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Miről is lesz szó?

• Közösségi iskolák és élménypedagógia

• Nagyváradi közösségi iskola

• 21. századi készégek és képességek

• Alternatív élményközpontú tanulási mód



Szakirodalmi áttekintés

Közösségi iskolák

• Közös értékek és attitűdök (Kozma, 2016)

• Extracurriculáris tevékenységek kínálata(Blank, Jacobson, & Melaville, 
2012)

• Közösségi és szakmai fórum létrehozása (Heers, Van Klaveren, Groot & 
Maassen van den Brink, 2011)



Élmény alapú oktatás

• Élményalapú tanulási stratégaiként elmélyíti a tanulók tudását; 
szorgalmazza a reflexiót (Lewis & Williams, 2006)

• Maga a tapasztalatszerzés fontos része a tanulási folyamatnak

• Értelemmel tölti meg az oktatási tartalmakat (McLeod, 2017) 



Kolb modellje (1984)
Tapasztalati Tanulás Modelljében 
négy lépést határozott meg:

• a konkrét tapasztalás
• a tapasztalás megfigyelése és 

ezen megfigyelések 
visszajelzése,

• a visszajelzéseken alapuló 
absztrakt koncepciók kialakítása 

• ezeknek a koncepcióknak a 
próbája és alkalmazása





Játszótér Bázis Egy spirituális hely

Mi a Grund School? 



A kutatás célja

• Schooling versus unschooling 

• A helyi közösséget 
befolyásoló tényezők

• Szociális interakciók

• Közösségi iskolaprogram

• Közösségi iskolák az oktatás 
területén



Kutatói kérdések:

• Mi a célja Grund Schoolnak?

• Milyen nehézségekkel szembesülnek a Grund School alapítói az

élménypedagógia gyakorlatát illetően a jelenlegi helyzetet/vesztegzárat

tekintve ?

• Befolyásolják-e ezek a nehézségi tényezők a közösség tagjainak

oktatási és képzési hatékonyságát, illetve motivációját?



Mintavétel:
• A Grund School

Egyesület tagjai:

• 2 alapítótag

• 3 önkéntes



Módszerek:

• Struktúrált interjúvázlat

• Hólabda módszer

• Tíz kérdés megválaszolása 
online formanyomtatvány 
kiküldése révén



Eredmények:

Két fő téma:

• 1: Biztos hely

• 2: Iskola, mint közösségi és 

szakmai fórum megteremtése



“A közösségen áll vagy bukik. A 2015-ös iskolaalapítási kísérlet bukásának
egyik talán legfontosabb tanulsága az, hogy közösség nélkül nem lehet
felépíteni és működtetni egy iskolát. A Grund egyesületi működésének egy
évében ezzel foglalkozott leginkább: olyan programokat szervezett, ahol a
közösség ki tud fejlődni az oktatás ügye mentén. Megmutatta, hogy
körülbelül mit csinál és azt hogyan, hogy a közösség tagjait bevonhassa az
aktív részvételre. Egy iskolát nem egy külső rendszer kell fenn tartson. Az
maximum keretbe foglalhatja, de a közösségi felelősség és munka az, hogy
egy iskola fent maradjon. “ Dóra



Összegzés:
1. Mi a célja a Grund Schoolnak?

Egy mikró-iskola megteremtése, hogy felvértezzék a tanulóikat a 21. 
századi készégekkel, képességekkel.

2. A Grund School alapítói milyen nehézségekkel néznek szembe?

Sikeresek az ad-hoc tevékenységek, táborok és workshoppok, de még 
mindig érezhető a megoldatlan anyagi kérdések problémaköre, az 
alapítók kényszerülnek fenntartani az iskolát. 

3. Oktatási és továbbképzési hatékonyság, illetve motiváció? 

A Grund School nem létezhetne a helyi közösség bevonódása nélkül, 
hiszen ők tartják életbe magát a mozgalmat. 



A kutatás jövőbeli értékei

• A témához 
kapcsolódóan további 
vizsgálódás szükséges

• Az erdélyi közösségi 
iskolák feltérképezése

• Bevonni nevelőket és 
pedagógusókat is a 
szélesebb körű 
elemzésbe
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Köszönöm a figyelmet!


