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lnforrnális és nem formális tanulási lehetőségek a Miskolc-Diósgyőri Református Általános lskola és
Óvodában.

Az EFOP-3.S.7,17-2017-a0O4ő számú pályázat lezárásaként konferenciát szervezett a lr/iskolcDiósgyőri

Református Általános lskola 2019" október 1B-án. Közel kétszázan - diákok, tanárok, szülők - vettek

részt ezen a rendezvényen, ahol jobban megismerhették az élményalapú tanulási módszereket,

kípróbálhafiák a pályázat keretében beszerzett eszközöket, a folyamatosan, szakkörként vagy a projekt

jelleggel működő szakmai csoportok munkájába bepillantást nyerhettek.

Az intézmény igazgatójának, Nagy Attilának és Rácz Vera iskolalelkésznek köszöntő szavai után Sarka

Ferenc Tanár Úr, a lr/agyar Tehetséggondozó Társaság alelnókének előadása következett, A

problémamegoldó gondolkodás és a játékos tanulás fontosságát hangsúlyozta a tanár úr észrevétlenül

bevonva a hallgatóságot a prezentációjába: logikai és szövegértési feladatokat oldottak meg egyéniteg,
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majd párban, végül csoportokban a réSztvevők. A feladatok megoldását közösen megbeszélték, majd

rávilágított afta, hogy a csoportokban együtt gondolkodás mennyivel hatékonyabb és sokkal

célravezetőbb, gyorsabb megoldásokat hoz, hiszen sok esetben nem csak egy jó megoldás van.

Lendületes, határozott előadásmódja lenyűgözte a közönséget. Ezek után a tevékenységeket vezető

pedagógusok beszámolója következett a projekt megvalósuiásáról. Az ő beszámolójukat színesítették a

diákok ósszegző gondolatai, mellyel biztatták társaikat, hogy csatlakozzanak minél többen ezekhez a

szakkörökhöz. Nlajd megcsodálhatták A népek tánca c. módszertani csopot't szalagos táncát.

Ébéd után kezdődtek a workshopok, illetve a gyerekek a|kotásaiból készült kiállításokat lehetett

me9tekinteni. Az,É1 a fotŐ' kreatív médiaműhely fotói kózül a legjobbakra szavazatukat is leadhatták a

jelenlévők. lt/indenki kipróbálhatta kézügyességét a varrógépek használatában a Gazda, Gazdasszony

kör vezetőivel, kísérletezhetett a Kutatók körével, búzát őrölhetett a kenyérsütéshez vagy gyöngyöt

fűzhetett a lr/esterségek Címere standnál, legóvárak építésében még a kamaszok is örömmel vettek

részt,

Nagy népszerűségnek örvendtek a táblajáték és virtuális társasjáték foglalkozás vezetői is, rniközben a

játék hevében észre sem vették a gyerekek, hogy mennyit tanultak. Aszinház az élet drámapedagógusai

különféle jelmezekbe öltöztették a tanulókat, és a mesék világába kaiauzolták őket. Vállalkozó kedvűek

a Titanic tragédiáját ismerhették meg a szabaduló szobában. Három szobában ötletes, változatos,

furfangos logikai és ügyességi feladatok vártak megoldásra, hogy a bent lévők a zárak felnyitása után

szabadulhassanak. A csapatépítő programban hatalmas élmény minden egyes kód vagy tárgy

megtalálása. A program zárásaként jutalomban részesültek a legaktívabb tanulók. Öröm volt látni a
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csillogó szemű gyerekek kreatív együttmunkálkodását, elmélyülését a feladatok megoldásában.
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