
Pedagógiai Program kiegészítése  

Nem formális tanulási módszerek alkalmazása 

 

Az informális tanulás a mindennapi élet természetes velejárója, melynek következtében pozitívan változik a 

személyiség. Egyéni attitűdök, értékek, képességek alakulnak ki. Ezért nem formális tanulásnak tekintünk minden 

olyan rendszerezett kompetencia- és készségfejlesztő tanulási formát, amely intézményünk falain belüli és azon kívül 

valósul meg, tehát a nem tanórai tudásgyarapító foglalkozásokat is e körbe soroljuk.  

A kísérleti jellegű nem-formális és informális tanulási módszerek alkalmazásával 2018 és 2019 júniusában 3 témamodul 

köré csoportosítható tematikus programok valósultak meg intézményünkben. Az élményalapú tanulás módszertani 

megalapozásával a programok javítják a tanulás hatékonyságát és eredményességét, és egy olyan meghatározó 

közösségi élmény részeseivé váltak a tanulók, amely hozzájárulhat a végzettség nélküli iskolaelhagyás megelőzéséhez, 

és megalapozhatja az egész életen át tartó tanulás folyamatát.   

A készségfejlesztés, a gyakorlati irányú tanulás sok esetben éppen azok számára nem elérhető, akiknek életminőségük 

érdemi javulására esélyt kínálna. Ők azok, akik nem kapnak tanulásukhoz kellő ösztönzést, tanulási nehézségekkel vagy 

korábbi tanulási kudarccal küzdenek, alacsony végzettségűek vagy képesítés nélküliek. Egyéb vizsgálatok tanúságai 

szerint az okok között az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges alapkompetenciák hiánya, a tanulási szolgáltatások 

iránti fizetőképes kereslet, valamint a leginkább segítségre szoruló rétegeket megcélzó kínálat szűkössége egyaránt 

fellelhető. Ennek érdekében megkülönböztetett oktatási tanulási támogatásban kell részesíteni a társadalmi vagy 

egyéb okokból hátrányos helyzetű csoportokat és bővíteni szükséges számukra az informális tanulási lehetőségeket. 

Intézményünk nevelőtestületének döntése alapján az alábbi célok, feladatok figyelembevételével alkalmazni kívánja a 

föntebbi módszereket, a tanítás-tanulás mindennapos intézményi folyamataiban, illetve a kínálkozó lehetőségeket 

újra kihasználva részt kíván venni annak várhatóan 2020 júniusára ütemezett újabb megvalósításában is. 

 

Céljaink az 1-4. évfolyamon: 

 a tábor iskolai módszereken túlmutató eszközrendszerét, lehetőségeit figyelembe véve óvjuk 

és fejlesszük tovább a kisgyermekben a megismerés és a tanulás iránti érdeklődést, 

nyitottságot, segítsük a gyermekek természetes fejlődését, 

 a játékosságot megőrizve, tapasztalás útján a gyerekek minél több érzékét, készségét és 

képességét fejlesszük az iskolai, közös tevékenység során, 

 a tábori program és tematika révén, a játékos tanulás folyamatában közvetítsünk elemi 

ismereteket, fejlesszünk alapvető képességeket és alapkészségeket- fejlesszük 

alapkompetenciáikat, az olvasás, írás képességét, a biztonságos szóbeli és írásbeli 

nyelvhasználat kialakítását. 

 

 

Feladataink az 1-4. évfolyamon: 

 a tanulói kíváncsiságra, érdeklődésre épített, és ez által, motivált munkában fejlesszük a 

kisgyermekekben a felelősségtudatot, a kitartás képességét, és mozdítsuk elő érzelemviláguk 

gazdagodását, 



 adjunk, mutassunk példákat az ismeretszerzéshez, a feladat- és problémamegoldáshoz, 

 alapozzuk meg jó tanulási szokásaikat, 

 támogassuk az egyéni képességek kibontakozását, 

 formáljuk a gyermekek jellemét, mely szolgálja személyiségük érését. 

 

Céljaink a 5-7. évfolyamon: 

 a tanítási tartalmak feldolgozásának folyamatában vegyük figyelembe, hogy a 10-12 éves tanulóink 

gondolkodása erősen kötődik az érzékelés útján szerzett tapasztalataikhoz, a 13-14 éves kortól a tanulók 

ismeretszerzési folyamatában előtérbe kerül az elvont fogalmi- és elemző gondolkodás 

 ehhez képest vegyünk igénybe olyan programokat, tartalmakat, tevékenységeket, lehetőségeket, amelyek 

figyelembe veszik az életkori sajátosságokat, de közben összekovácsolni is képesek az egyes tinédzser 

generációkat 

 neveljük együtt a különböző érdeklődésű, eltérő értelmi, érzelmi, testi fejlettségű, 

képességű, motivációjú, kultúrájú gyerekeket. 

 

Feladataink az 5-7. évfolyamon: 

 a pedagógiai munka középpontjában a személyre szóló fejlesztés álljon, 

 gazdagítsuk az érzelemvilágot, fejlesszük a felelősségtudatot, a kitartást, 

 sajátítassuk el az önálló ismeretszerzés technikáit, a feladat- és problémamegoldás 

módszereit, 

 segítsük a gyerekeket tanulási nehézségeik leküzdésében, hátrányaik csökkentésében, 

 erősítsük a humánus magatartásmintákat, a pozitív viselkedési szokásokat, biztosítsuk az 

elfogadó nyugodt légkört, 

 elégítsük ki a gyermekek mozgásigényét a mozgáskultúra megalapozásával, fejlesztésével, 

 fejlesszük a tanulókban azokat a készségeket, képességeket, amelyek a környezettel való 

harmonikus kapcsolathoz, illetve a társadalomba való beilleszkedéshez szükségesek, 

 biztosítsuk a tanulók felé a folyamatos visszajelzést teljesítményükről, magatartásuk és 

szorgalmuk minőségéről, 

 a tanórán kívüli foglalkozásokkal, az iskolai rendezvényekkel segítsük a tartalmas és 

személyiségüket gazdagító szabadidő-eltöltést, 

 törekedjük a tábori foglalkozások, programok hatékony ki- és felhasználására 

A táborokban folyó nevelő- oktatómunka eszköz- és eljárásrendszere: 

 A nevelési eszköz az a módszer, amellyel, mint tevékenységformával a nevelési folyamat megvalósul. 

 tanulóinkat igyekszünk pozitív tevékenységekre késztetni, gyengítve a negatív hatásokat. 



 a tábori nevelő-oktató munkánkban a nevelés valamennyi feladatára alkalmazható módszerek jelen vannak: 

meggyőzés, gyakorlás, ellenőrzés, értékelés, elismerés, ösztönzés, gátlás 

 

Résztvevők és témamodulok a 2018. és 2019. évben 

 

TÁBOROK TEMATIKÁJA TEMATIKÁJA tanulók 
száma 

pedagógusok önkéntesek 

Évfolyamok 1-2. osztály 4. osztály 6. 
osztály 

   

NAPKÖZIS TÁBOR 
2018 és 2019 

 

Nemzeti és kulturális 
identitás – 
Hagyományőrzés, 
anyanyelvápolás  

Művészeti 
nevelés  

 

   

Évfolyamok 3-5. évfolyam 7. évfolyam    

BENTLAKÁSOS 
TÁBOR 2019 

 

Sport, egészségre 
nevelés 

 

Sport, 
egészségre 
nevelés 

 

   

 

 


