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Amikor a diák
észrevétlen üt tanul..,
..:avagy lnformális és nem formális tanulási tehe-
tőségek a Miskolc-Diósgyőri Református Ált"i;;;.
lskola és Óvodában, Jeleniős, 72,6MFt európaíuni-
ós pályázati támogatásban részesültünk, hogy pe-
dagógiai, szakmai módszertanunkat mesújítűk, Cs
ezá.ltal hozzáseg-|tsük tanítványainkat ahÉoz, hogy
az ismeretek elsajátításának új színtereit is kipŰ-
bálhassák játékosan, de mindeközben észrevétlenül
tanulva, gyarapodva tudásban, étményekben.

Az EFOP 3,3,V^1?-2017-0aa46 azonosítószámú pályázat
keretében nevelőtestületünk az előző év elején nagy lelkese-
déssel kezdett neki a módszertanok kidolgozásához. A prob-
lémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése
érdekében, kihasználva az iskola területén lévő régi épület
adottságait, szRsnnuLÓszoeÁr alakítottunk ki, ameIy vál-
toztatható feladatsorokkal, izgalommal teli élményt jelent
minden szabadulni vágyó látogatójának, A MANUÁL|S ÉS Dl-
G lTÁ Ll S EsZKöZö KKE l rÁrv ocnrorr rÁs LniÁrÉK módsze r-
tan sokrétű problémamegoldási lehetőséget kínál alsós és
felsős tanítványainknak. lgazán nagy siteitént élik meg ta-
nítványaink a VlRTUÁL|S rÁnsnslÁrÉx foglalkozásokat, ahol
az üzleti élet, pénzügyi világ és egyéb, csak a virtuális térben
elérhető tevékenységeken keresztül ismerkednek és oldanak
meg felmerülő problémákat, helyzeteket, A gyakorlati tevé-
kenységeket kedvelők pedig a MESTERSÉGEx cÍvrRr nevet
víselő kreatív alkotóműhelyben tevékenykedhettek.

A lelki és fizikai egészság fe.lleszté:e kicmeit hely*t foglal a}
intézrnényünk pedagógiai progranjában, de a pályázat kereté-
ben is kidolgoztunk öt módszertant. A SZÍNHÁZ AZ ÉLET| drá-
mapedagógiai foglalkozások mind az alsó, mind a felső tagozat-
ban népszerűek, Az alsó tagozatos gyermekelt körében kedvelt
tevékenység a tánc. A NÉPEK TÁNCA módszertan kifejezetten
a magvar és az európai népek táncainak és kultúrájának meg-
ismerésére rródott, értékmentő és értékteremtő szándékkal. A
lelki egészség fejlesztésének kiváló eszköze a művészetterápía,
Az alsó és a felső tagozatos gyermekek számára biztosít terápi-
ás lehetőséget a kidolgozott MÚVÉSZEI-ERÁIIÁS ESZKOZÖK
BEvEzETÉsE A szEN4 ÉLylsÉcrrllrszrÉs cÉt-lÁaÓL módszer-
tan és ez alapján megvalósuló foglalkozás.

Az iníormális tanulást cé]zá levéke*ys,ógck is nagy*n k*d-
veitek tanítványaink k§rében. Ezek a módszertanok egyrészt
folyamatosan, másrészt projektjelleggel vannak jelen iskolai
életünkben. Folyamatosan, szakkörszerűen működik a LEGO,
|VIEGA LEGO szakkör, az |DEGEN NYELV| OLVASÓKÖR, az ÉL n

FOTOI kreatív médiaműhely, vaíamint az rlŐrrÜrux AZ ÉLETI
- gazda-; gazdasszony-kör. Projektjelleggel épült be okta-
tó-nevelő m unkánkba a TERM ÉSZETTUDoMÁNYOS TÁBoR,
NyÁRl ANGoL TÁBOR, 7pRóBA, ollMplAl lÁrÉxox A REFI-
BEN, valamint a VÁRoSlSMERETl ÉS ÖxovErÉlxrnŐ,
A pályázat keretében közel 12 M Ft értékben szereztük be a
tevékenységek megvalósításához szükséges hagyományos
és digitális eszközöket, valamint 4,5 M Ft;rtékben szakmai
anyagokat, Ez nagymértékben segítette és segítijelenleg is az
igényes, minőségi megvalósítást. A tudásmegosztás színterei
a műhelymunkák és interaktív előadássorozaiok voltak, ame-
lyek lehetőséget teremtettek valamennyi pedagógus számára
a kidolgozott módszertanok megismerésére, a ianulóknak pe-
dig megkönnyítették az érdeklődésüknek íeginkább megfelelő
tanórán kívüli foglalkozás(ok) kiválasztását. A pedagogusok
felkészítését két továbbképzés is segítette.

A 2B19 májusában megrendezett konferancia rásztuevői tá-
j6kcztatást kaptak a pályázat aktuális eredn-rénye írő1, megis-
merték további terveinket, valamint tudományos magyaráza-
tot is kaptak az informális és nem formális tanulás előnyeiről,
A pályázat 2019. október 31-i zárása előtt még vannak felada-
taink; műhelymunka szervezése, eredményesség mérése, vala-
mint egy záró konferencia megszervezése és lebonyolítása,

l-{jss;ük, hogy a páíyázatí fcrrásbóí rnegualósuít tevékenysé-
gek, x,:ódszertanok, fejlesztések tanitványaínk javára válnak
és hozzásegítik őket ahhoz, hogy korszerű éi használható
tudással rendelkezzenek, fejlődjön problémamegoldó képes-
ségük,lelki és testi egészségük úgy, hogy élménnyé válik szá-
mukra az ismeretszerzés, tanulás.

§álá:ek ,lagylnk a: §urnpai §;griái]; Ála;: §s lVlagyalcrsrág
§trrnánya állal nyú;tnti paiyrlati tarr,:gatásér.t, minden pe-
dagógusunkért és közreműködőért, aki részt vesz a projekt
megvalósításában, valamint tanítványainkért, akikkel együtt
örülhetünk a megvalósult eredményeknek, sikereknek.

,,Mondd el és elfelejtem, mutasd meg és megjegyzem, engedd,
hogy cs i nő lj a m, és m egé rtem !''(Konfuciusz)


