves fogalmakat hívunk be, vagy ráadásul olyan dolgokról is beszélek, 

amikhez nem igazán értek, akkor a tudománykommunikáció a visszájára fordulhat, ami 

nagy hiba. A másik oldalon viszont, ha valamit muszáj beáldozni, akkor ezt lehet. Mert 

máshogyan nem lehet azt elérni, hogy valaki kíváncsivá váljon, hogy úgy érezze, hogy 

ez neki szól, hogy ehhez köze van. A látogató számára ez a fizikáról szól és ő már rég 

boldogan elfeledte a fizikát, de hát hoppá, ez érdekes! Ezt tanultam, de nem értettem, 

most mégis számomra is egyszerűnek tűnik. Így működik. Lehet, hogy vannak, akik 

mind a kettőnek egyszerre meg tudnak felelni. Én tudom, hogy ilyen szempontból nem 

vagyok elég jó. Viszont azt is tudom, hogy a PISA felméréseken a legnagyobb terület 

ahol a magyarok elmaradnak, hogy ugyan nagyon jó elméleti felkészültségük van, de 

nem tudják alkalmazni. A többi országban praktikusabb, gyakorlatorientáltabb az 

oktatás. Azt gondolom, hogy a gyakorlatban való bemutatás egy olyan előny, amiért én 

hajlandó vagyok elvállalni azt, hogy olyan dolgokról is beszéljek, amikben nem vagyok 

egészen biztos.  

Mi a titka a Tanösvénynek? Miért szeretik? Neked mi tetszik benne? 

A roll-upok vonzóak. Nem szoktak az emberek ilyen dolgokat olvasni, és rendszeresen 

látom, hogy a látogatók olvassák.  

 Rengeteg olyan egyszerű játék van, hogy tényleg játékszernek tűnik. Vagy, ha nem 

tűnik játékszernek, rejtvényes, szórakoztató, és tanulságos. Nagyon sokan nem 
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gondolnak bele abba a fakirakónál, hogy itt most az évgyűrűknek szerepe van. De ha 

elbeszélgetünk velük, szóba kerülhet, hogy az évgyűrű hogy jön létre, a tavaszi-őszi 

pászta… Az kérdés, hogy mindennel kapcsolatban fontos-e átadni valami precíz 

természettudományos információt, vagy elég, hogy kiderül, hogy az egy érdekes, nem 

magától értetődő dolog, hogy a fának a keresztmetszetén mintája van, és hogy ez a 

mintázat így összeáll. Ez egy emléknyom maradhat. Nem tudom, hogy ezt a 

tanuláselméletben pontosabban hogyan hívják, de azt gondolom, hogy ez 

megfeleltethető az affektív tanulásnak. Talán nem baj, hogy nem megyünk mindig a 

részletekbe. Ha valakit konkrétabban érdekel, ott van a Vándortanösvény kézikönyvben 

valami magyarázat erről. Tehát azt hiszem, hogy ez a második erőssége: könnyű, de 

azért tanulságos feladatokat kínál.  

A harmadik meg az egésznek a nagyon egyszerű megközelítése lehet, hogy láthatóan 

hétköznapi ötletek vannak benne, ezáltal mindenki nagyon könnyen tud azonosulni vele. 

biztos, hogy ez nagyon segíti a befogadás. És az is fontos, hogy itt nem valamit csodálni 

kell, hanem valamiben részt kell venni. Azt hiszem, hogy ez lehet a harmadik. 

Mik azok, amik nem tetszenek? 

A gyereklapokat nem tudtuk úgy megcsinálni, hogy azok önjáró módon működjenek. 

Ha nincs mellette kísérő, akkor nem igazán olvassák el a látogatók. Mindenki rájön, 

hogy mit kell csinálni, csak nincs ott egy olyan figyelemfelkeltő információ, ami arra 

készteti a látogatót, hogy csinálja meg, és utána fordítsa meg a gyereklapot, ahol a 

magyarázatokat megtalálja. Tehát valahogy máshogyan kellett volna.  

Nem tetszik az sem, hogy nagyon nehezen karbantartható, nehezen kezelhető. Sok 

dobozba kell elrakni, sok alkatrészből áll, nehezen átlátható hogy megvan-e a 47 

dominó vagy minden darab a kirakókból. Ezt nem lehet megúszni: ez ilyen aprólékos 

dolognak született.  

Jó példa erre az, amit Csepelen láttunk115. Szerintem darabszámra ugyanannyi dolog 

volt kirakva, mint nekünk, de milyen olyan kevés alkatrészből állt, és könnyen 

karbantartható volt. Semmi nem volt tisztíthatatlan, törékeny anyagból, semmi nem volt 

olyan, ami elveszhet; valahogy minden sokkal profibb volt, mint a miénk. De közben 

annak a gyártója és tulajdonosa is átjött, külön azért, hogy elmondja, hogy neki ez 

annyira tetszik. Ő ismeri Herman Ottó életét, és ebben így milyen igazán benne van 

                                                           
115 Elmés játékok – Játékos tudomány http://elme.uw.hu/ 
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Herman Ottó. Az volt a visszajelzés, hogy valami nagyon pozitív dolgot sugároz ez az 

egész így együtt. 

Nagyon rossz a Tanári kézikönyv, mert nem lehet 330 oldalon megtalálni a lényegi 

információt. Kellene csinálni belőle egy kivonatot. Rengeteg embert visszariaszt, hogy 

ennyit kellene megtanulnia hozzá. Meg talán attól is visszariasztja őket, hogy amikor ott 

van náluk, akkor egyik-másik játékot elővegyék. Ha olyan egyszerűt lehetne írni, ami 

játékonként egy oldal, ami a látogatói gondolati igénytelenség szintjén mondja el: rakják 

ki az évgyűrű puzzle-t, és ha semmi nem történik, ez egy affektív tanulási módszer. 

Szóval ez nagyon hiányzik, és ha volna időm, akkor ezt biztosan megcsinálnám. Év 

végéig még biztosan megy a három szett a Herman Ottó Intézet Közvetítésével, és 

akkor ezt ki lehetne rakni a netre.  

Énszerintem az, hogy tematikusan nem egységes, zavaros, mondjuk úgy mozaikos, az 

azért nem rossz, mert Herman Ottó életműve is kicsit „összevissza”. Az élet ilyen. 

Ahhoz vagyunk szokva, hogy a tudományok felosztják a világot, és akkor a logikán 

belül még jobban felosztják. A tudomány a vizsgálódásával egy olyan rendszerbe 

rendezi a világot, ami a hétköznapi életben nincsen jelen, nem működik. Minden 

egyszerre ömlik ránk, és ehhez vagyunk szokva. Ezt tükrözi vissza a Vándortanösvény 

ezzel a véletlenségével.  

Milyenek találod a jelenlegi működtetést? 

A Valenta Gabi önkéntesből fizetett önkéntessé vált. (Elvállalta a munkát anélkül, hogy 

tudta volna, hogy mennyi fog jutni neki), tehát egy önkéntesből egy megszállott 

Vándortanösvény forgalmazóvá vált, aki egyrészt azon igyekezett, hogy mindenki, aki 

csak feltűnik a láthatáron, az kapja is meg, és másrészt, hogy egyetlen apró darabka se 

vesszen el belőle. Ami kimegy a kezünkből, az legyen teljes, mert csak úgy használható. 

Ez nagyon megbonyolította a Vándortanösvény kölcsönzését, tehát én azt javasoltam 

neki, hogy két kölcsönzés közt egy hetet tartsunk, de ő erre azt felelte, hogy arra a 

hétvégére épp kell valakinek… És akkor ő hajlandó volt péntek reggelre odamenni az 

átvételre, hogy rögtön mehessen is tovább a következő helyszínre. Itt jöttek a 

problémák: például péntek reggelre megérkezett, aki el akarta vinni, de csak délután 

érkezett meg az, aki hozta a játékokat. Egy csomó efféle gond volt vele. Ehhez képest az 

egész most a NeKI-ben eléggé máshogy működik. Volt, hogy elvittem Kolozsvárra 

három sorozatot, de mondtam, hogy jöjjön mellé valaki, mert én nem vagyok hajlandó 

háromszor másfél órát azzal tölteni, hogy átadok mindent. Tőlem ott előadást vártak, 
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tanári bemutatót; felkért a főkonzul, hogy tegyek egy látogatást valahol, tehát sokkal 

elfoglaltabb voltam, minthogy ezt vállalhattam volna. 

Mikor megérkeztünk, végig akarták nézni, hogy minden meg van-e, de akkor a NeKI 

képviselője mondta a kolozsváriaknak, hogy ez ki se volt bontva, mielőtt leszállították, 

úgyhogy szerinte nem kell ellenőrizni. Mindenki örült, hogy nem kell vele vacakolni, és 

akkor aláírták, hogy nem hiányzik semmi. 

Úgy gondolom, hogy az egyesületnek azon tagjai, akik a kölcsönzéssel foglalkoztak, 

mind a szenvedélyes tulajdonos mentalitásával fordultak a Tanösvényhez. Mindenki 

szereti, óvja, azon igyekszik, hogy az egész épen és egyben maradjon. A NeKI, az igazi 

tulajdonos ‒ hiszen ők fizették ‒, de náluk nem érzem, hogy a tulajdonosi szemlélet 

sugallta gondossággal intéznék a kölcsönzést. És azt is érzem, hogy a NeKI-ben 

mindenki fiatal, senki sem volt pedagógus, senki sem tudja, hogy mi megy egy 

iskolában, és ott milyen igénybevételnek van kitéve a gyűjtemény. Valószínűleg 

Valenta Gabi szenvedélyessége senkiben sem fog újból feltámadni. Ők ezt 

egyértelműen fizetésért csinálják, a teljes munkájuk mellett ráadásnak. 

És hogy most merre jár a 8 szett? 

Erről én már nem tudok semmit mondani. Egy van a Környezeti Nevelők tulajdonában, 

de ott sincs épp igazán kihasználva. 

Honnan a név? 

A tanösvény állomásokból áll bárhol a világon, és állomásról állomásra járunk, 

mindenütt valami információt kapunk. Ez ilyen értelemben tanösvény, és azért 

vándortanösvény, mert ez nem rögzített, hanem ide-oda amoda lehet vinni, mint egy 

vándorkiállítást. A másik szempont, hogy a kiállítás egy meghatározott műfaj. Múzeumi 

emberként látom, hogy mi minden miatt nem tekinthető kiállításnak. Ez egy új műfaj, 

ezért járt neki az új elnevezés is.  

Elégedett vagy a névvel? 

Majdnem. Az jó, hogy új a név, és ha ezt most emlegetjük az Egyesületben, akkor 

mindenki tudja, hogy mi ez az egy. 

A hátránya? 

Hát hogy a tanösvény az más. Az igazán jó név az lenne, hogy Herman Ottó interaktív 

polihisztor vándor science center, vagy tudományos játszóház.  
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Az egész Herman Ottó Emlékévre készült. Kapcsolódik a névadóhoz?  

Kapcsolódik. 

Mennyire kell Herman Ottóhoz kapcsolódnia, az Emlékévnek vége; ettől gyengül? 

Tovább élhet? 

A létrejötte az Emlékévhez kapcsolódik, de Herman Ottó kultusza az Emlékéven 

messze túlmutat, úgyhogy nyugodtan működhet ez így tovább. De egyébként lehetne 

bármilyen más neve: Öveges József ‒ vagy bármi más ‒ Vándortanösvény. Egyébként 

nagyon jó kérdés, ebből lehetne-e üzletet csinálni: legyártani az Öveges kísérletek 

eszközeit, vagy pl. akármilyen másik Vándortanösvényt összerakni. Még mindig azt 

gondolom, hogy ha valaki a kávészűrőt össze akarja kötni a búvárpókkal, akkor 

nyugodtan összekötheti Herman Ottóval, ha akarja, de nem kötelező. Ezek a fizikai, 

kémiai, biológiai jelenségek, nem kötődnek egy személyhez. Herman Ottó 

polihisztorsága jó alkalom volt arra, hogy egy ilyen változatos dolog összejöjjön.  

Mennyire érzed az egészet „saját gyerek”-nek? 

Mindig úgy érzem, hogy ez nélkülem nem jöhetett volna létre, mert nekem jutott 

eszembe így, és bizonyos fajta felkészültségem nekem volt meg hozzá. Ugyanakkor ez 

17 embernek a közös felelőssége, és még néhány embernek a szervező munkája. És 

kellett hozzá Vida Antal, mint értelmes megrendelő és kellettek hozzá a NeKI-s lányok, 

akik elkezdték a tesztelését, és a mai napig működtetik. Tehát ez egy csapatmunkává 

vált, és én, csak mint a csapat egyik tagja érezhetem a sajátomnak. Viszont annyira a 

sajátomnak érzem, hogy egy csomó játékot elkezdtem továbbfejleszteni, új eszközöket 

készíteni, Újabb és újabb játékokat találok ki, de nem mindig csinálom ilyen 

didaktikusan, és nem mindig kötöm Herman Ottóhoz. Példának ott a Wienerberger 

szombatra elvitt rézcsövem, amivel a mágneses indukciót mutatom be. Jó buli, amit 

nem lehet semmihez kötni, de tök jól működött. Az embereknek nagyon tetszik, 

látványossá tesz egy nehezen felfogható fizikai tényt. Számomra fontos, hogy a 

jelenségek nem csak játékszerként vannak ott, hanem mindig lehet valami fizikát 

mögéjük tenni.  

Az egyértelmű, hogy mi már sokkal messzebbre jutottunk, mint Herman Ottó, mert ő 

természetvédő volt, mi meg itten már környezetvédelemmel foglalkozunk. Nekem ezt 

jelenti az egész. 
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Nem utolsósorban én nagyon szeretek barkácsolni s új dolgokat kigondolni. Még polcot 

csinálni, amiben semmi új nincs, azt is szeretek, de ha még kreativitást is kell belevinni, 

akkor meg pláne izgat. Az egész folyamat, a játékok kitalálása, és néhány játék 

legyártása: ez nekem igazi életörömöt jelent. Van olyan játék, amiből óriási sorozatot 

csináltam, és mindenkinek elajándékozom, mert annyira könnyű legyártani. Tehát azt 

kell mondanom, hogy az én hozzáállásom részben ebből táplálkozik: az életemben ez 

egy új szín, hogy mindig mondhatom, hogy most muszáj visszavonulnom a műhelybe 

barkácsolni, vagy muszáj ezt az ágat szétfűrészelnem, mert akkor ezt és ezt lehet majd 

rajta látni.  És most már senki sem ellenkezhet, mert itt a bizonyíték arra, hogy a 

legegyszerűbb dolgokból, „a semmiből is lehet szertárt csinálni”116.  

Meg szeretnélek kérni, hogy fogalmazd meg a Vándortanösvény 

Küldetésnyilatkozatát! 

A legfontosabb az, amit így lehet összefoglalni, hogy Te is lehetsz Herman Ottó! Nem 

azzal, hogy van egy megközelíthetetlen, 100 éve elhunyt idol, nyilván hihetetlen 

életművel; nem hiszem, hogy bárki erre vágyik, hogy olyan életet éljen, és olyan 

életművet tegyen le, amit tőle látunk. De az érdeklődésében, a természetes világra való 

nyitottságban, az éles gondolkodásban, az analízisben, az összehasonlításban mindenki 

fejlesztheti a készségeit, és ilyen értelemben válhat maga is Herman Ottóvá. Az ő 

készségei lehetnek példák. 

A másik, annak a megmutatása lehet, Övegestől kölcsönözve a gondolatot, hogy a 

semmiből is lehet szertárt csinálni. Értsük bele az újrahasznált termékeket (pillepalack, 

sörös doboz), ‒ ami nem egyértelmű, hogy ez így helyes, mert ez felmenti egy kicsit az 

embert a fogyasztás belső tilalma alól. De az, hogy egyszerű elemekkel dolgozunk, az 

szerintem fontos. 

A harmadik, amit a kézikönyv végében próbáltam valahogy megfogalmazni, hogy ez 

egy közösségi termék117, és ennek a használata is közösségi használat: a településen az 

intézmény közösség javára használja, majd átadja a másik intézménynek, az 

továbbszállítja, az is tovább adja, és így jut vissza négy lépcső után. Tehát ez, ha úgy 

tetszik, egy társadalmon belüli kooperációt igényel, és azt gondolom, hogy sokkal 

                                                           
116 Öveges József ismert mondása 
117 Tanári Kézikönyv: J. A pedagógusok lehetőségei a Vándortanösvény kölcsönzése idején és attól 
függetlenül is. 
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nagyobb készség és tényleges kooperáció kellene Magyarországon. Tehát 

atomizálódtunk egy kicsit, és ez tehet valamit ellene. 

Azt gondolom, hogy a nagyon egyszerű játékok mindenkinek eszébe juttatják, hogy 

hiszen ő is tudna ilyet csinálni, és aztán sok mindenki le is gyártja. Az egyszerűség 

kezdettől fogva az eszünkben volt, és a dolog működik: másból is kiváltja azt a fajta 

kreativitást, ami jobb esetben egy tanárt arra serkenthet, hogy a tanításában használjon 

ilyen egyszerűbb eszközöket. De akár bárki otthon a gyerekének előállíthat ilyen 

játékokat…  

A kísérletező kedvet váltja ki az emberekből, az értelmezés kedvét, ilyen módon 

hozzájárulhat, hogy egy kicsit tudományosabban próbáljunk meg a világban létezni, 

hogy gondolkodjunk a cselekedeteinken és azoknak a következményén. Lehet, hogy 

ebből jut el valaki oda, hogy elolvassa, hogy 19 féle dologból van a vaj, ahelyett, hogy 

csak tejből készülne. Tudatosabban kezdi keresni a dolgokat, és eloltja a villanyt. 

Személyes példám is van, amit nehezen vallok be: egem a Madárodú kirakó játék 

vezetett rá arra, hogy milyen egyszerű madárodút csinálni. Már régóta figyelek a 

madarakra, egy csomó olyan mozaikosságot vittem bele a kertbe, ami a változatos 

élővilágnak kedvez, ami sokféle élőhelyet teremt. Többféle módon igyekeztem, hogy a 

kertem madárbarát kert legyen. De nekem csak tavaly óta van madárodúm és már van 

benne egy cinke. Íme, egy kiállítás, ami ilyen értelemben megváltoztatta a 

cselekedeteimet. 

Említetted, hogy lehetne belőle pénzt csinálni. Neked ez hogyan esne? 

Az egyik szerzőnk nemrég keresett meg, hogy a szerzői jogokról kérdezzen. Az 

illetőnek háborgott a lelke, hogy a játékok a készítő nevének feltüntetésével szabadon 

használhatók. Hogy úgy mondjam, én eleresztettem a lelkemben ezeket a játékokat. 

Most már úgy gondolom, hogy meg lehetne élni belőle, sőt lehet, hogy a 

Vándortanösvény alkotta meg a piaci igényt. Most már több mint félszáz intézményben 

járt, és ezek pozitív tapasztalatokról számolnak be. Lehet, hogy a hajlandóság is 

megvolna további ilyen játékok beszerzésére, vagy társas kölcsönzésébe. 

Te belekezdenél még egyszer? 

Tegnap mondtam rá igent. De tulajdonképpen már belevágtam, mert fejlesztem a 

játékokat. Most megkeresett egy nagyvállalat, hogy a saját munkálatával kapcsolatban, 
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ilyen jellegű játékokat készítsek. Semmi baj nincs velük, nagyon is környezetvédő cég. 

Habozás nélkül mondtam, hogy ebben nagyon is benne vagyok. 

Elsősorban közösségi jellegű játékokat kértek. A Vándortanösvényben rengeteg 

magányos dolog van. Én most a filmekhez mindenemet összeszedtem, háromszor annyi 

játékom van, mint ami a Vándortanösvényben benne van. És az MKNE-ben vannak 

nagyon jó játékmesterek, akik tudják, hogyan lehet ezeket közösségi élménnyé 

formálni.  

És mit csinálnál másként? 

Azért nehéz megmondani, mert pl. a banános ládákat tudatosan vállaltuk. De a 

lelkemnek az esne jól, ha ez valami szép dobozban lenne. Meg jó lett volna, ha le 

tudtunk volna gyártatni jó dobozokat, amik jól kitöltik a banános dobozokat. Szóval ezt 

a szedett-vedettséget szeretném felszámolni. 
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3. Melléklet: Interjú Valenta Ferencnével 

Egy gyors bevezető kérdés: elégedett vagy a mostani működéssel?  

Igen, azt gondolom, hogy most már egyre jobban működik. Nem volt még hasonló 

tapasztalatunk, így mindent menet közben kellett kitalálni, hogy hogyan lehetne a 

legjobb. Például nagyon sokáig egyszerűen nem voltak online jelentkezési lapok, 

érdeklődők pedig már február óta118 jelentkeztek, amikor még semmi sem volt kész. 

Már rengeteg jelentkezés befutott, mire én elkezdhettem kitalálni, mi is legyen a 

koncepciója a három sorozat vándorlásának. Adta magát az ötlet, hogy területenként 

elosszam őket. A Piros sorozat119 Budapest és környékén marad, a Zöld sorozat járja a 

Tiszántúlt és az Északi-középhegységet, a Sárga pedig a Dunántúlon kering. De azért 

még ez a rendszer sem tökéletes, így is van, ahova nem jut el. 

Milyen problémák adódtak? 

Kezdetben olyan szempontból könnyebb volt a helyzetem, hogy akkor az igénylések 

csak érdeklődő jelentkezések voltak, nem időhöz kötött megrendelések. Így jóval 

szabadabb kezet kaptam abban, hogy hogyan fűzzem őket egymás után, én kínálhattam 

az intézményeknek a lehetőségeket. Sajnos sokszor csak azért maradt ki egy-egy 

intézmény, mert az igénylésük azután futott be, hogy azon a környéken már járt a 

Tanösvény. Mostanra, s főleg 2015-re nehezebb a listát összeállítani: itt már sok iskola 

egy-egy jeles alkalomhoz kötve szeretné a Tanösvényt, tehát már most, októberben le 

van foglalva jövő évben a Föld napja körüli időszak, vagy az iskolákban a névadó 

Herman Ottó nap. Így azonban a területi elosztás másodlagos szerepet kap, pedig 

vannak intézmények, amelyeknek csupán a szállítási költség is nagy terhet jelent, főleg 

azért, mert amennyire tudom, a KLIK120 nem támogatja az ilyen jellegű plusz 

költségeket. 

Erre volna jó megoldás-ötleted? 

Ezeknek mind van előnye és hátránya, mármint jó dolog, ha egy Herman Ottóról 

elnevezett intézmény a névadót ünnepelve a Tanösvényt be tudja mutatni. Azonban a 

távolság kérdését nagyban segíthetné, ha a területek jobban együttműködnének, illetve 

időben értesülnének a lehetőségről. (Erre amúgy volna lehetőségük: megjelent országos 

                                                           
118 Február végére lett kész a bemutatkozó, tartalomjegyzék szerű játékhalmaz 
119 A banános dobozok színe alapján 
120 Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
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szakmai napokon, illetve az Ökoiskolák hírlevelében is reklámoztuk.) Az volna a 

legjobb, ha a nagy központok vállalnák a feladatot, hogy Budapestről elvigyék a 

Tanösvényt, és esetleg onnan vándoroljon a környékre és vissza. Ez lecsökkenthetné a 

szállítási költségeket. Van is ilyenre példa: még az elején Debrecen volt ilyen elosztó, 

most pedig éppen Esztergomban a Duna Múzeum vállalta a központi szerepet, ők 

elvitték, ott körbejár, megy át Párkányba is, majd visszahozzák Pestre. 

Milyen gyakran kell, hogy a vidéki szettek Budapestre kerüljenek? 

Én azt szeretem, ha havonta egyszer rápillanthatok. Bár a többség vigyáz rá, és 

lelkiismeretesen leltároz, azért jó alkalmanként végignézni, a hiányokat pótolni, az 

elhasználódott elemeket cserélni, megtisztítgatni a játékokat. Egyébként eddig csak 

egyetlen jegyzőkönyv érkezett hiányról. 

Jelentős a degradáció? 

Nem, szerintem ahhoz képest, hogy hány helyszínen járt, hány ember kezében fordult 

már meg, elég jól bírják a játékok. Természetesen, amikor külső helyszínre kiviszik tűző 

napra vagy esőre, olyankor sokkal jelentősebb az elhasználódás, koszolódás.  

Tudsz adatokat mondani? Eddig hány intézményben járt? 

Persze, pontosan vezetek minden rendelést. Az MKNE 30 helyszínről kötött 

megállapodást a NeKI-vel, de mi már inkább hatvannál tartunk. Év végéig egyetlen hét 

van az egyik szettnél, ami nemrég felszabadult, egyébként végig tele van. Jövő évre már 

több mint 14 db pontos előjegyzésem van, plusz az a 10, akik a távolság miatt eddig 

kimaradtak. Ha idén lesz a környékükön más jelentkező, akkor megpróbálom majd őket 

is belefűzni. 

Hogyan alakult ki, hogy a Tanösvény kölcsönzési ideje egy hét? Nem kevés ez? 

Kezdetekkor még nem voltam ilyen szigorú, de hamar észrevettem, hogy a múzeumok, 

könyvtárak, erdei iskolák olyan fürgék voltak, hogy csaknem betelt velük a táblázat, és 

iskolákhoz alig jutott el. Ekkor gondoltam, hogy rövidíteni kell a kölcsönzési időt, és 

így lett, hogy a tanintézmények szigorúan egy hétre, más helyszínek esetleg kicsit 

hosszabban kölcsönözhetik. És ne feledjük el, hogy van, amikor hétvégi rendezvény 

közbeiktatódik, ilyenkor csak egy-két napos helyszínek is vannak. Azt hiszem, hogy ha 

előre felkészülnek, akkor ennyi idő alatt be lehet mutatni a Tanösvényt. 
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Mit gondolsz, fel tudnak készülni előre az emberek, látatlanul? 

Mivel a kézikönyv online elérhető, ezért semmi akadálya. Én mindenkinek mondom 

előre, hogy böngéssze át, járjon utána, melyik játék felel meg legjobban az 

intézménynek és a diákok életkorának. Van erre vonatkozó tanács a 300 oldalas 

leírásban. Ha valaki csak akkor szembesül a tartalommal, amikor kinyitja a dobozt, 

akkor persze ez átláthatatlanul sok. De ez azért van, mert nagyon sok mindenre lehet 

felhasználni. Volt persze olyan is, aki messziről felutazott előtte, mielőtt kikölcsönözte, 

csak azért, hogy megnézze élőben, mire is kell számítania. De ez persze nem elvárható. 

Nagyon lelkiismeretesen igyekszel minden igényt kielégíteni. 

Igen, örülök neki, ha minél több helyre eljut. Nem is a tanárok miatt elsősorban, hanem 

a diákok miatt. Ez végre valami kézzelfogható, nem billentyűnyomogató elvont dolog. 

Olyan ritkán jutnak el a mai gyerekek a természetbe, legalább ilyen módon kapcsolatba 

kerülhetnek vele. 

Megkérdeznélek úgy is, mint készítőt. Milyennek találtad a munkafolyamatot? 

A készítési folyamatban természetesen részt vettem, sokszor volt nálam a megbeszélés, 

ennél a kerek asztalnál ötleteltünk. Én nem is gondoltam volna, hogy saját játékom is 

lesz benne, de az egyik kerekasztal beszélgetés folyamán Tamás rákérdezett, hogy én 

mit tennék bele. Ekkor jött a dominó ötlete. Herman Ottó újítása volt, hogy a madarak 

csőrét és lábát a táplálkozásukkal párhuzamba hozta. Ezt szerettem volna, akár iskolai 

oktatásban is felhasználható módon játékosan bemutatni.  

És demonstrátorként mik a tapasztalataid? 

Nagyon szeretek a Tanösvénnyel dolgozni. Az én személyes kedvenceim a kísérletek. 

Amikor még iskolában tanítottam, akkor is nagy hangsúlyt fektettem a kísérletekre, 

egyszerűen a diák nem tanulja meg másként, csak ha látja, csinálja.  

Van, amelyiket nem tartod jó játéknak? 

Nem, szerintem mindegyiknek megvan a helye. Természetesen nem mindegyik kerül 

elő egy egynapos rendezvényen, hiszen nem alkalmas rá, nagyobb elmélyülést 

igényelne, vagy speciálisan nagyobb korosztálynak szól. De amikor más keretek között 

használják, tudom, hogy ezek is nagy szerepet játszanak. Én például nem hittem, hogy a 

bajszos játék igazán beválhat, azért az hosszabb, elvontabb. Ennek ellenére már látom, 

hogy sok helyszínen az egyik kedvenc lett. 
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Mint központi ember, rengeteg visszajelzés jut el hozzád. Milyen kritikákat hallottál?  

Eddig semmilyen negatívat. Mindenki boldog volt, hogy hozzájut ingyen egy ilyen 

színes, egyedi lehetőséghez. Az általános vélemény, hogy nagyszerűen használható az 

oktatásban, tanító jellegű. Hátrányként azt szokták megosztani, hogy kevés az idő. 

És neked volna javaslatod, hogy mit lehetne még tenni? 

Konkrét javaslatom nincs, de nagyon szeretem ezt az egészet, állandóan kavarognak 

újabb és újabb ötletek a fejemben, hogy hogyan lehetne még jobban használni. 
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4. Melléklet: Interjú Csermák Dórával 

Mikor találkoztál először a Tanösvénnyel? 

Még nem láttam, és a neve miatt nem is tudtam elképzelni, hogy i lehet ez, amikor 

Falaky Zsolt ezekkel a szavakkal mutatta be: „Olyan, mint a Csodák Palotája, csak 

sokkal jobb”. Ezután találkoztam a gyűjteménnyel, és meglepődtem, mert szerintem 

nem olyan izgalmas, nem látványos. Végül láttam Vásárhelyi Tamás bemutatóját, és 

nagyon tetszett. De egyben meg is ijesztett; éreztem, hogy az a fajta előadás, amit ez 

megkövetel, nem nekem való, én ezt nem akarom csinálni. 

Tehát te nem szeretsz demonstrálni. De a többiek, a kollégáid, ők sem szerették ezt a 

munkát?  

Akik demonstráltak, ők nem igazán ezt a szerepet töltötték be, hanem inkább játszottak 

a gyerekekkel. Ők nem előadók vagy pedagógusok voltak, nem adtak magyarázatot, 

csak együtt játszottak. Emiatt jellemző volt, hogy kevés játékot vettünk elő, inkább csak 

azokat, amiket ismertünk. A fizikai kísérleteket például mi szinte teljesen elhagytuk.  

Ti igazán sok helyen jártatok vele! Tudsz mondani olyan helyszínt ahol jobban és 

ahol rosszabbul működött?  

Ez mindig attól függött, hogy hány gyerek jött oda. Aki csakúgy odaült, az mindig 

játszott, és élvezte, olyan nem volt, hogy azt mondta volna, hogy ez béna, és elment. De 

voltunk olyan helyen, ahol volt még harminc másik hasonló jellegű lehetőség, például 

ugráló vár: ott nyilván inkább odamentek a gyerekek. Mi nem voltunk távolról 

csábítóak. De aki odajött az akár ott is maradt egy órán keresztül.  

Jártál a Szigeten is. Arról milyen tapasztalatod volt?  

Érdekes élmény volt. Kevesen jöttek, főleg külföldiek. Így persze tényleg nehezebb volt 

elmagyarázni dolgokat, de egyébként igazán érdeklődőek voltak, pedig inkább 18 feletti 

korosztály volt. Azért ez persze inkább bulisabb volt, többet lehetett velük ökörködni, 

de emellett érdeklődőek voltak, kérdezték, ki volt Herman Ottó. Ez a gyerekeket nem 

igazán kötötte le. Sőt, alaposan megnézték a vándortanösvényes roll-upokat, amit 

amúgy szintén más helyszíneken nem annyira volt jellemző szerintem. Pedig teljesen 

magyarul van, de kíváncsiak voltak, mi ez, mi van oda írva.  
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Szerinted hiányzott, hogy nem volt angol nyelvű roll-up? 

A Szigetre évente egyszer tudunk kimenni, a többi rendezvényen meg nem annyira 

jellemző, hogy sok külföldi lenne. 

Úgy fogalmaztál, hogy „pedig ott még 18 éven felüliek is voltak”. Mennyire gondolod, 

hogy több korosztálynak alkalmas? 

Abszolút nem gondolom, hogy csak gyerekeknek való, de inkább a gyerekeknek van 

türelme szerintem leülni. A Gyerekszigeten jellemző volt például, hogy sok felnőtt csak 

odarakta a gyereket, hogy de jó, akkor most majd itt a kicsik ellesznek, és közben 

elkezdett várni. De amikor meglátta a játékokat, ők is így leültek, és elkezdtek játszani, 

és szinte már a gyerek kezéből kivették a játékokat, úgy meg akarták oldani őket. Szóval 

korosztálytól függetlenül érdekesnek találták. 

Azoknál a rendezvényeknél nem működött, mint a Föld Napján, ahol csoportosan 

hozták a gyerekeket, és szinte leülni is alig tudtak. Pont amiatt, hogy mi nem vagyunk 

pedagógus alkatok, mi nem tudtunk több gyerekkel is foglalkozni egyszerre. Nem az 

volt, hogy ott ül előttünk tíz gyerek és mi magyarázunk, kérdezgetünk. Mi egy-két 

gyerekkel, szülővel voltunk jól el. Nagyobb csapatban a gyereknek is kínos, hogy 

kötelező megnézni, de nem érdekli.  

És ha teljesen külső szemmel nézed, hogyan értékeled, mint terméket? 

Az én modern felfogásomba nem fér bele, mint termék, szerintem valamit változtatni 

kéne rajta. Ezt külső szemlélőként mondom, aki látta az arra járó arcokat, akik nem 

jönnek oda, mert nem látványos. Igazából rossz mondjuk az, hogy minden nagyon apró. 

Van az a játék, amit dobókockával kell játszani121, ezt például meg lehetne csinálni 

nagyban, és odajönnének az emberek. Nyilván értem, hogy miért kicsi, és miért van 

papírból, de emiatt nem jönnek oda a rendezvényen. Megint más a helyzet egy 

iskolában, ott meg nem feltétlenül van erre szükség. Lehetne a világtérképet ilyen 

hatalmas nagyban megcsinálni, és arra lehetne dobni, vagy ilyesmi. 

Mennyire találtad: használhatónak, érthetőnek? 

Tényleg jól használható, meg fontos szempont, hogy jól szállítható. Meg azt gondolom, 

könnyen megérthető, hisz a gyerekeknek szóló magyarázó lapok nagyon jók.  

                                                           
121 Állati (színes) kockák 
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Nem volt neked olyan, hogy elővettél egy játékot, és nem tudtad, hogy hogyan kell 

használni? 

De, amikor elővettem, volt, de utána olvasva azért könnyű volt rájönni. 

Szakmai szempontból hogyan értékeled? 

Hibát nem találtam benne, nekem pont a másik fele okozott nehézséget. Én nehezen 

beszélnék a fizikai kísérletekről. Szóval tőlem igényelt volna mélyebb tudást, mint 

amim van. Mert ha bemutatom, és a gyerekek visszakérdeznek, akkor azért mégis 

szükség van valami háttérre. 

A látványossághoz visszatérve: sok olyan tapasztalatod volt, hogy nem jöttek a 

fesztiválokon, és csak vártatok? 

Igen. 

És ez vajon csak a látványosságon múlik? 

Nyilván benne van az is, ami amúgy összefügg a látvánnyal, hogy az emberek azt 

gondolják, hogy akkor ide most le kell ülni, és el kell tölteni minimum fél órát, és akkor 

azt már meggondolják. Meg olyan is sokszor volt, hogy a gyerek leült játszani, élvezte, 

de akkor mondta az anyukája, hogy jól van, most már menjünk tovább.  

Ha összegezned kell, milyen jó és milyen rossz tulajdonságokat tudsz felsorolni? 

Vannak kedvenc, vagy nem kedvelt játékaid? 

Hát rossznak tényleg csak ezt, hogy nem látványos, meg az elnevezést. Most éppen 

beszéltem a kollégámmal, és mondta, hogy sosem értette, mi az, hogy 

Vándortanösvény. Hiába magyaráztuk el, nem értik. Ez a név egy katasztrófa. Nekem a 

legegyszerűbb játékok a kedvenceim, a kis kirakók például, amire azt mondom, hogy 

„Hú, miért nem nekem jutott eszembe!”. De azért a vizes játék is például nagyon 

tetszik. Az mondjuk furcsa volt, hogy vannak köztük kész játékok, például a fakopáncs 

vagy az egyensúlyozó játékok, amiket szeretek, meg jó hogy ott vannak, de stílusukban 

nagyon kilógnak a többi közül. 

És szerinted ez összességében egy hasznos dolog? 

Hasznos, és nagyon egyedi. 

Eddig úgy kérdeztelek, mint demonstrátor, most úgy szeretnélek megkérdezni, mint 

koordinátor. Hogyan kerültél bele ebbe a szerepbe? Szívesen vállaltad? 
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Eleinte három szett érkezett hozzánk, és azokat Mátai Balázs vette át Valenta Gabitól. 

Neki annyit kellett tennie, hogy a vándortanösvényes e-mail címet figyelje, és amikor 

megkeresések jönnek, akkor bevigye azokat a Gabi által készített táblázatba. De hát elég 

sok problémája volt az iskolákkal. Ez mondjuk a mi hibánk is volt; használhatatlan a 

honlap, ami készült hozzá, átláthatatlan, és emiatt nem sikerült az intézményeknek a 

hivatalos megrendelési utat végigjárniuk. Én nem örültem neki, hogy át kellett vennem, 

mert káoszos volt, ugyanaz volt a problémám, mint Balázsnak. Rengeteg megkeresés 

jött, és volt, aki rugalmas volt, de akadt olyan, aki nem. Természetes, hogy mindenki 

ember, igényei vannak, de sokszor elég nehéz volt kommunikálni. Az igénylőlapokat 

jobb esetben kitöltötték, de nem vigyáztak a cuccokra: apróságok elvesztek. Például az 

egyik banános doboz teteje is elveszett. (Mondjuk nem értem, hogy azt miért vettük át). 

Az is gond volt, hogy a szállítást nagyon nehezen tudják megoldani vidékről, úgyhogy 

volt olyan, hogy valaki jött, aki azt sem tudta, hogy mi kell neki. Jó, sikerült rájönni, 

hogy a Vándortanösvényt kell elvinnie, megkapta, és végül is leért. De olyan is volt, 

hogy vonatra kellett felrakni. Sokszor teljes volt a káosz. Az emberek annak nagyon 

örültek, hogy nem kell fizetni, de nem értették, hogy miért nekik kell szállítani.  

A maradék ötöt úgy osztottuk be, hogy az FM iskoláknak122 kellett adnunk, és Zsófi 

megcsinálta a vándoroltatási táblázatot, hogy kéthetente másik iskola kapja meg. Most 

is így vándorolnak még. Ez nem volt olyan bonyolult, ki lett küldve egy központi email, 

hogy eszerint a beosztás szerint kapjátok meg, és akkor kvázi kötelező volt elfogadni.  

És azt tudod, hogy ők egyébként használják-e vagy örülnek-e a lehetőségnek? 

Hát igen, ez a másik dolog, hogy nagyon kevés visszajelzés jut el hozzánk. Akitől 

kaptunk az mind nagyon pozitív volt, De azért úgy érzem, hogy a tanárok kapacitásába, 

így, hogy felülről jön egy utasítás, nehezen fér be, nem tudják igazán a tanrendjükbe, 

idejükbe beszorítani.  

Az MKNE értékelőlapját, ami a szerződés része volt, kitöltettétek?  

Azt mindig mondtuk, hogy töltsék ki, de nem sokat kaptunk vissza. Ami visszajött, 

mondom, az viszont mind nagyon pozitív volt. Az volt a fura, hogy óvodák is elvitték, 

és lelkesen nyilatkoztak róla.  

                                                           
122 Földművelésügyi Minisztérium fenntartása alatt álló iskolák 
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És ez miért fura? Azt mondtad, a korosztály nem számít. 

Hát nem számít, bár tényleg nem gondolnám, hogy az óvodák ezt tényleg jól tudják 

használni. 

Azt mennyire láttad, hogy a rendszer, amit Valenta Gabi kitalált, mennyire működött, 

és mennyire volt könnyű átvenni tőle? 

Hát ez nálunk már sajnos nem igazán működött. Próbáltuk mi is megvalósítani, hogy az 

egymáshoz közeli intézmények adják át, de – lehet, hogy ez rossz taktika volt ‒ én arra 

próbáltam törekedni, hogy ne mindig egymásnak adják át, hanem hozza vissza az egyik, 

és tőlünk vigye el a másik, mert rengeteg mindent eltüntettek útközben, nem vették 

komolyan. Inkább hozzák vissza, mi átnézzük, és utána vigyék el. 

És mennyire esett nehezedre végignézni az egészet? 

Nekem nem igazán. 

Mit tapasztaltál, az intézmények egymás közt leltároztak? Vagy volt, hogy beérkezett 

hozzátok hiányról szóló jelentés? 

Igen, volt ilyen, meg olyan is volt, hogy postán utánunk küldték. De olyan nem volt, 

hogy észrevettünk valami hiányt, és akkor behajtottuk volna a költségeket, pedig kellett 

volna.  

Ti pótoltátok a hiányokat, vagy úgy adtátok tovább, hogy tudtátok, hogy éppen mi 

hiányzik? 

Én csak addig jutottam, hogy összeírtam a hiányokat. De az én vándortanösvényes 

pályafutásom nem volt igazán hosszú.  

Voltak-e olyan problémák, amikre muszáj volna megoldást találni, de nincs? 

Például a leltározással kapcsolatban mondhatom, hogy szállítás szempontjából jók ezek 

a banános dobozok, de az emberek csakúgy belehányják a dolgokat, és így nehezebb 

átnézni. Meg főleg, ha egy-egy apróság tűnik el, nehéz észrevenni. De ezt nem tudom, 

hogyan lehetne másként. 

Herman Ottóhoz szerinted jól kapcsolódik? 

Igen, én ezt mindig megpróbáltam összekötni! Igyekeztem olyan játékokhoz vezetni a 

gyerekeket, ahol lehetett Herman Ottóról mesélni. Csak ugye az nehéz, hogy a neve 

mindkét fele (a név és a Vándortanösvény szó is) magyarázatra szorul.  



103 

Neked miért volt fontos, hogy Herman Ottóról beszélj? 

Az Emlékév miatt volt érzelmi kötődésem.  

Szerzői megjegyzés: 

Miután kikapcsoltam a diktafonom, még tovább beszélgettünk kötetlenül, és elég hamar 

mondta Dóra, hogy sajnálja; ő csak a beszélgetés alatt jött rá, hogy mennyire nem 

gondozták a Vándortanösvényt, afféle mostohagyerek volt náluk. 
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5. Melléklet: Értékelőlap 

Szerződés-melléklet. Fénymásolható, vagy letölthető: www.hermanottoemlekev.hu 

Kölcsönvevő intézmény neve: 

Címe: 

A kitöltő neve (lehetőleg az legyen, aki a játékok használatakor jelen volt): 

Mettől meddig volt kiállítva az anyag? ……………………. - ………………………… 

Hány gyermek fért hozzá? …………….. 

Milyen életkorúak? ………….. - ………….. 

Röviden írja le a gyerekek élményeit (kérjük, őszinte legyen, ne kíméletes): 

 

 

Hányast adna? Osztályozzon, mint az iskolában: 

A Vándortanösvény szakmai tartalma: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Kezelhetőség: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Megjelenés, vonzerő: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Szórakoztatóság (a használók szemszögéből nézve): 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Tanulási lehetőség: 1 – 2 – 3 – 4 – 5 

Hány pedagógus/felnőtt segített a bemutatásban? …………….. 

Rajtuk kívül felnőttek használták a játékokat? igen - nem 

 

Röviden írja le a felnőttek élményeit (kérjük, őszinte legyen, ne kíméletes): 

 

 

Írjon legalább három dolgot, ami nem jó a Vándortanösvényben: 

 

 

Írjon legalább három dolgot, ami jó a Vándortanösvényben: 

 

 

Köszönjük, hogy ezzel is segítette munkánkat 

Magyar Környezeti Nevelési Egyesület és a Herman Ottó Vándortanösvény alkotói 

Ha még bírja, kérjük, a hátlapon karikázza be a sorszámát azoknak a játékoknak, amelyeket 

használtak. 
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Az alábbi játékokat használtuk: 

1. Herman Ottó életútját követő nagy kirakó 

2. Kalandozások Herman Ottó életútján 

3. Játékok a levegővel 

4. Játékok a vízzel 

5. Állati (színes) kockák 

6. Az élőlények rendszerezése 

7. Ciripeljünk! 

8. Pókháló-játékok 

9. Halakkal ismerkedünk 

10. Ismerkedünk a fával 

11. Nézd meg közelebbről! 

12. Jellemző vízparti madarak 

13. Élő madáretető 

14. Melyik madárhoz tartozik? 

15. Mag-vak-tapintás 

16. Madárodu-kirakó 

17. Madárkás ruhacsipesz 

18. Madarakkal kapcsolatos feladatlapok 

19. Meséljünk az erdőről, fákról, madarakról 

20. Madarak és példabeszédek 

21. Harkály-kopogtató 

22. A magyar bajusz 

23. Kagylókanál készítése 

24. Vejszés játék 

25. Pásztorkodáshoz kapcsolódó játékok 

26. Az éltető Balaton-felvidéken Herman Ottóval: hogyan szerethetünk egy tájat? 

27. Jeles napok fűzére 

28. Parlamenti nyílt nap az erdőkért 

29. SzóBakos 

30. Túlélés tárgyakkal 

31. Herman Ottó Emlékrobbantás 

32. Felnőtt-nevelés 

33. Emlékmű Herman Ottónak és az emlékévnek 

34. Bánj óvatosan a természettel! 
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6. Melléklet: Kérdőív a végső felhasználóknak 
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7. Melléklet: A kérdőív elemzése 

A látogatói véleménykutatáshoz használt kérdőív ugyan nem tekinthető 

reprezentatívnak, s emiatt csak fenntartással kezelhetőek a beérkezett adatok 

valamennyit mégis elárulnak a látogatói attitűdről, és a Vándortanösvény üzenetének 

látogatói olvasatáról. A papíron kitöltött kérdőívek válaszait felvittem egy Google 

Form-ba123, kiértékelésüknél az ottani összesítésre124 támaszkodom elsősorban. 

A látogatók megoszlása életkor szerint rendkívül széles skálát felölel: a legfiatalabb 

adatközlő 3, a legidősebb 71 éves. Összesen 14 db. kérdőív érkezett 10 éves kor alatt 30 

db. 10‒14 éves kor között (ez a magas szám a Herman Ottó Általános Iskolában végzett 

kérdőívezésnek köszönhető). 1 db 14‒20-ig (egy 16 éves fiú) 15 db. 20‒39 év között és 

14 db. 40 év felett. (Az így kijövő 73 db kérdőív sokszor nem az összes válaszadók 

száma, mert néhol egy kérdőíven adott választ több adatközlő egyszerre, gyakran pedig 

átugrottak kérdéseket). Ez módot adhatna, hogy a korcsoportok szerint vessem össze a 

tapasztalatokat, de fontos torzító tényező, hogy egyes korcsoportok jellemzően 

köthetőek eseményekhez (fesztiválokon a 20-40-ig, iskolában a 10-14-ig), így nehéz 

elválasztani, hogy a visszajelzés korosztályos sajátosságnak mondható, vagy a kiállítás 

módjából ered inkább. 

A tízes éveik végén járó kamaszok hiányára ‒ bár minden bizonnyal nem ilyen élesen 

elváló a Vándortanösvény életében, mint azt a kérdőívek tükrözik ‒ lehetséges 

magyarázat lehet, hogy szabadidejükben ők a legkevésbé mozdíthatóak játékoknak tűnő 

természettudományos ismeretszerzésre. A Vándortanösvény látványvilága sejthetően 

számukra nem valami vonzó. Példaként olvashatjuk Vásárhelyi Tamás megfigyelését: 

„Kolozsváron, a Magyar Napokon felállítottuk a Vándortanösvényt egy régi iskola 

ódon, boltíves tantermében, a közönség számára könnyen belátható módon. Bejött két 

kiöltözött, sminkelt 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 faszelet, széttördelve (Évgyűrű-puzzle), a darabjai 

összekavarva. Egyikük meglátta, hogy az egyik darab a mellette lévőhöz illeni látszik, és 

lakkozott körme hegyével tolt rajta egyet. Összepasszoltak. Tologatni kezdte a többit is. 

                                                           
123 https://docs.google.com/forms/d/1R9g1AU3UOLB1OYDQf-
8gobFDhQPZCv3LVpAmhmlPkZY/viewform 
124 https://docs.google.com/forms/d/1R9g1AU3UOLB1OYDQf-
8gobFDhQPZCv3LVpAmhmlPkZY/viewanalytics 

https://docs.google.com/forms/d/1R9g1AU3UOLB1OYDQf-8gobFDhQPZCv3LVpAmhmlPkZY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1R9g1AU3UOLB1OYDQf-8gobFDhQPZCv3LVpAmhmlPkZY/viewform
https://docs.google.com/forms/d/1R9g1AU3UOLB1OYDQf-8gobFDhQPZCv3LVpAmhmlPkZY/viewanalytics
https://docs.google.com/forms/d/1R9g1AU3UOLB1OYDQf-8gobFDhQPZCv3LVpAmhmlPkZY/viewanalytics
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Közben társa várakozott, a szomszéd asztalon meglátta ennek 3D változatát (Ág-

puzzle), és unalmában azzal kezdett matatni. Neki is lett sikerélménye. Ezután megint 

körbejártak, de már lassan, sok mindent kipróbáltak, és egy fél óra múlva mentek csak 

ki.”125 

A kitöltött kérdőívek a következő helyszínekről érkeztek: a Gyereksziget, 2014-es 

kutatók éjszakája (ELTE), Csepeli önkormányzati nap, Esztergomi Duna Múzeum, 

Mezőgazdasági Múzeum, Herman Ottó Általános Iskola, és a kapolcsi Művészetek 

Völgye fesztivál. 

A látogatók foglalkozásbeli összetétele természetesen rendkívül sokszínű: óvodás (2), 

diák (42 db) és tanár (5 db) mellett a válaszadók közt volt több közgazdász, 

informatikus, de akadt asztalos, kézbesítő, művész, mesemondó és lelkipásztor is. A 

látogatói „szokások”126 felmérésére irányuló kérdésből a következő derült ki: 59,6 %-uk 

hallott már korábban az Emlékévről (Legtöbbjük iskolából (39%) vagy internetről 

(38%) tájékozódott), közel a válaszadók fele kereste fel tudatosan a Tanösvényt. 

Ahogy az értékelés bevezetőjében említettem, némiképp torzító lehet, hogy a 

válaszadók többsége (54%) egy demonstrátor segítségével fedezte fel a játékokat, 17 

válaszadó a tanárától tudta meg, hogy mit kell csinálni, csupán 13-an tájékozódtak a 

gyereklapokból. Egy ember azt a választ adta, hogy nem tudta, mit kezdjen a kirakott 

eszközökkel.    

 

Mivel az első kérdőívek tanulsága után változtattam valamennyit a kérdőíven, az utána 

bekerülő kérdésekről ‒ a természettudományos érdeklődés mértékéről (3 fokozat) és a 

Tanösvényben eltöltött időről ‒ csak kevesebb adat érkezett. Az adatközlőknek csak 

24,5 százaléka tartja magát valamilyen szinten szakértőnek a természettudományos 

kérdésekben, ezen kívül 53 % érdeklődik a téma iránt. A maradék 23 % általában nem 

olvas ilyen témákról. 

                                                           
125 Vásárhelyi 2015 
126 Vásárhelyi – Kárpáti (2011) 

17. ábra A Tanösvény felfedezésének módja (kék: Demonstrátor segítségével; piros: 
Tanár segítségével; sárga: A kirakott papírokból; zöld: Nem tudta mit kell csinálni) 
(forrás: Google Form) 



112 

Ugyan nem minden adatközlő tudta megtippelni, hogy mennyi időt töltött a kiállításon, 

de figyelemre méltó, hogy 6 ember jelezte, hogy több mint 3 órát játszott a 

Tanösvényben.  

 

18. ábra A Vándortanösvényben eltöltött idő (saját diagram) 

7.1.1. A számszerűsíthető adatok értékelése és a levonható következtetések 

A következő részben a látogatóknak mondatokat kellett megítélniük aszerint, hogy 

mennyire értenek vele egyet (1: Egyáltalán nem értek vele egyet; 2: Inkább nem értek 

vele egyet; 3: Egyet is értek és nem is; 4: Inkább egyetértek; 5: Teljes mértékben 

egyetértek). Ahogy fent említettem, az értékelés során azt tapasztaltam, hogy a 

válaszadók egy része inkább a téma osztályzásaként alkalmazta az 5 fokozatú skálát, 

ezért nem egyértelműen pozitív üzenetű mondatoknál erős ingadozás látható a 

kérdőíveken.  

A mondatok csoportosíthatóak valamennyire téma szerint (egy aspektusra több módon 

is megfogalmaztam mondatot, hogy biztosabb képet alkothassak), ezért a 

következőkben nem a kérdőíven szereplő sorrend szerint, hanem az egymással 

összefüggő állításokat egymás mellé téve fogom tárgyalni ezeket. 

Majdnem az összes válaszadó inkább egyetértett azzal, hogy a Vándortanösvény 

valóban interaktív, 75%-uk teljes mértékben. Bár 7 válaszadó egyet is értett meg nem is, 

nem akadt egy sem, aki egyet nem értést jelölt volna meg válasznak.  

Arról, hogy a játékok mennyire változatosak, vagy inkább könnyű rájuk unni, esetleg 

„végtelennek” tűnik a Tanösvényben eltölthető idő, a következő véleményeket 

olvashatjuk ki a kérdőívből: 
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42 ember teljesen, 16 pedig inkább egyetértett azzal a mondattal, hogy nagyon 

változatosak a játékok. Csak egy ember jelölte meg, hogy egyáltalán nem ért vele egyet. 

A maradék 9-en pedig egyet is értenek meg nem is. Ennek ellenkezőjét (Sok hasonló 

játék van, könnyű rájuk unni) 3-an gondolták teljesen igaznak, 6-an pedig inkább 

igaznak. A többség ezzel nem értett egyet: 40-en jelölték az egyest, 14-en a kettest.  

A legerősebb kijelentésre egy előre sejthető inkább pozitív, de azért mérsékeltebb 

egyetértést tükröző vélemény rajzolódik ki; a Vándortanösvényt a válaszadók több mint 

50%-a tartja végtelen lehetőségek tárházának, de ennek a csoportnak a nagyobb része 

csak részben ért egyet az állítással. 12 válaszadó egyet is ért és nem is, a maradék 21% 

nem tartja igaznak az állítást, de itt is többen vannak azok, akik csupán részben nem 

értenek egyet. 

Érdekes lehet összevetni, hogy a három válasz esetében hogyan alakulnak a válaszok. A 

játékok változatosságában ért egyet a legtöbb ember (és itt szinte teljesen hiányzik az 

egyet nem értők csapata); alig marad el ettől azok száma, akik nem gondolják igaznak, 

hogy a játékokra könnyű lenne ráunni (bár ezzel összesen 9 ember azért legalábbis 

valamennyire mégis egyetért). 

 

Összegzésül tekintsünk az átlagokra, amelyekből tisztán leolvasható, hogy bár a 

válaszadók egyértelműen változatosnak találják a játékokat, ezzel nem jár, hogy ne 

lehetne rájuk unni. Végtelennek ugyan nem tartják, de valószínűleg sok fantáziát látnak 

benne. 

Azt, hogy a látogatók szemében mi lehet a Vándortanösvény célkorosztálya, két 

különböző megközelítésű, összesen három mondat segítségével ismerhetjük meg. 

19. ábra A Vándortanösvény játékainak változatosságáról szóló mondatok értékelésének átlaga (saját diagram). 
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Az egyik megközelítésben a személyes tapasztalat alapján próbálom kideríteni, van-e 

olyan korosztály, amelyik számára kevésbé tud a Tanösvény megfelelő játékot nyújtani. 

A válaszadók 51%-a egyértelműen talált olyan játékot, ami izgalmas volt a számára, és 

még 19 % inkább egyetért a kijelentéssel. Azonban izgalmas megvizsgálni azokat a 

válaszadókat, akik egyáltalán vagy részben nem értettek egyet vele.  

Elsőnek a korosztályos szórást górcső alá véve (hátha a Tanösvény egy bizonyos 

korosztály érdeklődését mellőzi) meglepő arányokat találunk: a 10‒14 éves korosztály 

33%-a nem talált magának valót. Ha csak a korosztály elégedettségét nézzük tehát ebből 

a szempontból ez igen aggasztónak tűnő adat egy elsősorban általános iskolák számára 

készült játékgyűjteménynél. 

Megpróbáltam magyarázatot keresni ezeknek a fiataloknak az elégedetlenségére. 

Megvizsgáltam hát, hogy ki hol találkozott a Tanösvénnyel azok közül, akik nem 

tartották igaznak a mondatot: Találtam olyan játékot, ami kifejezetten az én szintemnek 

való volt. A válaszadók közül egy (felnőtt) a Mezőgazdasági Múzeumban, két gyerek és 

egy felnőtt pedig Csepelen találkozott a Tanösvénnyel. Az összes többi diák iskolai 

programon vett részt. 

Ennek tükrében tehát mást jelenthet a kritika. Az iskolai kiállítási módszer ugyanis úgy 

nézett ki, hogy a fiatalok teremről teremre kellett járjanak, csoportokban találkoztak a 

feladatokkal, és a tanár vezette a felfedezést. Ugyan sok teremben aktualizálták a 

korosztályok számára a játékokat, azonban ennyire vegyes életkornál (1. osztálytól 

8.-ig) nehéz igazán eltalálni a fiatalok érdeklődését. Elmondható tehát, hogy a diákok (a 

szombati iskolai program miatt esetleg eleve jelentkező negatív attitűd mellett) 

akadályozva voltak az egyéni felfedezésben, nem tudtak a játékok közt válogatni. Nem 

tudni tehát, hogy ha más körülmények közt látogatják meg a gyűjteményt, vajon találtak 

volna-e megfelelőt maguknak. 

A másik szempont a külső szemlélő szemével való megítélése a célkorosztálynak. A 

válaszadók több mint 65%-a legalább részben egyetért azzal, hogy a Vándortanösvény 

elsősorban gyerekek érdeklődésére koncentrál, bár csak kisebb részük ért ezzel teljes 

mértékben egyet. 7 ember úgy gondolja, hogy ez egyáltalán nem igaz (tehát a 

Vándortanösvény nem csak gyerekeknek való), és még 6-an gondolják inkább így. 

Hozzá kell tenni, hogy ez a mondat jó példa arra, amikor az elégedett látogató azt 

gondolhatja, hogy az 5-ös fokozat tükrözi leginkább az elégedettségét, miközben ez a 
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mondat elvileg nem akar sugallni semmit arról, hogy a Tanösvénynek maga szerint mi a 

célkorosztálya. 

Érdekes a megoszlása a „Bármilyen korosztálynak ajánlanám” mondat megítélésének. 

Míg a válaszadók 55%-a egyetért ezzel a mondattal, többen (12 fő) nem tudják 

eldönteni (3-as); azok száma, akik inkább igaznak gondolják (9 válasz), csak kevéssé 

múlja felül azok számát, akik nem igazán értenek ezzel egyet (7 fő).  

 

Összességében elmondhatjuk, hogy külső megfigyelőként az emberek ezt elsősorban 

inkább gyerekeknek ajánlanák, de sokan elfogadják, hogy bármilyen korosztályhoz 

illeszkedik. Mindemellett érdekes, hogy a kiemelten célkorosztályba tartozó gyerekek 

közül többen találkoztak olyan módon a Tanösvénnyel, amikor nem maguknak valónak 

élték meg a gyűjteményben található feladatokat. 

A közölt adatokból az is kiolvasható valamennyire, hogy mennyire tudták a látogatók 

megérteni a feladatokat. Viszonylag sok látogató (6 teljesen + 5 egyetért) állítja, hogy 

több olyan játék is volt, amellyel nem tudta, hogyan játsszon. Azért a válaszadók 

többsége (36 egyáltalán nem ért egyet, 13 nem ért egyet) sikerrel járta végig a 

feladatokat. Érdekes módon a 11 emberből, akik nem tudták mihez kezdjenek, csak 5-en 

voltak a gyereklapokra utalva, 4-en a demonstrátorok, 1 pedig a tanára segítségére 

támaszkodhatott. Egy válaszadó már a kérdőív elején bejelölte, hogy nem tudta, mit kell 

csinálnia.  

Bár a többség (54%) minden feladatot értett, 13 ember jelölte meg, hogy kissé vagy 

teljesen egyetért a mondattal: Nem minden feladatot értettem. Megnéztem, hogy 

ugyanazok jelölték-e meg azt a választ, hogy nem mindent értettek, és azt a mondatot, 

hogy találtak olyan játékot, amivel nem tudtak mit kezdeni. 6 ember jelölte meg 

mindkettőt; 5-en csak azt, hogy nem mindent tudtak használni, 7-en, hogy volt, amit 

nem értettek. Érdekes egybeesés hogy az értelmezés nehézségeivel küzdők közül 

majdnem a fele megjelölte azt is, hogy nem talált a korosztályának való játékot. Azok 

közül, akik nem minden feladatot értettek, csak hárman voltak papírra utalva, ketten 

20. ábra A válaszok megoszlása a "Bármilyen korosztály 
számára ajánlanám" mondatra (Forrás Google Form) 
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találkoztak demonstrátorokkal, a többiek mind az iskolai bemutatón vettek részt, ahol 

tanár segítségével fedezték fel a játékokat. (Óvakodjunk, ez nem vonatkoztatható egy az 

egyben kritikaként a tanárokra; számos tényező együttesen okozhatja ezt az eredményt!) 

Az utolsó négy, egy témakörbe vont állítás a látogatók különböző szempontok szerinti 

elégedettségét kívánja felfedni. A Sok érdekességet hallottam állítással 55-en 

egyetértettek, közülük 40-en teljes mértékben. Azonban 4-en egyáltalán nem értettek 

vele egyet: közülük kettőről tudni, hogy csak negyed órát töltöttek a Tanösvényben, a 

másik kettőről ez nem derül ki, hiszen mikor ők töltötték ki, akkor ez még nem volt 

része a kérdőívnek. Négyük közül hárman bejelölték, hogy nem találtak a saját 

szintjüknek megfelelő játékot. 

 

21. ábra A Tanösvény egyéb tulajdonságara adott értékelések átlaga (saját diagram) 

Szépnek találja a Tanösvényt 54 ember, a megkérdezettek 81 %-a, bár közülük 19-en 

csak nagyjából értenek ezzel egyet. Nem volt olyan, aki egyáltalán ne értett volna egyet 

ezzel az állítással. A szépséggel kapcsolatos mondat értelmében, ha osztályzatként 

tekintünk az értékekre, 4,3-as átlagot kapott a játékgyűjtemény.  

Majdnem ugyanennyi járt a következő mondatnak: „Szeretném megmutatni másoknak 

is”. A vélemények valamennyivel jobban megoszlottak itt, hiszen négyen egyáltalán 

nem, egy valaki pedig nem igazán értett ezzel egyet. Azok közül, akik egyáltalán nem 

mutatnák meg másoknak, ketten állítják, hogy nem hallottak sok érdekességet, egyikük 

pedig nem minden feladatot értett, s nem talált olyan játékot, ami neki való lett volna.  

A végére hagytam a fizikai kísérletezéssel kapcsolatos mondatot, ugyanis majdnem 

minden helyszínen válaszoltak erre, pedig tisztában vagyok vele, hogy sok helyszínen 

nem vették elő a valódi kísérletezős játékokat. Így a beérkezett válaszokat leszűrtem, s 

csak azokra a helyszínekre vettem figyelembe, ahol a látogató tényleg találkozhatott is 
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kísérletekkel. Közülük 50% teljesen egyetért azzal, hogy a fizikai kísérletek 

újdonságként hatottak rá, 24 % kis mértékben ért egyet ezzel. 1 válaszadó egyáltalán 

nem, egy pedig nem igazán tartotta magára igaznak az állítást. Ketten is megjegyezték a 

papíron, hogy korábbról is ismerték már a kísérleteket, emiatt nem hatottak az újdonság 

erejével, ellenben nagyon szemléletesnek, jónak tartják őket. 

A kérdőív többi részének kitöltése fakultatív volt, itt jóval kevesebb adatközlő van egy-

egy válasznál, mint az eddigieknél. 

7.1.2. A játékok kedveltsége 

 

A játékok népszerűségének vizsgálatához rákérdeztem, hogy mely játékokat kedvelte, s 

melyeket nem a látogató. Nem soroltam fel mind a 34 majd 38 játékot (a hely hiánya 

miatt), hanem pontozott vonalra írhatták le saját szavaikkal, melyikeket kedvelték. A 

játékok leírásából több tapasztalatra tettem szert: az olyan helyszíneken, ahol más 

kiállítók is megjelentek, a látogatók számára egyáltalán nem volt világos, hogy melyik 

rész kihez tartozik, így rengeteg olyan játékot említenek, amelyek nem találhatóak meg 

a Tanösvényben. Némely játékra pedig rendkívül nehéz volt ráismerni a látogatói 

megnevezés alapján. 

Az összesített statisztikát sajnos nehezen lehet ebben az esetben is használni. 

Jellemzően a Herman Ottó Iskola torzít sokat. Az ottani adatközlő diákok sokszor csak 

5-7 játékkal való találkozás után töltötték ki a kérdőívet, és majdnem mind ugyanazt a 

két játékot emelték ki: A Herman Ottó életútját követő kirakó és a vele együtt játszott 

Kalandozások Herman Ottó életútján című játékot, illetve A magyar bajusz címűt. A 

helyszínen járva is kitűnt, hogy ezt a kettőt milyen jó pedagógiai érzékkel sikerült 

megragadnia a játékot szervező tanároknak, saját ötleteiket hozzátéve a Tanösvény 

eredeti tartalmához. 

Az ezen kívül érkezett értékelések szemléletesek. Ha a fenti két (valójában három) 

játékot nem számítjuk, a legtöbben A játékok a vízzel és az Ismerkedjünk a fával 

játékokat említették. Ezt ‒ ismét holtversenyben ‒ követi a Mag-vak-tapintás és a 

Madárodú kirakó; majd a Harkály-kopogtató és a Játékok a levegővel következik. 

Többen említik még a Jellemző vízparti madarakat, a Vejszés játékot, a Ciripeljük!-öt. 

Ketten-ketten szerették a következő játékokat: Horgász játék és kvíz, Milyen könnyűek a 
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madarak? Játékok a forgással. Szavazatot kaptak a következőek is: Állati színes kockák, 

Pókháló-játékok, Nézd meg közelebbről és a Játékok a tojással. 

Feltűnő, hogy ezek a legegyszerűbb játékok, melyekben van valódi cselekedtetés, 

szemléltetés, és sikerélményt hoz megvalósításuk. Legtöbbjük ismert jelenséget mutat 

be a megszokottól eltérő módon, vagy gazdagítja azt új, érdekes adalékkal. Azt 

ugyanennyire fontos kiemelni, hogy sem a játék eredete, sem az anyaga nem tartozik a 

fontos tényezők közé; találunk köztük ugyanis készen vásároltat, profi műhelyben és 

házilag készítettet, illetve háztartásban fellelhető (hulladéknak minősíthető) anyagokkal 

elvégezhető kísérleteket is. Sőt, az Állati színes kockák játéknak például csak a leírása 

van bent a könyvben, a Tanösvény dobozai eredetileg nem tartalmazzák. Azt ugyancsak 

fontos megjegyezni, hogy a bővített kiadás összes új játéka meg van említve a kedvelt 

játékok között… 

Nagyon kevesen említenek olyan játékot, melyet nem kedvelnek, és csak egy játék van, 

amelyet ketten is megneveznek: Ismerkedjünk a fával. Indoklást csak az egyiknél 

olvashatunk: túl sok volt a puzzle. Ezen kívül is csupa olyat említenek, amelyek a 

kedveltek listáján is szerepelnek: Ciripeljünk! (Indoklás:„Nem hasonlít a hangja a 

ciripelőszervekéhez, a kereplő meg hangos és idegesítő.” ) Jellemző vízparti madarak 

(itt is a kirakók túlsúlya az indok), és A magyar bajusz (indoklás: „bután néztem ki a 

bajuszban”), a Madárodú kirakó („unalmas volt”), a Horgász játék és kvíz („A kérdések 

lehetnének változatosabbak”) és a Milyen könnyűek a madarak? játék. 

Arra a kérdésre, hogy mit hiányolnak, milyen játékokat látnának még szívesen, a 

következő válaszok érkeztek: 50 válaszadóból 24-en semmit sem hiányolnak, sok 

válaszadó írja, hogy minden tetszett; ez így tökéletes; minden OK. Egy válaszoló még 

ezt is hozzáfűzte: szívesen megvenném.  

Voltak, akik valóban a Tanösvényre reflektáló módszertani javaslatokkal éltek: több 

kísérletet vagy egyszerűbb kémiai kísérleteket szeretnének látni; több tudományt, 

nehezebb feladatokat, állatokkal kapcsolatos feladványokat, fogadnának szívesen, 

esetleg egy totó-t a végén a megismert dolgokról, életkornak megfelelő szinten. Más így 

kritizált: A kérdések lehetnének változatosabbak. Volt, aki így válaszolt a Mit hiányolsz 

a Tanösvényből? kérdésre: Sok játékot.  

Néhányan a Tanösvény tematikáját bővítették volna például meteorológiai ismeretekkel 

(a válaszadó hobbija, mint a kérdőívből több helyen kiderült) más pedig hiányolta „a 
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jelen kor vívmányainak, és az energiafelhasználásnak XXI. századi lehetőségeit, pl. 

Napenergia! Szívesen látnék még módszeres kutatási eredményeket, és több kísérletet!” 

Egyik adatközlő az alkotás lehetőségeit hiányolja: Lehetne készíteni valami egyszerűbb 

dolgot saját kezűleg is (háló, képmásolás, játékok természetes anyagokból). 

A fiatalok között többen említették, hogy hiányoznak az elektromos eszközök: nem volt 

szimulátor, hiányolták a multimédiás 3D eszközöket 

Bár ezek már nem a játékokra reflektálnak, de a kérdésre válaszolva többen a kiállítási 

helyszíntől függő észrevételeket tettek. Ezek közt olvashatjuk, hogy Kissé szűk helyre 

voltak összezsúfolva az asztalok, visszhangos a terem. Másik helyszínről is ezt 

olvashatjuk: Nagyobb hely, és nyugalom kellene. Érdekes, hogy egy látogató (megértve, 

hogy ez mindenütt másmilyen lehet) így fogalmaz: Az itteni rendezés mehetett volna 

jobban. A lelkes adatközlők közt volt, aki a Tanösvényből hiányolta a Még több 

látogatót!, mások javaslattal is élnek: Jó lenne színesebben elővezetni, hogy ne legyen 

konkurencia És ezzel kapcsolatos kritikákat fogalmaztak meg: Sűrűbben kellene 

eljuttatni az emberek közé!; Az esemény meghirdetéséből nem igazán derült ki, hogy ez 

ilyen érdekes lesz! 

Érdekes és fontos visszajelzés, hogy több válaszadó is leírja: Herman Ottót hiányolja a 

Tanösvényből. Ketten is megfogalmazzák, hogy szívesen látták volna egy-két 

személyes tárgyát. Az egyik válaszoló emellett egy szakállpróbát javasol még, (ami 

amúgy az Emlékéven belül megvalósult program volt), egy másik válaszoló (feltehetően 

inkább viccből) kolbász kóstolóval kötné össze Herman Ottó személyesebb bemutatását.  

Egy hétéves adatközlő édesanyja lejegyezte a lánya válaszát arra, hogy ő mit hiányolt: 

„Nincs ilyen. Bárkinek ajánlanám ezt, mert ez a rész itt olyan jó! Meg azt is ajánlom, 

hogy sokat menjenek az erdőbe, hogy megismerjék az egész erdőt!” 

7.1.3. Válaszok a nyílt kérdésekre 
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A nyílt kérdésekkel lehetőséget nyújtottam a válaszadóknak, hogy véleményüket, 

meglátásaikat kifejezzék, miközben arról is árulkodnak, hogy összességében milyen 

üzenet érkezett el hozzájuk a látogatás tapasztalataiból. A nyílt kérdések kiválóak arra, 

hogy azokat csoportokba rendezve új szempontokra ismerjünk rá, vagy az eddig 

meglévőeket tovább árnyaljuk. Mindezt segíti, ha a lehatárolt kategóriákat súlyozzuk is 

a rájuk vonatkozó említések számával127.  

Ezek a kérdések kérdőívemben befejezendő mondatokként jelentek meg. Az első verzió 

még 4, majd a végleges változat már csak két mondatkezdést tartalmazott. A különböző 

válaszadók által befejezett mondatok igen sokszínűek, más-más értelmezését adják az 

első tagmondatoknak, ez nagyban gazdagítja az eredményeket. 

A próbakérdőív első befejezendő tagmondata így szól: Mielőtt a Vándortanösvényen 

jártam volna, nem gondoltam volna, hogy… A válaszadók fele befejezésként a 

lelkesedését fejezte ki: hogy ilyen jó lesz.; hogy ennyire magával ragad.; hogy ilyen 

izgalmas és hogy mire számíthatok. Míg többségük a Tanösvényre vonatkozik, volt 

olyan is, aki magáról írt mondatot: hogy képes leszek órákat eltölteni a játékokkal. A 

Tanösvénnyel kapcsolatos megfigyelés ez is: „hogy a gyerekek ilyen érdeklődőek a 

téma iránt. A tartalmi tapasztalatból érdemes kiemelni a következőeket: hogy Herman 

Ottó ennyi mindennel foglalkozott. illetve hogy ennyire hasonlítanak a fizikai kísérletek 

az állatokra!. Egy (a kérdőív többi részéből is kiolvashatóan) nagyon elégedett kitöltő, 

aki Herman Ottó nagy tisztelője, a következő megoldást választotta: Mielőtt a 

Vándortanösvényen jártam, nem gondoltam, de gondoltam. 

Ugyancsak a Vándortanösvényre adott reflexióknak ad teret a következő mondatkezdés: 

Jó ez a Vándortanösvény, csak… Bár igen kevesen töltötték ki ezt a mezőt, de a 

válaszok tanulságosak. A megjelenésre és a játékokra egyaránt vonatkozik a következő 

észrevétel: csak elsőre inkább egy játszótérnek tűnik. Más mondatbefejezés is itt 

fogalmazza meg a tartalmi kritikát: csak lehetne még fejleszteni, pl. még több kísérlet.  

Érdekes, hogy új szempont is felbukkan ezekben a mondatokban. Többen is 

panaszolják, hogy csak kevés a lehetőség arra, hogy díjmentesen kipróbálja, ismereteket 

szerezzen az átlagember. Más így fogalmaz: csak nem tudom, hol lelhetek rá. 

                                                           
127Comenius 2000 
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Az igazán elégedett látogatók a következőképp oldották meg a mondat befejezését: csak 

rövid. A fent már megismert látogató pedig itt is frappáns választ ad: jó ez a 

Vándortanösvény csak, nincs csak. 

Az utolsó része a kérdőívnek arra hivatott, hogy kiderüljön: mennyire sikerült a 

Vándortanösvénynek közelebb hozni a látogatóhoz Herman Ottó életművét, és az általa 

közvetíteni kívánt értékeket. 

Nem meglepő, hogy a Herman Ottóról asszociált szavaknál vezető helyen ‒ 

említésszám alapján ‒ a polihisztorság áll; 15 válaszadó írta le ezt a szót. Más úgy 

fogalmaz: Mindenféle tudományterülettel foglalkozott, illetve ilyen jelzőket is kap: 

sokszínű, érdeklődő, nyitott, művelt, tájékozott, okos, rettenetesen tehetséges. Sokan a 

tudománnyal, vagy a természettudománnyal kötik össze. Ezenkívül többeknél 

megjelenik a néprajz, és a hagyományőrzés.  

Munkásságát a biológia alá sorolják, fontos területeinek említik a növénytant és az 

állattant. Részletesen a következő állatokat említik: madarak (9-en), pókok (7-en), 

halak (6-an), lepke. Két könyvcímét írják le: A madarak hasznáról és káráról, és 

Magyarország pókfaunája is két-két említést kap. Külön hangsúlyozzák a 

madárvédelmet és a halászatot. A fentieken kívül többen írják a gyönyörű illusztrációit, 

van, aki a fényképezőgépét, más az anyanyelvkutatást említi. Egy válaszadó ezt írja: 

kísérletek, feltalálások. 

Jelleméről, életrajzának emberi oldalából is vannak adalékok: szakálla volt (3-an 

említik), bajusza volt (ugyancsak 3-an említik), süket volt, nem verekedett, 8 általánost 

végzett csak el, Jászai Mari volt a kedvese. Más adatközlők a születési vagy a halálozási 

évszámát írták le. (1835-1914).  

Érdekesek a következő válaszok: egy adatközlő területtel, a Zalával köti össze a tudóst. 

Másnak a múlt jut eszébe róla, van, aki így fogalmaz: kihalóban lévő embertípus. Nem 

dönthető el, hogy a következő válasz viccnek van-e szánva, vagy komoly: a paleolit az 

ő műve. Csupán egyetlen adatközlő írta a következőt: Nem ismerem Herman Ottót.  

Egyik tisztelője hosszabban is kifejti, mit jut eszébe a tudósról: Tudását nem 

iskolákban, hanem érdeklődésétől hajtva a természet és az emberek világának 

megfigyelésével szerezte. A kíváncsiság és a maga választotta magyar identitása iránti 

felelősség és tisztelet vezette kutatásait. Ezt a szellemet nagyon jól közvetítette a 

tanösvény: a lecke-szerű oktatás helyett a mindannyiunkban meglévő természetes 
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kíváncsiságra építve tudtunk és tapasztaltunk meg sok dolgot. Így lehetséges, hogy bár 

egy egyetem 7. emeletén voltunk, mégis úgy éreztük, a természetben kalandozunk. 

A Vándortanösvényből leszűrhető üzenetre pedig a következő módon kérdeztem rá: egy 

üzenetet kellett megfogalmazni a jelenből Herman Ottó számára, és egyet Herman 

Ottóként a ma ember számára.  

Az első üzeneteket csoportokba rendezve megállapíthatjuk, hogy a legtöbb válaszadó 

elismerését (Fantasztikus volt!, Le a kalappal!) és háláját fejezte ki: (az életműve egy 

csoda! Köszönjük!). Van, aki bíztatást küldene neki: csak folytassa úgy tovább, ahogy 

eddig, hidd el, emlékezünk rád!. Többen hiányolják, szívesen megismerkednének vele, 

ha még élne, örömmel tanulnának tőle (Nagyon örülnék, hogyha mesélne nekem a 

pókokról, madarakról). Van, aki kérdezne tőle: melyik a kedvenc madara?, más 

filozofikusabb kérdést vet fel: Miért haltál meg?. Többen megfogalmazzák, hogy óriási 

szükség volna rá ma is; aggodalmukat fejezik ki: A mai, globális világban is kellenének 

hasonló komplex tudással rendelkező tudósok. Ma mindenki csak a tudomány egy kis 

szegletével foglalkozik. A „romló világra” hívná fel a tudós figyelmét a következő 

válasz is: sajnos nem figyelünk eléggé azokra az értékekre - természeti, népi - amiknek a 

feltárására szentelte az életét. Akadnak, akik azt gondolják, Herman Ottó jó hatással 

lehetne a mai fiatalokra is: tudását adja át a mai nyüzsgő és digitalizált fiataloknak, 

gyerekeknek. 

Természetesen itt is megjelennek egyéni, néhol talán viccesnek szánt, személyesebb 

megszólalások. Valaki arra kérné a tudóst, írjon többet a halakról, más figyelmezteti, 

hogy az internet világában már sokkal könnyebb megtudni dolgokat. Többen is 

kritizálják: legyen modernebb, divatosabb.; Ne úgy nézzen ki, mint egy hajléktalan, mert 

már kezdem érteni, hogy miért tartották a kortársai kissé furának. Ugyancsak a 

személyes életére vonatkozik a következő is: Kár, hogy hagytad elmenni Jászai Marit.  

Különösen izgalmas, hogy két általános iskolás is erős kritikával illeti a tudóst: az egyik 

úgy fogalmaz: Ne preparáljon állatokat, a másik arra kéri, hogy ne ölje meg az 

állatokat, csak azért, mert tudni akar róluk valamit.  

Egy válaszadó személyes élményét osztaná meg vele: megnyertem egy rólad elnevezett 

versenyt; egy lelkes látogató pedig ezt írja: nagyon tetszik a Vándortanösvénye. 

Az utolsó mondatban Herman Ottó üzenetét fogalmazhatják meg a látogatók. Rendkívül 

sok egybeeső válasz van: 10 válaszadó fogalmazza meg ugyanazt az üzenetet: 
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vigyázzunk a természetre, ne szennyezzük a környezetet. Kifejtve például így jelenik 

meg: Úgy tevékenykedjen, hogy azzal a természet egyensúlyát megtartsa, a 

fenntarthatóság legyen az első számú szempont. 

Nagyon sokan hívják fel a figyelmet a szemlélődés fontosságára: lassítsatok, ismerjetek 

meg mindent alaposan. Több könyvet olvassatok, kevesebbet használjátok a facebookot 

és az okostelefonotokat!, más megfogalmazásában: járjon nyitott szemmel és nagyobb 

figyelmet szenteljen a körülötte lévő világ és a természet értékeire, és azok védelmére. 

Ugyanerre hívja fel a figyelmet a következő válaszadó: Vegyük észre a körülöttünk lévő 

világból azokat a fantasztikus élőlényeket, melyeket a város zajától elfeledtünk. Más ezt 

üzenné: jobban figyeljenek a környezetükre. Figyeljenek az állataikra. Olvassanak 

könyveket az állatokról, érdeklődjenek a külvilág felé!  

Van, aki a gondolkodásra hívja fel a figyelmet: figyeljük meg alaposan az élőlények 

viselkedését és gondolkodjunk el rajtuk! Ugyanezt más bővebben fejti ki: Ne fogadjanak 

el az emberek mindent késznek, lezártnak. Álljanak meg, és gondolkodjanak el a már 

késznek hitt dolgokon is mélyebben. Meg fognak lepődni azon, amit találnak. 

Komplexen így hangoznak az eddigiek: ismerjék meg és vigyázzanak a természeti 

értékeikre, tanuljanak, képezzék magukat, merjenek alkotni! 

Néhány válaszadó egészen személyes, életfelfogásbeli üzenetet fogalmaz meg. Van, aki 

Herman Ottó szavaival él: igyekezzünk jobbnak lenni, annál, amik vagyunk. Azon 

kellene gondolkodnunk, hogy ezt egyénileg hogyan oldhatnánk meg. Egy másik 

válaszban megtaláljuk a megoldást is: helyét, feladatát, életlehetőségeit ne egymás 

kárára, törtetve, a természetet kizsákmányolva keresse! Ehelyett törekedjék inkább a 

valóság – és a másik ember - csodáit megérteni, azokkal együttműködni, a „kicsi-szép” 

elvén berendezni életét! 

Az adatközlők nagy része vonja le a következtetést, hogy fontos lenne, hogy Sokat 

legyen a szabadban az összes ember; Többet kéne levegőn lenni.; Menjenek erdőbe a 

családok, hogy az emberek éljenek egészségesebben, és legyenek okosak. 

Voltak, akik számára a tudós ember példája lenne átadandó: legyetek ti is tudósok, vagy 

legalább valamilyen természettudománnyal foglalkozó emberek. Más a tudomány 

világáért aggódik, üzenetében reményét fejezi ki: a későbbi világban is maradjon meg a 

tudomány presztízse. Több adatközlőt is a kísérletezés fontossága ragadta meg: a fizikát 

és a biológiát kísérletekkel szerettetném meg a gyerekekkel. 
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Akadnak üzenetek, amik nem rejtett felszólítások, hanem például van, aki hálával tekint 

az utókorra Herman Ottó szemével: köszönöm nektek, hogy megemlékeztek rólam, és 

nem felejtettetek el!. Egy kedves felkiáltás is megfogalmazódik: Szép az élet! 

Elsősorban diákok fogalmazzák meg a következőeket: remélem, tetszik a suli, 

tanuljatok jól!. Más ezt üzenné: tanulni, tanulni, tanulni! Ennek lehet a következő az 

eredménye: Remélem, okosabbak lesztek nálam! Szintén iskoláskorú adatközlő 

fogalmazza meg: Merjétek magatokat felvállalni, még ha hülyének is néznek érte! 

Természetesen itt is szerepelnek a személyes, humoros válaszok, például a kérés, hogy 

csak jót írjatok rólam!, vagy egy ennél szokatlanabb a felszólítás: egyen medvét!  
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8. Melléklet: Kiállítás értékelés 

A kényelmes kiállítás aspektusai: 

a. Orientációs eszközök segítették a fizikai és fogalmi tájékozódást. 0 0 + 

b. Voltak pihenésre alkalmas helyek. ++ 0 - 

c. A világítás, a hőmérséklet, a hangerő megfelelő volt. 0 0 0 

d. Minden működött, karbantartott volt.  ++  + ++ 

e. A kiállítás ergonómiailag megfelelő volt, mindent könnyű volt olvasni, nézni, 

használni. ++ + - 

f. Világos volt, mit lehet csinálni. A látogatókat késztette, hogy saját érdeklődésük 

szerint haladjanak. ++ ++ + 

g. Világosan jelezték a szerzőket, alkotókat, érthető volt a szándék. Világos, hogy mi 

tény és mi fikció vagy vélemény, melyik tárgy eredeti vagy másolat, illetve 

rekonstrukció. - ++ + 

h. A kiállítás nyitott mindenki számára, kulturális hátterétől, anyagi helyzetétől, 

iskolázottságától vagy fizikai képességeitől függetlenül. ++ ++ - 

 

A bevonó kiállítás aspektusai: 

a. A kiállítási környezet érdekes, felfedezésre hívogató volt. ++ + + 

b. A kiállítási tárgyak megragadták a figyelmet, arra csábították a látogatót, hogy 

lassuljon le, nézelődjön, csináljon valamit, szánjon elég időt a sokféle alkotóelem 

megfigyelésére. ++ ++ + 

c. A kiállítás élményszerű volt: szórakoztató, meglepő; kíváncsivá tett és szellemi vagy 

fizikai kihívást jelentett. ++ ++ ++ 

d. A kiállítás arra ösztönözte a látogatókat, hogy kapcsolatot teremtsenek egymással. 

Kiváltotta, hogy a látogatók szóljanak egymáshoz, hangosan olvassanak fel szövegeket, 

rámutassanak a kiállított anyagokra, beszélgessenek róluk. ++ ++ + 

e. Az élményeket különböző dolgok váltották ki (pl. grafika, szöveg, tárgyak, 

audiovizuális eszközök, számítógépek, élőlények, modellek, jelenségek) és többféle 

érzékelést tettek lehetővé – látást, hallást, mozgást, érintést stb. ++ ++ + 

f. A látogató meglévő tudásától vagy érdeklődésétől függetlenül érdekes dolgokat 

lehetett csinálni. ++ + - 
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A megerősítő kiállítás aspektusai: 

a. A kiállítás nem volt megterhelő. „Éppen elég” volt, amit csinálni lehetett. ++ ++ - 

b. A bonyolultabb gondolatokat is oly módon mutatta be, hogy a legtöbb látogatónak 

„aha”-élménye lett, megértette, s ez bátorította őt a folytatásra. ++ ++ 0 

c. A bemutatás logikus, szellemiségében egységes volt. Könnyű volt követni és 

megérteni. ++ - + 

d. A kiállítás egyes egységeiben a tények és elméletek kiegészítették, illetőleg 

megerősítették egymást. ++ + + 

e. A kiállítási önmagában érthető volt. -  0 +/‒ + 

 

A jelentőségteljes kiállítás aspektusai: 

a. A kiállítás gondolatai és tárgyai (természettudományi tárgyak, élő gyűjtemények, 

kulturális alkotások, bizonyítékok és tevékenységek) a témához tartoztak és könnyen 

befogadhatóak voltak, a látogatók műveltségétől és motivációjától függetlenül. ++ + - 

b. A kiállítás érzékeltette, hogy tartalma értékes. Az anyag aktuális és fontos volt, és 

utat talált (ex rezonált) a látogatók értékrendjéhez + ‒ (0) 

c. Jelentése nyilvánvaló és továbbgondolásra érdemes volt. A kiállítás tartalma 

egyetemes emberi kérdéseket érintett, és nem riadt vissza mélyebb vagy vitatott 

témáktól. + + - 

d. A kiállítási tapasztalat változást eredményezett a látogatók gondolkodásában és 

érzéseiben, akár világlátásában is. A kiállítás lehetőséget adott arra, hogy a látogatók 

általánosíthassanak, hogy változtathassanak nézeteiken, attitűdjükön vagy akár tetteiken 

is.128 + ++ - - 

 

                                                           
128 Fordítás: Vásárhelyi Tamás és egy szakmai műhelymunka résztvevői 



127 

9. Melléklet: Ismertető a Vándortanösvény tapasztalatairól és 

használatáról 
 

Ezen ismertető a NeKI-MKNE szerződés 1.1. pontjának felel meg.  

A Vándortanösvény Tanári kézikönyvében leírtakat ismertnek vesszük, a gyakorlat 

során felmerült anomáliákról azonban röviden beszámolunk. Maga a kézikönyv 

riasztóan hosszúnak bizonyult több kölcsönző számára, és ezen nem segítettek a 

használatot könnyítő javaslatok. Ugyanakkor a leírások részletes voltát ünnepelték azok, 

akik el akartak mélyedni egy-egy játékban, vagy akik maguk is elő kívánták állítani 

valamelyiket. 

Tapasztalatok a kölcsönzéssel kapcsolatban 

A kölcsönzés adminisztratív rendszerét Vásárhelyi Tamás dolgozta ki, a NeKI 

elfogadta, így MKNE ennek megfelelően működött. Az átadás-átvétel gyakorlatát 

Valenta Ferencné alakította ki, és odaadó, türelmes munkával tartotta fenn. 

A cél az volt  hogy a lehető legtöbb helyre eljuthasson a Vándortanösvény. A szervezés, 

a kölcsönzési láncok kialakítása nagyon időigényes feladat, gyakran nem elég az email, 

telefont kell használni. Az átadás-átvételnél is fontos az elérhetőség, így a munkahelyi 

telefonon kívül a kapcsolattartó személyes telefonszáma.  

A Vándortanösvényt nyáron a kölcsönző múzeumok, közösségi házak hosszabb időn át 

is használhatták, de ahogy a tanév elindult, az iskolák egyre többen jelentkeztek, így a 

kölcsönzési idő egy hétre maximálódott. Eltérés ettől csak a nagy létszámot 

foglalkoztató, vagy több helyszínt ellátó intézmények esetében volt. Óvodáknál, kisebb 

iskoláknál, ha megfelelően előkészültek, elégnek bizonyult egy hét is. 

A kölcsönzés többnyire – a tervnek megfelelően – láncokba rendezve történt, de voltak, 

akik a visszaszállítást is vállalták, vagy más megoldást találtak, csakhogy megkaphassák 

a tanösvényt az általuk kért időben. 

A szerződéseket email-en küldtük el, és két példányban aláírva kaptuk vissza, így 

lerövidültek a határidők és költségtakarékosabb volt a postázás. Előfordult, hogy a 

kölcsönözni szándékozó nem nézett utána a szerződésben foglaltaknak (a tanári 

segédkönyvben), nem tájékoztatta a felettesét kölcsönzési szándékáról, későn derült ki, 

ki az aláírásra jogosult. Egy esetben emiatt a következő szabályosan szerződést kötő, két 

napos késéssel kapta meg az anyagot. Emiatt, illetve a decemberi katasztrófahelyzet 

miatt két iskola kérte, hogy ismét megkaphassa a Vándortanösvényt, s ezt előjegyzésbe 

vettük. 

A kölcsönző felek gyakran elmulasztották tájékoztatási vagy kommunikációs vállalt 

kötelezettségük teljesítését. Nem értesítették az egyesületet a keletkezett károkról, hogy 

a hibás eszközöket időben be lehessen szerezni, ezért fordulhatott elő hogy néhány 

esetben nem hiánytalan készlet került át, az egyik kölcsönzőtől, a másikhoz.  
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Nemigen tudjuk, hogy a közvetlen, kölcsönzőtől kölcsönzőhöz történő átadások hogyan 

zajlottak le, csak következtetni tudtunk a hiányosságokból arra, hogy több esetben a 

részletes leltározás nem történhetett meg és a jegyzőkönyvek, amelyek menet közben 

készültek nem pontosak. Valószínűleg időtakarékosság miatt nem történt meg a 

részletes leltározás, miközben a pontos átadás (így minden darab leszámolása) a 

feltétele a Vándortanösvény megfelelő állapotban tartásának. Ugyanakkor nem egy 

esetben a kölcsönzők végeztek javításokat. 

A tapasztalatok szerint az oktatásban dolgozóknál volt a legmegfelelőbb az 

adminisztratív fegyelem. Nagyon hálásak voltak azért, hogy egy ilyen sok energiával, 

munkával előállított készlethez ingyen tudtak hozzájutni.  

Tapasztalatok a szállítással kapcsolatban 

A zászlók tokjai közül egynek a zipzárját javítani kellett, a zászlók a szállítást jól bírták. 

A festett banános dobozok is a vártnak megfelelően bírták a használatot, egy-egy 

esetben kellett a ragasztást megerősíteni. A banános dobozokon belül a füzetboxok 

remekül vizsgáztak, a vászonzacskók is.  

Több kölcsönző megerősítette, hogy a játéksorozat kicsiny, kompakt volta tetszésükkel 

találkozott, mások a nagyméretű játékokat hiányolták. A gyártó egyesületen belül is 

megoszlottak a vélemények, hogy bővítsük-e a szállítandó anyagot, végül az a 

megfontolás győzött, hogy az így egy kis személyautó csomagtartójában is elfér, a ki-

berakodás és épületen belüli szállítás pedig kevésbé megterhelő a (többségükben nő) 

pedagógusoknak. A szállítást nagyon sok esetben az óvodavezetők, iskolavezetők saját 

gépkocsijukkal oldották meg. 

A szállítások időzítésével kapcsolatos problémákat az előző pontban említettük. 
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Tapasztalatok a működéssel kapcsolatban 

A Vándortanösvény megítélése rendkívül pozitív, és tulajdonképpen minden korosztály 

és mindenféle érdeklődési körű ember talált magának való játékot. Legjobban akkor 

működött, ha több segítő személy állt az asztalok mögött, és segítette a látogatókat. 

Családi jellegű használat esetén ez a felnőtt és gyermek tanulás segítését jelentette, néha 

egyszerre. Fesztiválszerű bemutatáskor a különböző életkorú és hátterű látogatók 

érdeklődését kellett kielégíteni. Nem egyszer fordult elő, hogy a bemutatást segítők 

tanultak a látogatókkal való interakció során. Közoktatási intézményben akkor szerepelt 

legjobban az anyag, ha a pedagógusok felkészültek, és szervezett foglalkozásokat 

tartottak. 

Tapasztalatok a felhasznált játékokkal kapcsolatban 

A játékok között vannak olyanok, amelyeket kevesebbet használtak (vagy tudtunkkal 

sosem). Másokon, elsősorban a nyersfából készülteken, illetve a nagyon sokszor 

használtakon, elpiszkolódás, kopás jelei mutatkoztak, töréseket is kellett ragasztanunk. 

A tervezéskor 10-10 bemutatásra terveztük a sorozatokat, ennyit véltünk reálisnak az 

Emlékév 2. félévében. Azonban az elkészülés (átadás) előtt megkezdődtek a 

bemutatások, több igen megterhelő helyszín is bekerült a naptárba (ilyenek jellemzően a 

fesztiválok voltak), és Valenta Ferencné áldozatos munkával minden egyes igénylőt 

igyekezett kielégíteni a tanév során, így majdnem 20-20 bemutatóig eljutottunk. A 

legtöbb játék átment karbantartásokon („rendrakás” az összekevert játék-elemek között, 

mosás nedves, enyhén mosogatószeres ruhával, apró alkatrészek pótlása, vagy teljes 

játék cseréje, megvetemedett fa alkatrészek faragása-csiszolása), és ma is használható. 

A zászlók vászna jól bírta a (többször szabadtéri) használatot, a fémvázon azonban 

többféle elhasználódás jelei mutatkoztak, a csövek görbülése, a cső-talp illeszkedés 

deformációja, kopása formájában. 

Tapasztalatok az értékeléssel kapcsolatban 

Sajnos a kölcsönzőknek csak kisebb része teljesítette azt a szerződésben rögzített 

vállalást, hogy a szerződési dokumentáció részét képező két oldalas kérdőívet kitölti. Az 

értékelés legtöbbször papíralapon érkezett, bár lehetőség lett volna azt email-en 

megküldeni.  

A beérkezett értékelések között számos olyan volt, amely támpontot adott a 

Vándortanösvény részleges megújítására (pl. egyes játékok nehéz használhatósága, a 

kicsiknek szóló játékok illetve nagyobb, robusztusabb játékok hiánya). Más értékelések 

megerősítőleg hatottak (pl. a zászlók mindenkinek tetsző design-ja, a praktikus 

csomagolás, a tudományterületi változatosság, tananyaghoz kapcsolhatóság, a játékok 

bevonó hatása,). A számszerű látogatói adatok megnyugtatóak a tekintetben, hogy a 

Vándortanösvény az Emlékévben sok mindenkihez eljutott, így valóban szolgálta 

Herman Ottó ismeretének javítását, és a természettudományos, természetismereti 

szemlélet terjesztését. A használt játékok felsorolásai rendszerint azokat az elemeket 
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tartalmazták, amelyek használhatóságával kapcsolatban magunk is a bemutatások során 

pozitív tapasztalatokat szereztünk. 

Valenta Ferencné, aki minden kölcsönzővel valamilyen kapcsolatban állt, összegzést 

tud adni a felhasználók szóban elhangzott véleményeiről. Mindenki elismerte az 

ötleteket, a belefektetett munkát, a kivitelezés egyszerűségét, de emellett 

használhatóságát. Sokan csodálkoztak azon, hogy egy ilyen készletet ingyen elvihetnek 

a mai elanyagiasult világban. Pozitív tulajdonsága a Vándortanösvénynek hogy 

kézbevehető, anyagában a lehető legtermészetesebb, közelebb viszi a tanulókat a 

természethez, erdőhöz, a régi idők embereihez, foglalkozásához stb. 

A javasolt cserékről 

A mi rendszerünktől függetlenül Tegzes Mária is végez értékelést. A cserékkel 

kapcsolatos következtetései: 

A cserére kínált játékok egyike sem jelenik meg a látogatóknak kiemelten tetszők 

között. Kísérleti bemutatóinkon ellenben a forgással kapcsolatos játékok külön sikernek 

örvendtek, illetve jól szerepelt a madarak súlya és a madártojás alakjáról szóló játék is. 

A „madarak súlya” kiegészíti a többi madaras játékot, segíti azok használatát. 

Azok a játékok, melyeknek cseréjét javasoljuk, nem azért kerülnek ki, mert nem 

alkalmasak játékra, hanem mert valamilyen módon mégis kevésbé illenek a tanösvény 

koncepciójába. A halakkal ismerkedős játék apró alkatrészei könnyen elvesznek, és 

amúgy sem olyan könnyű vele az egyéni felfedezéses tanulás, mivel a gyerekeknek 

szóló játékleírás is kevés segítséget nyújt. Az Éltető Balatonfelvidék, s az 

Emlékrobbantás is hosszú játékok, megvalósulásukhoz alapos előkészület szükséges. 

Mivel az ötletek kiválóak, érdemes megtartani a leírásukat a tanári kézikönyvben. 

 

Fenti ismertetőnk egyes elemeivel kapcsolatban a szerződésben vállalt januári 

konzultációk során szóban szívesen adunk bővebb tájékoztatást. 

 

Budapest, 2015. január 6. 

 

Saly Erika 

elnök 

 


