EFOP-3.3.7-17-2017-00029
„Kreativitás, Élmény, Közösség! ("KÉK") - Módszertani megújulás az informális tanulás helyi
tematikájának kidolgozásával a győri tankerület iskoláinak együttműködésében!”

A projekt kedvezményezettje: Győri Tankerületi Központ
A projekt azonosító száma: EFOP-3.3.7-17-2017-00029
A projekt címe: „Kreativitás, Élmény, Közösség! ("KÉK") - Módszertani megújulás az informális
tanulás helyi tematikájának kidolgozásával a győri tankerület iskoláinak együttműködésében!”
A szerződött támogatás összege: 74 894 430,- Ft
A támogatás mértéke: 100 %
A projekt megvalósítási időszakának kezdete: 2018.01.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2021.06.30.
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
A tervezett fejlesztés három intézményben jelent szakmai fejlesztést. Jelen projekt által támogatott
intézmények megvalósulási helyszínei:
1.
2.
3.

Győri Fekete István Általános Iskola
Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola
Tápi József Attila Általános Iskola

Az egy támogatási igény keretein belül fejlesztett köznevelési intézmények egymással együttműködési
megállapodást kötöttek.
A fejlesztés részletes szakmai tartalma:
A projekt célcsoportját a projektben részt vevő iskolák pedagógusai, tanulói és szüleik képezik. A
megvalósító intézményekkel együttműködő partner iskolák tanulói és pedagógusai is bekapcsolódnak
egyes programokba, ellátogatnak a megvalósító intézmény programjaira.
A tevékenységek élménypedagógiai módszerekre, tapasztalati ismeretszerzésre épülnek, elősegítve
az informális és nem formális tanulási programok kiszélesítését az intézményekben.
A projektben részt vevő intézmények az alábbi témaköröket választották, ehhez kapcsolódóan
kívánnak tematikus keretrendszert, tematikákat, módszertant kifejleszteni a saját pedagógiai
elveikhez, helyzetükhöz, pedagógiai programjukhoz igazodóan:
1. Alap- és kulcskompetenciák, továbbá munkaerő-piaci kompetenciák erősítése elsősorban
projektmódszer keretében - kiemelten (pl. kommunikációs szolgáltatások (iskolaújság, iskolai
honlap, iskolarádió) vállalkozói készségfejlesztés: Győri Fekete István Általános Iskola, Kimlei
Nemzetiségi Általános Iskola.
3. A társadalmi és globális felelősségvállalást, környezettudatos magatartást és a fenntartható
gazdálkodással kapcsolatos ismeretek megszerzését támogató programok (iskolai ökokertek
létrehozása, fejlesztése, ökotermékek feldolgozása, stb.): Tápi József Attila Általános Iskola.
5. Innovációs műhelyek kialakítása az iskola pedagógiai eszköztárának bővítésére, kiemelten
élménypedagógiai módszerek fejlesztésére és bevezetésére: Győri Fekete István Általános Iskola
- Kimlei Nemzetiségi Általános Iskola, Tápi József Attila Általános Iskola.
Mindhárom iskola megvalósítja az alábbi, kötelező tevékenységeket:

I.1.b) Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek
kidolgozása. A fejlesztett módszertani programok/tematikák beillesztése az intézményi
dokumentumokba, a pedagógiai programokba, kapcsolódó, az informális tanulási programok
megvalósítását támogató oktatási segédanyagok, tananyagok kidolgozása a tanulók számára,
pedagógusok szakmai felkészülése a programok megtartására és ehhez kapcsolódó előkészületek
feladatai.
I.1.c) Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése. A
tevékenységhez kapcsolódóan az iskolák különböző közösségfejlesztő programokat fejlesztenek ki,
pl. családi nap.
II. Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális tanulás –
elsősorban az állandó tematika – működtetésére és igénybevételére.
III. Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása:
III. a) A kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése. Iskolánként a projektben
állandó tematikával kifejlesztett informális tanulási, tanórán kívüli programok működtetése,
lebonyolítása történik meg.
III. b) Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek szervezése, a
tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése.
Az iskolák által kifejlesztett közösségfejlesztő programok megszervezése, lebonyolítása, a
megvalósított tevékenységek monitorozása és értékelése.
III. c) A tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése. Mindhárom iskola folyamatosan
nyomon követi és értékeli a megvalósított tevékenységeket pedagógiai szempontból.
IV. A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében, a programban folyó szakmai munka
bemutatása. Ennek keretében az iskolák sokoldalú kommunikációs tevékenységre törekednek, pl.
honlap kialakítása, bemutatófilm készítése, bemutató rendezvények.
A projekt céljainak meghatározása
A projekt célja az informális és nem formális tanulási módszerek és tartalmak alkalmazásának széles
körű terjesztése és megvalósítása, eseti és állandó jellegű bemutatókkal, vetélkedőkkel,
kirándulásokkal gazdagítani az informális és nem formális tanulási lehetőségeket az adott iskolában
tanuló diákok, szülők és tanáraik számára egyaránt.
A projekt konkrét céljai
o a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása
o új informális és nem formális szakmai tartalmak, módszertanok, tematikus programok
kidolgozása és fejlesztése
o az élményalapú tanulási módszerek, projektmunka módszer szélesebb körű alkalmazása
o a tanulói kompetenciák (főként a problémamegoldó gondolkodás, a vállalkozói és a kreatív
készségek) fejlesztése az informális tanulás keretei között
o tanulók felkészítése az informális programokra, tanulásra
o az iskolai közösség fejlesztése, a tanulók közötti együttműködések kialakítása, kapcsolódó
kompetenciák fejlesztése, szülők bevonásának erősítése a programokba
o környezettudatos szemléletmód fejlesztéséhez hozzájárulás a tanulók körében,
rendelkezzenek ismeretekkel és jártasságokkal e téren
o szemléletformálás, személyiségfejlesztés
o az informális tanuláshoz szükséges terek iskolán belüli kialakítása, szükséges eszközök
fejlesztése
További információ kérhető:
Szitáné Egyházi Katalin projektmenedzser
tel.: +36(96)795-228
email: katalin.egyhazi.szitane@kk.gov.hu

MEGHÍVÓ

AZ EFOP-3.3.7-17-2017-00029 „KREATIVITÁS, ÉLMÉNY, KÖZÖSSÉG! ("KÉK") –
MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS AZ INFORMÁLIS TANULÁS HELYI TEMATIKÁJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL A GYŐRI
TANKERÜLET ISKOLÁINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN PROJEKT KERETÉBEN RENDEZETT

NYÍTÓ RENDEZVÉNYÉRE
A Győri Tankerületi Központ tisztelettel meghívja Önt az EFOP-3.3.7-17-2017-00029 „Kreativitás, Élmény,
Közösség! ("KÉK") - Módszertani megújulás az informális tanulás helyi tematikájának kidolgozásával a
győri tankerület iskoláinak együttműködésében” című projekt nyitó rendezvényére.
Időpont: 2018. május 15. 14.00 - 17.00
Helyszín: Győri Fekete István Általános Iskola, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.

PROGRAM:
13:30 - 14:00

REGISZTRÁCIÓ

14:00 - 14:05

KÖSZÖNTŐ – Kaszás Lászlóné, intézményvezető, szakmai vezető

14.05 – 15.00

A PÁLYÁZATI PROGRAM ÁLTALÁNOS CÉLJAI, SZAKMAI
ADATAI – Szitáné Egyházi Katalin, projektmenedzser, tankerületi
projekt referens

15.00 – 15.30

KÁVÉSZÜNET

15.30 – 16.00

A
KIMLEI
NEMZETISÉGI
ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
MEGVALÓSULÓ SZAKMAI TERV BEMUTATÁSA – Csizmazia
Roland, intézményvezető, szakmai asszisztens

16.00 – 16.30

A
TÁPI
JÓZSEF
ATTILA
ÁLTALÁNOS
ISKOLÁBAN
MEGVALÓSULÓ SZAKMAI TERV BEMUTATÁSA – Pingiczerné
Milinszki Margit, intézményvezető, szakmai asszisztens

16.30 – 17.00

A GYŐRI FEKETE ISTVÁN ÁLTALÁNOS ISKOLÁBAN
MEGVALÓSULÓ
SZAKMAI
TERV
BEMUTATÁSA,
A
RENDEZVÉNY ZÁRÁSA – Kaszás Lászlóné, intézményvezető

MEGHÍVÓ

EFOP-3.3.7-17-2017-00029 - INNOVÁCIÓS MŰHELYTALÁLKOZÓ

„Kreativitás, Élmény, Közösség! ("KÉK") - Módszertani megújulás az informális tanulás
helyi tematikájának kidolgozásával a győri tankerület iskoláinak együttműködésében!”
című projekt, amelyben a Győri Fekete István Általános Iskola, a Kimlei Nemzetiségi
Általános Iskola és a Tápi József Attila Általános Iskola vesz részt, a 2018. január elsején
megkezdett projektjéhez kapcsolódó, második Innovációs műhelytalálkozót tart.
A műhelytalálkozó célja a három intézmény által kidolgozott módszertanok bemutatása
az együttműködő iskolák számára, a már működő programok tapasztalatai a Szakmai terv
alapján. A találkozó egyben az egymástól való tanulás színtere.
Helyszín: Győri Fekete István Általános Iskola (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.)
Időpont: 2018.november 19. 15.00 – 18.00
PROGRAM:
15:00 - 15:30

Az I. mérföldkő teljesítésének értékelése

15:30 – 17.20

Kidolgozott módszertanok bemutatása

17:20 - 18:00

Aktuális feladatok a módszertanok működtetéséhez

MEGHÍVÓ

EFOP-3.3.7-17-2017-00029 - INNOVÁCIÓS MŰHELYTALÁLKOZÓ

„Kreativitás, Élmény, Közösség! ("KÉK") - Módszertani megújulás az informális tanulás
helyi tematikájának kidolgozásával a győri tankerület iskoláinak együttműködésében!”
című projekt, negyedik Innovációs műhelytalálkozót tart.
A műhelytalálkozó célja az intézmények által kidolgozott szakmai programtervezetek
működésének bemutatása az együttműködő iskolák számára, valamint a projektoktatás
(témahetek) elméleti alapjainak és azok gyakorlati megvalósulásának ismertetése.
A találkozó egyben az egymástól való tanulás színtere is.
Helyszín: Győri Fekete István Általános Iskola (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.)
Időpont: 2019. október 24. 15.00 – 18.00
PROGRAM:
15:00 - 15:20

Beszámoló a pályázat megvalósulásáról „félidőben”

15:20 – 15:30

Az éves Eseménynaptár ismertetése, egyeztetése

15:30 – 16:00
16:00 – 16:30
16:30 – 17:00

A Tápi József Attila Általános
az „ökokertről”
Szünet
A projektoktatás elméleti alapjai

17:00 – 17:45

„Névadóról másképp” projekt bemutatása

17:45 - 18:00

A találkozó zárása

Iskola

beszámolója

MEGHÍVÓ

AZ EFOP-3.3.7-17-2017-00029 „KREATIVITÁS, ÉLMÉNY, KÖZÖSSÉG! ("KÉK") –
MÓDSZERTANI MEGÚJULÁS AZ INFORMÁLIS TANULÁS HELYI TEMATIKÁJÁNAK KIDOLGOZÁSÁVAL A GYŐRI
TANKERÜLET ISKOLÁINAK EGYÜTTMŰKÖDÉSÉBEN PROJEKT KERETÉBEN RENDEZETT

PARTNERINTÉZMÉNYI TALÁLKOZÓJÁRA
A Győri Fekete István Általános Iskola tisztelettel meghívja a Győri Kölcsey Ferenc
Általános Iskola tanulóit és pedagógusait az EFOP-3.3.7-17-2017-00029 „Kreativitás,
Élmény, Közösség! ("KÉK") - Módszertani megújulás az informális tanulás helyi
tematikájának kidolgozásával a győri tankerület iskoláinak együttműködésében” című
pályázat keretében megrendezésre kerülő Partnerintézményi találkozóra az alábbi
időpontban és program szerint:
Időpont: 2019. április 24. 14.00 - 16.00
Helyszín: Győri Fekete István Általános Iskola, 9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.
PROGRAM:
14:00 - 14:05

KÖSZÖNTŐ az aulában – Kaszás Lászlóné, intézményvezető

14.05 – 14.30

Felkészülés a programokra, regisztráció – a programokért felelős
kollégák vezetésével

14.30 – 16.00

„Naprakész” csapatverseny 5-6. és 7-8. évfolyam számára – „A”
épület I. emelet
Német nyelvi „szabaduló szoba” 4. évfolyam számára – „A” épület
II. emelet
Mesefoglalkozás 3. évfolyam számára - Mesekuckóban
„Vuksuli” Médiacsoport bemutatkozása és foglalkozás – közösségi
tér
„Vuksuli” Kft bemutatkozása és foglalkozás – közösségi tér
„Névadóról másképp” – Fekete István
projekthét bemutatása pedagógusok
számára – földszinti fejlesztő terem

15.45 – 16.00

Oklevelek, emléklapok átadása a
helyszíneken

A találkozóra várunk 25 fő tanulót, s kísérő nevelőket (legalább 2 főt).
A tanulók életkor szerint vesznek részt a programokon:
„Naprakész” csapatverseny
5-6. évfolyam: 3 fő
7-8. évfolyam: 3 fő
(A versenyre a versenykiírás mellékelve. Előzetes ismeretek a tananyagban szerepelnek,
egy előzetes feladatot tartalmaz.)
Német nyelvi „szabaduló szoba” 4. évfolyamosok számára: 8 fő
(Előzetes ismeretre nincs szükség, a mindennapi szókincs ismerete szükséges.)
Mesefoglalkozás 3. évfolyamosok számára: 6 fő
„Vuksuli” Médiacsoport és a „Vuksuli” Kft. bemutatkozása interaktív foglalkozás
keretében: 5 fő
A pedagógusok számára a „Névadóról másképp” projekthetet szeretnénk bemutatni.
Ha több pedagógus megtiszteli jelenlétével a rendezvényünket, akkor lehetőség van a
tanulók számára szervezett programokon is részt venni.
Szeretettel várjuk a tanulókat és a pedagógusokat, hogy egy élményekben gazdag
délutánt töltsünk együtt!

A megvalósító csapat nevében:
Kaszás Lászlóné
szakmai vezető

MEGHÍVÓ

EFOP-3.3.7-17-2017-00029 - INNOVÁCIÓS MŰHELY TALÁLKOZÓ

„Kreativitás, Élmény, Közösség! ("KÉK") - Módszertani megújulás az informális tanulás
helyi tematikájának kidolgozásával a győri tankerület iskoláinak együttműködésében!”
című projekt, amelyben a Győri Fekete István Általános Iskola, a Kimlei Nemzetiségi
Általános Iskola és a Tápi József Attila Általános Iskola vesz részt, a 2018. január elsején
megkezdett projektjéhez kapcsolódó, ötödik Innovációs műhelytalálkozót tart.
A műhelytalálkozó célja a megvalósító intézmények által kidolgozott és kipróbált
módszertanok bemutatása az együttműködő iskolák számára, a már működő programok
tapasztalatai a Szakmai megvalósítási terv alapján. A találkozó egyben az egymástól való
tanulás színtere az online térben.
Helyszín: Győri Fekete István Általános Iskola (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.)
Időpont: 2021.május 17. 14.00 – 17.00
PROGRAM:
14:00 - 14:15

Köszöntés, a program ismertetése

14:15 - 14:00

Meseterápia - Kidolgozott módszertan bemutatása

15:00 - 16:20

Projektpedagógia, a “Névadóról másképp” projekt, valamint a
Nemzetiségi és a Megyerikum projekt bemutatása

16:20 - 16:50

Tábla- és társasjátékok megvalósításának bemutatása

16:50 - 17:00

Kérdések- válaszok. A találkozó zárása

MEGHÍVÓ

EFOP-3.3.7-17-2017-00029 - INNOVÁCIÓS MŰHELYTALÁLKOZÓ

„Kreativitás, Élmény, Közösség! ("KÉK") - Módszertani megújulás az informális tanulás
helyi tematikájának kidolgozásával a győri tankerület iskoláinak együttműködésében!”
című projekt, amelyben a Győri Fekete István Általános Iskola, a Kimlei Nemzetiségi
Általános Iskola és a Tápi József Attila Általános Iskola vesz részt, a 2018. január elsején
megkezdett projektjéhez kapcsolódó, hetedik Innovációs műhelytalálkozót tart.
A műhelytalálkozó célja a megvalósító intézmények által kidolgozott és kipróbált
módszertanok bemutatása az együttműködő iskolák számára, a már működő programok
tapasztalatai a Szakmai megvalósítási terv alapján. A találkozó egyben az egymástól való
tanulás színtere az online térben.
Helyszín: Győri Fekete István Általános Iskola (9023 Győr, Kodály Zoltán u. 31.)
Időpont: 2021.május 31. 14.00 – 17.00
PROGRAM:
14:00 - 14:15

Köszöntés, a program ismertetése

14:15 - 15:15

Versenyek „új köntösben”: német, angol nyelvi és mese
akadályverseny. Online versenyek – napközis és német nyelvi.
„Naprakész” csapatverseny 5-6. és 7.8. évfolyam számára

15:15 - 16:00

Kreatív szobai
bemutatása

16:00 - 16:50

„Vuksuli” Médiacsoport és Kft. bemutatása

16:50 - 17:00

Kérdések- válaszok. A találkozó zárása.

foglalkozások

és

a

szorobán

szakkör

EFOP-3.3.7-17-2017-00029
Továbbképzések táblázata
2018. január 1 – 2018. december 31.
Az alábbi pályázatok hozzájárultak a pályázati célok megvalósításához. A pedagógusok
célzottan megismerkedtek az élménypedagógiával, annak elemeivel, melyek nem csak a
tanórán kívüli informális és nem formális tanulási lehetőségekhez járultak hozzá, hanem a
tanórai tanulásszervezéssel is hatással voltak.
Továbbképzés megnevezése

Intézmény/fő

Időpont

Megjegyzés

„Játékra fel!” – online

Győri Fekete István

2018. július 31-

Teljesítve

továbbképzés – 60 óra

Általános Iskola

ig

50 fő
Problémamegoldó gondolkodás

Győri Fekete István

– 30 órás

Általános Iskola

2018. 06. 26-27. Teljesítve

12 fő
Tápi József Attila
Általános Iskola
12 fő
Gondolkodásfejlesztés

Győri Fekete István

táblajátékkal – 15 órás tréning

Általános Iskola
24 fő
Kimlei Nemzetiségi
Általános Iskola

[Ide írhat]

2018. 06. 26-27. Teljesítve

4 fő
Érzelmi intelligencia és a

Győri Fekete István

tanulási képességek fejlesztése –

Általános Iskola

30 órás

2018. 08. 27-28. Teljesítve

12 fő
Tápi József Attila
Általános Iskola
12 fő

Élménypedagógiai képzés – 30

Győri Fekete István

órás

Általános Iskola

2018. 08. 27-28. Teljesítve

24 fő
Kimlei Nemzetiségi
Általános Iskola
4 fő
Matematikai és logikai játékok

Győri Fekete István

elemzése és készítése – 60 órás

Általános Iskola

2018. 10. 26-27. Teljesítve
2018. 11. 09-10.

22 fő
Tanulásmódszertan

Teljesítve

Kimlei Nemzetiségi
Általános Iskola
12 fő pedagógus

Környezet- és

Tápi József Attila

természetvédelemtől a

Általános Iskola

[Ide írhat]

2018. 10.4-6.

Teljesítve

fenntarthatóság felé – 30 órás

12 fő

2018. 12.6-8.

felkészítő képzés (2 alkalom)

Teljesítve

külső előadóval
Környezet- és

Tápi József Attila

természetvédelemtől a

Általános Isklola

fenntarthatóság felé: Zöldség-és
gyümölcsfeldolgozás az

30 fő diák

intézmény által szervezve
Informális tanulás - az állandó

előadóval
Informális tanulás - az állandó

által szervezve

2018.10. 17-19.

Teljesítve

40 fő diák
Tápi József Attila

40 fő diák

2018.10.12.
2018.10.25.
2018.10.26.

[Ide írhat]

Teljesítve

Tápi József Attila

tematika működtetésére – 15 órás Általános Islola
felkészítő tréning az intézmény

2018.09.21.
2018.09.24.

tematika működtetésére – 15 órás Általános Iskola
felkészítő tréning külső

2018.09.14

Teljesítve

Európai Szociális
Alap

Európai Szociális
Alap

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Kedves Olvasó!
A Győri Fekete István Általános Iskola „Jó gyakorlatainak”
gyűjteményét tartja a kezében, melyeket a pályázati
időszakban kidolgoztunk, mint szakmai programtervezeteket,
majd megvalósítottuk, értékeltük, s javítottuk a folyamatos
fejlesztés igényével.
Célunk az volt, hogy mintákat adjunk arra, hogy a formális
tanulás mellett mennyi lehetőség nyílik az általános iskolákban
az informális és a nem formális tanulásra az élménypedagógia
eszközeivel.
Szól ez a kiadvány azoknak a pedagógusoknak, akik a mai kor
igényének megfelelően az élménypedagógia eszközeivel
szeretnék motiválni tanulóikat.
Szól azoknak a pedagógusoknak, akik úgy gondolják, hogy
osztály, illetve intézményi szinten is keresik azokat a
tanulásszervezési eljárásokat, melyekkel a diákok kíváncsisága
és motivációja fenntartható.
Szól azoknak az innovatív pedagógusoknak, akik mindig arra
törekednek,
hogy
tanóráik
minél
változatosabbak,
érdekesebbek legyenek, hiszen a kiadványban található ötletek
adaptálhatóak, felhasználhatóak a mindennapi tanításban is.
Szól azoknak a pedagógusközösségeknek, akik szeretnének
folyamatosan megújulni.
Szól azoknak a pedagógusközösségeknek, akik fontosnak
tartják, hogy a diákok tanórán kívüli tevékenységei is
beépüljenek az intézményük pedagógiai programjába,
mindennapi életébe.

Kaszás Lászlóné
szakmai vezető
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Meseterápia
„A mese az az ábécéskönyv, amelyből a gyermek megtanul
saját lelkében olvasni.”1
(Bruno Bettelheim)
A mese az érzelmi intelligencia fejlesztésének legfontosabb
eszköze, olyan lelki táplálék, amely életre szóló nyomokat hagy
a gyermekben.
A mesefoglalkozások célja:
1. A tanulók lelki, fizikai egészségének fejlesztése:


önmaguk megismerése

felelősségvállalás önmagukért és a
környezetükben élőkért.
2. Szociális képességeik fejlesztése:




viselkedés a mindennapokban



önuralom

 másság elfogadása.
„A mese az egyetlen hatékony etikai oktatás a kisgyerekek
számára, mert abban van jó és rossz, a legkisebb királyfi
megküzd a sárkánnyal, vagyis felveszi a harcot a rossz ellen.
Van benne élet és halál, igazmondás és hazugság, vagyis
minden, ami egy etikai világképhez tartozik.”2 (Vekerdy Tamás)
3. Játékos tanulás, kompetenciafejlesztés:


szabályok



együttműködés



pontosság



szervezettség, időbeosztás.

A feladatunk volt olyan mesék kiválasztása, amelyekkel a
felsorolt célok elérhetők. A mesék kiválasztásánál figyelembe
kell vennünk a tanulók életkori sajátosságait.

1
2

https://www.citatum.hu/idezet/69851 (letöltés dátuma: 2020.szeptember 30.)
https://www.citatum.hu/idezet/68628 (letöltés dátuma: 2020.szeptember 30.)
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A népmesék hol volt, hol nem volt világa rokonítható a lelkünk
legmélyén élő valósággal. A mese a főhős fejlődési folyamatát
követi végig, egy valóságos metamorfózisnak lehetünk tanúi,
hol a megpróbáltatások, küzdelmek, fordulatok hatására a hős
teljesen megváltozik, kicserélődik, újjászületik.
A választott mesefajták évfolyamonként:
1. évfolyam: állatmesék
2. évfolyam: tündérmesék, igaz történetek
3. évfolyam: más népek meséi
4. évfolyam: életválságok meséi, valós történetek.
Témakörök a megfigyeléseink, tapasztalataink alapján:
1. Társas kapcsolatok, mások megbecsülése, tisztelete, a
másság elfogadása
2. Szabályok, önuralom
3. Felelősségvállalás, együttműködés
4. Pontosság, szervezettség, időbeosztás.
Mesék, mesekönyvek:
1. évfolyam:
 Csukás István: Ugrifüles, az illemtanár
 Fésűs Éva meséi
 Bartos Erika: Őrangyal
2. évfolyam:
 Dallos Szilvia: Illemberke történetei az óvodában
 Pöttyös Panni
3. évfolyam:
 más népek meséi
 Robert Fisher: Tanítsuk gyermekeinket gondolkodni
erkölcsről és erényekről
4. évfolyam:


Boldizsár Ildikó: Életválságok meséi.

Dr. Kósa Vilma - Dr. Előd Nóra - Juhász Magdolna - Kovács
Andrásné - Szűcsné Pintér Rozália: Add tovább!
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Drámajáték-gyűjtemény:
motivációs,
lazító
feladatokat
tartalmaz, amelyek mindegyik évfolyamnál használhatók
Módszerek:
Az életkori sajátosságokat, a fejlesztendő területeket és a
tantárgyi integrációt figyelembe véve:
 relaxációs gyakorlatok
 érzékelés, észlelés fejlesztő játékok
 ritmus, mozgás fejlesztése, térbeli tájékozódás: dalok
játékaival, utánzó ritmusgyakorlatokkal
 finommotorika
fejlesztése:
síkbábok készítése

gyurmázás,

 szókincsfejlesztés: Sztorikocka,
Activity. Kérdezz, felelek!

Dixit

ujjbábok,
kártyajáték,

 emlékezet, képzelet fejlesztése: meseszövés
 szociális
kompetenciák
kooperatív munkaformák.

fejlesztése:

szerepjáték,

Eszközök:











Sztorikocka
Társasjátékok: Dixit kártyajátékkal, Activity, Kérdezz,
felelek!
puzzle
gyurma
rajzlapok
színes ceruzák, zsírkréta
Radosza gyűrű
szőnyeg
mesepárna
a felsorolt mesekönyvek.

Időtartam: a hónap meséje
A témakörnek, az évfolyamnak megfelelő mese kiválasztása,
feldolgozása az adott hónapban. Így egy mesét 4 foglalkozáson
keresztül dolgozunk fel.
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A mesefeldolgozás lépései:
1. Ismerkedés a mesével
2. Meseszövés emlékezetből, bábkészítés
3. Szereplők
tulajdonságai,
cselekedetei
véleménynyilvánítás

–

 bábok használata: Ki mondta? - Kire igaz?
 szókincsfejlesztés: Hogyan mondhatta? – Mit
gondolt?
4. Bábozás, szerepjáték, interaktív meseszövés.
A témakörök időbeosztása:
1. témakör: szeptember - október
2. témakör: november – december – január (az őszi és a
téli szünet miatt)
3. témakör: február – március
4. témakör: április – május.
Próbatételek:



két alkalommal: január végén, és június első hetében
az osztály tanulói 4 - 5 fős csapatokban három, vagy
hét próbát teljesítenek.

Motiválás, jutalmazás:
A foglalkozásokon fontos a motiválás, a játékosság és a
jutalmazás, ezért a MESEKUCKÓ falán évfolyamonként
jelezzük az osztályok aktív munkáját.
Mindegyik évfolyam kap egy mesehelyszínt – kapcsolódva a
mesékhez –, és a foglalkozások végén erre kerülnek fel a
megszerezhető figurák az osztály jelölésével.
1. évfolyam: meseerdő – állatok
2. évfolyam: tündérkert – virágok
3. évfolyam: meseország – zászlók
4. évfolyam: életfa – mosolykák.
Ahhoz, hogy az osztályok a foglalkozások végén ezeket
megszerezhessék, a tanulók motiválása, jutalmazása
szükséges. A foglalkozásokon a tanulók a felsorolt figurákat
5

EFOP-3.3.7-17-2017-00029 „Kreativitás, Élmény, Közösség! („KÉK”)
- Módszertani megújulás az informális tanulás helyi tematikájának
kidolgozásával a győri tankerület iskoláinak együttműködésében!”
__________________________________________________

kapják jutalomkártyaként. Egy kártyát mindenkinek szereznie
kell ahhoz, hogy az osztály megkapja a mesehelyszínre a
figuráját.
Az a tanuló, aki 3, vagy annál több kártyát gyűjtött, a
mesefüzetébe nyomdát, vagy színezőt kap.
A
próbatételek
mesehelyszíneken.

teljesítése

szintén

megjelenik

a

A mesefoglalkozások beépültek az egész napos iskola
mindennapjaiba 1-4. évfolyamon. A részletesen kidolgozott
foglalkozás tervezeteket minden kolléga megkapta.

1. kép

3. kép

2. kép
1 – 3. kép: Mesekuckó
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„Névadóról másképp”
Fekete István Projekthét
Hiszünk a hagyomány megtartó erejében. Névadónk élete,
természetszeretete példa tanulóinknak. Az egymásra épülő
évfolyami projektfeladatokkal és az élménypedagógia
módszerein keresztül ismertetjük meg diákjainkat Fekete István
életével, munkásságával.
Az intézmény az 1984/85-ös tanévben vette fel Fekete István
nevét, azóta büszkén viseli.
Az intézmény pedagógiai célkitűzéseiben prioritást adott két fő
értéknek: a kreativitásnak és a humánumnak.
Az intézmény névadójának személyes életútja, munkássága
azonos
célkitűzéseinkkel.
Dolgos,
tevékeny,
alkotó,
emberséges élete például szolgál tanulóink, s mindannyiunk
számára. Művei emberségre, természetszeretetre, a természet
iránti felelősségre nevelnek. Szereplői feladatmegoldása,
ötletgazdagsága mintául szolgálhat tanulóink számára.
(Pedagógiai program, 2018)
A projekt célja:
A foglalkozások, tanórán kívüli tevékenységek biztosítják a
gyerekek számára az élményszerű ismeretszerzést, a kreatív
alkotási lehetőséget, a fantázia szárnyalását, a dramatikus
játék elemeit is magába foglaló játékos beleélés élményét. Az
ismeretek különböző helyzetekben történő alkalmazását,
használatát.
Mindezek az
történnek.

életkori

sajátosságok

figyelembevételével

A pedagógiai programból kiválasztott célrendszer:
─

anyanyelvi,



alapkompetenciák
fejlesztése



hagyományápolás



az iskola szellemiségének megőrzése
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nyitottság
nevelés



olvasási kedv felkeltése

hagyományainkra,

értékeinkre,

olvasóvá



a pozitív tanár-diák viszony kialakítása



a partnerkapcsolatok fejlesztése



az együttműködési képességek fejlesztése



szocializáció, kooperatív
helyzetek megoldása



kombinatív és rendszerező képesség



munkaszervezés, időbeosztás



különféle ismeretszerző források megkeresése



informatikai eszközök használatának gyakorlása



a kapott információk
szempontok alapján



tanulási technikák fejlesztése



esztétikai érzék fejlesztése



kreativitás, alkotókedv fejlesztése



önismeret, saját lehetőségek felmérése, tudatosítása,
koncentrációs készség fejlesztése



gondolkodási képesség fejlesztése (összehasonlítás,
rendszerezés, emlékezet, figyelem)



kommunikációs készség fejlődése



életszerű ismeretek megszerzése



elemi számolási készség, kompetencia,
intelligencia, sikerélmény, empátia fejlesztése

együttműködés,

kezelése,

 manuális képesség fejlesztése.
Módszerek, munkaformák:


frontális osztálymunka



egyéni munka



páros munka



csoport munka



gyűjtőmunka
8
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szituációs játékok



drámajáték



osztályt képviselő egyéni vagy csoportos beszámolók



bemutatkozások



IKT



tapasztalatszerzés.

Az értékelés módja:


tanulói értékelés kérdőívvel



pedagógusok
értékelése
(munkaértekezlet)



önértékelés (hangulatjelzők segítségével.

kérdőívvel,

reflexiói

A projekt várható eredményei:
A helyi tanterv szellemében a tapasztalatszerzésen, tanulói
tevékenységeken
alapuló tanulást, képességfejlesztést,
szemléletformálást tartjuk fontosnak, mely a játékos kedv
megőrzésével, a felfedezés örömével párosul. Projektünkben
kiemelt szerepet kap a környezeti nevelés, azon belül a
természet megismerése, védelme, az ember és környezet közötti
harmónia megélése, országunk természeti és történelmi
értékeinek megismerése Fekete István művein, világlátásán
keresztül.
A megfogalmazott célkitűzésekkel és a hozzájuk rendelt
feladatokkal az egységes rendszerben való gondolkodást
(holisztikus szemléletet) szeretnénk közvetíteni. Olyan
tevékenységeket, feladatokat kínálunk tanulóinknak, melyeknek
megoldásához többféle út is vezet. A tevékenységek valódi
problémák feltárására épülnek, így azok a problémamegoldó,
konfliktuskezelő technikák gyakorlására is alkalmasak.
Arra törekszünk, hogy a gyerekek ne csak szemlélői legyenek a
történéseknek, hanem szereplői, rendezői, átélői is. A témának
alárendelten igyekszünk a tantárgyi keretek kiszélesítésére,
ezért hangoljuk a tevékenységeket műveltségi területekre.
A témát a pedagógus veti fel, a programok, játékos
tevékenységek nagy része azonban most is a gyerekek
9
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„ötletrohama” alapján áll össze. Motiválhatja őket a téma
jellegzetessége, a szerző műveiben térben és időben is
kitárulkozó világ. Kitűnő lehetőség nyílhat arra, hogy
kapcsolatot teremtve a különböző természeti és emberi
környezettel kissé mélyebben megismerhessék életüket,
problémáikat, szokásaikat.
A gyerekek szemléletében, gondolkodásmódjában tapasztalt
pozitív változások várhatóan megerősítenek bennünket abban,
hogy közös munkánk, erőfeszítéseink idővel beérnek. A
folyamatosan formálódó jó közösség, a felelősségteljesebb
gondolkodás alakulása, az eredeti gondolatok születése és
vállalása, a bátor kapcsolatteremtés készségének és
képességének erősödése, az osztálytársakkal és a
környezettel való harmonikus viszony igénye, s a tanuláshoz
fűződő pozitív hozzáállás mind bizonyítéka lehet azon
tanulásszervezési módok létjogosultságára, melynek kitűnő
témája Fekete István és a műveiben megjelenő emberi és
természeti értékek.

Projekttervek
Évfolyam: 4. évfolyam.
Fő célkitűzések az 1-4. évfolyamon:
Hagyományőrzés; megújulás az iskola kulturális életében;
erkölcsi alapok megszilárdítása; közösségformálás; figyelemés koncentrációfejlesztés; személyiségfejlesztés; élményszerű
tanulás.
Konkrét célok:
Fekete István életéről, munkásságáról megszerzett ismeretek
további bővítése (mint vadász), ismerkedés a vadászattal, a
magyar kutyafajtákkal.

Feladatterv
Előzetes feladat: vadászkutyákról képek gyűjtése.
Előzetes ismeretek felelevenítése: Nálam van … című játék
segítségével (Fekete I. életéről).
1. Film: Vadászkutya – A magyar vizsla
10
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2. Vetésforgóval a film feldolgozása 3 csoportban
3. Memóriajáték: Fekete István kutyanevei
4. Dramatizálás: Vadászjelenet a Vuk c. film részlete alapján,
előzetesen síkbábok készítése a jelenethez
5. Ollóvágta technika ismereteinek felelevenítése,
alkalmazása: kutya készítése
6. Szervezett előadás: meghívott vadász élménybeszámolója
7. Projektsarok készítése: gyűjtött életrajzi képek, Ollóvágta
technikával készített állatok, bábok.
Évfolyam: 8. évfolyam.
Fő célkitűzések:
A tanulók elevenítsék fel Fekete István életrajzának főbb
állomásait.
Jártasság
szerzése
a
publicisztikai
műfajokban
(újságszerkesztés).
Fő műve: Emlékezés Kittenberger Kálmánra c. elbeszélés.
Konkrét célok:


Az író életrajzával, műveivel kapcsolatos korábbi
ismeretek felidézése, új ismeretek szerzése, bemutatása
villámcsődülettel



Szóbeli és írásbeli kommunikációs képességük fejlesztése
– újságszerkesztés



Vállalkozói kompetencia fejlesztése



Kreativitás, hatékony, önálló gondolkodás fejlesztése.

Feladatterv
Előzetes feladat: A szerző életútjának elolvasása, az
Emlékezés Kittenberger Kálmánra c. elbeszélés elolvasása.
Előzetes önálló feladat: napilapok, folyóiratok tanulmányozása.
1. Fekete István – flashmob előkészítése, bemutatása
2. Fekete István családfájának elkészítése


Újságszerkesztés ⎯ néhány javaslat a rovatokra:
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Képzeletbeli
Kálmánnal

interjú

Fekete



Vadászat (ember és vad)



Egy álom megvalósulása - állatkert



Emberek és fegyverek

Istvánnal/Kittenberger

4. Címlap szerkesztése
5. Fekete István társasjáték készítése.

4. kép: Alkotómunka

5. kép: Alkotómunka

6. kép: Alkotómunka

7. kép: Újság borító

8. kép: Alkotás
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Iskolai versenyek „új köntösben”
Mese-akadályverseny
A projekt neve: „Mese- akadályverseny”.
A projekt résztvevői: 2- 3. évfolyam, tanítók.
A projekt célja:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

érzelmi nevelés
emlékezetfejlesztés
meglévő ismeretek ismétlése, bővítése
közösségfejlesztés
mozgásfejlesztés
szociális készségek fejlesztése
gondolkodásfejlesztés
örömszerzés
figyelemkoncentráció fejlesztése
helyzetfelismerése és döntési képesség fejlesztése
kezdeményező és szervező képesség fejlesztése
kreativitás fejlesztése
nevelő értékkel bír, segíti az erkölcsi nevelést fegyelem,
önuralom, akarat, felelősségtudat
akarati tulajdonságok fejlesztése: pontosság, kitartás,
megbízhatóság, becsületesség.

7 próba
A csapatok a köszöntést követően kezükbe kapják a
menetlevelüket és ezzel együtt az első feladatukat is. Találják
ki a csapatuk nevét és írják fel a kijelölt helyre. A csapatnevet a
Mesék birodalmából merítsék, erre 10 percet kapnak!
Az akadályverseny során a gyerekeknek elméleti és gyakorlati
feladatokat kell megoldaniuk. A versenyek helyszínét az iskola
épülete és az udvara biztosítja. A helyszíneket a gyerekek egy
térképvázlat segítségével találják meg.
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A versenyben vegyes csapatok (3 fő 2. osztályos és 3 fő 3.
osztályos tanuló) vesznek részt, két fordulóban. A csapatok egy
állomáson 5 percet töltenek, a helyszínek közötti közlekedésre
szintén 5 perc áll rendelkezésükre.
Az egyik fele a résztvevőknek akadályversenyen vesz rész, a
másik része Mátyás meséket néz, utána pedig a Kreatív Műhely
– társasjáték készítő csoport által készített társasjátékokkal
játszhatnak, majd cserélnek egymással a csapatok.
A verseny feladatai:
Totó (a mesék jellemzői)
Történet sorba állítása (A kiskakas gyémánt félkrajcárja c. mese
elemei)
Pókháló puzzle: A tanulóknak a
pókhálóra feltűzött puzzle darabokat kell
megszerezniük, a zsinórok között
bujkálva, a START-ról indulva. A
darabkákból egy képet kell kirakniuk és
a
hozzá
tartozó
mese
címét
megmondani.
9. kép: Puzzle
A „sárkány gyomrában”: A csapat tagjainak egy fóliában (a
játékunkban a sárkány gyomrát jelenti) kell megtenniük a kijelölt
utat (bójákkal jelöljük ki). A gyerekeknek figyelniük kell egymás
minden mozdulatára, egységes, összehangolt mozgásra van
szükség ahhoz, hogy a feladatot adott idő alatt megoldják, és
szabaduljanak a sárkány fogságából.
Közmondások felismerése a kijelölt mesék alapján:
Vízhordás egy kicsit másképp:
A csapatoknak egy „vízöntőt” kell választaniuk. Ő egy vödörből
önti a vizet a többieknek (a pótvizet egy műanyag hordóból
tudja meríteni), akik szorosan összeállva egy-egy esőcsatorna
darabot fognak a kezükben. A cél az lesz, hogy minél több vizet
eljuttassanak a másik oldalon lévő edénybe.
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Kincskeresés:
A homokozóban színes kislabdákat rejtünk el. A csapat
tagjainak az lesz a feladata, hogy megtalálják az
„aranyalmákat” (ezek a citromsárga kislabdák lesznek).

10. kép: „Sárkány gyomrában”

11. kép: Kincskeresés
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Német nyelvi „szabaduló szoba”
4. évfolyam
A verseny célja: kreatív, gondolkodtató, játékos, élményszerű
feladatokon keresztül a mindennapi élet szókincsének
gyakorlása kis közösségekben, csapatokban.
Résztvevők: 4. évfolyam, 4-5-6 fős csapatokkal.
A verseny lebonyolításának módja:
Helyszín, helyigény:
Csapatonként 1 tanterem, ahol a játékosok minden feladatot
megoldanak. A termet csak az utolsó feladat megoldása után,
illetve a játékidő lejárta után hagyják el.
A játék menete, játékszabályok:
Minden teremben van egy „kincset őrző” /játékvezető/. A
megoldásokat neki kell átadni.
A feladatokat csak sorrendben lehet elvégezni, hogy a végén
eljussanak a játékosok a jutalomhoz.
A játékvezető feladatai:


A teremben az ajtónál helyezkedik el.



Nem beszélhet, nem segíthet a csapatnak.



Átveszi és értékeli a megoldott feladatokat.



Arra ügyel, hogy a feladatokat sorrendben oldják meg.



Méri az időt.



Leállítja a játékot, ha letelt az idő.

Játékidő: 30 perc.
Az előkészítés feladatai:
Minden feladatot borítékba elhelyezni, és elrejteni a
tanteremben a játék kellékeivel együtt. (A feladatok és a
kellékek megtalálhatók az intézményben).
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A játék lezárása:
Sikerül az adott idő alatt megoldani minden feladatot, vagy az
idő lejárta után a játékvezető leállítja a játékot, és kiengedi a
csapatot a teremből.
Értékelés, jutalmazás, feldolgozás:
Minden csapat elnyeri az utolsó feladat megoldásánál elrejtett
ajándékot.
A játékvezetőnek átadott megoldások értékelése a
megoldókulcs segítségével.
A legtöbb pontot elért csapat oklevelet kap.
Feladatok:
1. Bildet ein Wort aus den Buchstaben!
2. Malt nach den Informationen! - Színezés információk
alapján.
3. Bildet Wörter! – Alkossatok szavakat a szótagokból!
4. Macht ein Frühstücksmenü! – Készítsetek reggeli menüt a
kalózoknak!
5. Sucht die Tiere! - Keressétek az állatokat a szókígyóban!
6. Findet die Zahlkombination! - Találjátok ki a kincsesláda
számkombinációját!
A játék megnyitása, nyitánya:
A csapatoknak betűkből ki kell rakni egy értelmes szót. Ez a
kulcs a kincskeresés helyszínéhez. Ha ez sikerül, elmondjuk a
keretmesét és beengedjük a gyerekeket a tanterembe.
Bildet ein Wort aus den Buchstaben!
A képen látható betűkből rakjatok ki egy értelmes szót, és azt
írjátok le a hajó testére! Segítségül használhattok
mobiltelefont is.
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12. kép: Saját készítésű rajz
Lösung: Megoldás: Piraten
Was bedeutet das Wort? Mit jelent a szó? kalózok
Segédeszköz: mobiltelefont is használhatnak.
Kellékek: csapatonként 1 rajz, 1 ceruza.
A pályázat során a 2-3. évfolyam számára készült angol és
német nyelvű akadályverseny is.

Naprakész csapatverseny
A projekt neve: Naprakész csapatverseny 5-6. és 7-8. évfolyam
számára.
A projekt résztvevői: 3-4-5 fős csapatok.
A projekt célja:








tanulási motiváció támogatása, fókuszban az élmény
kollektív tudás felerősítése
kooperáció elősegítése
felelősségtudat erősítése
stratégiai gondolkodás fejlesztése
kreativitás, divergens gondolkodás fejlesztése
személyiség- és közösségfejlesztés.
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A csapatverseny kiváló lehetőség arra, hogy a tanulók próbára
tegyék kreativitásukat, ami a sikeres feladatvégzés
mozgatórugója.
A csapatban nem elég együtt dolgozni, mindezt hatékonyan,
eredményesen kell végezni. Minden csapattag hozzájárul a
végeredményhez, a sikerhez. Akkor tudnak a legtöbbet kihozni
magukból, ha a tanulók egymást támogatják. Kulcsszó: az
együttműködés.
A verseny segíti a tanulók önismeretét, kommunikációját,
hozzájárul ahhoz, hogy a csapattagok szívvel-lélekkel, és a
legjobb tudásuk szerint végezzék a rájuk bízott feladatokat.
A versenyre prezentáció készítésével kell jelentkezniük a
csapatoknak. (pl. A Szigetköz)
Jutalmazás lehet oklevél, könyv, de ha mód van rá, akkor egy
kirándulás is.
A verseny alkalmas
megrendezésre.

iskolai,

13. kép: Csapatmunka

városi,

megyei

szintű

14. kép: Csapatmunka
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Vuksuli Médiacsoport
(Iskolarádió, E-újság, forgatócsoport)
A XXI. században felnövekvő diákjaink egyre jobban igénylik,
hogy élményeiket, sikereiket, az iskolai és saját osztályuk
életének fontosabb pillanatait megoszthassák kortársaikkal,
családjukkal és ismerőseikkel.
Akik részt vesznek a munkában tapasztalatot, rutint
szerezhetnek, azok viszont, akik csak hallgatóként, nézőként
vagy olvasóként vannak jelen a megvalósításban, remélhetőleg
számukra egy szuper szórakozási lehetőséget kínálunk és a
diákéletüket szolgáló információkkal látjuk el őket. Ezek által már
rövidtávon érzékelhető lesz, hogy nemcsak tanítványaink,
hanem az iskolai élet is fejlődni fog. A DÖK-kel szoros
együttműködésre törekedtünk. Minden felsős osztályból szükség
van két diákra, akik az osztályt képviselik a média csoportban.
Az újság és a rádió nevének kiválasztása az iskola valamennyi
tanulójának bevonásával ötletládában történt, majd az
illetékesek a legötletesebbeket kiválasztották és osztályonként
(DÖK képviselők által leadott) szavaztak. Így az iskolaújság
neve: Róka – Móka. A honlapunkon olvashatók az elkészült
újságok: vuksuli.eu.
Szerkesztői megbeszéléseket heti – két heti rendszerességgel
tartottunk. Fontos, hogy az iskolaújság és az iskolarádió
szerkesztőségi tagjai folyamatosan egyeztessenek, hisz
összhangban kell működnie a két csoportnak. A megbeszélések
szervezése és irányítása a csoportvezető tanárok feladata
A médiacsoport tagjai a projekt megvalósulása során
megtanulnak együttműködni, egy egységként létezni,
felelősséget vállalni a munkájukért. Megtanulják, hogy a
gördülékeny működéshez célszerű a határidőket betartani és a
kijelölt feladatokat határidőn belül elkészíteni. Említésre méltó,
hogy nemcsak informatikai ismereteik, hanem szövegalkotó
tevékenységük is fejlődik.
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A csoportok működésének célja:
Egy működő médiacsoport, valamint egy működő vállalkozás
lemodellezése, médiatevékenységek gyakorlása, vállalkozási és
egyéb kompetenciák fejlesztése.
A diákok saját maguk tapasztalják meg a munkaerőpiac világát:
kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia, gazdasági
és pénzügyi ismeretek, médiatudatosság, az információk világa
– bizalmas és közérdekű információ, felelősségvállalás,
kockázatvállalás, kreativitás, innováció, digitális kompetencia,
anyanyelvi és idegen nyelvi kompetencia fejlesztése.
Fő feladatok:
E-újság: A megjelenő újság tartalmi, formai felépítésének és a
megjelenés
számának
meghatározása,
hirdetések
szerkesztése, az online felületen való megjelenés összeállítása.
Iskolarádió: Műsorterv összeállítása, spotok írása, interjúk
készítése.
Forgatócsoport: Az intézményt bemutató kisfilm tematikájának
elkészítése, illetve forgatása. További kisfilmek készítése
(honlap, facebook). Az iskola aulájának falán elhelyezendő TVre fényképekből prezentációk készítése, folyamatos feltöltése.
Személyi feltételek:
E-újság
10 fő (5-8. évfolyam)
● főszerkesztő
● szerkesztők
● riporterek
● vágó
● archiváló
● fotós
● lektor/korrektor
● grafikus

Iskolarádió

Forgatócsoport

10 fő (5-8. évfolyam)
● főszerkesztő
● szerkesztők (zenei is)
● riporterek
● vágó
● műsorvezető
● hangrögzítő
● archiváló
1 fő pedagógus

10 fő (5-8. évfolyam)
● főszerkesztő
● szerkesztők (zenei is)
● riporterek
● vágó
● műsorvezető
● hangrögzítő
● archiváló
● rendező, operatőr

1. táblázat: Személyi feltételek
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A kiválasztás kritériumai:
A szerkesztőségi csoportokba a diákok pályáztatás útján
kerülnek be.
Pályamunka:
E-újság: pdf formátumban egy az iskola életét érintő újságcikk
benyújtása a csoportot támogató 3 pedagógus email címére.
Iskolarádió: digitális formában egy az iskola életét érintő interjú
benyújtása a csoportot támogató 3 pedagógus email címére.
Forgatócsoport: digitális formában egy az iskola életét érintő
kisfilm pl. YouTube videó) benyújtása a csoportot támogató 3
pedagógus email címére.
Az alapító tagokat a patronáló pedagógusok választják ki a
beadott munka alapján. A későbbiekben a szerkesztőségi tagok
közösen döntenek az új pályázó felvételéről a benyújtott
pályázati anyaga alapján.
Az informatikában jártasabb tanulók részvétele is szükséges,
hogy a technikai, multimédiás eszközök kezelése és használata
zökkenőmentes legyen.
Fontos, hogy a foglalkozásokon résztvevő tanulók a magyar
tantárgyban is képzettek legyenek, hiszen a tanítási órákon
megszerzett ismereteiket kell majd alkalmazni. Leginkább az
újságíráshoz szükséges az írói véna, a szövegalkotó
tevékenységben való jártasság.
Az intézmény valamennyi tanulója szolgáltathat a médiumok
számára tartalmakat, amelyet a szerkesztőségi tagok
szerkesztenek össze. A hirdetéseket, spotokat az
osztálytitkárok e-mailben elküldik a felelősöknek, akik
árajánlatot
készítenek,
s
elküldik
jóváhagyásra
a
szerződéskötés előtt a megrendelőnek. A fizetés „virtuális
csekkfüzet“ segítségével történik, melyet tanév elején minden
osztály megkap. A kiadások pótlására, azaz jóváírásra,
közösségi munka végzésével, tanulmányi eredmények
javulásával van lehetőség. A megvalósításban érintettek köre:
az intézmény tanulói, pedagógusok, szülők.
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„Vuksuli Kft.”
A „Vuksuli Kft.” működteti az előbb felvázolt médiacsoport
munkáját.
A diákvállalkozás hidat jelent az iskola és a munka világa
között. A gyerekeknek általában a fogyasztó szerepének
gyakorlására
van
módjuk,
termékeket
vásárolnak,
szolgáltatásokat vesznek igénybe. A diákvállalkozás projekt
arra ad lehetőséget, hogy a dolgozó szerepét is kipróbálják a
tanulók, ezzel megkezdik felkészülésüket a dolgozó piaci
magatartására. A diákvállalkozásban dolgozó gyerekek valós
körülmények között gyakorolják egy vállalkozás működtetését.
Nekik kell meghozni az ezzel kapcsolatos döntéseket, utána
vállalni kell a döntések következményeit is. Amíg a siker
alapjául szolgáló ötlettől eljutnak az értékesítésig a tanulók,
sokféle tevékenységet végeznek, ezek során felhasználják a
különböző tantárgyak során, valamint egyéb forrásokból
szerzett ismereteiket, tapasztalataikat, illetve újabbakat
szereznek, melyek általában több tantárgyat érintenek.
A „Vuksuli Kft.” létrehozásának és működtetésének
legfontosabb célja egy működő vállalkozás lemodellezése, a
diákok vállalkozói kompetenciáinak fejlesztése kézzel fogható
példa alapján.
A Kft. feladata a „Vuksuli Médiacsoport” működtetése, így a két
projektelem szoros összefüggésben van, azonban a Kft. és a
médiacsoport működtetése külön-külön is lehetséges, nem
szükséges mindkét projektelem bevezetése.
Fontos cél továbbá, hogy a diákok tapasztalatokat szerezzenek
a mindennapi élet pénzügyi, gazdasági, munkaerő piaci
területén. A megszerzett tudás nemcsak a feladatok
végrehajtásában, elvégzésében, megoldásában segíti a
tanulókat, hanem képessé teszi őket arra, hogy megértsék a
gazdaság működését, segítséget nyújt a családok pénzügyi
döntéseiben és saját elképzeléseik megvalósításában.
A diákok a „Vuksuli Kft.” működtetése során vállalkozási
ismeretekre
tehetnek
szert,
melyek
segítségével
felnőttkorukban már tisztában lesznek az alapvető fogalmakkal,
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jogszabályi környezettel, valamint a vállalkozásokat érintő
kihívásokkal.
A „Vuksuli Kft.” működtetése kapcsán a diákok röviden
megismerkednek a különböző vállalkozási formákkal,
ismereteket szerezhetnek arról, hogy mely formát javasolt
választani egyes esetekben, információkat kapnak a
folyamatosan változó piaci környezetről.
A „Vuksuli Kft.” meglapításához és működtetéséhez szükséges
feltételek
A Kft. szakmai megvalósításhoz szükséges résztvevők száma:
10 fő (5-6.évf. 4 tanuló gyakornok; 7-8.évf. 6 tanuló) + 1 fő
pedagógus csoportvezető.
Pályáztatás:
A Kft-be a tanulók pályáztatás alapján kerülnek be, mint a
munka világában.
Feladatok:
 Motivációs levél írása
 Költségvetés készítése megadott feladat alapján
Példa költségvetés készítésére:
A Győri Fekete István Általános Iskola diáknapot szervezett.
A hulladékgyűjtésből a diákszervezetnek 400.000 Ft-ja gyűlt
össze. A legeredményesebb osztályokat jutalmazták, külön az
alsó és külön a felső tagozatosokat: 1. helyezettek 15.000,forintot, a 2. helyezettek 10.000,- forintot, a 3. helyezettek
5.000,- forintot kaptak. A megmaradt pénzösszeget költhetitek
el a programokra.
Feladatok megosztása a Kft.-ben:
 gazdasági vezető 7-8. évfolyamból (a csoport választása
alapján)
 gazdasági vezető helyettes 5-6. évfolyamból (gyakornok) –
választás alapján
 könyvelők – 1 fő a 7-8. évfolyamból
 könyvelők – 1 fő az 5-6. évfolyamból (gyakornokok)
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pénzügyi ügyintéző - 1 fő a 7-8. évfolyamból
pénzügyi ügyintéző - 1 fő az 5-6. évfolyamból
jogász – 1 fő a 7-8. évfolyamból
jogász – 1 fő az 5-6. évfolyamból (gyakornokok)
ügyintéző titkár – 1 fő a 7-8. évfolyamból (Ő egyben
koordinátor is a kft. és a médiacsoport között.)
 ügyintéző titkár - 1 fő az 5-6. évfolyamból (gyakornokok).






A megvalósulásban érintettek köre: az iskola valamennyi
osztályának tanulója a következő kitétellel: az 1-3.
évfolyamosok megfigyelőként vesznek részt a programban.
Választanak az 5-6-7. évfolyamból egy testvérosztályt. Az ő
segítségükkel vesznek részt a programban. Az 5-6-7.
évfolyamból választott osztályból 2 fő segíti a munkájukat.
A 4-8. évfolyam osztályközösségeiből is alakul egy 5 fős csapat
a következő feladatmegoszlás szerint:


gazdasági vezető 1 fő



gazdasági vezető helyettes 1 fő



könyvelő 1 fő



jogász 1 fő



ügyintéző koordinátor 1 fő

A csapat felnőtt vezetője az osztályfőnök, aki a Kft-t irányító
pedagógus vezetővel tartja a kapcsolatot.
Pontos feladataikat szintén a munkaköri leírás tartalmazza,
mely a Kft. munkaköri leírása alapján készül el.
A munkavállalók általános feladatköre és felelőssége:
Gazdasági vezető: Irányítja a Kft. megalapítását, működteti,
delegálja a feladatokat, ellenőrzi a munkavégzést. Értékelő
lapot készít a munkavállalók teljesítményéről. 3 havonta értékeli
a munkájukat. Betartja és betartatja a pénzügyi előírásokat.
Gazdasági vezető helyettes: A gazdasági vezető közvetlen
munkatársa. A gazdasági vezető távolléte esetén teljes
jogkörrel helyettesíti a gazdasági vezetőt. A gazdasági vezető
feladatokat delegálhat részére.
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Jogászok: A Kft. megalapítása a törvényi előírásoknak
megfelelően. Elkészítik a munkaszerződéseket, a munkaköri
leírásokat. Szerződésmintákat készítenek: hirdetésekre,
spotokra, az aulában elhelyezett TV–n történő megjelenésekre.
Könyvelő: Nyilvántartásban (excel-táblában) könyvelik a
bevételek és a kiadások alakulását. Figyelemmel kísérik a
költségvetés alakulását.
Pénzügyi ügyintéző: A megrendelések alapján árajánlat
készítése, elküldése jóváhagyásra a megrendelőnek.
Ügyintéző titkár: Segíti a pénzügyi ügyintéző munkáját.
Koordinálja a Kft. és a médiacsoport közötti munkát.
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Közösségi tér működtetése
Két közösségi tér került kialakításra, egy az alsó tagozatos
diákok, egy pedig a felső tagozatos diákok számára.
Célja: az alap- és kulcskompetenciák, valamint a vállalkozói
kompetencia fejlesztése az élménypedagógia eszközein
keresztül. Ezen túl az egyes osztályok közösségfejlesztési
programjainak is a színterévé váljon.
Fontos feladatunknak tekintjük a hátrányos helyzetű tanulóink
felzárkóztatását, esélyegyenlőség biztosítását, a szociális
hátrányból eredő lemaradások csökkentését, amely köztudott,
hogy az egyéni teljesítményeket is jelentősen befolyásolja.
A társasjátékokat, mind a vásárolt, mind a Kreatív Műhely által
elkészített játékok egy példányát a kialakított Közösségi térben
használják, kihasználva az informális és nem formális tanulási
lehetőségeket.
Felső tagozatos közösségi tér használata:
● „Vuksuli Médiacsoport” és a médiacsoportot működtető
„Vuksuli Kft” hetente egy – egy alkalommal, kéthetente,
illetve esetenként.
● Tanulószobai foglalkozások
● Osztályok közösségfejlesztés céljából.
A közösségi terek használata csak pedagógus jelenlétében,
dokumentáltan történhet a berendezések és játékok megóvása
érdekében.
Az
alsó
tagozatos
diákok
számára
ugyanígy a
közösségfejlesztő foglalkozások, illetve a mesefoglalkozások
alkalmával használják a kialakított közösségi teret, előzetes
jelentkezés alapján.
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Kreatív Műhely – tábla- és társas
játékok készítése
A projekt célja:
tanulási motiváció erősítése, fókuszban az élmény
meglévő ismeretek bővítése
kreativitás, divergens gondolkodás fejlesztése
személyiség- és közösségfejlesztés
érzelmi intelligencia, társas készségek, önismeret
fejlesztése
● stratégiai gondolkodás fejlesztése
● emlékezet fejlesztése
● számolási készség fejlesztése.
Törekszünk arra, hogy tanulóink magabiztosak, sikeresek
legyenek a már megszerzett tudásukkal. A társasjátékokkal
olyan helyzeteket teremtünk számukra, melyben próbára
tehetik magukat. Feladatainkat a kisdiákok életkorának
megfelelően, a rájuk jellemző ingerkeresés figyelembevételével
valósítottuk meg.
●
●
●
●
●

Táblajátékok
Magyar nyelvtan tantárgyhoz kapcsolódó játék
A „Ki nevet a végén?” című társasjáték mintájára készült.
A játék célja: A mondatfajták felismerése, az 1-2. osztályos
szókészlet szavainak gyakorlása, toldalékolás, betűrend
gyakorlása.
Kompetencia:
● szociális kompetencia, együttműködő készség fejlesztése
● személyes kompetencia, az önállóság növelése a
megszerzett
tudás
alkalmazásában,
önellenőrzés,
hibajavítás
● anyanyelvi kompetencia.
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Ajánlott korcsoport: 2. évfolyam
A játékosok száma: 4 fő
Eszközök: 1 játéktábla, 4 bábu, 1 dobókocka, színenként 20-20
db gyakorló feladatkártya.
Eszközök: 1 játéktábla, 4 bábu, 1 dobókocka, színenként 20-20
db gyakorló feladatkártya.
A játék előkészítése: A játéktáblát helyezzük úgy az asztalra,
hogy mindenki számára jól látható legyen. A kártyákat
színenként tegyük le úgy, hogy a kérdések legyenek felfelé.
Minden játékos egy-egy bábut kap.
A játék menete: A játékosok egy-egy bábut (kupakot) kapnak.
Mindegyik játékos dob egyet a dobókockával és a dobott
számnak megfelelően lép. Innen fog indulni a következő
körben. Utána mindenki egymás után dob, és annyit lép a
bábujával, ahányat dobott. Ha színes körre lép, a kör színével
megfelelő színű kártyát húz, és válaszol a feladott kérdésre. Ha
jól válaszolt, a következő körben a szokásos módon dob, és
továbbmegy. Ha tévesztett, vagy nem tudta a választ, egy
körből kimarad. A színes köröknél feladott kérdésekre a kérdést
tartalmazó kártyák hátoldalán találhatók a helyes válaszok.
Minden játékos maga ellenőrzi a válaszát.
Amikor egy játékos bábujával egy, már foglalt mezőre lép, arra
már nem léphet, hanem csak a mögötte lévő mezőre. A
következő körben onnan kezdheti a lépegetést a cél felé.
Ha egy játékos már megközelítette a célt, csak akkor érhet
célba, ha pont annyit dob, amennyi lépés ahhoz szükséges,
hogy az ő házába érjen. Ha nem sikerül neki, várnia kell a
következő körre, hogy ismét rákerüljön a sor, és dobhasson.
Az nyer, aki leghamarabb pontos dobással beér a saját házába
(célba).

29

EFOP-3.3.7-17-2017-00029 „Kreativitás, Élmény, Közösség! („KÉK”)
- Módszertani megújulás az informális tanulás helyi tematikájának
kidolgozásával a győri tankerület iskoláinak együttműködésében!”
__________________________________________________

Ellenőrzés: Önellenőrzés a feladatkártyák hátuljáról.

15. kép: Társasjáték
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Kedves Olvasó!
A részletesen kidolgozott szakmai programtervezetekről, a
pályázat szakmai tervében vállalt, keretrendszerben kidolgozott
módszertanokról az intézmények további információkat
nyújtanak honlapjaikon található elérhetőségeiken.
Ez a kiadvány a Győri Fekete István Általános Iskola által vállalt
szakmai programtervezeteket mutatja be, a másik két
intézmény szakmai programtervezeteiről a kiadvány elején
található honlap elérhetőségein szerezhet információkat.
Részletesen megismerhetik a bevezetés tárgyi és személyi
feltételeit,
a
működtetéshez
szükséges
pedagógus
kompetenciákat, a szakmai programtervezetek, módszertanok
fenntarthatóságát, a pedagógiai programba való beépítés
lehetőségeit.
Érdemes minden iskolának, lehetőségeihez mérten, bővíteni az
informális és nem formális tanulás lehetőségeit a
mindennapokban.

Kaszás Lászlóné
szakmai vezető
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Készült az EFOP-3.3.7-17-2017-00029 azonosítószámú
„Kreativitás, Élmény, Közösség! („KÉK”) - Módszertani
megújulás az informális tanulás helyi tematikájának
kidolgozásával
a
győri
tankerület
iskoláinak
együttműködésében!” című projekt keretében.

Szerkesztette és összeállította a Győri Tankerületi Központ
megbízásából: Tender-Lex Kft.

A Győri Tankerületi Központ kiadványa, az Európai Unió
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával
valósult meg.

Felelős kiadó: Győri Tankerületi Központ

Nyomdai munkák: Apáti Nyomda
Felelős vezető: Apáti-Tóth Áron
Minden jog fenntartva.
A kiadvány adatainak bármilyen formában történő nyilvános
közzétételéhez vagy felhasználásához a kiadó előzetes írásbeli
hozzájárulása szükséges.
Fotók: saját készítés

Győri Fekete István Általános Iskola

Győri Tankerületi Központ, 2020
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Sajtóközlemény projekt zárásról

„

EFOP-3.3.7-17-2017-00029 Kreativitás, Élmény, Közösség!”
2021/június/30
A Győri Tankerületi Központ 74,89 millió vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az
Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben című,
EFOP-3.3.7-17 kódszámú pályázati kiíráson. A tervezett tevékenységek szakmailag 2018. január 1.
– 2021. június 30. között a Győri Fekete István Általános iskolában, a Kimlei Nemzetiségi Általános
Iskolában és a Tápi József Attila Általános Iskolában valósultak meg.

Az EFOP-3.3.7-17-2017-00029 azonosító számú, „Kreativitás, Élmény, Közösség!” ("KÉK") Módszertani megújulás az informális tanulás helyi tematikájának kidolgozásával a győri tankerület
iskoláinak együttműködésében!” című projekt a Győri Fekete István Általános Iskolában, a Kimlei
Nemzetiségi Általános Iskolában és a Tápi József Attila Általános Iskolában a Széchenyi 2020 program
keretében valósult meg.
A fejlesztés eredményeként tematikus keretrendszerben korszerű szakmai programtervezeteket
dolgoztak ki, valósítottak meg az iskolák. Az élménypedagógiai továbbképzések hatására a
pedagógusok szemlélete megváltozott, az ismeretek egyszerű közvetítői helyett élmények adóivá
váltak. A diákok aktívan vettek részt saját élményeik átélésében. A programok lehetővé tették, hogy
kilépjenek a megszokott iskolai és osztálytermi keretek közül.
A projekt során a diákok alap – és kulcskompetenciái fejlődtek, mindez egy médiacsoport és egy
működő vállalkozás lemodellezésén keresztül valósult meg. A versenyeket „új köntösben” szervezték
meg diákjaik, s más általános iskolák diákjai számára. A mesefoglalkozások során az alsó tagozatos
gyermekek jobban megismerték önmagukat, tudatosodott bennünk az önmagukért és a környezetükért
vállalt felelősség. A projektpedagógiát alkalmazva újszerű formában emlékeztek meg az iskola
névadójáról, természetvédelmi, egészség- és környezetvédelmi témahetet rendeztek, a Megyerikum és
Nemzetiségi témahetet online formában is megvalósították „projektséták” keretében. Egy ökokert és
egy tankonyha kialakítása és működtetése során a diákok megtapasztalták a munkavégzés örömét, a
tervezés felelősségét és a természet szeretetét. A kifejlesztett tartalmakat közösségi terek és egy
szabaduló szoba kialakítása, multimédiás eszközök, tábla- és társasjátékok, bábparavánok, bábok, s
szakmai anyagok beszerzése is támogatta a fejlesztés eredményeként. Az együttes élményt a
közösségfejlesztő kirándulások tették teljessé, a tematikus keretrendszerben kidolgozott képzési
módszereket „Jó gyakorlat” kiadványban is ismertetik és népszerűsítik a pályázat résztvevői.
További információ kérhető:
Szitáné Egyházi Katalin, projektmenedzser
+36 96 795 228

