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Bevezetés: 

Az élet egészét átfogó tanulás elméletével és gyakorlatával foglalkozó írások egyik fontos 

problématerülete az informális tanulás mibenléte, megvalósulása és mérése. A tanulás e 

formájáról a nemzetközi szakirodalomban már a múlt század közepe óta folytat kutatásokat. 

Európában az Európai Bizottság Memorandum az egész életen át tartó tanulásról (2000) című 

agendája tekinthető mérföldkőnek. A társadalmi változásokkal, például a globalizációval 

összefüggésben szükségszerű újragondolni az informális tanulás különböző kontextusokra 

megalkotott definícióit, hiszen az infokommunikációs eszközök fejlődésének köszönhetően ma 

már az információkhoz való hozzájutás, azok feldolgozása kontextustól függetlenül, a 

munkahelyen és a szabadidőnkben folyamatosan történik. 

 

A) Könyvtári alkalmak szervezése 

„Szabadjára engedtek a könyvtárban, s én elindultam az emberi bölcsesség ostromára”. 

(Jean-Paul Sartre) 

 

 A könyvtár 

Az 1997. évi CXL. törvényben meghatározott dokumentumok rendszeres gyűjtését, 

feltárását, megőrzését és használatát biztosító szervezet, az információs társadalom 

alapintézménye. 

 

A könyvtárak közös feladatai, céljai: 

 az önművelés 

 az önálló ismeretszerzés 

 könyvtárhasználóvá nevelés 

 és olvasóvá nevelés  

Ezek a mi feladataink és céljaink is a saját kis közösségünkben, az iskolai könyvtárban. 

Mindenféleképpen az szeretnénk elérni, hogy senki számára se legyen kényszer a könyv-és 

könyvtárhasználat, hanem az önálló felfedezés alkalma és öröme. 
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 Az iskolai könyvtár 

Az alap- és középfokú oktatási intézmények valamennyi típusához tartozó, elsősorban 

az intézmény tanulóit, pedagógusait és egyéb munkatársait kiszolgáló könyvtár. 

A könyvtár az iskolában a szellemi munka eszköztára, vagyis az, ahol a könyvvel, a 

folyóiratokkal, a digitális eszközökkel végezhető önálló ismeretszerzésnek, a tanulói aktivitásra 

épülő oktató-nevelő munkának, az önálló tanulmányozás, tanulás elsajátításának a színtere. 

Az iskolai könyvtár kiváló helyszín az informális tanulásra. Már maga a környezet miatt 

is, hiszen eltér a megszokott tantermek képétől. A kellemesebb, kedvesebb tér hívogató 

mindenki számára. Így azok a gyerekek is megszólíthatók, bevonhatók a könyvtári 

foglalkozásokba, akik még nem sajátították el az írás, olvasás készségét. Ők is birtokában 

vannak nagyon sok mesének, történetnek. Bennük is él a kíváncsiság, a megismerés vágya. 

Könnyen, szinte szivacsként szívják magukba az új információkat, ismereteket, ezzel 

gazdagítva magukat, tudásukat. 

Felmenő, egymásra épülő rendszerben bővítjük a tanulók könyvtári ismereteit. Ezeket a 

foglalkozásokat egykorú közösségeknek szervezzük, általában egy osztálynak. Az 

osztályfőnök/ magyar szakos kolléga is jelen van. 

1. Az alapok 

Az alapok megteremtése az első lépés.  

o Mi a könyvtár? 

o Ki volt már könyvtárban? 

o Mi a különbség a könyvesbolt és a könyvtár között? 

o Ki lehet tagja az iskolai könyvtárnak? 

o Milyen adatok szükségesek a beiratkozáshoz? 

o Mit takar a kölcsönzés kifejezés? 

 

Már ekkor megkezdődik a picik informális nevelése, hiszen a szabad és a tilos 

fogalmak segítségével tanítjuk őket arra: 

 Hogyan viselkedjünk a könyvtárban? 

 Mit lehet, mit nem lehet tenni a könyvekkel? 

 Miért fontos a rend, a rendezettség? 
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A felelősség kérdése is felmerül, hiszen odaadhatom-e a legjobb barátomnak, 

testvéremnek az általam kölcsönzött könyvet?  Ki a hibás, ha valami baj történik a kivett 

példánnyal? Mit tegyek, ha megrongálódott a nálam lévő könyv? Mi történik akkor, ha 

nem találom/elhagytam a kölcsönzött művet? 

 

Ezek után azt tisztázzuk, mennyi könyvet lehet kölcsönözni, mennyi ideig lehet 

náluk a kiválasztott példány. Mind a beiratkozás, mind a kölcsönzés menetét 

gyakorlatban is kipróbáljuk, eljátszuk. Ezzel a módszerrel sokkal hamarabb rögzül 

bennük a helyes folyamat. Ezt a tanulók a könyvtárossal is gyakorolják, illetve a diákok 

egymással is megteremtik ezt a helyzetet. Ez azért is jó, mert már tudják egymást 

figyelmeztetni, ha valamit eltévesztettek, elrontottak. 

 

A könyvtár segíti a már elsajátított olvasási tudás elmélyítését, az érdeklődés 

felkeltését a könyvek iránt. Szeretnénk, ha a tanulók rendszeres könyv- és 

könyvtárhasználókká válnának, ha gyakran és szívesen keresnének fel bennünket.  

 

2. A betűrend 

A második lépésnél még inkább támogathatja a könyvtári alkalom a magyar 

nyelv és irodalom órákat, mivel a betűrendet játékos formában tudjuk elsajátítatni a 

diákokkal. 

 Ez a későbbiekben az idegen nyelv oktatásában is hasznos lehet azáltal, hogy 

rövidebb idő alatt tudnak szavakat, kifejezéseket keresni a papír alapú szótárakban. Ez 

a gyakorlat a lexikonokban, enciklopédiákban való gyorsabb tájékozódást is segíti. 

Emellett megismertetjük velük az alapvető azonosító adatokat: a szerző és a cím 

kettősét, a tartalomjegyzéket. 

Motivációs kérdésekkel indítjuk az alkalmat:  

 Ki szereti a rendet? 

 Hol kell rendnek lennie?  

 Tudtok-e rendet tartani a szobátokban/szekrényetekben/asztalotokon? 
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 Ezek után a könyvtári rendről beszélgetünk, illetve arról, miért fontos, hogy rendben, 

rendezetten legyenek a könyvek a polcokon. Mi lehet ennek az alapja? A tanulók különböző 

ötletekkel állhatnak elő (pl. a könyvek nagysága, témája szerinti csoportosítás), s 

remélhetőleg a betűrend is előkerül. Mi a betűrend? Ki hajlandó elmondani az ábécét?  

Megbeszéljük, hogy a magyar nyelvtan órán megtanult ábécé illetve a könyvtári ábécé 

nem teljesen megegyező. (pl.: az A és az Á egynek, azonosnak számít)  

Egyéni majd csoportos feladatok keretében betűrendbe tesznek több szépirodalmi művet 

is. Megtanulják, hogy először a szerző nevét kell megnézniük, hiszen ez az alapja a 

betűrendbe sorolásnak. Csak magyar szerzőkkel végzik a játékokat, de az idegen szerzők 

esetét is tisztázzuk. 

A gyakorlást a korosztályuknak megfelelő lexikonokban és szótárakban való keresgetéssel 

egészítjük ki. 

Ezeknek köszönhetően a gyerekek egyre ügyesebben, gyorsabban találják meg a megadott 

szavakat, kifejezéseket. Bízom abban, hogy a tanulás informális módja segíti az órai tananyag 

hatékonyabb elsajátítását. 

3. Dokumentumtípusok 

Ezek után vezetjük be a gyermekeket az ismeretterjesztő és a szépirodalmi 

művek világába, azaz a dokumentumtípusokba. Először természetesen tisztáznunk kell 

az új, ismeretlen fogalmakat. 

 Mi a szépirodalom?  

Művészi igénnyel készült műélvezetre szánt irodalmi alkotások összessége. Ez 

a hivatalos, szakmondat is elhangzik, de ez további magyarázatot igényel. A 

szépirodalom magába foglalja azokat a meséket, történeteket, verseket, amiket olvasva 

a lelked felderül, megnyugszik. Mondunk és mutatunk is rá néhány példát. 

Megbeszéljük, kinek mi a kedvenc műve. 

Ezek után az ismeretterjesztő kifejezéssel ismerkedünk meg: egy adott témában 

mutat be egy tudományos problémát, jelenséget. Az ő nyelvükre lefordítva a következők 

hangoznak el: Ha nagyon szereted pl. a lovakat vagy az autókat vagy a focit, s minél 

többet szeretnél megtudni róluk, akkor ilyen típusú könyvben tudsz tájékozódni, minél 

több ismerethez jutni. Ezekre is mondunk, mutatunk kiadványokat. Fontos 

megértetnünk velük, hogy lovakról szóló könyvet talál a szépirodalmi művek között is, 
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s persze az ismeretterjesztő részben is. Konkrét könyvekkel szemléltetve 

bizonyosodunk meg arról, hogy mindenki megértette a két típus közötti különbséget.  

 

Közösen csoportosítjuk az előkészített könyveket. Megnézzük, hogy az általuk 

választott szépirodalmi szerzőnek mennyi műve van a könyvtárunkban, illetve a 

kedvenc, kedves állatukról miben találunk információt.  

Akinek kedve van, a szabadpolcon is keresgélhet, ezzel a jobb tájékozódó 

képességüket igyekszünk fejleszteni. Az őket kísérő tanítóval egyeztetve a vállalkozó 

kedvű gyerekeknek szorgalmi feladatot is adunk.  

 

 

 

4. A kézikönyvtár 

A kézikönyvtár tudatos és biztos használata a következő elsajátítandó terület, 

mint a keresés egyik kiindulópontja. 

Mi a kézikönyvtár? 

A könyvtár szabadpolcos részlegének az a része, ahol a tájékoztatás alapvető 

eszközeit (lexikon, enciklopédia, szótár, kézikönyv, adattár, bibliográfia) helyezzük el. 

 A felsorolt kiadványokról is elhangoznak a legfontosabb adatok, tudnivalók. 

 Mindre mutatunk legalább egy-egy példát is, a tanulók ezekbe belelapozhatnak, 

megnézhetik a felépítésüket, maguk is megállapíthatják a jellemzőiket. Ezek után már 

azt is tudják, miben különböznek egymástól. Játékos feladatok formájában rögzítjük az 

újonnan megszerzett tudásukat. 

 Vagyis kezdetben a kezükbe adjuk azt/azokat a könyvet/könyveket, amiben 

megtalálják az adott kérdésükre a választ. Később már önállóan is képesek kiválasztani 

a kézikönyvtár állományából a szükséges dokumentumot.  Fokozatosan bővítjük a 

forrásművek számát és közben megértetjük velük, hogy a helyes, megfelelő tárgyszó 

használatával hamarabb juthatnak el a problémájuk megoldásához. 

 

Mi a tárgyszó?  

A dokumentum, információ lényegének, illetve egy-egy jellemzőjének leírására 

alkalmas, rövid, tömör, egyértelmű, nyelvtanilag szabványosított formájú, természetes 

nyelven alapuló kifejezés. 
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 Ezen a ponton az információk különféle feldolgozásához is adunk segítséget, hiszen az 

önálló jegyzetelést, vázlatkészítést, lényegkiemelést is gyakorolhatják, pontosíthatják, 

mélyíthetik.  

Erre nagyon jó gyakorlat az, ha az őket érdeklő témáról kutatnak, majd 

feljegyzik a kutatás eredményét. Felhívjuk a figyelmüket arra is, hogy a forrásokat is fel 

kell tüntetniük. Ennek a pontos formai követelményeit is elsajátíttatjuk velük. A 

kézikönyvtár könyvtípusainak segítségével a problémamegoldó feladatok is közelebb 

kerülnek hozzájuk 

 

 

 

 

 

5. A katalóguscédula 

A katalóguscédulákkal, illetve azok elemeivel való ismerkedés a következő 

lépés.  

Mi mindent tudok meg a könyv cédulájáról? Az alapinformációkon túl a 

dokumentumról formai és tartalmi elemeket ismertetünk meg. 

 Néhány formai jellemzőre felhívjuk a figyelmet: a mű kiadója, fordítója, illusztrátora, 

mérete, ára, ISBN száma stb. Mindenki kap egy könyvet annak katalóguscédulájával 

együtt, s keresi ezeket az elemeket. 

 Ez izgalmas feladat, hiszen általában egy alkotásról legfeljebb két adatot tud 

mindenki: a szerzőjét és a címét. Ezekkel a plusz tudnivalókkal úgy érezheti magát 

minden gyerek, mintha titkok tudója lenne, belelátna a könyvek rejtélyes világába, 

birodalmába. 

Sokféle feladat készülhet a cédulákhoz: 

 Illusztrált-e a mű? 

 Mikor adták ki? 

 Mit jelent a cop. rövidítés? 

 Milyen nyelven írták az eredeti kiadást? 

 Melyik kiadó gondozásában adták ki? 

 Milyen tárgyszavakat tüntettek fel a cédulán? 
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Itt meg kell magyarázni a tárgyszó fogalmát. Ez a dokumentum tárgyát röviden 

kifejező szó vagy szókapcsolat. Egy mű több tárgyszót is kaphat. Ezek után a 

katalóguscédulákon tárgyszavakat keresünk. 

Hiányos, bizonyos részeit eltakart katalóguscédulákkal is lehet játszani. Pl.: Nem 

olvasható a cím, mert ezt tettük láthatatlanná. Majd azt kérdezzük meg, ki tudja 

leghamarabb megmondani, mit fedtünk le?  

 Ezekkel a feladványokkal önálló feladatmegoldásra ösztönözzük a 

könyvtárlátogatókat. 

 

 

 

 

 

 

6. A könyv részei 

A könyv részeivel való foglalkozásra kerül sor. 

Megismerkedünk az ehhez kapcsolódó szakkifejezésekkel, fogalmakkal. A 

könyvet két fő részre osztjuk. A külső rész tartalmazza a kötéstáblát, a gerincet, a 

védőborítót, ezen olvashatjuk a fülszöveget. Ez utóbbi szó mindig megmosolyogtatja a 

gyerekeket, természetesen tisztázzuk, hogy ez nem más mint egy rövid részlet a műből 

vagy ismertetés a könyvről, a szerzőről. 

A könyvtest magába foglalja a védőlapot, az előzéklapot, a címlapot, a 

számozott oldalakat, a mellékleteket, táblákat. 

Áttekintjük, milyen adatok jelennek meg borítón, a címlapon. Összehasonlítjuk 

ezeket, majd megbeszéljük, miért lehet a kettő között eltérés. 

 A nyomdai adatokat a kolofon tartalmazza. Ez lehet a címlap hátoldalán vagy az utolsó 

oldalon. 

 A már meglévő irodalmi ismereteket is felelevenítve térünk rá arra is, hogy a 

művek tartalmi része kezdődhet előszóval vagy bevezetéssel. Ezeknek a szerepe a 

könnyebb megértésben rejlik. Szintén tudják már a tanulók, hogy a könyv végén utószó 

állhat, ami a szerző gondolatait foglalja össze a művel kapcsolatosan.  

Kitérünk még a szél- és lábjegyzetekre is. Mindent a gyakorlatban, konkrét 

műveken, alkotásokon keresztül teszünk kézzelfoghatóvá. 
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 A szemléltetést minden egyes módszertani egységnél az egyik legfontosabb 

munkaformánknak tartjuk. 

Változatos feladatokat találtunk ki a könyv részeinek elmélyítésére: 

 Totó 

 Fülszöveg írása a legkedvesebb olvasmányukhoz 

 Lábjegyzetek készítése a megadott szavakhoz 

 A szerző helyében én ezt írtam volna az utószóban (Utószó megfogalmazása egy 

adott könyvhöz) 

Az első példát leszámítva, összetettebb, komolyabb, több figyelmet és tudást igénylő 

feladatokkal kell megbirkózniuk.  

 

 

 

7. Az ETO 

A nagyobbakkal a könyvtári raktározást, az ETO számokat ismertetjük meg. 

Azt már megtanulták, hogy a szépirodalmi műveket a polcokon a szerző vezetékneve 

alapján, szoros ábécérendben találják meg. A rendezés alapja a könyvtári ábécé. Ennek 

az a lényege, hogy nem tesz különbséget a rövid és a hosszú magánhangzók között, 

illetve nincsenek benne kétjegyű betűk. Például az A és az Á betűvel kezdődő nevek 

egy csoportba kerülnek csakúgy, mint a Z-vel és a ZS-vel kezdődőek. 

 A dokumentum helyét a könyv gerincén is feltüntetik. Ez az azonosító az 

úgynevezett Cutter-szám, vagy betűrendi jel. A Cutter-szám egy betűből és egy kétjegyű 

számból áll. A betű az író nevének kezdőbetűje, a szám pedig a szerzők nevének ábécé 

szerinti sorrendjében nő, amit a betűrendi táblázat segítségével lehet pontosan 

megállapítani. Természetesen a számozás minden betűnél elölről kezdődik.  

 Erre keresünk sok példát, megbeszéljük, hogy Mikszáth Kálmán műveit az M67-es 

Cutter-szám alatt találjuk hazánk minden egyes könyvtárában. 

 A táblázat segítségével ők is alkotnak betűrendi jelet, ami tetszik nekik, hiszen 

ezzel a könyvtáros egyik munkáját már maguk is el tudják végezni. 

 

Az ETO számokkal való foglalkozás annak ellenére, hogy nagyon logikus, nem annyira 

egyszerű. Ennek a megértéséhez a következőket szoktuk megbeszélni: 
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Az ismeretterjesztő műveket témájuk szerint csoportosítják. A csoportosítás 

alapja a nemzetközileg elfogadott Egyetemes Tizedes Osztályozás, röviden ETO vagy 

szakjelzet. Megkapják az alábbi felosztást: 

 

ETO főosztályok 

 0 Általános művek 

 1 Filozófia, pszichológia, erkölcs 

 2 Vallástudomány  

3 Társadalomtudomány  

4 1964 óta betöltetlen főosztály (eredetileg nyelvészet), jelenleg átrendezés alatt áll, a 

gyorsan fejlődő tudományok számára fenntartva 

 5 Természettudományok  

6 Alkalmazott tudományok, technika 

 7 Művészetek, sport, játék  

8 Nyelv- és irodalomtudomány 

 9 Földrajz, történelem, életrajzok 

 

Vagyis látható, hogy az ETO a könyveket 10 főcsoportba, ezeken belül 10 

csoportba, majd 10 alcsoportba sorolja. Szükség szerint még az alosztályok is tovább 

bonthatók azért, hogy minden mű pontosan elhelyezhető legyen. Így a speciálisabb 

dokumentumhoz hosszabb ETO-szám tartozik. 

 Az ismeretterjesztő mű az ETO szám mellett is kap Cutter-számot.  

 

A legegyszerűbb megkülönböztetési módja két könyvnek az, ha a gerincét 

megnézzük. Ha csak egy betű és szám található rajta, biztosan szépirodalmi alkotás. Ha 

a számok alatt még betű és szám is olvasható, akkor biztosan szakirodalomhoz tartozik. 

 

 A tanulóink ezek után már kutakodhatnak egy általuk kedvesnek tartott 

témában, de természetesen az iskolai tanagyaghoz is kereshetnek  plusz információkat, 

érdekességeket.  Az a cél, hogy ők már teljesen önálló könyvtárhasználók legyenek.  

Azt szeretnénk, hogy a tanulóink legyenek jártasak a könyvtári gyűjtőmunkában. 

Legyenek képesek forrásokat választani, szelektálni és felhasználni. 
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Bevezetjük őket az online katalógusok világába, s igyekszünk mindenkit a 

biztonságos internethasználat fontosságáról meggyőzni. A kívánalmaink: diákjaink 

legyenek képesek önállóan keresni a számítógépes katalógusokban is. Ehhez 

természetesen megismertetjük őket az iskolai és a városi könyvtár katalógusival.  

Teljes mértékben elvárható, hogy a pontos hivatkozást, a forráshasználat formai 

szabályait, etikai normáit helyesen alkalmazza. Erre minden tantárgynál szükségük van, 

hiszen beszámolót, kiselőadást, prezentációt, plakátot stb. önállóan és csoportokban is 

készítenek.  Ne felejtsük el, hogy a könyvtár rendszeres használata mintegy integráló és 

szintetizáló szerepet tölt be a tantárgyak között.  

 

 

 

8. Szakkönyvtárak 

A következő szinten az országos szakkönyvtárak, információs központok a 

tananyagunk. A szakkönyvtárka gyűjtőkörének, szolgáltatásainak a megismerését 

foglalja magába. Természetesen az OSZK szerepel a megismerés első helyén, illetve a 

diákok önálló gyűjtőmunka keretében az őket leginkább érdeklő szakot, témát 

kiválasztva, bemutatnak egy-egy szakkönyvtárt. Ebben benne van a továbbtanulási 

céljaiknak való megfelelés is.  Beszélgetünk a könyvtárak szerepéről. 

Ezen a szinten már meg kell tapasztalniuk a könyvtári rendszer számtalan felhasználói 

előnyeit is. 

 

9. Egyéb programok 

Külön szeretném megemlíteni a könyvtár szerepét a különféle programok, 

versenyek szervezésében, lebonyolításában. 

Mind az iskolában osztály vagy egész intézményt érintő műsorok, megemlékezések 

esetében sok segítséget adunk. Az osztályfőnökök, kollégák hozzánk fordulnak, hogy 

keressünk számukra verseket, novellákat, szövegeket, egyéb dokumentumokat a 

programuk összeállításához.  

A versenyekre való felkészülésekben is tudunk hatékonyan közreműködni, 

illetve a szervezésből is ki tudjuk venni a részünket.  

A könyvtár maga is helyet ad különféle megmérettetéseknek: mesemondó, szavaló, 

nyelvtan/helyesírási. 
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Külön szeretném kiemelni a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati Versenyre való 

próbálkozásunkat a vállalkozó kedvű gyerekek részvételével. 

 

10.  Kapcsolataink 

Az iskolánk jó kapcsolatot ápol a helyi közkönyvtárral, azaz a városi 

könyvtárral. Bármilyen kéréssel, problémával fordulunk hozzájuk, bármit kérünk tőlük, 

a segítséget mindig megkapjuk. 

A diákjainkat rendszeresen visszük oda. Nemcsak a könyvtár felépítése, nagysága miatt, 

hanem a változatos kínálatú rendezvényeik miatt is. Legyenek ezek akár kulturális, akár 

kézműves vagy egyéb programok, szívesen és nagy örömmel veszünk ezeken részt. 

 S magától értetődő, hogy a tanulóinkat képessé kell tennünk más könyvtárak 

használatára is. Hiszen a nálunk elsajátított könyvtári rend, ismeret minden egyes 

könyvtárban biztos eligazodást kell, hogy nyújtson számukra most és a későbbiekben 

is. A továbbtanulás évei alatt is támaszkodnak a könyvtárak nyújtotta forrásokra, 

tudásra. Remélhetőleg ez a folyamat nem szakad meg a tanulmányok befejeztével. 

Hiszen életünk végéig képezhetjük magunkat, akkor is számíthatunk a könyvtárakra.  

A könyvtár nem különülhet el sem a tantárgyaktól, sem a tanórán kívüli tevékenységtől, tehát 

az iskola életének egyik területétől sem. 

Az önművelés egyik legkiválóbb színtere a könyvtár. A legfontosabb feladatunknak 

azonban azt tekintjük, hogy a fiatalokat jó olvasóvá neveljük. Az olvasás fontosságát 

hangsúlyozzuk, hiszen ez által bővül a szókincs, szépen, változatosan, választékosan tudunk 

fogalmazni. Az igazi könyvmolyok tisztában vannak azzal, hogy az olvasás hatalmas 

élmény, igazi utazás, kaland. A megfelelő olvasmányok kiválasztása, az ebben való 

segítségnyújtás is a feladatunk. Ha az önismeretük fejlődik, akkor egy idő után már ők is 

meg tudják találni a számukra fontos, érdekes olvasmányokat, történeteket, verseket. 

Ezáltal lesznek kedvenc szerzőik, témáik, adhatnak ők is másoknak könyvajánlásokat, 

beszélgetéseik alapjává válhat egy-egy jó könyv.  

A könyvtári foglalkozások tehát pozitív hatással hatnak a gyerekekre: tájékozottabbak, 

önállóbbak, nyitottabbak lesznek. A felelősségérzetüket, precizitásukat, figyelmüket is 

erősítik ezek az alkalmak. Olyan helyzetben, szituációban vannak együtt az osztályok, amit 

egy feszesebb, kötöttebb tanórán nem tehetnek meg. Így más-más oldalukról is 

megismerhetik egymást.  
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Összegezés 

 A tanulóink személyisége fejlődik. Nemcsak magukról, hanem a világról is egyre 

többet tudnak meg, egyre szélesebb lesz a látókörük. S mindezt úgy sajátítják el, hogy nem 

a szokásos, hagyományos keretek között lesznek a tudás birtokosai. Az informális tanulás 

módszereinek, lehetőségeinek köszönhetően szinte játszva, könnyedén szerzik meg azt. 

Az iskolai könyvtár széleskörű lehetőséget kínál az önművelésre, az olvasásfejlesztésre, 

az egyéni és a csoportos tanulás technikájának, módszereinek az elsajátítására. Emellett a 

személyiség komplex és differenciált fejlesztésére úgy, hogy természetesen az 

esélyegyenlőséget is szem előtt tartja.  

Továbbá a könyvtár kiváló közösségi tér is a szabadidő hasznos eltöltésére, hiszen 

rendezvényeivel, programjaival ezt a célt kívánja elérni. Ezek mellett az iskolai könyvtár 

az a hely, ahol jókat lehet beszélgetni, társasjátékozni, vidáman együtt lenni, ahova 

bármikor jó visszatérni.  

 

B) Színházlátogatás szervezése 

A mai felgyorsult világunkban a tanulók ismereteinek bővítésére minden olyan eszközt 

meg kell ragadnunk, amellyel biztosítani tudjuk számukra a világgal való együtthaladást.  

Erre nagyon jó lehetőséget nyújtanak a színházi előadásokon való részvételek. A diákok 

sajnos manapság már nem szívesen olvasnak el egy – egy hosszabb lélegzetű szépirodalmi 

alkotást, főleg akkor nem, ha az adott mű nyelvezete, gondolatvilága nagyon elüt az ő 

elvárásaiktól, elképzeléseiktől. Sokkal inkább megtekintik filmen vagy színházi előadáson a 

számukra kötelezően megjelölt műveket. Ez az egyik oka annak, hogy iskolánk előszeretettel 

szervez színházi előadásokra utakat. A másik (és ez a fontosabb) pedig az, hogy a színházba 

járással rengeteg örömet adhatunk a gyerekeknek. Olyan helyzetekbe kerülnek/kerülhetnek, 

amelyeket megtapasztalva, megélve magukról is és a környezetükről is hihetetlenül sokat 

tanulhatnak, úgy hogy ezt ők egyáltalán nem tanulásként élik meg. Nem is lehet másként, hiszen 

ezen alkalmakkor leginkább informálisan gyűjtik magukba a sokféle ismeretet, tudást. 

Mi  a célunk a színházi látogatásokkal? 

 a tanulókat új élményekhez juttatni 

 a látókörük szélesítése 
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 nyitottabbak legyenek egymás iránt 

 elfogadóbbak legyenek a mássággal 

 empatikusabbá váljanak 

 kommunikatívabbak legyenek 

A színházba látogatás sohasem kötelező, mindig önkéntes alapú.  

1. Alapok 

A szervezési feladatok nagyon hasonlóak akár egy adott korcsoportot, akár különböző 

korú gyermekeket részesítünk az élményben. Mindkét esetben alapvető kérdéseket 

tisztázunk velük még az előadás előtt, szinte a szervezés nulladik lépéseként. . Ezek a 

következők: 

 Mi a színház? 

 Ki járt már színházban? 

 Mi a különbség a színház és a mozi között? 

 Hogyan illik viselkedni? 

 Hogyan öltözzünk fel az alkalomra? 

Ezeket a beszélgetéseket nagyon fontosnak tartjuk, hiszen egy új környezetben, új 

helyzethez kell alkalmazkodniuk. Erre fel kell hívnunk a figyelmüket, mert azt szeretnénk, hogy 

mindenki jól érezze magát, élményekkel töltődjön fel, s legközelebb is szívesen vegyen részt 

színházi előadáson. 

2. Szervezési feladatok 

Ekkor kezdődik el a szervezés folyamata, hiszen az igazgató engedélyét 

megszerezve, ki kell választani a megfelelő időpontot.  Meg kell szervezni az utazást, 

azaz buszt kell rendelni. Tájékoztatni kell a szülőket, a gyerekeket a színházi 

lehetőségről, a jegyek áráról. Ha délutáni előadáson veszünk részt, el kell kérni a 

gyerekeket az órákról, foglalkozásokról stb. 

 

3. Ráhangolódási szakasz 

Amikor már tudjuk, hogy mikor, melyik darabot tekintjük meg, akkor előzetes 

feladatokat, gyűjtőmunkákat adunk a vállalkozó kedvűeknek. 

Például: 

 írjanak néhány mondatot arról a színházról, ahová megyünk 
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 mutassák be a darab szerzőjéről 

 mondjanak kedvcsináló, érdeklődést felkeltő ajánlót a műről 

Ezeket a gondolatokat megosztják a többiekkel, ezáltal már egy kicsit közelebb 

kerülnek a megnézendő produkcióhoz. Ha nehezebben megérthető, szokatlanabb 

előadáson veszünk részt, akkor természetesen felnőtt tart nekik tájékoztatást, illetve ad 

segítséget a befogadáshoz. 

 

4. A szülők tájékoztatása 

Ezen a ponton is informáljuk a szülőket. Minden részletről nekik is beszámolunk: 

 Mikor, honnan indul a busz. 

 Ruhatár, büfé lehetősége. 

 Kb. meddig tart a programunk, mikor vagyunk várhatóak itthon. 

 Hol áll meg útközben a busz, hol tudnak az iskolán kívül is leszállni a gyerekek.  

 Szükség esetére megadom a telefonszámomat. 

 

5. Lelki felkészülés  

 Fontos, hogy testileg, lelkileg, szellemileg is készülünk/készüljünk a színházba. A 

tanulók ezt is örömként élik meg, hiszen ez a program ünneppé válik számukra.  

Ha vegyes csoporttal indulunk felfedezni magunkat, s a világunkat, akkor az idősebbek 

minden kérés nélkül segítik, pátyolgatják az idegen, ismeretlen közegben a kisebbeket. Az 

iskola megszokott falain túli viselkedést, tájékozódást, önállósodást is támogatja a 

színházlátogatás. Bátrabbakká válnak, nem ijednek meg az ismeretlentől. 

6. A színházi élmény pozitívumai 

Az előadások megtekintése szélesíti a látókörüket, nézeteiket. Egyre megértőbbé, 

elfogadóbbá, nyitottabbá válnak. A beszédkészségük is fejleszthető, hiszen heves viták 

alakulhatnak ki közöttük a darabbal kapcsolatosan. Véleményt formálhatnak, 

érvelhetnek. Ezek mind segítik a magyar nyelv és irodalom tantárgyak megtanulását, de 

természetesen minden más tudományág is profitál belőle.  A színházi élményeket 

mindig megbeszéljük, a felmerülő kérdésekre, kételyekre pedig keressük a válaszokat. 

(Tetszett, nem tetszett, mit értettem meg belőle, hatása stb.) 

 

7. A látottak feldolgozása 
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A szerzett tapasztalatokat kreatív módon tudják kamatoztatni a pedagógusok. 

Néhány a lehetőségek közül: 

 Beszámoló írása a honlapunk/helyi újság számára. 

 Ajánló készítése azok számára, akik nem voltak jelen. 

 Jelmeztervek - ahogy én képzelem. 

 Színpadkép – én így készítettem volna. 

 Kedvenc szereplőm: vele szívesen cserélnék, belebújnék a bőrébe. 

 Képzelt interjú készítése a rendezővel/a főszereplővel/a súgóval stb. 

Ezen túlmenően is sokáig lehet még emlegetni (kisebb-nagyobb csoportokban) egy jó 

előadást, rendezést, kedvenc színészt, a felejthetetlen poénokat.  

Jó látni azt, hogy az élmények befogadása révén hogyan formálódnak, csiszolódnak a diákjaink. 

Az is szívmelengető, hogy mennyire izgatottan várják a következő színházi előadást.  

Természetesen nem csak iskolán kívül lehet színházi darabokat megtekinteni. Több 

szervezet is vállalja, hogy egy adott intézménybe ellátogat, s ott adják át az élményt. Ezek 

szervezése könnyebben, gyorsabban megoldható. Ha a társulat jelentkezik nálunk, áttekintjük 

a kínálatukat, s kiválasztjuk azt, amelyik a mi tanulóinkat érdekelheti. Általában ezek a saját 

korosztályuk problémáit, családi gondjait középpontba  állító művek. A helyi adottságainkat 

figyelembe véve általában kétszemélyes darabok mellett döntünk. Nagyon szeretjük azokat az 

előadásokat, amelyek a feldolgozást is magukba foglalják. Játékos formában, a diákjainkat 

megmozgatva oldják fel a bennük felgyülemlő feszültségeket, kételyeket. 

Olyan esetek is adódnak, amikor a város szervezésében itt, helyben láthatunk egy – egy 

produkciót.  

Az előző tanévben a pályázatnak köszönhetően 150 gyermeket vihettünk el A Pál utcai 

fiúk című előadásra. Az élményt a városunk művelődési házában élhettük át, ahol az iskolánk 

apraja-nagyja tátott szájjal, áhítattal nézte a színpadon zajló eseményeket. 

Sok színházi előadást kívánunk szervezni a jövőben is, hiszen a pozitív hatásaira éppúgy 

szüksége van a tanulóknak is, mint az őket kísérő pedagógusoknak is. 

 

C) Holt-Tisza projekt 
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A projekt előzményei: 

 

 A tantestület egy kisebb része már szervezett a tantárgyához kapcsolódóan, 1-2 órás 

foglalkozást a témával kapcsolatban. Pl.: rajzórán a Holt-Tiszáról készült rajzok, 

festmények, technikából: terepasztal készítése, magyarból élménybeszámoló írása a 

kirándulásról, gyalogtúráról, biológiából madármegfigyelés, testneveléshez 

kapcsolódóan evezési alapismeretek tanítása stb. 

 A tanulóknak a jeles napok (Víz világnapja, Madarak és fák napja) keretében már 

szerveztünk hasonló programokat 

 A nyári napközis táborok alkalmával a gyerekek és a kollégák is megismerkedhettek az 

informális tanulás-tanításban rejlő lehetőségekkel. Elsősorban a közösségépítés, az 

együttműködés, a segítőkészség és egymás elfogadásának, támogatásának 

fejlesztésében segítettek a foglalkozások 

 A Családi Napok keretében, a szülőket is bevonva a programokba a projekthét 

elemeinek egy része már eddig is működött 

 Az eltérő tantervű iskola tanulói már részt vettek előzőleg is közös evezéseken a Holt-

Tiszán. Az ilyen jellegű programokba városunk más oktatási intézményeinek tanulói is 

bevonhatók 

  A diákok szeretnek részt venni ilyen típusú foglalkozásokon 

 A tantestület egyes tagjai is hasonló projektben gondolkoznak 

 Ilyen átfogó tartalmú és időtartamú téma-hét még nem volt az iskolánkban 

 Az iskola és az önkormányzat, ill. az általa fenntartott intézmények közötti 

kapcsolatépítésnek is teret adhat a projekt 

 

A projekt jellemzői: 

  az alkalmazott módszerek és tevékenységformák minél változatosabbak legyenek, 

térjenek el a megszokott formális (tanítási órákon használt) tanulási-tanítási 

tevékenységektől 

 olyan tevékenységeket, módszereket és megvalósítási formákat válasszunk, melyek 

biztosítják több kulcskompetencia egyidejű fejlesztését 

 a tanulók látókörének szélesítése, a közösségben való tanulás örömének 

megtapasztalása 

 minél több nevelő legyen bevonva a tervezésbe, megvalósításba, az eredmények 

elemzésébe, a jó módszerek kiválasztásába 

 elsődleges szempont, hogy a gyerekek örömmel végezzék a feladatokat,a tanulás, 

munka mellett mindig legyen ott a játék, a jókedv  

 a témahétre való felkészülésre legyen elegendő idő és olyan előzetes készülést igénylő 

feladatok is legyenek amelyek felkeltik a résztvevők (tanulók, tanárok, szülők) 

érdeklődését 
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 kapjon megfelelő hozzáférést, információszerzési lehetőséget a projekt előkészülete, 

lebonyolítása és eredménye 

 a projekt jelentős részben, csoportfoglalkozások keretében valósul meg: a 3. és a 4. 

osztály 2-2 csoport. 5.a,5.b, 6.a, 6.b egy-egy csoport így kb. 15 tanuló lesz 

csoportonként 

 a foglalkozások párhuzamosan futnak, több helyszínen 

 a projekthétnek is van órahálója, óraterve 

 minden gyerek, minden foglalkozáson részt vesz 

 a szülők is bekapcsolódhatnak (előkészítés, végrehajtás, családi nap) 

 

A projekt fő célkitűzése: 

 a gyerekek minél jobban ismerjék meg a Holt-Tiszát ( kialakulását, történetét, jelenlegi 

szerepét, élővilágát, az általa kínált lehetőségeket) 

 ismerjék meg a vízparti viselkedés szabályait, a környezetvédelem fontosságát 

 lássák meg a lokális és globális feladatok közötti kapcsolatot 

 szerezzenek minél több gyakorlati ismeretet 

 ismerjék meg a vízitúrázás alapjait 

 minél többet tevékenykedjenek (evezés, főzés, rajzolás, festés, éneklés, játék stb.) 

 tanulják meg a szabad idejüket tartalmasan, hasznosan és aktívan eltölteni 

 tudjanak közösségben dolgozni, kikapcsolódni 

 közösségépítés, a szülők és az iskola kapcsolatának erősítés 

 az önkormányzat, ill. az általa fenntartott oktatási intézmények és a Református Iskola 

együttműködésének fejlesztése 

 

A résztvevők előzetes feladatai (részletesen a helyszínek programjánál) 

 ismerjék meg a projekt fő célkitűzéseit,  

 a Holt-Tiszával kapcsolatos internetes oldalak, könyvek, cikkek tanulmányozása 

 képe, újságok, szóróanyagok gyűjtése a témával kapcsolatban 

 séták, rövid kirándulások szervezése a Holt-Tisza környékén: termések, madártollak, 

levelek stb. gyűjtése, adatok gyűjtése az interneten 

 

 

 

 

Végproduktumok: 

• a holtág élővilágát bemutató tablók, lapbook-ok 
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• tanösvény tervek esetleg makettek 

• vízparti viselkedési, magatartási szabályzat 

• rajzok, festmények a témával kapcsolatban 

• vers, ill. mese illusztrációk 

• papírsárkány 

• saját készítésű halételek 

• saját készítésű tarhonya 

 

A projekt résztvevői: A harmadik, negyedik, ötödik és hatodik osztály tanulói  

Időpont: Utolsó tanítási hét  

Időtartam: 1 hét  

A projekt tervezésével, megvalósulásával és a tapasztalatok elemzésével járó kompetencia-

fejlesztési lehetőségeket az alábbiakban vázoljuk. Az adott kompetenciához tartozó 

tevékenységnek csak a sorszámát jelöltük. Pl. 1.1 jelentése:1.Rajztanterem:1.Papírsárkány 

készítése. Az alkalmazott informális módszerek leírása is az adott helyszín programjánál 

található. 

TANULÓK: 

 Anyanyelvi kommunikáció: változatos helyzetekben, szóban és írásban képesek 

másokkal érintkezni, a tanuló kommunikációját figyelemmel tudja kísérni, és a 

helyzetnek megfelelően tudja alakítani.1.4 

 

 Idegen nyelvi kommunikáció: Bizonyos feladatok megoldása során, az interneten 

böngészve, idegen nyelvű oldalakat is felhasználhatnak. A tanultakat változatos 

formában használhatják, a motivációjuk fejlődhet, hiszen hasznosítják a megszerzett 

tudásukat 3.4. 

 Matematikai kompetencia: E kompetencia teszi lehetővé a törvényszerűségek 

felismerését a természetben, és alkalmassá tesz az érvek láncolatának követésére, a 

matematika nyelvén megfogalmazott törvények megértésére. A matematikai 

műveltséghez való pozitív hozzáállás annak az igazságnak a tiszteletén alapul, hogy 

a világ rendje megismerhető, megérthető és leírható. 3.6. 

 Természettudományos és technikai kompetencia: A természettudományos 

kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét jelöli, amelynek 
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megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy megfelelő ismeretek és módszerek 

felhasználásával leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, 

bizonyos feltételek mellett előre jelezve azok várható kimenetelét is. Segít abban, 

hogy megismerjük, illetve megértsük természetes és mesterséges környezetünket, 

és ennek megfelelően irányítsuk cselekedeteinket. 1.2.,1.3.,1.4.,4.1.,4.3.,5.1-

4.,6.2.,6.3.,7.1. 

 Digitális kompetencia: Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat - 

szövegszerkesztés, adattáblázatok, adatbázisok, információtárolás és -kezelés, az 

internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő 

kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) - a szabadidő, az információ-megosztás, 

az együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a művészetek és a kutatás terén. 

1.3.,2.1.,2.3. 

 Szociális és állampolgári kompetencia: A közjó iránti elkötelezettség és 

tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelynek révén az ember 

hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalmi és szakmai 

életben, továbbá - ha szükséges - képes a konfliktusok megoldására. 

2.4,3.1.3.4.,3.5.,3.6.,4.1.,4.2.,6.4. 8. végig 

 Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia: Olyan készségek, képességek 

tartoznak ide, mint a tervezés, a szervezés, az irányítás, a vezetés, a feladatok 

megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó ítélőképesség, a tapasztalatok 

értékelése, a kockázatfelmérés és -vállalás, a munkavégzés egyénileg és csapatban, 

valamint az etikus magatartás.2.2.,3.3.,3.6.,6.1. 

 Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség: Olyan képességek és készségek 

értendők ide, mint a művészi önkifejezés, a művészi érzék, a műalkotások és 

előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások 

véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése 

és kiaknázása, s ez által az általános életminőség javítása.1.2,1.4.,3.7. 

 A hatékony, önálló tanulás: A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember 

képes kitartóan tanulni, saját tanulását megszervezni egyénileg és csoportban 

egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és az információval. 1.2.,7.2. 

ill. a projekt egészét áthatja ennek a kompetenciának a fejlesztése. 

 

TANÁROK: 
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 A kollégák egyenrangú félnek érezzék magukat a projekt tervezése, végrehajtása, 

elemzése-ellenőrzése során. Mindenki, aki szeretne részt venni kapjon lehetőséget és 

megfelelő tájékoztatást. 

 Motivációjuk, önbecsülésük növekedjen 

 Ismerkedjenek meg informális módszerekkel 

 Vitakultúrájuk, érveléseik fejlődjenek 

 A tantatület hangulata, munkakedve legyen jobb 

SZÜLŐK: 

 növekedjen érdeklődésük az iskolában folyó informális tanulásról 

 partneri szerepük növekedjen 

 minél jobban legyenek bevonva a tervezésbe (ötletek), végrehajtásba (segítők), 

értékelésbe (zsűri) 

 örömmel vegyenek részt a munkában
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1. Rajzteremben folytatott tevékenységek  

(egy csoport kb. 15 tanuló vesz részt, egy foglalkozáson) 

1. Papírsárkány készítése, dekorálása: (témahéttel kapcsolatban) pl.: festéssel, montázzsal vagy 

bármilyen technikával, egyéni módon Előzetes készülés: Szükséges anyagok beszerzése: 

felelősök az osztályfőnökök 

2. Tabló vagy lapbook készítése, a Holt-Tisza élővilágának bemutatása: szabadon választhatnak 

a növények, állatok közül mit szeretnének bemutatni 

Előzetes Szükséges anyagok beszerzése: felelősök az osztályfőnökök 

3. Tanösvény tervezése az iskolánk alatti Holt-Tisza részre: térkép készítése, hol, mit és hogyan 

szeretnének bemutatni  

Előzetes készülés: googl-maps tanulmányozása, ötletek képek, cikkek gyűjtése, 

Szükséges anyagok beszerzése: felelősök az osztályfőnökök 

4. Illusztráció készítése valamelyik vershez: Weöres Sándor: Békakirály, Mentovics Éva: A 

sérült gólya, Devecsery László: A sárgarigó fészke, Osvát Erzsébet: Zenélő fa, de ők maguk 

is választhatnak verset 

Előzetes készülés: nincs 

Szükséges anyagok beszerzése: a rajzterem által biztosított eszközök  

Felelős: Czinege Edit 

Értékelés: A kiállított anyagokra a gyerekek szavazhatnak. Kategóriánként az első három 

csapat oklevelet kap. 

 

Előkészület a gyerekeknek: 

 papírsárkány készítésének lépéseinek megismerése 

http://www.5letshop.com/magyar/proiectsll/papirsarkany/b2.html 

 készülés: képek, cikkek gyűjtése, ill. valamelyik terepgyakorlaton (vízitúra, madár les, 

séta) való részvétel 

 versek elolvasása 

 

Módszerek: 

 csoportokban dolgoznak 

 az értékelés titkos, név nélkül szavaznak 

2. Számítástechnika teremben folytatott tevékenységek: 

(egy csoport kb. 15 tanuló vesz részt, egy foglalkozáson) 

1. Madárhangok tanulmányozása, felismerése: http: //termeszetbaratikor. 

network.hu/blog/termeszet-barati-kor-blogi a/a-tisza-to- madarvilaga 

Madárhang TOTO: ki ismer fel többet  

Weboldalak bemutatása pl.: http://www.vadonleso.hu/ , 

Előzetes készülés: már a projekt előtt használhatják az oldalt 

http://www.5letshop.com/magyar/projects11/papirsarkany/b2.html
http://www.5letshop.com/magyar/projects11/papirsarkany/b2.html
http://termeszetbaratikor.network.hu/blog/termeszet-barati-kor-blogja/a-tisza-to-madarvilaga
http://termeszetbaratikor.network.hu/blog/termeszet-barati-kor-blogja/a-tisza-to-madarvilaga
http://termeszetbaratikor.network.hu/blog/termeszet-barati-kor-blogja/a-tisza-to-madarvilaga
http://www.vadonleso.hu/
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2. Számítógépes környezetvédelmi játékok: az informatika szakos kollégák által kiválasztottak 

közül 

Előzetes készülés: nincs 

3. Illusztráció készítése: Paint program segítségével, egy általuk előre kiválasztott 

olvasmányhoz, kisebbeknek madarak színezése fénykép alapján 

4. Egyéni feladatlap kitöltése: mit tanultál a projekt alatt (az utolsó napon írhatják meg) 

+ Elégedettségi kérdőív: Hogy tetszett az elmúlt hét? 

Felelősök: informatika szakos kollégák 

Előkészület a gyerekeknek: 

 Már előzetesen használhatják a kijelölt weblapokat 

 Paint program ismeret-tanítási óra 

 elégedettségi kérdőív: számítógépen történik 

Módszerek: 

 irányított beszélgetés: mi egyénileg mit tehetünk a környezetünk védelméért 

 

 

 

3.  Rendezvényházban folytatott tevékenységek 

(ezen a helyszínen minden csoport egyszerre van jelen) 

1. Mi is az a vízitúrázás? (előadás) A vízitúrázás alapjai. Vízi cserkészek bemutatása: 

honlapon keresztül http://vizi.cserkesz.hu/  

Felelős: Gergelyfi József 

2. Vízitúrázás az élő Tiszán: vetítéssel egybekötött élménybeszámoló. Az elmúlt években 

szervezett túrákon keresztül.  

Felelős: Gergelyfi József 

3. Játékos vetélkedők: külön a 3-4. és 5-6. évfolyamos csapatoknak Felelősök: osztályfőnökök 

4. A Home c. és a Cyanide Blues - A mérges folyó (in Hungárián) filmből részletek 

megtekintése: beszélgetés a környezetvédelem fontosságáról. Tehet-e ennek érdekében egy 

gyerek, egy közösség 

https://www.youtube.com/watch?v=4BGFt ipmEk 

https://www.youtube.com/watch?v=fHFae NWXvY 

5. A természetvédelem a Bibliában: előadás, beszélgetés 

Felelősök: hittan tanárok 

6. A Holt-Tisza mint Horgászparadicsom: bemutatkozik a Tiszakécskei Sporthorgász Egyesület, 

a felnőtt és gyerekhorgászok élménybeszámolói a gyerekek részére 

Felelős: Stinner Ferenc 

7. Megzenésített versek: előadás  

Felelős: ig. helyettes 

Előkészület a gyerekeknek: 

 a vetélkedőre előre kiadott anyagból osztályszinten előre készülhetnek 

Módszerek: 

 „A mérges folyó” c. filmben látottak megbeszélése 

http://vizi.cserkesz.hu/
https://www.youtube.com/watch?v=4BGFt_ipmEk
https://www.youtube.com/watch?v=fHFae_NWXvY


26 
 

 Énektanulás az előadók vezetésével 

 

4.  Közösségi házban folytatott tevékenységek 

(egy-két csoport maximum 30 tanuló vesz részt, egy foglalkozáson) 

 

Az intézmény munkatársai vezetik a foglalkozásokat: 

1. Tarhonya készítése: kézműves foglalkozás 

Szükséges anyagok beszerzése: felelősök az osztályfőnökök 

2. Helytörténeti gyűjtemény bemutatása, tárlatvezetés: filmen megnézhetik, hogy néhány 

eszközt, hogyan használtak, néhányat kipróbálhatnak 

3. A szabadtéri főzés: a tűzrakás, bográcsozás, szalonnasütés bemutatása, kóstolás.  

Szükséges anyagok beszerzése: felelősök az osztályfőnökök 

 

Előkészület a gyerekeknek: 

 beszélgessenek a szülőkkel, nagyszülőkkel ők  hogyan készítik ezeket az ételeket 

 balesetvédelmi, tűzgyújtási szabályok: böngészés az interneten, beszélgetés otthon a 

szülőkkel 

 a neten is megnézhetik, hogy néhány eszközt, hogyan használtak 

Módszerek: 

 megfigyelés, kérdések feltétel-mit, miért 

 önálló munkavégzés-segítséggel, kontrolálással 

5. Az ebédlőben folytatott tevékenységek 

(csoportok vagy minden évfolyam 3-6-ig) 

1. Halból készült ételek bemutatása: tablók, előadás 

Miért együnk halból készült ételt? Milyen halat együnk és hogyan? 

2. Halból készült ételek a menzán: kóstolás 

3. Így készül a halászlé: bemutató, kóstoló 

4. Így készül a sült hal: bemutató, kóstoló  

Felelősök: élelmezésvezető, konyhai dolgozók 

 

Előkészület a gyerekeknek 

 beszélgessenek a szülőkkel, nagyszülőkkel ők hogyan készítik ezeket az ételeket 

 böngésszenek a neten, válasszanak ki egy számukra megfelelő és hagyományos 

halételt  

 böngésszenek a neten, az egészséges táplálkozásban milyen szerepe van a 

halfogyasztásnak 

 

Módszer: 

 a lehetőséghez képest legyenek bevonva a munkába 

 érveljenek 2 csoportban a halfogyasztás mellett ill., ellen. Szavazzanak kinek van 

szerintük igaza? 
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6.  A Holt-Tiszán, ill. a parton folytatott tevékenységek 

(egy csoport kb. 15 tanuló vesz részt a foglalkozáson) 

1. A kajak és kenu használatának alapjai: eszközök használatának bemutatása, elsajátítása 

alapfokon. Mentőmellény használata, evezőfogás, evezés, kiszállás, beszállás, viselkedés a 

kajakban, kenuban) 

2. Séta a parton: terepgyakorlat, növények megismerése, felismerése a parton 

3. Séta a parton: terepgyakorlat, madarak megismerése, felismerése 

4. Vízitúra a Holt-Tiszán: közben megfigyeléseket végezhetnek, vízi növényeket gyűjthetnek… 

Felelős: Gergelyfi József, biológia szakos nevelők, valamint a kísérő tanítók 

 

Előkészület a gyerekeknek 

 megfelelő ruházat kiválasztása 

 nézzenek utána a neten a http://vizivandor.hu honlapon a túrázás alapjainak 

Módszer:  

 „4 sarok” ki akar figyelő, kormányos, legénység lenni 

 a már tapasztalt vízi túrázok legyenek bevonva (bemutatás, segítség) 

 

 

 

7. A Holt-Tisza partján a „kiülőkben” folytatott tevékenységek 

(egy csoport kb. 15 tanuló vesz részt a foglalkozáson) 

  

1. Egyszerű kísérletek végzése a vízzel kapcsolatban: víz felhajtó ereje, felületi feszültség, a 

víz mint oldószer stb. 

2. Apró vízi állatok megfigyelése, lerajzolása: nagyítóval, mikroszkóppal, szabad szemmel, 

(tápláléklánc stb.) 

Felelős: szaktanárok 

3. Társasjátékok, kvízjátékok, kártyajátékok: minden, ami a témával kapcsolatos játék szóba 

jöhet Daltanulás, mondókák a kisebbeknek. 

Előzetes készülés: gyűjtsenek, és hozzanak ilyen játékokat. Mutassák be egymásnak! 

Felelősök: osztályfőnökök 

4. Lerajzoljuk a Holt-Tiszát: szabadtéri rajzolás, szabadon választott Holt-Tisza részlet  

Értékelés: A műveket kiállítjuk és a gyerekek szavazatai alapján értékeljük, jutalmazzuk. 

 

Előkészület a gyerekeknek 

 tanítási órán, a tananyaghoz kapcsolódóan 

 a játékok előzetes kiválasztásában 

Módszerek: 

 irányított beszélgetés: Miért fontosak ezek az állatok? 

http://vizivandor.hu/
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 a rajzokat 3 fős csoportokban készítik el 

 

 

 

8. A sportpályán folytatott tevékenységek 

Játékok, sportversenyek: Gólya viszi a fiát, egyensúlyozás kis „csatorna” felett, halászfogó, 

célba-, távolba dobás, vízhordó verseny, horgászbottal célba dobó verseny, különböző 

sorversenyek  

Felelősök: testnevelést tanító kollégák 

Előkészület a gyerekeknek 

 előzetesen, testnevelés órán ismerjék meg a játékok szabályait 

 válasszanak az adott csoportból, ki melyik versenyen szeretne részt venni 

Családi délelőtt: 

 a gyerekek, tanárok, segítők és szülők közösen töltenek egy délelőttöt, közös főzéssel 

(lehetőleg halból, vagy az elkészített tarhonyából) 

 evezős vetélkedő 

 családi vízitúrázás 

 sportversenyek a szülők bevonásával 

 a gyerekek munkáinak kiállítása, bemutatása, díjazása 

 sárkányeregetés 

 családi TOTO  

 

 Felelősök: osztályfőnökök, iskolavezetés 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az alábbiakban látható a gyerek foglalkozásainak egy lehetséges  beosztása. Az előadásokon, 

filmnézésen együtt van az egész csapat, egyébként a kb.15 fős csoportokban. 

Egy csoport beosztása például így alakulhat 
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Az azonos színek, ill. azonos (számok) a ugyanazt a helyszíneket jelzik. 

Időpont Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek Szombat 

8-9 1.Mi is az a 

vízitúrázás?(3) 

1. Papírsárkány készítése, 

dekorálása (1) 

Társasjátékok, 

kvízjátékok, 

kártyajátékok(7) 

Játékok, 

sportverse- 

nyek(8) 

Halból készült ételek 

bemutatása (5) 

Családi 

délelőtt(8,6) 

9.20 

10.20 
Illusztráció készítése: 

Paint program 

segítségével(2) 

Madárhangok 

tanulmányozása, 

felismerése(2) 

Tabló vagy lapbook 

készítése, a Holt-Tisza 

élővilágának 

bemutatása(1) 

Így készül a sült hal(5) A természetvédelem  

a Bibliában(3) 

Családi 

délelőtt(8,6) 

10.30 

11.30 
Tarhonya készítése: 

kézműves 

foglalkozás(4) 

Vízitúrázás az élő Tiszán: 

élménybeszámoló(3) 

Játékok, 

sportversenyek(8) 

 

3. Tanösvény tervezése 

az iskolánk alatti Holt-

Tisza részre(1) 

Egyéni feladatlap 

kitöltése(2) 

Családi 

délelőtt(8,6) 

11.40 

12.40. 
Rajzoljuk a Holt- 

Tiszáról(7) 

Helytörténeti 

gyűjtemény 

bemutatása, 

tárlatvezetés(4) 

Így készül a halászlé(5) Számítógépes 

környezetvédelmi 

játékok(2) 

Illusztráció 

készítése 

valamelyik 

vershez(l) 

Családi 

délelőtt(8,6) 

13.40 

14.40 
A kajak és kenu 

használatának 

alapjai(6) 

Apró vízi állatok 

megfigyelése, 

lerajzolása(7) 

A mérges folyó (in 

Hungárián) filmből 

részletek(3) 

A Holt-Tisza mint 

Horgászparadicsom 
(3) 

Megzenésített versek: 

előadás(3) 

 

14.50 

15.50 
Egyszerű kísérletek 

végzése a vízzel 

kapcsolatban(7) 

Terepgyakorlat, 

növények 

megismerése(6) 

Terepgyakorlat, 

madarak 

megismerése(6) 

Tűzrakás, 

bográcsozás, 

szalonnasütés 

bemutatása, 

kóstolás(4) 

Vízitúra Holt- 

Tiszán(6) 
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A projekt tapasztalatai: 

A gyerekek, tanárok és szülők részéről is érdeklődést tapasztaltunk. A projekthez 

kapcsolódó szervezők elsősorban a tanárok, de jónéhány szülő is kreatívan és motiváltan fogott 

a munkához. Már a projekt ismertetésénél többen úgy gondolták, hogy túl sok a program, de 

nem szerettük volna már a tervezésnél egy-két ötletet kizárni. Később azonban a megvalósítás 

során rövidítettünk néhány programon, néhányat el is hagytunk. Ezeket a program 

folytatásaként a későbbiekben, megvalósítottuk ill., megvalósítjuk. Azt a tapasztalatot 

szereztük, hogy kevesebb programmal ugyanolyan jó eredményt érhetünk el, kevesebb 

feszültséggel és nyugodtabb légkörben. 

A gyerekek nagy örömmel vették, hogy egy teljes héten nem tanórai keretek között és 

nemcsak az iskola falai között vannak a foglalkozások. Az is jó ötletnek bizonyult, hogy a 

szülők, külsős segítők és az iskola nem tanár dolgozói is részt vettek a munkában. 

 A projekt legpozitívabb hatása azonban az volt, hogy a gyerekek tevékenykedtetve, 

számonkérés nélkül, érdekes tevékenységeket választva, aktívan és jó hangulatban vettek részt 

a programokon. Jó ötletnek bizonyult és ezt a következőkben is alkalmazni fogjuk, hogy több 

foglalkozásra előzetes készüléssel kellett jönni a gyerekeknek. Az interneten való böngészést 

segítette, hogy sok esetben megadtuk a webhelyeket így nem kalandoztak el.  

Jó gyakorlatnak bizonyult, hogy több ízben a szülőktől, nagyszülőktől kellett 

információt ill. gyakorlati tapasztalatot szerezni a tanulóknak. Így a hozzátartozók is – néha 

akaratlanul- tájékozódtak az intézményben zajló programokról, valamint olyan típusú 

segítséget nyújthattak, ami nem csak a tananyaghoz kapcsolódik és sokkal személyesebb is. 

 Jó gyakorlatnak bizonyult az is, hogy több esetben versenyhelyzetbe hoztuk a 

gyerekeket, így –bár nem az osztályzatért- ösztönözve érezték magukat, hogy „odategyék 

magukat”, és minőségibb munkákat adjanak ki a kezeik közül. Jó gyakorlatnak bizonyultak 

azok a foglalkozások, amelyek a „természetben” történtek: gyalogtúrák, evezés, 

madármegfigyelés stb. Minden ilyen tevékenységnél törekedtünk arra, hogy értékeljék és óvják 

a természetes környezetüket. Például a gyalogtúrán ne szemeteljenek, a keletkezett 

„hulladékot” hozzák magukkal és szelektálva tegyék a hulladéktárolókba, ne okozzanak a 

környezetben károkat. ”Nézzék meg hova lépnek”, ne gyűjtögessenek, vegyék észre azt, ami 

szép, érdekes. A kenu túrák alatt a holtágból többször szemetet gyűjtöttek, próbáltak úgy 

viselkedni, hogy az élővilágot (fészkelő madarak, napozó teknősök stb.) ne zavarják. A 

kenuban jó lehetőség, volt arra, hogy beszélgessenek. Megpróbáltuk őket rászoktatni, hogy 

megfelelő hangerővel és stílusban tegyék ezt. Feleslegesen ne zavarják egymást, ne 

hangoskodjanak. Természetesen beszélgethettek a gyerekek és sok esetben a kicsit 

zárkózottabb gyerekek is „megnyíltak”. Élvezzék a csendet, a természet árasztotta nyugalmat. 

Ilyen feltételek mellett megfigyelhették a környezetet, távcsővel, spektívvel ill., telefonnal 

felvételeket készíthettek. A mobiltelefonok használatát csak „hasznos” esetekben 

engedélyeztük, egyébként nem használhatták ill., tarthatták maguknál ezeket. Ezeken a 

foglalkozásokon sok esetben úgy tanultak a gyerekek (legyen az lexikális anyag, vagy 

valamilyen tevékenység), hogy „észre sem vették”. 

 Törekedtünk arra, hogy szülők, tanárok gyerekek minél változatosabb ülésrendbe 

kerüljenek össze, lehetőséget teremtve arra, hogy ne csak a „szokásos” társaságok alakuljanak 

ki. Egymás megismerésére, a közösség fejlesztésére jó alkalmat teremtettek ezek az evezések. 
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Azzal, hogy a szülők is kipróbálhatták a kenuzást, kajakozást, maguk is meggyőződhettek, róla, 

hogy ezek biztonságos eszközök. A később szervezendő vízi túrákra így nagyobb bizalommal 

engedik el a gyerekeiket. 

Nagyon fontosnak tartottuk, hogy a gyerekek betartsák szabályokat. Nem utasításokkal 

igyekeztünk ezt elérni, hanem meggyőzéssel, magyarázatokkal, bemutatással, „kipróbálással. 

Pl. hogy hogyan szálunk be és ki egy kenuban ill. hogyan mozgunk ezekben az eszközökben: 

láthatták youtube videón, bemutattuk nekik a gyakorlatban. Kipróbálhatták milyen, ha nem 

tartják be a szabályokat: a vállalkozó kedvűek borulhattak, kipróbálhatták milye vizes ruhában 

úszni, a felborult kajakot visszafordítani, partra tolni stb. Megtapasztalták és belátták, hogy 

azzal, hogy betartják a szabályokat biztonságossá és kényelmesebbé tehetik az evezést. Az 

egymás iránti felelősségvállalás is erősödött: megtapasztalták, hogy a saját hibájuk másokat is 

veszélyeztethet. Jó lehetőséget teremtettek ezek az alkalmak arra, hogy megtanuljanak 

egymásnak segíteni ill., másokra (akár kisebbekre is) is vigyázni. A tapasztaltak után a 

gyerekek (egy irányított beszélgetés keretében) maguk állították össze a biztonsági 

szabályokat. 

 Jó ötletnek bizonyult az is , hogy ezekhez a programokhoz, más helyszínen és formában 

, de hasonló információkat szerezhettek. Ezek így rendszert alkotva erősítették egymást. 

Például egy ilyen tevékenység kapcsolat: Séta a parton: terepgyakorlat, madarak megismerése 

(Tiszapart)-A mérges folyó c. filmből részletek megtekintése(közösségi ház)-Apró vízi állatok 

megfigyelése, lerajzolása (Holt-Tiszai kiülők)-Madárhangok tanulmányozása, felismerése 

(számtech. terem)-Tabló vagy lapbook készítése, a Holt-Tisza élővilágának bemutatása 

(rajzterem). Jó gyakorlatnak bizonyult és ezt a továbbiakban is alkalmazzuk, hogy az informális 

tanulás során az elmélet, a tapasztalat, élményszerzés és az ezekhez valamilyen formában 

kapcsolódó tevékenység, egységet alkosson, egymást kiegészítse, erősítse. 

 Jó gyakorlatnak bizonyult a hasznosítható ismeretek és tevékenységek megtanítása is: 

pl. tarhonyakészítés, halpucolás, főzés, evezés, tűzrakás stb. Ilyen jellegű gyakorlati 

foglalkozásokat a továbbiakban is tartunk nemcsak projekthét keretében. Jó gyakorlatnak 

bizonyult pl. a lapbook készítése, versekhez illusztrációk készítése, tanösvény tervezése, 

papírsárkány készítés és röptetése. Tulajdonképpen minden olyan foglalkozás, amiben a 

gyerekek tevékenykedtek, lehetőleg olyan formában, ami eltér az iskolai tanórákon 

szokásostól. A későbbiekben azonban még jobban oda kell arra figyelnünk, hogy a feladatok a 

gyerekek életkorának és érdeklődésének jobban megfeleljenek: ne unatkozzanak, de ne is 

állítsuk őket nehezen megoldható feladatok elé. Összeségében a projekt megerősített bennünket 

abban, hogy nagyobb arányban, bátrabban és minél szakszerűbben alkalmazzuk az 

intézményünkben az informális és nemformális tanulás kínálta lehetőségeket. 
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javítása és a korai lemorzsolódás visszaszorítása az 

iskola-család együttműködésére alapozott egyéni 

fejlesztésen keresztül  
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I. Módszertani alapok 

Az oktatás szintjein felfelé haladva egyre kevesebb hátrányos helyzetű és még kevesebb roma 

tanuló tanul. A korai iskolaelhagyás az iskolai kudarcok legsúlyosabb formája, mely az egyéni 

életutat derékba töri, a társadalom számára pedig nagyon komoly szociális és gazdasági terhet 

jelent. Az oktatási rendszert középfokú végzettség nélkül elhagyó fiataloknak minimális esélye 

van arra, hogy bekapcsolódjanak az aktív munkaerőpiacra, ami az ország versenyképességét is 

jelentősen rontja, hiszen a munkaerőpiacon kívül rekedt emberek egyrészt nem tudnak 

hozzájárulni a gazdasági növekedéshez, másrészt a szociális ellátórendszertől válnak függővé, 

és fokozottabban vannak kitéve a szegénységnek, egészségügyi problémáknak. Nehéz szociális 

helyzetük sajnos nagy eséllyel öröklődik tovább gyermekeikre. A korai iskolaelhagyást 

eredményező lemorzsolódáshoz vezethet többek között az egyéni szükségleteket figyelembe 

vevő differenciált tanulási lehetőségek és alternatív tanulási utak hiánya, valamint az, ha a 

lemaradó diákok számára nem áll rendelkezésre elegendő és megfelelő hatékonyságú 

támogatás.  

A korai iskola elhagyással veszélyeztetett tanulók és családjaik az esetek döntő többségében 

különösen nehéz háttérrel rendelkeznek, nagyon sérülékenyek, így gyakran az életvezetéshez, 

a társadalomba illeszkedéshez is szükségük van támogatásra. 

A munkanélküliek esetben sajnos jellemző az alacsony iskolai végzettség, amely sok esetben a 

roma lakosságot sújtja. 

A statisztikai és egyéb adatok alapján jellemző, hogy a hátrányos helyzet gyakran generációról 

generációra öröklődik. 

Jellemző problémák, amelyek a hátrányos helyzet jellemzői is egyben: 

 alacsony iskolai végzettség 

 magas munkanélküliség 

 rossz lakáskörülmények 

 alacsony jövedelem 

 jellemző korai családalapítás 

 a jövedelmet gyakran a szociális ellátórendszer biztosítja 

 gyermeknevelési, életvezetés hiányosságok 

 deviancia 

 korai iskolaelhagyás 

 

Az iskola elhagyással 

kapcsolatos eddig 

megvalósult tevékenység 

 egyéni készség, képességfejlesztés, egyéni fejlesztési 

tervekkel (részben) 

 kompetenciafejlesztő tanórai és tanórán kívüli 

programok (részben) 

 képességkibontakoztatás, integrációs program 

(részben) 

 fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus bevonása 

(részben) 
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 esetkonferenciák 

 kihelyezett szülői értekezletek 

 pedagógus továbbképzések 

 szenvedélybetegségek elleni küzdelem, 

egészségprevenció 

 bűnmegelőzési foglalkozások 

 újszerű tanulási módszertan alkalmazása 

(differenciálás, kooperatív, IKT) 

korai iskolaelhagyást 

megelőző további 

tevékenység 

 egyéni készség, képességfejlesztés, egyéni fejlesztési 

tervekkel 

 egyéni tanácsadás (iskolapszichológus, szociális 

munkás) 

 kompetenciafejlesztő tanórai és tanórán kívüli 

programok 

 tanulásmódszertan fejlesztése 

 képességkibontakoztatás, integrációs program 

 segítő, szakmai szervezetek bevonása 

 önismereti fejlesztő foglakozások szervezése 

 fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus bevonása 

 a mindennapi életben való eligazodás, a 

munkavállaláshoz szükséges kompetenciákat fejlesztő 

programok 

 mentálhigiénés foglalkozások 

 mentorálás, patronálás 

 szenvedélybetegségek elleni küzdelem, 

egészségprevenció 

 konfliktusmegelőzési, kommunikációs módszerek 

megismertetése 

 krízistanácsadás 

 bűnmegelőzési foglakozások 

 szabadidős foglakozások szervezése szülőkkel, 

családokkal 

 hálózatosodás (intézmények, POK, EKE) 

 eszközfejlesztés 

 

Tekintettel ara, hogy az egyházközség fenntartásában egy iskola (általános iskola és 

gimnázium), ezért ezen oktatási intézmény kerül a projekt során bevonásra. A bevonni kívánt 

tanulók és szüleinek kiválasztási szempontjai a következők: 

 romló eredmények 

 igazolatlan hiányzások mértéke 

 sajátos nevelési igényű tanuló 

 BTMN tanuló 
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 legalább egy szülő munkanélküli 

 legalább egy szülő alacsony iskolai végzettséggel rendelkezik 

 az adott családon belüli gyermekek száma 

 rendszeres gyermekvédelmi támogatásban részesül 

 A félév értékelésénél, minősítésénél a tanuló egy tizedesjegyig számított tanulmányi 

átlageredménye (a magatartás és szorgalom értékelését, minősítését nem beleszámítva) 

nem éri el a közepes(3) szintet ha az alapfokú nevelés-oktatásban vesz részt, és a 2,5 

szintet, amennyiben a középfokú nevelés-oktatásban vesz rész 

 A félév/ év vége magatartásának értékelésénél, minősítésénél rossz (2) minősítést kapott 

tanulók 

 A félév/ év vége szorgalmának értékelésénél, minősítésénél hanyag (2) minősítést 

kapott tanulók 

 Veszélyeztetetté vált tanulók 

 Kiemelt figyelmet igénylő tanulók (a kiemelten tehetséges tanulók kivételével) 

 félévkor/ év végén egy vagy több tantárgyból elégtelen (1) osztályzatot kapott tanulók 

 

II. Együttműködésbe bevont partnerek 

A projekt megkezdését követően együttműködési megállapodás megkötését tervezzük a 

Tiszakécskei Református Általános Iskola és Gimnáziummal, mely egyben megvalósítási 

helyszínül is szolgál. 

Ezen felül, a projekt sikeres és hatékony megvalósítása érdekében kötelező együttműködéseket 

tervezünk véghezvinni: 

 

Megnevezés Célok meghatározása 

 Az EFOP-ban támogatott 

köznevelési intézményekkel 

együttműködés 

 A tapasztalatcsere a megvalósítók 

között 

 Tanácsadás az együttműködő 

részéről 

 Probléma esetén segítséget kérünk, 

illetve tanácsot az 

együttműködőktől. 

 A bevont tanulók és családjaik 

teljesítmény-méréséhez kapcsolt 

programhatékonyság-mérés 

 Folyamatos kapcsolattartás 

 Bizalmi kapcsolat kialakítása 

 Kompetenciafejlesztés 

 Hosszú távú megtérülés 
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 Személyes tapasztalatok átadása, 

segítségnyújtás 

 Szakszolgálatokkal, szakemberekkel, 

uniós/hazai programok 

megvalósítóival való rendszeres 

konzultáció 

 Szakmai tapasztalatcsere 

 Projekttapasztalatok megosztása 

 Workshopok, szakmai műhelyek 

szervezése 

 Pedagógiai szakszolgálattal való 

alapvető módszertani, illetve 

kapacitás-fejlesztést célzó 

együttműködés 

 Tanácsadás 

 Információcsere 

 Nyomon követés 

 Hatékonyság 

 Előrehaladásról 

információáramoltatás szolgáltatása 

 

 

III. A módszertan rövid- és hosszú távú hatását a közvetlen és közvetett 

környezetére 

A tervezés és előzetes felmérés során fontosnak tartottuk, hogy a projekttel kapcsolatban 

kitűzzünk olyan célokat, melyek motivációt adnak az eredményesség fokozásával 

kapcsolatban, illetve a projektet követően a célok elérésének vizsgálatával visszacsatolást 

kaphatunk a sikerességgel kapcsolatban. A célcsoport igényeinek és szükségleteinek 

figyelembe vételével, valamint a tevékenységek ismeretében meghatározásra kerültek a rövid 

és hosszú távú, valamint közvetlen és közvetett célok. Ezen célok elérése olyan pozitív irányú 

változásokat idéz elő, mely hatást gyakorol a közvetlen célcsoportra, de ugyanakkor közvetett 

célcsoport és a makrokörnyezet fejlesztési lehetőségét is magában hordozza. 

 

Az alábbiakban táblázat formájában kerültek összegyűjtésre a célok és a hatások: 

 

Megnevezés Leírás 

Rövid távú célok 

 Közvetlen célcsoportok bevonása a 

programba, és a projekt 

megismertetése a célcsoporttal 

 A diákok körében az iskolai 

teljesítmény fokozása és az 

eredmények javítása 

 A bevonni kívánt szakemberek 

tájékoztatása és felkészítése a 

projektben való részvételre 
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 A tevékenységek kapcsán 

meghatározott létszám elérése és 

benntartása 

 Alternatív pedagógiai módszerek 

alkalmazása és megismertetése a 

célcsoporttagokkal 

  Iskolai lemorzsolódás és végzettség 

nélküli iskolaelhagyás 

minimalizálása 

Hosszú távú célok 

 Oktatási színvonal emelése 

 Nem formális pedagógiai módszerek 

bevezetése és minél szélesebb körű 

megismertetése 

 Munkaerőpiaci szerepvállalás 

támogatása 

 Pozitív szemlélet megteremtése 

 Területi egyenlőtlenségek 

csökkentése, megszüntetése 

Közvetlen célok 

 Lemorzsolódási mutatók javítása 

 Teljesítménnyel kapcsolatos 

kudarcélmény megszüntetése 

 A diákok közvetlen családtagjainak 

elérése és bevonása a projektbe 

 Számszerűsíthető eredmények 

teljesítése és mérető eredmények 

elérése 

 A célcsoport esetében egyéni 

tanulási utak bevezetése 

 Az inaktívak alkalmazása és aktívak 

továbbképzése kapcsán 

kapacitáshiány csökkentése, 

esetleges megszüntetése 

 A környezet támogató 

magatartásának megteremtése 

 

Közvetlen hatások 

 Makrokörnyezet pozitív 

megítélésének és szemléletének 

kialakítása 

 Motiváció és érdeklődés kialakítása 

a közvetett környezet esetében 

 Térség színvonalának emelése, 

vonzóbbá tétele 
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 Munkanélküliség arányának 

csökkentéséhez való hozzájárulás 

 Alternatív oktatási módszerek minél 

szélesebb körben való 

megismertetése 

 Befogadó szemlélet kialakítása 

 Sikeres „Szülő-Suli” programok 

 Az egyéni fejlesztési tervvel 

rendelkező tanulók tanulmányi 

eredményeinek javulása 

 Az új képzési módszertant alkalmazó 

intézmények száma eléri az ötöt. 

 Képzésben, átképzésben résztvevő 

pedagógusok száma eléri a tíz főt 

 Munkanélküliek száma, beleértve a 

tartós munkanélküliek száma, akik 

bevonásra kerülnek elérik az 50 főt 

 Inaktív személyek is bevonásra 

kerülnek, akik száma eléri a 100 főt 

 személyközpontú fejlesztéssel 

hátránykompenzáció valósul meg 

 A program a családokkal való 

együttműködés eredményeként 

hatékonyabban és sikeresebben 

megvalósul 

 Megszólítjuk azokat a jellemzően 

hátrányos helyzetű tanulókat és 

családjaikat, akik a leginkább 

veszélyeztetettek a korai 

iskolaelhagyással. 

 Egyéni fejlesztések által a 

differenciált személyközpontú 

nevelés és oktatás kialakítása 

megtörténik 

 Szülők bevonása és fejlesztése 

megtörténik 

 intervenciós módszertan kidolgozás 

által, a pedagógusok számára 

hozzáférhető metodika áll 

rendelkezésre a korai iskolaelhagyás 

kezelésére akár egyénenként is. 

 bevonandó inaktív pedagógusok 

továbbképzésével és a 
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pedagógusjelöltek képzésével 

kapacitáshiány csökkentése 

 a lemorzsolódás visszaszorítására 

alkalmas, egyéni tanulási utakat 

támogató módszerek kialakítása és 

alkalmazása megvalósul 

Közvetett hatások 

 a térségben a hátrányos helyzetűek 

visszaintegrálása az oktatási 

rendszerbe megvalósul 

 A térség munkanélküliségi mutatói 
javulnak 

 A köznevelés hátránykompenzációs 

és iskolai előmenetelt segítő családi 

környezetet támogató 

beavatkozásainak megvalósítása 

megtörténik  

 Hátrányos helyzet öröklődésének 

megakadályozása 

 Szociális rendszer leterheltségének 

csökkentése 

 Az alacsony iskolai végzettséggel 

rendelkezők újratermelődésének 

megfékezése 

 A résztvevők munkaerőpiaci 

esélyeinek növelése által az ország 

versenyképessége javul 

Rövid távú hatások 

 Megvalósul a minőségi oktatáshoz 

való hozzáférés biztosítása a 

hátrányos helyzetű diákok számára is 

 intézményi és egyéni fejlesztések 

által eredmények javulása 

megvalósul 

 munkavállalók készségeinek 

naprakésszé tétele, 

 méltányos, esélyteremtő köznevelési 

rendszer megteremtése megvalósul 

 A programban dolgozó valamennyi 

szakember speciális felkészítése, 

továbbképzése, tapasztalatcseréje 

megtörténik a sikeres megvalósítás 

érdekében 

 A korai iskola elhagyással 

veszélyeztetett tanulók és családjaik 
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számára támogatás biztosítása az 

életvezetés és társadalmi integráció 

tekintetében 

Hosszú távú hatások 

 a bevont hátrányos helyzetű tanulók 

iskolai végzettsége nő, 

munkaerőpiaci integrációjuk a 

jövőben sikeresebben valósul meg  

 az élethosszig tartó tanulás 

népszerűsítése és megvalósítása 

népszerűvé válik 

 A szülők családok bevonása által a 

támogató környezet kialakítása 

biztosítottá válik 

 Csökkenek a területi 

egyenlőtlenségek 

 minőségi oktatáshoz való egyenlő 

esélyű hozzáférés támogatása 

megvalósul 

 Társadalmi integráció megvalósul 

 

 

IV. Az eszközhasználat a tevékenységek során 

A fejlesztések sikeres megvalósítása érdekében szükségesek olyan eszközök, amelyek 

szakmailag, módszertanilag támogatják a célcsoporttagok esetében a kívánt eredmények 

elérését, valamint segítik a foglalkozások színes és változatos lebonyolítását. A kiválasztás 

során törekedtünk arra, hogy olyan eszközök kerüljenek beszerzésre, amelyek az adott 

célcsoport vagy célcsoporttagok igényeihez, szükségleteihez és speciális jellemzőihez a 

leginkább illeszkedik. 

Az eszközök a következő tevékenységekhez szükségesek: 

 tanulás tanulásának (hatékony tanulásmódszertan) elsajátítása és támogatása 

 alapkompetenciák (pl.: anyanyelvi, nyelvi, matematikai és digitális kompetenciák 

fejlesztése, illetve tudományos magyarázatok alkalmazásának) képesség-fejlesztése 

 motiváció 

 tanulási motivációt felkeltő, erősítő tevékenységek megvalósítása 

 tanuláshoz szükséges alapkompetenciák fejlesztése (szövegértés, szövegalkotás, a 

kommunikáció, matematikai kompetenciák, logika) 
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 a konstruktív életvezetéshez, mindennapi élethez, a társadalomba történő sikeres 

beilleszkedéshez szükséges alapkompetenciák fejlesztése, személyiségfejlesztés, ennek 

érdekében támogató szolgáltatások biztosítása 

 önismeret pedagógiai módszerekkel történő fejlesztése, pozitív jövőkép kialakítása,  

a szociális kompetenciák fejlesztése 

 az önálló tanulás készségének, technikáinak kialakítása, fejlesztése 

 digitális kompetenciák fejlesztése 

 egyéni igényekhez és felkészültséghez, állapothoz igazított, differenciált tanulási 

tartalmak és eszközök alkalmazása 

 

Minden eszköz oly módon került kiválasztásra, hogy azok több metodika alkalmazása során is 

hasznosíthatóak legyenek. Igyekeztünk olyan eszközöket tervezni, amelyek alkalmasak  

a különböző adottságú és életkorú célcsoporttagok fejlesztésére. 

 

 

Megnevezés Fejlesztési terület Specifikáció 

Villámválasz társasjáték 
nyelvi kreativitás, 

szókincs 
fejlesztő eszköz 

Rush Hour 2 

Csúcsforgalom 

kiegészítő logikaijáték 
gondolkodás, 

vizuális figyelem, 

téri tájékozódás 

fejlesztő eszköz 

Rush Hour Deluxe 

Edition- 

Csúcsforgalom 

Deluxe kiadás 

logikaijáték 

fejlesztő eszköz 

Halli Galli extrém 

társasjáték 

figyelem,  

memória 
fejlesztő eszköz 

Mistakos ügyességi játék 
gondolkodás, 

finommozgás 
fejlesztő eszköz 

Speed cups társasjáték gondolkodás, 

vizuális figyelem, 

téri tájékozódás 

fejlesztő eszköz 

Speed cups 2 fejlesztő eszköz 

Sztorikocka társasjáték nyelvi kreativitás, 

szókincs, 

kreativitás, 

auditív memória, 

figyelem 

fejlesztő eszköz 

Óriás Sztorikocka 

társasjáték 
fejlesztő eszköz 

Sztorikocka társasjáték 

cselekvésekkel 
fejlesztő eszköz 
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Sztorikocka egészségügy 

kockajáték kiegészítő 
fejlesztő eszköz 

Igaz vagy hamis? figyelem, 

reakció idő, 

gátlások oldása, 

alak-háttér tagolás 

fejlesztő eszköz 

Tantrix játékkészlet fejlesztő eszköz 

Storigolo társasjáték 
szókincs, 

akusztikus/vizuális figyelem 
fejlesztő eszköz 

5 másodperc 3 válasz 

társasjáték 

gondolkodás, 

szókincs 
fejlesztő eszköz 

Rummikub luxury - 

társasjáték 
logikus gondolkodás fejlesztő eszköz 

Magyarország kvíz 

társasjáték kommunikáció, 

szókincs, 

általános tájékozottság, 

gondolkodás 

fejlesztő eszköz 

Raketofix társasjáték fejlesztő eszköz 

Brainbox Magyarország 

társasjáték 
fejlesztő eszköz 

Geistesblitz elmezavar 

társasjáték 

vizuális érzékelés, 

észlelés, 

figyelem 

fejlesztő eszköz 

Csapasd a ritmust társasjáték 

Keresztcsatornák 

működtetése, 

összhang fejlesztése 

fejlesztő eszköz 

Imagine társasjáték 

kreativitás és 

asszociációs készség, 

térlátás 

fejlesztő eszköz 

Maxi roller (tipróka) 
egyensúly, 

szem-láb koordináció 

mozgásfejlesztő 

Egyensúlyozó tölcsér 80 cm 

átmérő 
mozgásfejlesztő 

Hosszú ejtőernyőjáték nagymozgás, 

figyelem 

fejlesztő eszköz 

Ejtőernyő játék, átm.: 3,6 m fejlesztő eszköz 

Talp talaj jelölések 6 pár  

28 cm 

taktilis észlelés, 

nagymozgások, 

finommozgások fejlesztése, 

szem-láb koordináció 

mozgásfejlesztő 

Nagyméretű pociroller mozgásfejlesztő 

Komplett mozgásfejlesztő 

56 db-os készlet 
mozgásfejlesztő 

Sport-ritmuskészlet I. mozgásfejlesztő 

Mozgásfejlesztő kártya mozgásfejlesztő 

Csoportszőnyeg mozgásfejlesztő 
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Óriás formák - Időjárás 
időbeni tájékozódás, 

analógiák kialakítása 
fejlesztő eszköz 

Testhengercsalád, 5 részes 
taktilis észlelés, 

nagymozgások fejlesztése 
mozgásfejlesztő 

Egészségnap - Táplálkozás 

eszközcsomag 

Csoportosítás, 

osztályozás, 

rendszerezés 

fejlesztő eszköz 

Digitális tartalmak 

iDoctum Ének-zene csomag 
auditív észlelés fejlesztő eszköz 

Folyami lépegetők 
taktilis észlelés, 

nagymozgások fejlesztése 

mozgásfejlesztő 

Érzékelő korong készlet -

lábtapintásos 
mozgásfejlesztő 

Óriás tantermi óra - Számos időbeni tájékozódás fejlesztő eszköz 

Bee-Bot (6 db) dokkolóval 
téri tájékozódás, 

oldaliság kialakítása, 

kreatív gondolkodás 

informatika / fejlesztés 

Blue-Bot irányítópanellel informatika / fejlesztés 

Digitális tartalmak  

Környezeti nevelés csomag 
Természetismeretek 

Egészségnapok - kombinált 

eszközcsomag 
vizuális érzékelés, észlelés bilógia / életvitel 

BEE-BOT Gyakorlópálya, 

állatok 

szem-kéz koordináció, 

figyelem 
informatika / fejlesztés 

 

 

V. Az esélyegyenlőség és környezetvédelmi szempontok érvényesítése 

A projekt sikeres lebonyolítása érdekében, illetve ahhoz, hogy az elérni kívánt célok 

megvalósuljanak elengedhetetlen az esélyegyenlőtlenségek megszüntetése, illetve a 

horizontális szempontok érvényesítése. Ennek tükrében az adott tevékenységeket az adott 

szempontokkal összhangban kívánjuk megvalósítani. 

Ezen felül nem csak a projekt ideje alatt kívánunk ezen kritériumokra kiemelt figyelmet 

fordítani, hanem a projektzárást követően is. 

Az adott szempontok érvényesítésével kapcsolatban az alábbi lépéseket kívánjuk realizálni: 

 Esélyegyenlőségi képzések lebonyolítása nem csak a döntéshozók, hanem a 

szervezetünknél aktívan dolgozó munkavállalók számára is. 

 A projekt tükrében eleget teszünk annak a kritériumnak, miszerint a környezetvédelmi 

és esélyegyenlőségi szabályokat betartjuk a projekt által érintett területeken. Ezen kívül 

a kulturális és természeti értékeket megőrizzük, és nem csak az esetlegesen felmerülő 
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környezeti károkat kívánjuk megszüntetni, hanem esélyegyenlőségi szempontból nem 

megfelelőséget is. 

 Az egyes tevékenységek sikerességéhez hozzájáruló eszközök beszerzésével 

kapcsolatban figyelembe vesszük a környezettudatossági szempontokat, illetve mindezt 

a használatuk során is érvényesítjük, tehát energiatakarékosságra törekszünk, próbáljuk 

az egyes eszközöket minél hosszabb ideig kihasználni és amennyiben igény merül fel 

az infokommunikációs akadálymentesítésre megvalósítjuk azt. 

 Sem a nyilvános eseményeken, sem a kommunikációnkban nem közvetítünk 

szegregációt. 

 Az egyes programok lebonyolításának alkalmával 

 egyenlő hozzáférést biztosítunk a célcsoportok számára; 

 csökkentjük a csoportokra vonatkozó előítéleteket; 

 nem éri negatív megkülönböztetés az önhibájukon kívül, hátrányos helyzetű 

bevonásra kerülő tagokat. 

 Az inaktívak és munkanélküliek bevonását is megvalósítjuk az alábbi tevékenységek 

kapcsán: 

 Előadások 

 Tanfolyamok 

 Műhelyfoglalkozások 

 „Szülő Suli programok” 

 Az adott foglalkozások nagymértékben hozzájárulnak a kompetenciafejlesztéshez, 

illetve a tanulás elősegítéséhez, alapképességek fokozásához. 

 Az egyes programokba bevonunk még 50 fő munkanélküli és 100 fő inaktív személyt. 

A 150 fő az érintett gyerekek szülei, nagyszülei közül kerülnek majd ki. 

A környezetvédelmi szabályok betartásával kapcsolatban az alábbi lépéseket kívánjuk szem 

előtt tartani, hogy minél minimálisabb mértékben szennyezzük környezetünket: 

 A nyomtatott anyagok készítése elengedhetetlen a programok lebonyolításához, de 

ennek ellenére minimálisra csökkentjük a kinyomtatott dokumentumokat, ezen felül 

duplaoldalas nyomtatást alkalmazunk, és újrahasznosított papírt használunk fel. 

 A kommunikációáramoltatást elektronikus úton kívánjuk folytatni 

 Áramhasználat minimalizálása – évszakokhoz igazodva valósítjuk meg programjainkat 

a fényszennyezés figyelembevételével 

 Hulladékkeletkezés minimalizálása – újrahasznosítás 

 Energiafelhasználás minimalizálása – csökkentett energiaigényű eszközök alkalmazása 

Az alábbi szempontok betartásával kapcsolatban folyamatosan beszámolunk a projektidőszak 

alatt. 


