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 ELŐSZÓ

Kedves Kollégák!

A hozzánk hasonlók tapasztalatai nyújtják talán a leginkább kézzelfogható tudást. Ha a 
többiek jó gyakorlata az idő által érlelve, letisztulva kerül elénk, akkor pedig olyanná válik, 
mint a szervezetünknek egy vitaminkoktél: a legtöbb eleme azonnal felhasználható. 
Az átfogó pedagógiai elméletek fontosak, de aki dolgozott már tanodában, tudja: a gyere-
kek, fiatalok motiválása, mint elsődleges cél, felülírhat mindent. Ez pedig kreatív, eredeti 
gyakorlatok sokaságának létrehozására ösztönözte a tanodák munkatársait. Az itt olvas-
ható jó példákat is javasoljuk tanodánként, sőt gyermekenként való átgondolásra, akár 
kisebb módosításokkal. A gyakorlatok a népművészethez hasonlóak: szájról szájra terjed-
nek, s mindenki saját csoportja igényei, saját tudása használata alapján kicsit hozzájuk 
tesz, kicsit elvesz belőlük. A tanodák világa ugyanakkor áttekinthető. Keressék egymást, 
ha pontosításra van szükségük!
Köszönjük azoknak, akik ebben a kiadványban megosztották vitaminjaikat a többiekkel. 
Váljék egészségünkre!

Bakos István
a tanoda-tanácsadók koordinátora
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 BEVEZETÉS

A kedves Olvasó egy olyan gyűjteményt tart a kezében, melynek elemeit, a jó gyakorlato-
kat, szakmai vezetők és megvalósítók jegyezték le tanodai munkájuk alapján – szakmai 
tapasztalataik gyümölcseként. Céljuk a saját tanodájukban bevált, a használat során ki-
munkált gyakorlatok megosztása. 
A jó gyakorlatok gyűjtését és gyűjteménybe rendezését az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 
„Esélyteremtés a köznevelésben” elnevezésű kiemelt projekt keretében az Oktatási Hiva-
tal tanoda tanácsadói és szakmai szakértői végezték.

A gyűjtemény indokoltsága
A 2015-ös Tanoda kutatás zárótanulmányában jelzi, hogy „a tanodák szakmai munkájuk-
hoz a következő módszertani segítségeket tartanák fontosnak: egységes dokumentációs 
rendszert, szakmai tanácsadást, egységes mérési rendszer kidolgozását, jó gyakorlatok 
megosztását, illetve szakmai továbbképzéseket, workshopokat.”1

Erre az igényre adott – több oldalról is – választ az EFOP-3.1.7-16-2016-00001 „Esély-
teremtés a köznevelésben” elnevezésű projekt szakértői gárdája. Jelen gyűjtemény szer-
kesztése is a tanodák szakmai munkájának támogatása jegyében zajlott, melyben a ki-
emelt projekt munkatársai a közvetítő szerepre szorítkoztak.
Érdemesnek tartjuk hangsúlyozni, hogy a tanodavilágban a tudás- és tapasztalatmegosztás 
sarokkő: egyrészt a finanszírozói oldalról rögzített elvárás, másrészt természetszerű és 
megszokott gyakorlat.
Elvárás, hiszen az „EFOP-3.3.1-15 – Tanoda programok támogatása” pályázati felhívás 
feladatként rögzíti a létrejött jó gyakorlatok terjesztését, valamint leírja, hogy a tanodák 
közötti együttműködésnek ki kell terjednie a szakmai tapasztalatcserére, többek között a 
jó gyakorlatok megosztására is.2 Hasonlóképpen rendelkezik az „EFOP-3.3.1-16 Tanoda 
programok támogatása”, valamint a „VEKOP-7.3.2-16 Tanoda programok támogatása” el-
nevezésű felhívás is. Továbbá a Tanodasztenderd is a tanodai tevékenységek megvalósu-
lását támogató eszközök és módszerek között jegyzi a jó gyakorlatok megosztását.3

A jó gyakorlatok megosztása megszokott a tanodavilágban: tanoda tanácsadóként több 
ízben tapasztaltuk a tanoda szakmai megvalósítói között jelenlévő természetszerű és köl-
csönös szakmai segítségnyújtást a szakmai műhelymunkák és a képzések keretein belül 
(és azokon túl is).

A gyűjtemény célcsoportja
A gyűjteményt elsősorban tanodai munkatársaknak, másodsorban fiatalokkal foglalkozó, 
egyéb esélyegyenlőséget és felzárkóztatást támogató intézmények, szolgáltatások és pro-
jektek munkatársainak ajánljuk. 

1  Tanoda kutatás –Záró tanulmány, TÁMOP-3.3.13-13/1-2013-0001 Eötvös József Program, TKKI, Kézirat, Budapest, 2015, 6. 
https://tanodahalozat.hu/wp-content/uploads/2016/07/Tanoda_kutatas_TKKI_2015.pdf (2019. 06. 03.)
2  EFOP-3.3.1-15 - Tanoda programok támogatása felhívás 6., 16.
3  Tanodasztenderd, 7.
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A köznevelésben dolgozó kollégák számára a gyűjtemény használhatóságát nem tudjuk 
garantálni, hiszen – ahogy a Tanodasztenderd is rögzíti –, „a Tanoda cél- és feladatrend-
szere az iskolák cél- és feladatrendszeréhez képest más prioritásokat képvisel és további 
szolgáltatások biztosítására törekszik”, mivel a Tanoda az oktató-nevelő munka mellett „a 
szocializációval, életpálya-építéssel, kultúraközvetítéssel, közösségfejlesztéssel, szabad-
idő-szervezéssel, szociális támogatással kapcsolatos tevékenységét is hasonlóan hang-
súlyosnak tekinti.”4

A szerkesztés szempontjai
A gyűjteményben 5 fejezetben közel 40 jó gyakorlat kapott helyet. A jó gyakorlatok gyűjte-
ménybe kerülését egy szakmai szűrés előzte meg. Természetesen sokféle szűrővel lehet 
dolgozni ilyen esetben. A tanodaszolgáltatás céljai mentén, valamint a tanodavilág sok-
színűségét figyelembe véve a kiemelt projekt munkatársai az alábbi szempontok mentén 
osztályozták a beérkezett jó gyakorlatokat:

• alkalmazhatóság, 
• variálhatóság, 
• innovativitás, 
• a tanodai életre gyakorolt hatás, 
• a fiatal fejlődését támogató hatás, valamint 
• az élményszerűség / motiváló hatás.

Több okból is fontosnak tartottuk a jó gyakorlatot „szabadalmaztató” tanodák megjelölését. 
Legfontosabb mind közül, hogy ezzel is szeretnénk biztatni a felhasználás iránt érdeklődő-
ket a kapcsolatfelvételre és a kipróbálást követő tapasztalatcserére.

A kép forrása: Lucfalvi tanoda

4  Tanodasztenderd, 1.
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A jó gyakorlatok szövegezése a szerkesztés során változhatott – elsősorban a gyakorlatok 
formai és stiláris egységességének elérése céljából. Kiemelten figyeltünk azonban arra, 
hogy a szerkesztés ne vonjon maga után tartalmi változást.

Végül szeretnénk megjegyezni, hogy a gyűjtemény színesítésére szolgáló fényképek egy 
része illusztráció, másik része tanodai munka közben készült. Utóbbi esetben a fényképen 
látható helyszín nem feltétlenül egyezik a jó gyakorlatot beküldő tanoda megvalósítási 
helyszínével.
2019. január 1-jén – nagy örömünkre – állami finanszírozással folytatódhat a tanodák 
munkája. Reméljük, hogy a gyűjtemény hasznosnak bizonyul a tanodák munkatársai és 
végső soron a tanodában formálódó fiatalok számára is.

Budapest, 2019. május 31.

a Szerkesztők nevében 
Németh Ádám tanoda-tanácsadó, munkacsoport-koordinátor
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 I. SZOCIÁLIS KOMPETENCIA

A TANOdA NEVE: Piliscsabai Tanoda 
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 2081 Piliscsaba, Bajcsy Zsilinszky út 44.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: vEKOP 7.3.2-16-2016-00018
ELÉrhETŐSÉg: bindermatyi@gmail.com

„TANOdAPIrAMIS”

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
     
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő fölött
     
Fejlesztési cél:

• matematikai kompetenciafejlesztés 
• szövegértés-fejlesztés 
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés 
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció 
• személyiségfejlesztés
• egyéb: természettudományos kompetencia, kézügyesség

A cél ismertetése: A cél a gyerekekkel közösen egy ún. 
„eperpiramis” építése, melybe fűszernövényeket, virágokat 
vagy éppen epret ültetünk. A továbbiakban a gondoskodás 
(öntözés, gazolás) is közös feladat, emellett egy remek dísz 
kerül a tanoda mellé. Az első képen a saját készítésű piramis 
makettje látható.
  

A kép forrása: Piliscsabai Tanoda
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A jó gyakorlat leírása: Az eperpiramis tervei az interneten találhatóak, Koller Zsóka ön-
kéntesünk kezdeményezésére lett belőle tanodás projekt. A megfelelő léceket méretre kell 
vágni, majd össze kell csavarozni, ezt követően a szinteket egymásra helyezzük (lásd a 
képeken), megtöltjük földdel, végül pedig magokat, palántákat ültetünk bele. Életkornak, 
képességeknek megfelelően kaphatnak feladatokat a gyerekek, fiatalok a folyamat során.

Időtartama: 2-3 óra (Mi kétszer raktuk össze, mert javítási munkák miatt egyszer le kellett 
bontani, így két verziója is elkészült.)

Előkészület: A szükséges léceket, festéket, földet és a palántákat meg kell vásárolni, illet-
ve meg kell tervezni a pontos méreteket.

Eszközigény: Néhány nagyobb léc, szerszámok (kalapács, szegek, akkus csavarozó, fa-
csavarok, fűrész), ecset, festék/lakk.

Humánerőforrás-igény: 2-3 tanodás kolléga vagy önkéntes.

A kép forrása: Piliscsabai Tanoda
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A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Kis helyigényű, mu-
tatós virágtartó, amelybe mi fűszernövényeket is ültettünk. Ezeket néha főzéshez is tudtuk 
használni. A “tanodapiramis” mini kertecske is lehet, amely különféle méretekben készíthető.
 

A kép forrása: Piliscsabai Tanoda
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A TANOdA NEVE: Bátonyterenyei Tanoda 
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 3078 Bátonyterenye, Zrínyi út 3.     
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00082
ELÉrhETŐSÉg: nmcigszo@hu.inter.net
 

LEgO FILMKÉSZíTÉS

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek 10–14 éves gyerekek 14–20 éves fiatalok

Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő fölött

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés   
• szövegértés-fejlesztés  
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés  
• idegen nyelvi fejlesztés 
• IKT-fejlesztés  
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció 
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás 
• egészségnevelés 
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés  
• egyéb: -

A cél ismertetése: A LEGO filmkészítés célja megismertetni a tanodás fiatalokkal a stop-
motion technikát, aminek segítségével akár rajzfilmet is készíthetnek. A fiatalabb korosz-
tály is elsajátíthatja a technikát, ebben az esetben javasolt gyurmafigura használata. Akár 
vegyes életkori csoportok is kialakíthatóak, ahol a munkamegosztás és az együtttműködés 
fejleszthető. Cél továbbá a fotózás és a filmkészítés alapjainak bemutatása, elsajátítása 
és gyakorlatban történő használata.  

A jó gyakorlat leírása: A projekt több alkalomra is felépíthető, de javasolt minimum, 5 
alkalommal számolni. Az első alkalommal megtekintünk néhány, már előzetesen elkészült 
munkát, rajzfilmet és stop-motion technikával készült filmet. Elméletben bemutatásra kerül 
a stop-motion technika. Második alkalom során a közös történet kitalálása, a történet el-
mesélése, és az ahhoz szükséges karakterek megnevezése, a történet leírása következik. 
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A történetalkotás során használható a brainstorming-technika. A harmadik alkalom során 
a karakterek elkészítése, előkészítése, felépítése történik. 

Negyedik alkalommal a „forgatás” következik, és az utolsó 5. alkalommal történik a film 
összeállítása, szerkesztése és vágása. A filmek premierjének egy külön közösségi alkal-
mat lehet szervezni, a munkákat lehet „versenyeztetni”, a legjobb munkákról szavazást 
kezdeményezni, a csapatokat pedig díjazni. 

Időtartama: min. 5 nap

Előkészület: a történet megalkotása, a stop-motion technika elmélete és a filmkészítési 
alaptechnikák bemutatása a projekt kezdetét megelőzően, vagy az első alkalom során, 
megalapozza a projekt sikerességét

Eszközigény: fényképezőgép, videóvágó szoftver, LEGO-készlet

Humánerőforrás-igény: minimum 2 csoportvezető 2 csoport esetén

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: a projekt során a 
tanodás fiatalok kreativitása és együttműködési készsége fejleszthető, továbbá a fotó- és 
videókészítési ismereteik is képesek bővülni. A csoportfoglalkozás és egy-egy LEGO film 
elkészítése során számos szerep és felelősség közül tudja a gyermek a személyiségéhez 
a legközelebb állót választani, és ilyen módon kivenni a részét a projektből. Fontos, hogy a 
csoportokat lehet bontani, azonos korú vagy vegyes korcsoportból összeállítani, a generá-
ciók közötti együttműködést elősegítve. A modern IKT-eszközök, ingyenes vágószoftverek 
használata a későbbi prezentációs készségeket is fejleszti. A premierek, bemutatók kiváló 
közösségi alkalmak lehetnek. 

A kép forrása: Mátraverebélyi Tanoda
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A kép forrása: Lucfalvi Tanoda 

A kép forrása: https://pixabay.com/hu/



15I. SZOCIÁlIS KOMPETENCIa

A TANOdA NEVE: aranyalma Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00081
ELÉrhETŐSÉg: +36-30-633-9200;
 
     
INTErKuLTurALITÁS A TANOdÁBAN

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
     
Létszám:
     
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett
     
Fejlesztési cél:

• matematikai kompetenciafejlesztés 
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés 
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: tolerancia és kulturális kompetencia

A cél ismertetése: Nemzetközi közeg közvetlen megtapasztalása, idegen nyelvi kompe-
tenciák fejlesztése, kulturális élmények átélése személyes interakció által. A tanodások 
világ iránti nyitottságának növelése, a kulturális sokszínűség tudatosítása, más nemzetek 
hagyományainak, szokásainak megismerése közben az azonosságok és különbözőségek 
felfedezése. A nyelvtanulási motiváció növelése a személyes interakció révén, illetve a 
társas-szociális kompetenciák fejlesztése.
     
A jó gyakorlat leírása: A gyakorlat során külföldi önkéntesek, hallgatók tartanak kulturális 
foglalkozásokat a tanoda tanulóinak. Fontos az első találkozás előtt a tanodás gyerekek 
informálása, felkészítése a tevékenységre. A foglalkozások fő eleme az adott nemzet meg-
ismerése többféle perspektívából: zene, tánc, fotóbemutató, ételkóstoló által, illetve közös 
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játékkal, tevékenykedéssel. A foglalkozások előre meghatározott, felépített struktúra sze-
rint zajlanak, a nonformális oktatás módszertana szerint. A programot a külföldi fiatalok 
készítik elő, ebben a tanoda munkatársai nyújtanak nekik segítséget. Ennek keretében 
interaktív ismerkedős és jégtörő játékokat játszanak a gyerekekkel, vetített képekkel mu-
tatják be városukat, zenével kísért tánc, játék zárja a programot. Ételkóstoló esetében az 
alapanyagokból közösen készítik el a nassolnivalókat a gyerekekkel. 

Időtartama: kb. 45 perc / alkalom

Előkészület: zenei lejátszási lista összeállítása, képvetítés összeállítása, játékok, játékos 
feladatok előkészítése, ételkóstoló esetén az alapanyagok beszerzése

Eszközigény: laptop, hangfal, internetkapcsolat, vetítővászon, társasjátékok, ételkóstoló 
esetén tányérok, poharak, alapanyagok

Humán erőforrásigény: a nemzetközi önkénteseken kívül 1 fő tanodai munkatárs (fordí-
tást, kommunikációt segítő személy)

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: A tevékenységek 
variálhatóak többféle módon, a foglalkozások lehetnek egyszeri alkalmak vagy akár hosz-
szabb folyamat részei. Érdemes minél többféle módszert ötvözni, és amennyiben mód 
nyílik rá, a külföldi önkéntesek rendszeres jelenléte garantálja a hosszú távú pozitív hatá-
sokat. Esetünkben jordániai és nigériai hallgatók tartottak néhány alkalomból álló játszó-
házat a gyerekeknek, ahol közösen csocsóztak, székfoglalós játékot játszottak, és ahol 
megismerhették a gyerekek a Közel-Kelet és Afrika kultúráját, hagyományait. Emellett 
spanyol és török önkéntesek hosszú távon, rendszeresen, napi szinten voltak jelen a gye-
rekek életében: közös szabadidős foglalkozások, csocsó, foci, léghoki, kézművesség, ze-
nés-táncos foglalkozások keretében csiszolódtak össze önkénteseink és a tanodás gyere-
kek. Mindennek pozitív hatásai nem maradtak el; amellett, hogy egyre inkább próbálkoztak 
kifejezni magukat angol nyelven a gyerekek, nagyon fontos volt a személyes kötődés és 
kapcsolódás a külföldi fiatalok és a tanodás gyerekek között.
A külföldi hallgatók bevonása érdekében érdemes érdeklődni a tanoda közelében lévő 
felsőoktatási intézmények nemzetközi koordinátorainál, akik tájékoztatást nyújtanak arról, 
hogyan lehet tereplátogatás keretében összekapcsolni a hallgatókat a tanoda diákjaival.
A rendszeres napi jelenlét iránt érdeklődő tanodáknak érdemes az Európai Szolidaritási 
Testület keretében önkénteseket fogadó szervezetekkel felvenni a kapcsolatot, vagy a 
helyi Eurodesk-hálózati tagoknál érdeklődni a program kínálta lehetőségek iránt (a tagok 
listája: http://www.eurodesk.hu/).
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A TANOdA NEVE: Kincses Sziget Tanoda Szendrőládon
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 3751 Szendrőlád, Petőfi út 15.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00065
ELÉrhETŐSÉg: kalonorbert@gmail.com

KErESd A PÁrjÁT!

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 

Létszám:
1 fő 2 fő 3-6 fő 7-10 fő 11-20 fő 21-30 fő 30 fő fölött

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés 
• szövegértés-fejlesztés 
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés 
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció 
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: Célunk, hogy a hátrányos helyzetű gyermekekben erősítsük a moti-
vációt a tanulásra, és hogy ezek a gyerekek képet kapjanak arról, hogy milyen egyszerű 
tárgyakból is készíthetünk fejlesztő játékokat. A gyermekek erős és gyenge oldalának fel-
ismerése, az ehhez szükséges gyermek- és tanuló-megfigyelési eljárások alkalmazása, 
differenciált fejlesztéssel, tudatosan megtervezett, egyéni vagy csoportos fejlesztéssel ké-
pességeik kibontakoztatása.

A jó gyakorlat leírása: A gyerekek maguk készítik el a fejlesztő játékot. Összegyűjtik a 
különböző színű kupakokat. Az előre kinyomtatott, kisméretű rajzokat párban kifestik és ki-
vágják. A rajzokat beragasztják a kupakokba. A játék kezdete során a lefordított kupakokat 
felfordítják; amikor egy párt megtaláltak, pontot kapnak érte. A játék végén összeszámol-
ják a pontokat, és az a győztes, akinek a legtöbb pontot sikerült összegyűjtenie.
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Időtartama: 20-30 perc

Előkészület: otthon összegyűjtik a műanyag kupakokat

Eszközigény: színes ásványvizes, üdítőitalos kupakok, kis méretű képek (mindegyikből 
kettő), ragasztó, színes ceruza

Humán erőforrásigény: 1 fő tanodai munkatárs

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: A gyerekek öröm-
mel játszottak az önmaguk által elkészített játékkal. A játék során nincs meghatározva, 
hogy hányan játszhatják azt, így akár még egyedül is lehet. A már meglévő eszközök bő-
vítésére is van lehetőség.

A kép forrása: Mátraverebélyi Tanoda 
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A TANOdA NEVE: Csörögi Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 2135 Csörög, Zöldfasor utca 48.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: vEKOP-7.3.2-16-2016-00029
ELÉrhETŐSÉg: yvette@poli.hu;

ÁLLOMÁSOK

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
     
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

     
A cél ismertetése: a gyerekek egyéni figyelmet kaphassanak, változatos fejlesztésben 
részesüljenek, motiváltak és kiscsoportban összetartóbbak legyenek.
Másodlagos cél az önkéntesek és munkatársak feladatainak egyenrangúbb elosztása.

A jó gyakorlat leírása: Az állomásos rendszer lényege, hogy a gyerekek egy foglalkozás so-
rán életkori csoportokba osztva különböző állomásokon vesznek részt. A kisebbek 20 percet 
töltenek 5 állomáson, a felsősök kétszer 30 és kétszer 20 perces állomásokon vesznek részt 
(nekik hosszabb a figyelmük, jobban el tudnak mélyedni egy-egy feladatban). Az első egy 
óra intenzívebb, akkor oldják meg a matematika-logika-, a szövegértés-, a szövegalkotás- 
és a helyesírás-állomás feladatait vagy a természettudományos kísérleteket. A szünet utá-
ni második negyven percben könnyedebb állomások szoktak lenni, kisebbeknél kézműves 
foglalkozás, dramatizálás, diafilmezés; a nagyobbaknál angol, kísérletezés, társasjátékok. 
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Minden állomáson mást csinálnak a gyerekek, így a változatosság és egyben a kiszámítha-
tóság motiváló hatással tud rájuk lenni, és javítja a tanodai teljesítményüket, figyelmüket. Ha 
valamelyik téma nem tetszik a gyereknek, akkor tudja, hogy hamarosan tovább jut egy másik 
állomásra egy másik felnőtthöz, ez a kiszámíthatóság biztonságérzetet okoz.
Az életkori csoportoknak sokszor kell együttműködniük, így a közösségépítésre is lehetőség van 
a kiscsoportos feladatok által. A 20-30 perces váltások segítenek abban, hogy amikor a figyelmük 
lankad, akkor energizáljuk őket a helyzetváltozással és az új feladattal. A rendszer szabályainak be-
tartása (nem hagyhatod el a csoportodat, annál az állomásnál kell lenned, ahova beosztottak, el kell 
fogadni a foglalkozásvezető utasításait stb.) hosszútávon a szociális kompetenciáikat is fejleszti. 
Az állomások után érdemes tartani egy zárókört, ahol mindenki – a diákok és a felnőttek 
is – visszajelez arról, hogy érezte magát, mi maradt meg, kiket emelnének ki.

Időtartama: 100-130 perc (szünettel)

Előkészület: rendszeres egyeztetés a megfelelő létszámú önkéntesek jelenlétéről és fel-
készüléséről (nem lehet kevesebb felnőtt, mint ahány csoport van); koordinálnia kell vala-
kinek, hogy minden csapatnál más fejlesztés történjen

Eszközigény: információs tábla az állomások sorrendjéről, különösen a rendszer beveze-
tésénél sokat segít

Humán erőforrásigény: legalább annyi felnőtt, ahány gyerekcsoport van + 1 koordinátor, 
aki figyeli az időt, és figyelmeztet 2 perccel váltás előtt

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Sok ideje fejlesztjük 
a saját állomásrendszerünket. Ennek lépései a következők:

1. változat: 
Eredetileg 6x15 perc volt mindenkinek együtt (ezzel akár 30-34 gyereket tudtunk mozgatni, és 
akár 6 felnőtt is elegendő volt a foglalkozás megtartásához). Hamar rájöttünk azonban, hogy 
kell valaki, aki az időre koncentrál és koordinálja a gyerekeket.

2. változat
A 6 állomás a kicsiknek sok volt, a nagyoknak meg a 15 perc volt kevés, ekkor 5x20 percre változ-
tattuk az időkeretet, majd bevezettük a kettő közötti szünetet. Viszont továbbra is probléma volt, 
hogy csak két csoportnál tudtuk megoldani, hogy a nehezebb, tanulósabb állomások legyenek az 
elején, és a könnyedebbek a végén, valakik pont fordítva haladtak, ami nem volt szerencsés.

3. változat
Ekkor választottuk külön a kicsiket a nagyoktól. A kicsik először három különböző életkori cso-
portban 3x30 percben szövegértéssel, írással, matematikával foglalkoznak, majd szünet után 
vegyesen, választható foglalkozásokon már 2x20 percben vagy 1x40 percben könnyedebb 
feladatokkal (kézműves foglalkozás, drámajáték, diafilm), ami megfelel az életkori sajátos-
ságaiknak. Ezalatt a nagyok először 2x30 percben matematikával és szövegértéssel, majd 
szünet után 2x20 percben közösségépítéssel, angollal vagy informatikával foglalkoznak. Így 
sikerült egyszerre szünetelni (ami egy helyszínen fontos) és együtt végezni.
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A TANOdA NEVE: Tápi Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 9095 Táp, Kossuth Lajos utca 39.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-15-2015-00646
ELÉrhETŐSÉg: +36-20-524-4455; 

INdíTÓ BESZÉLgETŐKör

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
     
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: A beszélgetőkör célja a gyerekek fizikai, lelki megérkezésének támo-
gatása; egy olyan bizalmi légkör megteremtése, ahol lehetőségük van a tanulás megkez-
dése előtt ráhangolódni az előttük álló napra. Kiválóan alkalmas a kommunikációs készsé-
gek fejlesztésére, konfliktusok megbeszélésére, csapatépítésre. 

A jó gyakorlat leírása: Fokozatosan fejlődik a csoport készsége a beszélgetőkörben. 
Megtanulják a gyerekek, hogy csak énközléseket használjanak, hogy ne kritizálják a má-
sikat, hogy csak a saját érzelmeikről, gondolataikról meséljenek.
A koordinátor megadhatja a témát, amiről beszélhetnek (pl. minek örül, mi bántja, miért 
izgul stb.), vagy lehet kötetlen beszélgetés is, meghatározott időkerettel.
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Időtartama: 30-60 perc

Előkészület: körbe rendezni a székeket

Eszközigény: rendelkezni egy körbeadható tárggyal vagy esetenként hívóképekkel

Humán erőforrásigény: mindenképp szükséges egy felnőtt vezető, aki koordinálja a kört 

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: A beszélgetőkör jól 
ismert, bevált módszer a legtöbb alternatív pedagógiával működő iskolában, helyen. A 
Szabályok az iskolában című könyv is ír erről:
Az osztály mint közösség szempontjából fontos a rendszeresen (naponta) tartott 
beszélgetőkör. Ez 15-30 percet vesz igénybe reggelente, a tanítási nap kezdetén. A mód-
szer hatására a diákok és a pedagógusok is pozitív, munkára kész hangulatba kerülnek, s 
emellett erősödik a diákok közti kapcsolat és a tanár-diák viszony. A beszélgetőkör fejleszti 
az együttműködést és az önfegyelmet.5

Természetesen ez átfordítva a tanodai munkára azt jelenti, hogy egy beszélgetőkör jó indí-
tás a foglalkozás elején. Ilyenkor a mentor is képet kap arról, hogy kinek milyen a hangu-
lata, milyen öröm, bánat érte aznap a gyerekeket, és ez az információ a további munkára 
is hatással lehet. 
A beszélgetőkörben lehet mesélni arról, hogy ki hogy van, hogy mi történt vele aznap, de 
lehet olyan képet választani, ami az adott érzésüket mutatja, és arról mesélni. Ez a kör az 
állandóságával megteremtheti a további munka nyugodt, barátságos légkörét, a ráhango-
lódást, oldhatja a feszültséget és erősíti a közösséget. Jó lenne, ha minél többen élnének 
vele. (A vezető attitűdje itt is fontos: az a beszélgetőkör, ahol rendre utasítanak, ahol a 
gyereket letorkolják, többet árt, mint használ. Csak a nyitott szívvel és értő figyelemmel 
vezetett körnek lesz pozitív hatása.)
 

5  Fehér Márta (szerk.) (2010): Szabályok az iskolában. SZIA könyvek sorozat, Budapest.
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A TANOdA NEVE: Erdőhát Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 4971 Rozsály, Kossuth u. 21/a.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-15-2015-00441
ELÉrhETŐSÉg: +36-20-374-6761; sombea79@gmail.com;

     
NÉPMESE SZíNPAdrA ÁLLíTÁSA
     
Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
     
Létszám:
     
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: kreativitás fejlesztése, finommotoros képességek fejlesztése, figyelem, 

koncentráció
     
A cél ismertetése: A próbák majd a végső darab bemutatása során olyan tapasztala-
tokhoz igyekszünk hozzájuttatni tanodásainkat, amelyeken keresztül fejlődik az önérté-
kelésük, kreativitásuk, önbizalmuk, és fejlődnek szociális készségeik. Ezek az élmények 
hatékonyan fejlesztik az önismeretet, és hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek sikereket 
érjenek el az élet más területén. A foglalkozások során a résztvevők az egymás között zaj-
ló interakciókból tanulnak a legtöbbet saját magukról és egymásról, például arról, hogy mi 
a bizalom, önbizalom, problémamegoldás, együttműködés, kreativitás, bátorság. A foglal-
kozások során mozgásgyakorlatokat, beszédgyakorlatokat, a kifejezőkészség fejlesztését 
szolgáló gyakorlatokat és improvizációs gyakorlatokat, a nyilvánosság előtti szereplést 
előkészítő feladatokat ismertetünk meg a fiatalokkal. 
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Ezen kívül a manuális tevékenységeken keresztül (ékszer, díszletkészítés) fejlődik a gye-
rekek kreativitása, átélhetik az alkotás örömét, és nem utolsó sorban fejlődnek finommo-
toros képességeik és vizuális készségeik.

A jó gyakorlat leírása: Ez egy olyan komplex foglalkozás, amely ötvözi a drámapedagó-
gia, a művészetpedagógia és az élménypedagógia eszköztárát.
A foglalkozás lényege, hogy a tevékenységek egy a gyerekkel közösen kiválasztott roma 
népmese feldolgozása és színpadra állítása köré fonódnak, melyet a vállalkozó kedvű 
diákok a színjátszó körön elpróbálhatnak, és a későbbiekben az egész közösségnek be 
tudnak mutatni. A folyamat azért lesz rendhagyó, mert a darabhoz szükséges jelmezeket, 
díszletet, ékszereket stb. maguk a diákok fogják elkészíteni, melynek során a manuális 
ügyesség, egy-egy munkafolyamat megtervezésének képessége, az alkotás öröme, a ha-
gyománytisztelet és -őrzés mind fejlesztési lehetőséget kínál. A rendelkezésre álló hang-
szerekkel és a kompetenciák függvényében az előadás pedig zenés darabbá formálódhat. 
A foglalkozások kulcsszava a közös élmény, az alkotás, saját határaink megismerése. 
Természetesen a darab köré épülő foglalkozásokat tematikusan szervezzük meg, ezek a 
foglalkozások tehát külön-külön is látogathatóak. 

Időtartama: 60–90 perc/alkalom

Előkészület: anyagok, eszközök előkészítése, teremrendezés

Eszközigény: olló, ragasztó, filctoll, tempera, karton, mintalyukasztó, pasztellkréta, textil-
festék, vászon, krepp papír, gyöngy, filc, szalagok, matricák, egyéb dekorációs eszközök 
(tetszés szerint variálható)

Humán erőforrásigény: 2 fő szakember (a darabhoz elsősorban drámapedagógus és/ 
vagy jó kézügyességű munkatárs)

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Előfordulhat, hogy 
a próba során olyan szituációban/szerepben találja magát a diák, ami kényelmetlen neki, 
mert valami mélyen elnyomott, kellemetlen emléket idéz fel benne.
Ezen kívül a próbák alkalmával előfordulhat testi kontaktus: ilyenkor egy olyan diák, aki 
esetleg otthon bántalmazásnak van kitéve, ösztönösen visszahúzódhat, és kisebb trau-
maként élheti meg az esetet. Persze más oka is lehet annak, ha valaki húzódozik attól, 
hogy például a társa vállára vagy éppen a fejére tegye a kezét, vagy megfogja a lábát; 
ezen reakcióknak kulturális okai ugyanúgy lehetnek, mint ahogy okozhatja őket szociális 
szorongás is. Éppen ezért nagyon fontos, hogy képzett és tapasztalt szakember vezesse 
ezeket a foglalkozásokat.
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A TANOdA NEVE: Iránytű Tanoda Ibrány
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: Ibrány, Óvoda utca 16.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP 3.3.1-15-2015-00684
ELÉrhETŐSÉg: utbanfeled@gmail.com;

TANOdAI VÁLASZTÁSOK

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
     
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett
     
Fejlesztési cél:

• matematikai kompetenciafejlesztés 
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: Az országos választások szele, amikor elcsitult, tökéletesnek véltük 
az időt a gyermekek tanodai óra keretében történő életre való felkészítésének részeként, 
hogy kicsit mi is tartsunk egy foglalkozást (természetesen a politikai pártsemlegesség 
szem előtt tartásával) a választások témájában. Célunk volt, hogy már kis korban tudatos 
állampolgárok legyenek gyermekeink, akik számára nem idegen, hogy mit is kell csinálni 
egy választáskor, és miről is döntünk szavazatunkkal.

A jó gyakorlat leírása: Általános beszélgetést kezdeményeztünk a témáról. Miután hely-
re tettük a gyermekeink gondolatait, kérdéseit a téma kapcsán, következett az interaktív, 
érdekes csoportmunka, amikor kis csapatokat alkottunk, s minden csapatnak meg kellett 
alapítania képzeletbeli pártját. A pártnak nevet és saját elképzeléseikből álló programot is 
ki kellett találniuk. Itt aztán szabadon gondolkodhattak, indult is a fantáziagyár. Ezek után 
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a csapatoknak maguk közül kellett választani elnökjelöltet, majd a jelölteknek pulpitus előtt 
kellett bemutatniuk programjukat, amit közösen a kis csapat állított össze. A beszédek el-
hangzása után jöhetett a titkos szavazás. 

Eszközigény: pulpitus 

Humán erőforrásigény: a tanoda munkatársai

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Miközben foglalko-
zásvezetőnk érthetően, gyermeknyelvezettel magyarázta a demokrácia lényegi elemeit, 
azonnal kiderült számunkra, hogy diákjainkban hatalmas a káosz ezen a téren, s aktívan, 
kérdésekkel kezdtek el bombázni bennünket. 

Az alábbi érdekes kérdések születtek a teljesség igénye nélkül:
– „Azért járjunk nyitott szemmel, hogy meglássuk kire szavazzunk?!”
– „Ha valaki nem szavaz, automatikusan beírják a szavazatát?”
– „Hogy jut el a véleményünk az országgyűléshez?”
 – Válasz: „Postán, postagalambbal.”

Ezek a vidám szösszenetek gyermekeink gondolatai, s megmutatják, hogy nem kis felada-
tunk lehet velük a foglalkozás során.
A pártok megalapítása után lehetett egymáshoz kérdéseket intézni, s mintha a parlament-
ben lettünk volna, jó kis vita is kialakult. A két nagy ellenfél, az Ibrányi Párt és a Foci Párt 
küzdött egymással. Oktatónk, az Országos Választási Bizottság elnöke hivatalosan is be-
jelentette, hogy valódi titkos szavazás után az Ibrányi Párt jelöltjét választottuk elnöknek, 
mivel kampánybeszéde rendkívül meggyőző volt (olyan szépen foglalta össze gondolatait, 
hogy 100 karátot – tanodai pénz – is jutalmul kapott). Persze, mint a való életben, győzel-
mének nem mindenki örült…

Kiegészítési lehetőség: Szükség esetén elképzelhető, hogy akit elnöknek választanak, 
kapjon „valódi tanodai pozíciót is”, gondolunk itt osztálytitkár-féleségre vagy egyéb segítő-
re, de más programokhoz is jól illeszkedhet a megszülető pozíció. 
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A TANOdA NEVE: Jót, s jól Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 4400 Nyíregyháza, Árok u. 17.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-15-2015-00119
ELÉrhETŐSÉg: +36-30-426-0705; jotjol2015@gmail.com;

MArCIPÁNMűhELy
     
Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
      
Létszám:     
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett
 
Fejlesztési cél:

• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: kreativitás fejlesztése, finommotoros képességek fejlesztése, figyelem, 

koncentráció

A cél ismertetése: Alapvető cél a pályaorientáció, a vendéglátóipari szakmák megismerte-
tése a tanulókkal. Emellett a közösségi kompetenciák, a türelem, a kitartás, az önismeret, a 
kreativitás fejlesztése is célként definiálható. Ezen túl pedig, mivel a módszer maga manuá-
lis tevékenység, kiválóan alkalmas a finommotoros képességek fejlesztésére, de a figyelem, 
koncentráció javítására is. Cél továbbá, hogy a foglalkozás során megindult beszélgetés 
révén jobban megismerjük a tanulókat, akik a tevékenység végzése közben nyitottá válnak, 
mely nyitottság a tanodai munka hatékonyságát növeli. Ugyanakkor fontos cél, hogy a fog-
lalkozás során a tanulók is ismeretekhez, információkhoz, tapasztalatokhoz jussanak.

A jó gyakorlat leírása: A foglalkozás alapvetően számos kompetencia fejlesztésére irá-
nyul, melynek eszközeként jelenik meg a marcipánfigurák formázása.
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A tevékenység során a tanulók megismerik a cukrászat szépségeit, s egy olyan folyamat 
részesei lehetnek, melynek révén közelebb kerülnek a vendéglátóipari szakmák világához, 
s ez orientálhatja őket a számukra megfelelő szakma megválasztására. Az újdonságnak 
számító alkotó tevékenység révén a tanulók sokkal motiváltabbak lesznek a részvételre, a 
tanulásra, a tevékenység számos más hasznos, fejlesztő hatása mellett.
A foglalkozás a cukrászat és a cukrászati eszközök, anyagok bemutatásával indul. Ekkor a 
tanulók kézbe vehetik, megfoghatják az eszközöket, sőt meg is kóstolhatják a hozott anyago-
kat. A kóstolás mindig nagy sikernek örvend, hiszen sok tanuló nem evett még valódi marci-
pánt, így ez kellő motivációt ad a tevékenységhez is. Ezt követően kezdődik meg az alkotó 
tevékenység, mely tematikusan egy-egy állatfigura vagy a tanulók fantáziájára bízott figura 
megformázása marcipánból. A manuális tevékenység mellett egy irányított beszélgetés, esz-
mecsere indul el a szakmaválasztásról, a jövőképről, a célokról, de egy-egy foglalkozás során 
a család, a barátok, a közösség, a kortársak hatásai, illetve a fiatalokat érintő, érdeklő témák is 
szóba kerülnek. A tanulók a tevékenység végzése folyamán megnyílnak, szabadabban kom-
munikálnak, kialakul egy bizalmi kapcsolat a foglalkozást tartó és a tanulók között.

Időtartama: 60 perc/alkalom

Előkészület: anyagok, eszközök előkészítése, teremrendezés

Eszközigény: marcipán, kiszúrók, ecsetek, marcipánnyújtó, cukrászati eszközök, kemé-
nyítő, fogpiszkáló, víz, ételfestékek

Humán erőforrásigény: 1 fő szakember (cukrász vagy jó kézügyességű munkatárs)

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Fontos hangsúlyoz-
ni, hogy a marcipánfigurák készítése csak egy eszköz a tanulók fejlesztésére, és bár a 
foglalkozás fő vonulatát adja, az alapvető cél nem cukrászok képzése.
A Marcipánműhely számos, a tanodában végzett tevékenység eszköze lehet. A szabadidő hasz-
nos eltöltésétől kezdve a személyiségfejlesztésen át a pályaválasztás megkönnyítéséig minden 
terület esetében jól alkalmazható, hiszen a manuális tevékenység közben a tanulók sokkal ha-
marabb megnyílnak, és közben információkhoz, ismeretekhez jutnak, melyet hozzá tudnak kötni 
egy élményhez, eseményhez. Nem beszélve arról az igen csak fejlesztő hatásáról, hogy a tanu-
lók valódi alkotásnak lehetnek részesei, melynek fizikai, kézzelfogható, sőt elfogyasztható ered-
ménye lesz. A megszületett alkotások igazi sikerélményt jelentenek számukra, melyet meg is 
becsülnek, így a foglalkozás az értékrendjükre (a munka értéke) is pozitívan hat. A foglalkozások 
igen szórakoztatóak, s a tanulók motiválják, segítik is egymást a tevékenység végzése során.
Nagyon fontos azonban, hogy a foglalkozást olyan szakember tartsa, aki a felmerülő prob-
lémákat megfelelő szakmai hozzáértéssel kezelni is tudja, mivel történhetnek olyan esetek, 
melyek negatív hatással lehetnek a tanulókra nézve, ha azokat nem facilitáljuk hatékonyan.

Javaslatok: 
• A tevékenységet maximum 10 fős csoportban lehet végezni, a legideálisabb az 5-7 fő.
• A foglalkozást foglalkozássorozatként javasolt megvalósítani, mely 5-10 alkalomból áll.
• Nemcsak gyerekekkel, hanem felnőttekkel is végezhető. Ekkor természetesen a te-

vékenység során más témakörök kerülnek előtérbe.
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A TANOdA NEVE: Kisszekeresi Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: Kisszekeres, Kossuth út 18.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP 3.3.1-15-2015-00077
ELÉrhETŐSÉg: kisszekeres.tanoda@gmail.com;

AKArSZ BESZÉLgETNI?

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
     
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció 
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: kommunikációs játék, spontán beszéd fejlesztése, nyelvi játék, kifeje-
zőképesség, együttműködés párokban

A jó gyakorlat leírása: Alkossatok hatos vagy nyolcas csoportokat, s döntsétek el, ki 
legyen az a két játékos, aki titokban megállapodik egy beszélgetési témában! Ők ketten 
aztán megvitatják a témát a csoport előtt. Céljuk az, hogy félrevezessék a többieket az 
általuk megbeszélt témát illetően, de közben semmiféle valótlant, a témától eltérőt nem 
mondhatnak. Ha úgy véled, hogy rájöttél a beszélgetés témájára, akkor bekapcsolódhatsz 
a társalgásba. Ezután azonban a két „témagazda” bármikor megkérdezheti tőled, hogy 
szerinted miről van szó. Ha erre sor kerül, suttogva kell közölni egyikükkel, hogy mire gon-
doltál. Ha ráhibáztál, továbbra is részt vehetsz a társalgásban, ha nem, újból megfigyelő 
leszel – mindaddig, amíg nem támad újabb ötleted. 
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Időtartama: A játék addig tart, amíg mindenki 
a) kitalálta a témát és bekapcsolódott a társalgásba
b) valaki háromszor tévesen kérdezett rá, és így kiesett a játékból.

Előkészület: nincs

Eszközigény: nincs

Humán erőforrásigény: a tanoda munkatársai

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Azok a gyerekek 
is bekapcsolódnak a beszélgetésbe, akik máskor nehezen nyílnak meg a közösségben. 
A játékvezetőnek figyelnie kell a kulturált nyelvi formák, kifejezések helyességére. Bele 
lehet szőni a beszélgetésbe szinonimák használatát. Jól fejleszthető a kérdéskultúra, a 
párbeszéd, a beszédtempó, a megfelelő artikuláció. 
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A TANOdA NEVE: Kompánia Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 1211 Budapest, Kossuth Lajos utca 22.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: vEKOP-7.3.2-16-2016-00017
ELÉrhETŐSÉg: +36-1-299-0471; kompania@kompania.hu; 

FŐZŐKLuB

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 

Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: A közös főzés során az egyszerű ételek elkészítésének megtanulása 
mellett cél, hogy mindenki részt vegyen a foglalkozáson; hogy mindenkinek része legyen 
abban, hogy együtt étkezünk.

A jó gyakorlat leírása: A tanodában hetente egy alkalommal tartunk főzőklubot. Az alap-
vető elgondolásunk, hogy a teljes közösség vegye ki a részét a munkafolyamatból. A fia-
talok egyéni motivációjuk szerint vállalkoznak a következő részfolyamatok valamelyikére: 
receptkiválasztás, bevásárlás, főzés, terítés, elpakolás. Ebben a sorrendben haladunk – 
mindig az adott részfolyamatra elköteleződött fiatalokkal. A megvalósítás helyszíne a kö-
zösségi tér, egy közeli élelmiszerbolt és a konyha.
Elsőként a teljes közösség részvételével megtörténik az étel kiválasztása: a döntés egy 
demokratikus döntéshozatal eredménye. A megfelelő receptet – mentori koordinációval – 
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a gyerekek keresik meg az internetről. Összevetik a találatokat, és kiválasztják a megfele-
lőt – a megvalósítás bonyolultsága és financiális szempontok alapján. Ezután a bevásárlás 
következik, amihez hozzátartozik a mennyiségek értelmezése (leggyakrabban a kávéska-
nál, teáskanál, evőkanál, gramm, dekagramm, kilogramm, deciliter, liter), és ezek egymás-
hoz való viszonyának átismétlése. Az iskolában oly sokat gyakorolt mértékegységváltás itt 
nyer értelmet sok fiatal számára. A főzés elkészültével fontosnak tartjuk, hogy megterítve, 
egy asztalnál fogyasszuk el az ételt, így a megterítés fontos szakasza a folyamatnak. Mi-
előtt elkezdünk enni, van egy szokásunk: mindenki elmondja, hogy milyen pozitív dolog 
történt vele a héten. Így válik duplán közösségi élménnyé a konyhai alkotófolyamat.

Időtartama: 1,5-2 óra

Előkészület: 20 perc

Eszközigény: recept, hozzávalók, konyhai eszközök
 
Humán erőforrásigény: min. 2 fő (mentor és/vagy önkéntes)

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Igyekszünk minden 
alkalommal szezonális gyümölcsöt és/vagy zöldséget is használni, és szempont az egész-
séges táplálkozás népszerűsítése. Kapcsolatunk van egy olyan multinacionális céggel, 
ahol sok külföldi ember dolgozik, így egy félév során egy-egy más országból származó 
önkéntes vezette a főzőklubot, olyan ételeket elkészítve, amely hazájára jellemző.
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A TANOdA NEVE: Mosonmagyaróvári Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 9200 Mosonmagyaróvár, Barátság u.29.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00007
ELÉrhETŐSÉg: +36-20-237-8749

MISI, A „TANOdA-CICÁNK” 
 
Célcsoport: 
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
       
Létszám: 
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél: 
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés 
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés 
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás 
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: természet- és állatvédelem 

 
A cél ismertetése: természet- és állatvédelemre, környezetvédelemre nevelés 

A jó gyakorlat leírása: A tanoda gyermekközössége „örökbe fogadott” egy kóbor macskát, 
melynek gondozását, nevelését felvállalta. E tevékenység keretében minden gyermeknek 
feladata van. Ezek elvégzése közben a gyermekek segítik egymást, amelynek módjáról, 
mikéntjéről kötetlen beszélgetés keretében be is „számolnak”.  
Időtartama: folyamatos 

Előkészület: folyamatos 

Eszközigény: állateledel, tálkák, alom, fekvőhely 
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Humán erőforrásigény: állatorvosi ellátás (a Menedék Állatvédő Alapítvány fedezi a költ-
ségeket), pedagógusok, tanulók 

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: A fejlesztési célok 
„sokasága” is bizonyítja azt, hogy ez a kisállatgondozás hányféle terület fejlesztésére szol-
gál a gyermekek nevelésében. A tapasztalatok egyértelműen pozitívak. A gyermekek nem 
csupán szeretik a macskát, hanem felelősséggel tesznek is érte, s mindeközben számta-
lan ismerettel gyarapodnak.  
Következetességre, rendszeretetre nevel ez a mindennapos feladat. Hétvégeken is gon-
doskodnak az etetéséről, figyelemmel kísérik a cica mozgását, területét. Játszanak is vele, 
hisz megtanulták, hogy az élethez a szeretet is szükséges. Nem mindegyik gyermek ked-
vence a macska, de tudják, hogy ennek ellenére el kell fogadniuk, tiszteletben kell tartani-
uk, mert ugyanúgy élőlény, mint az ember. Mondhatom, hogy a leghathatósabb fegyelme-
zőeszköz: nincs az a jutalom, tiltás, büntetés, ami felérne vele. Jelenlétében a gyermekek 
halkabbak, visszafogottabbak, egymást figyelmeztetik az esetleges rendetlenségre, az 
ételhulladék összeszedésére. Jutalom, ha a tanulás szünetében megsimogathatják. Úgy 
tapasztaltuk, hogy a cicáról való gondoskodás következtében a gyerekek egymás iránt is 
toleránsabbak. Egyszóval Misi (a macska) a projekt részévé vált. 
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A TANOdA NEVE: Segítő Kéz Tanoda 3.
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 3720 Sajókaza, Ady Endre út 20.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-15-2015-00685
ELÉrhETŐSÉg: rusznyaki@gmail.com

KErTÉSZKEdÉS

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
  
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: A falusi életmód előnyeinek, az egészséges táplálkozásnak újbóli fel-
fedezése.

A jó gyakorlat leírása: Sajókazán a roma közösség nagy része mára már elfelejtette, hogy 
milyen finom is a saját kezünk által megművelt földben megtermett zöldség, gyümölcs. A 
gyerekeknek első körben megmutatjuk a mezőgazdasági munkák alapvető időszakos te-
vékenységeit, megmutatjuk nekik, hogy a megtermelt javakból milyen egészséges, esetle-
gesen tradicionális ételeket lehet elkészíteni. Az ásás és kapálás eredményeként szeret-
nénk azt is elérni, hogy a diákok megbecsüljék az iskolai menzán kapott ételt, és fogalmuk 
legyen arról, hogy nem csak a szupermarketek polcairól lehet „jó ízű” élelmiszereket vá-
lasztani. A megtermelt zöldségből, gyümölcsökből a tanoda berkein belül közös főzéseket 
szoktunk szervezni, ahová a szülőket is meg szoktuk hívni.



36 I. SZOCIÁlIS KOMPETENCIa

Időtartama: tavasztól őszig

Előkészület: nincs

Eszközigény: kerti szerszámok, ültetni való magok és egyéb növények, palánták

Humán erőforrásigény: mezőgazdaságban jártas személy

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Nagyon jó közös-
ségépítő tevékenység és hasznos, szabadban eltöltött idő.

A kép forrása: Pátka Bárányai Tanoda
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A TANOdA NEVE: életre-való életrevalók Szentmártoni Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 4100 Berettyóújfalu, Puskin 10.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-15-201500516
ELÉrhETŐSÉg: +36-70-316-5402; bodnar.andrasne1959@gmail.com
     
     
A TANOdA ÉS A SÉrüLTEK VILÁgA

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
       
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett
     
Fejlesztési cél:

• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• Tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: érzékenyítés, a másság elfogadása

     
A cél ismertetése: A fogyatékossággal élő emberek elfogadása, a velük való együttmű-
ködés gyakorlása.

A jó gyakorlat leírása: A tanodánk mindennapi kapcsolatot ápol a Fogyatékosok és Pszi-
chiátriai Betegek Nappali Ellátó Intézményével. A gondozottak gyakran önkéntesként se-
gítettek a gyerekek ellátásában, vagy együtt játszottak velük. A tanoda kirándulásain és 
közösségi rendezvényein is mindig részt vett néhány fogyatékkal élő gyermek (szüleivel) 
vagy felnőtt fogyatékos személy. Így a mindennapokban természetessé vált a közösség 
számára a jelenlétük. A közösség befogadta és esetenként természetes módon segítette 
őket. 
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Több alkalommal is együttműködtünk a Mozgássérültek és Látássérültek Egyesületével. 
Érzékenyítő programjaik során bemutatták a mozgáskorlátozottak eszközeit, amelyeket ki 
is lehetett próbálni (pl. fehér bot, kerekesszék), vakvezetőkutya-bemutatót tartottak, vala-
mint a sötét szoba segítségével próbálták szemléltetni a látássérültek, vakok élethelyzetét.

Időtartama: folyamatos

Előkészület: együttműködés egy szociális intézménnyel

Eszközigény: közösségi játékok 

Humán erőforrásigény: szociális gondozó, gyógypedagógus, szociális munkás, pedagó-
gusok

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Az első közös progra-
mok csak rövid idejűek voltak. A közösség tagjai nem súlyos fogyatékossággal élők, hanem 
mozgássérültek vagy enyhe fokú pszichiátriai betegek. Nemcsak a gyerekek, de a gondo-
zottak számára is bővelkedtek ezek a programok örömforrásban és sikerélményekben.
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A TANOdA NEVE: Tápi Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 9095 Táp, Kossuth Lajos utca 39.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-15-2015-00646
ELÉrhETŐSÉg: +36-20-524-4455; gretipingiczer@gmail.com;

TANOdA-TÁBOr

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 

Létszám:

1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: A mentoroknak, pedagógusoknak lehetőségük van jobban megismerni 
a gyerekeket, közösségformáló és -erősítő egy ilyen program.

A jó gyakorlat leírása: bentalvás a tanodában

Időtartama: 1-2 nap

Előkészület: a program tematikájától és részleteitől függően sokrétű lehet

Eszközigény: ott alvásra alkalmas tanoda, polifoamok, hálózsákok, közös étkezéshez 
eszközök, tábortűzhöz eszközök
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Humán erőforrásigény: mindenképp szükséges mentor, felnőtt, létszámtól függően több is

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Gyömörén jól bevált 
közösségépítő gyakorlat a tanodában/iskolában való bentalvás.
Miről van szó? A diákok a pedagógusokkal egyetemben egy péntek vagy szombat dél-
után beköltöznek a tanodába. Ezt egy minitáborként kell elképzelni, a gyerekek hozzák a 
polifoamokat, hálózsákokat. Általában egy szalonnasütéssel indul a program, vagy – ha 
van kapacitás – egy közös bográcsozással. Ezt követi egy tábortűz az udvaron, majd a 
„sátorozás” a tanodában. A tábortűz helyett lehet közös, éjszakába nyúló társasozást, 
filmnézést, popcorn-készítést, teaházat, éjszakai túrát, vetélkedőt stb. tervezni. Ez sok 
mindentől függ: a tanoda felszereltsége, a gyerekek életkora, összetétele, érdeklődési 
köre mind meghatározhatja a program kimenetét. 

A gyerekek még inkább sajátjuknak érezhetik a helyet, a jó élmények pedig remek alapot 
teremtenek a kognitív fejlesztésekhez is. 
 

A kép forrása: Pátka Bárányai Tanoda
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A TANOdA NEVE: Tanoda a Halmaji Fiatalokért
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 3842 Halmaj, Fő út 26.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-15-2015-01057
ELÉrhETŐSÉg: +36-30-551-5743; horvathell@gmail.com

OTThONOSABB TANOdA

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek 10–14 éves gyerekek 14–20 éves fiatalok

Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő fölött

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: kreativitás

A cél ismertetése: a tanoda épületének otthonosabbá tétele.

A jó gyakorlat leírása: Közös tervezés után a tanoda épületének otthonosabbá tétele 
közös dekorálással, festéssel, díszítéssel, berendezéssel. 

Időtartama: a tanoda épületének nagyságától függ

Előkészület: közös tervezés, eszközbeszerzés

Eszközigény: dekoráláshoz szükséges eszközök

Humán erőforrásigény: a tanoda munkatársai
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A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: a teljesen üres épü-
letet a szülők segítségével felújítottuk. A festésben, takarításban a gyerekek is részt vet-
tek. A fehér falak inspirálták a gyerekeket a díszítésre. Előzetes tervezés és tervek alapján 
közösen festettünk a falakra. A kézműves foglalkozásokon készített alkotásokat szintén 
felhasználtuk az otthonosabbá tételre. Az ablakok díszítése mindig az évszaknak megfe-
lelően változott. Az épület előterében mindenki elhelyezte festett kézlenyomatát, ezzel is 
érzékeltetve, hogy: „Miénk e hely!”
 

A kép forrása: Pátka Bárányai Tanoda
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TANOdA NEVE: Tanoda a Halmaji Fiatalokért
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 3842 Halmaj, Fő út 26.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-15-2015-01057
ELÉrhETŐSÉg: +36-30-551-5743; horvathell@gmail.com

ZSONgLŐrFOgLALKOZÁS

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 

Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett
     
Fejlesztési cél:

• matematikai kompetenciafejlesztés 
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: A gyerekek koncentrációjának, egyensúlyának és társas együttműkö-
désének fejlesztése. A fizikai állapotuk, testtartásuk javítása, a térben való tájékozódás, az 
irányok felismerésének fejlesztése.

A jó gyakorlat leírása: A mai digitális világban a gyerekek egyre kevesebbet mozognak. 
Az ingerszegény életmód javításának egy kiváló alternatívája a zsonglőreszközös foglal-
kozás. A gyerekek a sokféle eszköznek és a különböző mozgásformáknak köszönhetően 
folyamatosan fejlődnek. Csoportos játékokkal indítunk, ahol a figyelem elengedhetetlen. 
Ezt eszközös gyakorlás követi. Mindenki az egyéni tempójában halad, miközben a zsong-
lőr-tréner folyamatos instrukciókkal látja el gyerekeket a gyors sikerélmény érdekében.
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Időtartama: heti 1,5 óra

Előkészület: a szükséges eszközök beszerzése

Eszközigény: 18 zsonglőrlabda, 10 virágbot, 10 zsonglőrtányér, 10 diaboló, 10 poi

Humán erőforrásigény: 1 fő zsonglőr-tréner

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: A gyakorlatot 
nemcsak fiatalabb korosztály számára tartjuk, hanem egyetemi hallgatók számára is, 
kurzus formájában. Tapasztalataink és a hallgatói beszámolók alapján egyértelműen el-
mondható, hogy a zsonglőrfoglalkozások hatására fejlődik a koncentrációs képesség és 
javul az egyensúly. Sok esetben relaxáló, kikapcsolódó tevékenységként is hivatkoztak 
foglalkozásainkra, így bátran ajánljuk őket délutáni kisebb és nagyobb csoportos foglal-
kozásokként is.
A zsonglőrgyakorlatok végzése kiváló kültéri mozgásforma, ahol nem szab határt terem-
korlát.
A gyakorlatok végzésének előrehaladtával páros és csoportos koreográfiák is összeállít-
hatók.
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A TANOdA NEVE: Kincses Sziget Tanoda Edelényben
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 3780 Edelény, Szentpéteri út 35.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00063
ELÉrhETŐSÉg: kalonorbert@gmail.com;

hOL ÉLüNK?

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
  
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett
     
Fejlesztési cél:

• matematikai kompetenciafejlesztés 
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: természettudományos kompetenciafejlesztés, digitális kompetenciafej-

lesztés

A cél ismertetése: lakhelyünk megismerése, a szociális és állampolgári kompetencia fej-
lesztése, a természettudományi kompetencia fejlesztése, a digitális kompetencia fejlesztése

A jó gyakorlat leírása: 
Hol élünk? Helyezzük el Edelényt a domborzati térképen, tájegység alapján!
A  mai foglalkozáson a környezetvédelmi kompetencia fejlesztése során Edelény városát 
helyezzük el a domborzati térképen, feltérképezve domborzati viszonyait.

Játékos szólánc Edelényhez kötődő témákból
Az anyanyelvi kompetencia fejlesztése során hosszú szóláncot fűztünk Edelényhez kötő-
dő témákból, amelyhez az internetet vettük segítségül.
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Edelény város weblapjának megismerése 
Az informatikai kompetencia fejlesztése során a weblapot vizsgáltuk meg, és megnéztük, 
hogy milyen a felépítése.
 
Időtartama: 180 perc

Előkészület: 30 perc

Eszközigény: feladatlap, toll, ceruza, papír, számítógép

Humán erőforrásigény: 1 fő tanodapedagógus

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: A tanulók nagy ré-
sze nem ismeri azt a várost, ahol az életét éli. Nagyjából tudták csak elhelyezni, hogy 
milyen nagyvárosok találhatók a közelükben. Edelény város weblapját nem ismerték a 
gyerekek. Most láthatták, hogyan épül fel egy weblap, és mennyi mindent lehet megtudni 
egy weblap segítségével egy településről. Ez a gyakorlat variálható más településekre is. 

A kép forrása: Bátonyterenyei Tanoda
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TANOdA NEVE: Kincses Sziget Tanoda Szendrőládon
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 3751 Szendrőlád, Petőfi út 15.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00065
ELÉrhETŐSÉg: bhimrao@bhimrao.hu

POhArAS ZENE

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 

Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: „A zene költői állapot. Ugyanakkor a zene nagy fegyelem is. Szer-
kezet, összhang, amitől ha eltérünk, összeomlik. Egyszerre kinyit, a hisztériáig felhevít, 
ugyanakkor fegyelmez.”6 (Csukás István)
A nyugodt, békés légkör megteremtése, a feszültségek és problémák feloldása úgy, hogy 
a gyermek saját irányítása alatt áll, a problémát maga keresi és oldja meg. A tanulás iránti 
motiváció erősítése, a magatartászavarok és azok válfajainak megszüntetése, a mozgás 
koordinálása, a koncentráció által elért belső nyugalom megismerése, a hallás finomítása, 
a kommunikációs készség javítása, a problémamegoldó képességek erősödése hozzájá-
rul az egyén optimális fejlődéséhez.

6  Csukás István: https://www.citatum.hu/idezet/100002 (2019. 06. 03.)
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Cél a zenei hallás, a ritmusérzék, a finommozgások és a figyelem-koncentráció fejlesz-
tése; zenei élmény szerzése; valamint az együttműködés fejlesztése, ami segíti a zenei 
írást-olvasást. 

A jó gyakorlat leírása: A poharas zene tanulása irányított formában történik. Egy elter-
vezett ütemsort, dal,- vagy zenerészletet mutatunk a gyerekeknek, amelyben egy színes 
műanyag pohár is szerepet kap. A gyerekek a bemutatás után begyakorolják a hallott 
motívumot, a hangsor ismétlésével zene keletkezik, amelynek egyediségét a gyerekek 
előadása adja. Az előadások mindig egyediek.

Időtartama: 20-30 perc

Előkészület: nincs

Eszközigény: színes műanyag poharak

Humán erőforrásigény: 1 fő pedagógus

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: a zene tanulása 
nagy koncentrációt igényel a gyerekektől. A gyakorlatok elvégzése során különösen a jobb 
és bal kéz koordinációja, valamint a szem-kéz koordináció kerül előtérbe, továbbá fejleszti 
a gyakorlat a rövidtávú memóriát, az ütemérzéket és a zenei hallást.
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A TANOdA NEVE: Kincses Sziget Tanoda Szendrőládon
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 3751 Szendrőlád, Petőfi út 15.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00065
ELÉrhETŐSÉg: bhimrao@bhimrao.hu

hOgy TETSZIK A SZOMSZÉdOd?

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
     
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7-10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: Feszültségoldás, helyzetfelismerés, mozgásfejlesztés.

A jó gyakorlat leírása: A gyerekekkel körbe rakjuk a székeket, mindenki leül, és a játék-
vezető beáll a kör közepébe. Megkérdezi az egyik tanulótól: „Hogy tetszik a szomszédod?” 
Három válaszlehetőség van:
1. „Tetszik”: ekkor a két szomszéd és a megkérdezett a helyén marad, a többiek helyett 
cserélnek.
2. „Nem tetszik”: ekkor egy további kérdés hangzik el:
3. „Ki tetszik helyette?”: ha a válasz „senki”, ebben az esetben mindenki helyett cserél, ha 
pedig a megszólított megnevez két embert, akkor a két szomszéd és a két megnevezett 
cserél helyet.
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Időtartama: 20-30 perc

Előkészület: székek kirakása

Eszközigény: székek

Humán erőforrásigény: 1 fő (mentor)

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Nagyon jó ez a gya-
korlat érdeklődés fenntartására; vidámságot teremt, feszültségoldó. Kis helyigényre van 
szükség hozzá. Nagy előnye, hogy senki sem esik ki, mindenki végig a játékban maradhat, 
így végig fenntartható a gyerekek érdeklődése.
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A TANOdA NEVE: Lájkold a tudást a Vasgyárban! I.
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 3533 Miskolc, Lónyai Menyhért utca 4/2. 23412/2/A/2
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00028
ELÉrhETŐSÉg: kalantanoda@freemail.hu;

SZAK-MA!

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 

Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: A gyerekek minél több szakmát ismerjenek meg, ami segíthet nekik a 
későbbi pályaválasztásban.

A jó gyakorlat leírása: A gyerekek csoportban dolgoznak. Kártyákat húznak, amelyen 
egy-egy szakma neve található. Okoseszközök segítségével utána olvasnak az adott 
szakmának (milyen végzettség szükséges hozzá, mennyi lehet a fizetésük, miért nép-
szerű), majd prezentációban bemutatják a szakmát. Érveket sorakoztatnak fel, hogy miért 
érdemes azt a szakmát választani. A jó gyakorlat folytatása (a következő foglalkozás), 
hogy a megkeresett pénzt hogyan tudnák beosztani az adott hónapban.
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Időtartama: 20 perc

Előkészület: eszközök beszerzése, okoseszközök előkészítése

Eszközigény: okoseszközök, papír, íróeszközök

Humán erőforrásigény: 1 fő szociális végzettségű foglalkoztató 

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: a szakmák választá-
sánál érdemes hagyományos, de nagyobb részt új, 21. századi szakmákat is beválasztani.
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A TANOdA NEVE: Tanoda a Halmaji Fiatalokért
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 3842 Halmaj, Fő út 26. 
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-15-2015-01057
ELÉrhETŐSÉg: +3630/5515743; horvathell@gmail.com

gITÁr- ÉS ÉNEKOKTATÁS

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 

Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: A zenei kompetencia fejlesztése gitár és egyéb ritmushangszerek se-
gítségével.

A jó gyakorlat leírása: A mai kor modern zenéi, autentikus cigány dalok és a gyermekek 
által kedvelt dalok elsajátítása gitárkísérettel. A ritmushangszerek színesebbé, élmény-
szerűbbé teszik az előadott művet. A zene közösségépítő, önbizalom-növelő szerepe elő-
térbe kerül. 
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Időtartama: változó

Előkészület: nincs

Eszközigény: gitár, ritmushangszerek

Humán erőforrásigény: a tanoda munkatársai

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Tanodánkban ének-
tanár segítségével sajátították el a gyerekek a különböző dalokat, mely alkalmat adott 
arra, hogy a gyerekek egy-egy rendezvényen (tanodai zárt, nyílt, községi rendezvények) 
megmutassák képességeiket. A közös produkciókban részt vettek a kevés önbizalommal 
rendelkező gyermekek is. A próbák, gyakorlások alkalmával a közösségen belül egy „ke-
mény, összetartó mag” alakult ki. A zenélés a jó mozgáskészséggel rendelkező gyerekek-
ből előhozta a táncolást is, így lett a produktum komplex.
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A TANOdA NEVE: létra Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 8960 Lenti, Csörgő utca 21.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00017
ELÉrhETŐSÉg: +36-30-943-0907; tanoda.lenti@gmail.com

PrOjEKT AZ üNNEPEK KörÉ

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
  
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: Szerezzenek ismereteket, tapasztalatokat a népi hagyományok, népi 
ünnepek témakörében (pl. az adventi idő ünnepei). 

A jó gyakorlat leírása: November, december hónap jeles napjainak, névnapjainak össze-
gyűjtésével kezdődik a projekt és karácsonyig tart. Jeles (név)napok – mint Katalin, Borbá-
la, Miklós, Luca – népi hagyományainak összegyűjtése (pl. Luca napi népi hagyományok), 
időjós napok összegyűjtése. Versek, zenék keresése, betlehemes játékok tanulása a té-
makörben. Lapos könyv készítése a gyűjtésekből. Halloween-tök faragása, gyertyakészí-
tés mártogatással, díszítés szalvétatechnikával. Adventi koszorú készítése szalmaalapra, 
fenyő-tuja ággal. Jellegzetes karácsonyi ételek-italok készítése, asztaldíszek, dekorációk, 
ajándékkészítés, mézeskalácssütés. Karácsonyi díszek készítése, karácsonyfadíszítés.
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Időtartama: 4 hét

Előkészület: lexikonok, verseskötetek, íróeszközök, karton, szalmakoszorú, gyertyák, dí-
szek, termések, főzési alapanyagok beszerzése. A munkák időbeli ütemezése. Együttmű-
ködés a kollégákkal.

Eszközigény: természetben található anyagok: toboz, dió, fenyőág, főzési alapanyagok

Humán erőforrásigény: drámapedagógus, pedagógus

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Nagyon élvezték a 
tanulók a projektet. Szép, ízléses könyvecskék készültek, amelyekben vissza lehet nézni 
az ünnepvárás eseményeit. A sütés-főzés a kisebbeknek és nagyobbaknak is óriási él-
mény. A finomságok a közösen feldíszített ünnepi asztalra kerültek, az elfogyasztásuk a 
családtagokkal, vendégekkel együtt történt. Sok hátrányos helyzetű tanuló itt látott először 
feldíszített karácsonyfát, kóstolt mézeskalácsot. A projekt sikerén felbuzdulva kiterjesztet-
tük a programot a húsvéti ünnepkörre is.
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A TANOdA NEVE: Bölcs Bagoly Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 4032 Debrecen, Böszörményi út 173.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-15-2015-00389
ELÉrhETŐSÉg: +36-70-392-9912; tanodabolcsbagoly@gmail.com

TÁBLAjÁTÉK-FOgLALKOZÁSOK

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
       
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: logika, kombinációs készség, térlátás, szín, formafelismerés, szabálytu-

dat, önfegyelem

A cél ismertetése: Játszva tanulás a tanulás érzetének minimális szinten tartásával. az 
iskolarendszer által megkövetelt kompetenciák fejlesztése. A társas kapcsolatok normái-
nak erősítése.



58 II. MaTEMaTIKa-lOGIKa

A jó gyakorlat leírása: A foglalkozásokon fontos, hogy figyeljünk a fokozatosságra. Az 
egyszerűbb játéktól a több szabály alkalmazását igénylők felé kell haladni a megismer-
tetésben. Az önkéntesség a játékélmény fontos eleme. A kis házi bajnokságok révén ki-
bontakozó versenyszellem nagyon motiválja a fiatalokat. A foglalkozást vezető nemcsak 
irányító szerepben van jelen, hanem szerves része, játékosa is a csoportnak. 

Időtartama: 45 perc

Előkészület: nincs

Eszközigény: Abalone (a sakk játékhoz hasonló, logikai és kombinációs készségeket 
fejleszt), Abalone Quattro (az alapjáték Abalone 4 fővel játszható változata), Katamino 
(egyszemélyes, a Tetrishez hasonló logikai játék), Qwirkle (a klasszikus szín- és formake-
reső kombinációra, logikus gondolkodásra és taktikázásra ösztönző változata), Scrabble 
Original, Junior Scrabble (szókirakó játék, a szókincs és a kreativitás játéka eredeti és 
gyermekeknek szóló verzióban), Gazdálkodj okosan! (klasszikus táblajáték 2–6 játékos 
számára), Pylos (logikai játék 1-2 játékossal), Rolit (kínai eredetű logikai játék), Pentago 
(kétszemélyes stratégiai játék)

Humán erőforrásigény: szabályismerettel rendelkező felnőtt

A kép forrása: Bátonyterenyei Tanoda
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A TANOdA NEVE: Kincses Sziget Tanoda Edelényben
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 3780 Edelény, Szentpéteri út 35.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00063
ELÉrhETŐSÉg: bhimrao@bhimrao.hu

CSALÁdI KöLTSÉgVETÉS

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
     
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése:
Gyermekek és fiatalok pénzügyi kultúrájának és tudatosságának fejlesztése:

• a család legfontosabb bevételeinek és kiadásainak megismerése,
• a költségvetési egyensúly szerepének felismerése és tudatosítása,
• a családi pénzügyek iránti felelősség tudatosítása.

A jó gyakorlat leírása: 
• Bevezető kérdés: Mi jut eszedbe, ha meghallod azt a szót, hogy költségvetés? (Öt-

letroham.)
• Beszélgetés arról, hogy mit jelent a családban a költségvetés, miért jó, mit jelent a 

bevétel és a kiadás.
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• Gyűjtés: Milyen bevételei és kiadásai lehetnek egy családnak? A feladat elvégzése 
után közös beszélgetés során kiegészíteni a gyűjtött ötleteket, információkat.

• Csoportosítás: Az asztalon található csoportokba rendezni a költségvetési tételeket.
• Számszerűsítés: Egyéni munka esetén a gyerekek saját családra alkalmazva, egyéni-

leg, kiscsoport esetén a személyek különböző paraméterű családokat alkotva, közö-
sen számszerűsítik a bevételeket és kiadásokat, majd a megfelelő csoportok (állandó 
bevételek, nem rendszeres bevételek, kiadások (lakásfenntartási kiadások, élelmi-
szer-kiadások, közlekedési kiadások, a kultúra és szórakozás kiadásai) alá rendezik.

• Egyszerűsített költségvetés készítése: négyzethálós papíron vagy Excel-táblába.
• A tanulságok levonása: egyensúly, megtakarítás, adósság.

Időtartama: változó

Előkészület: nincs

Eszközigény: papír, ceruza/toll
Az asztalokon az alábbi színes feliratok felragasztva:

• „Állandó bevételek”
• „Nem rendszeres bevételek”
• „Kiadások – lakásfenntartás”
• „Kiadások – élelmiszerek”
• „Kiadások – közlekedés”
• „Kiadások – kultúra, szórakozás”

Humán erőforrásigény: a tanoda munkatársai

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Ha a gyerekek kis-
csoportokban két-három fős családot alkotnak, a hozott családi minták könnyen feltér-
képezhetők, lehetőség adódik a különböző nézetek felszínre hozására és ütköztetésére, 
ebből kifolyólag a konfliktuskezelés gyakorlására.
A játékot jól kiegészítheti a Szociopoly7 nevű társasjáték.
 

A kép forrása: https://pixabay.com/hu/

7  http://www.szociopoly.hu/
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TANOdA NEVE: Szántói Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 3881 Abaújszántó, Kassai út 22–24.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-15-2015-00226
ELÉrhETŐSÉg: efjozsef80@citromail.hu

PÁrBAj

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
  
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: Ezt a játékot a szóbeli számolás fejlesztésére használhatjuk.

A jó gyakorlat leírása: A játékosok körben állnak. A játékvezető a kör közepén áll. Hir-
telen feltesz egy matematikai kérdést (szorzás, osztás, kivonás, összeadás, hatványozás 
stb.) és a kérdéssel egy időben rámutat valakire, akinek gyorsan le kell guggolnia és nem 
szabad válaszolnia. Gyorsan válaszolnia kell viszont a mellette álló két játékosnak, akik 
egymásra nézve és egy pisztolyt formálva a kezükkel egymásra mutatnak. Aki előbb vá-
laszol, az benn marad a játékban, a másik kiesik. A játék addig tart, míg csak egy ember 
marad „életben”.
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Időtartama: kb.10 perc

Előkészület: A terem közepén, esetleg a szabadban kell egy hely, ahol a résztvevők kört 
alkothatnak.

Eszközigény: nincs

Humán erőforrásigény: 1 fő játékvezető

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Megpróbálható bár-
milyen témakörű kérdésekkel, így gyakorlatilag a fejlesztési lehetőségek száma végtelen. 
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A TANOdA NEVE: Kincses Sziget Tanoda Perkupán
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 3756 Perkupa, Kossuth út 14.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00064
ELÉrhETŐSÉg: karolykalo@gmail.com

TErüLETFOgLALÓ

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
       
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: A számolási készség fejlesztése. Az összeadás és a szorzás gyakor-
lása.

A jó gyakorlat leírása: A játékot több gyermek is játszhatja egyszerre. Minden gyerek kap 
egy területfoglaló lapot. A játék két, illetve három dobókockával is játszható, korcsoporttól 
függően.
A játékos dob a kockával, s attól függően, hogy az összeadást vagy a szorzást kíván-
juk gyakoroltatni, a dobott pontokat összeadja, illetve összeszorozza. A kapott értéknek 
megfelelő számú négyzetet színez ki a lapon. Az a játékos győz, akinél hamarabb ki van 
színezve az összes négyzet.
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Időtartama: 25-30 perc

Előkészület: dobókockák, lapok előkészítése

A kép forrása: Pátka Bárányai Tanoda

Eszközigény: 2-3 dobókocka, nyomtatott területfoglaló lap

Humán erőforrásigény: 1 mentor

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: A gyerekek nagyon 
szeretik ezt a játékot, hiszen játékos formában gyakorolják a számolást, és a játék által 
növekszik a számolási sebességük.
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 III. SZöVEgÉrTÉS

A TANOdA NEVE: Esély a tanulásra – Hajdúnánási Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíN: 4080 Hajdúnánás, Baross u. 11/a.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-15-2015-00272
ELÉrhETŐSÉg: rirella@gmail.com; +36-70-616-1790;

„gyűjTÉS”
     
Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
       
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

     
A cél ismertetése: A tanodába járó gyermekek önálló, hatékony tanulási módszereinek 
kialakítása, begyakorlása; képességek, készségek, kompetenciák fejlesztése az IKT-
eszközeivel; a kommunikációs képességek fejlesztése; empátiára nevelés; a társas visel-
kedés, a konfliktuskezelés szabályainak gyakorlása.

A jó gyakorlat leírása: A tanulók eleinte saját maguk által választott témakörben gyűjte-
nek önállóan adatokat. Erre két hét áll a rendelkezésükre, mely alatt bármikor kérhetik a 
mentor segítségét. Ezt követően egy néhány perces beszámolót tartanak azokról az is-
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meretekről, melyeket a „projektjük” tanulmányozása alatt elsajátítottak. Ennek során némi 
mentori segítséggel, de viszonylag önállóan tudnak „ráérezni” arra, hogy hogyan tudnak a 
leghatékonyabban tanulni. A tevékenység több motívuma is hasznosnak bizonyul, hiszen 
nem csupán az egyén önálló tanulási technikájának elsajátítása és kommunikációs képes-
ségeinek fejlődése az eredmény, hanem a többi tanuló is új ismeretekhez jut, elsajátítja 
az empatikus viselkedést, valamint a társas együttélés és a konfliktuskezelés szabályait. 
A feladat végezhető csoportos formában is, ahol az együttműködés, az egymásra fóku-
szálás, a team-munka, a konfliktuskezelés alapjainak az elsajátítása is megtörténik; illetve 
amikor már a gyerekek magabiztosan kezelik az IKT-eszközöket és a tanulási technikájuk 
is fejlettebb, akkor a csoport által javasolt témákból van lehetőség választani.
A beszámoló megtartását, illetve a kéthetes gyűjtő-/projektmunkát a mentor azzal köszöni 
meg a tanulónak/tanulóknak, hogy kiválaszthatja/kiválaszthatják a következő tanórán kí-
vüli foglalkozás – adott témához kapcsolódó – tevékenységét.

Időtartama: két hét mentor által segített tanulói felkészülés; majd kb. 15 perc a beszámoló.

Előkészület: nincs

Eszközigény: számítógép/laptop, internetkapcsolat

Humán erőforrásigény: 1 fő mentor

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: A jó gyakorlat alkal-
mazási lehetősége nagyban függ a rendelkezésre álló tárgyi eszközöktől, illetve a gyerme-
kek képességeitől, készségeitől. 
A módszernek több variációs lehetősége van: egyéni munka – team-munka; szabad téma-
választás – kötött témaválasztás; beszámoló kisebb vagy nagyobb csoport előtt, stb.; így 
könnyen adaptálható a helyi viszonyokhoz.
A kipróbálás során a kezdeti időkben sok mentori segítséget igényeltek a gyerekek, és fő-
leg az egyéni adatgyűjtést preferálták. Ahogyan kezdtek jártasabbak lenni az IKT-eszközök 
használatában, illetve abban, hogy hogyan lehet gyorsan és hatékonyan adatokat gyűj-
teni, jobban élvezték a közös munkát. Azonban a nem szabadon választott témakörök 
feldolgozása több alkalommal is nehézségekbe ütközött, amelyet a mentori segítséggel 
sikeresen áthidaltak.
A motiváció szempontjából, míg az belsővé nem válik, fontos az, hogy valamilyen „díja-
zásban” részesüljenek azok a tanulók, akik „dolgoztak”. Ezért jutalmul ők választhatják ki 
a következő tanórán kívüli foglalkozás – adott témához kapcsolódó – tevékenységét.
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A TANOdA NEVE: Iránytű Tanoda Ibrány
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíNE: Ibrány, Óvoda utca 16.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP 3.3.1-15-2015-00684
ELÉrhETŐSÉg: utbanfeled@gmail.com;

TANOdAI újSÁg KÉSZíTÉSE

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
       
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés  
• idegen nyelvi fejlesztés 
• IKT-fejlesztés  
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás 
• konfliktuskezelés 
• kommunikáció 
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás 
• egészségnevelés 
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés  
• egyéb: - 

A cél ismertetése: Egy új, a gyermeki látószög mentén haladó, világfelfedező kis informá-
ciós lap létrehozása. Cél a gyerekek alkotótevékenységének segítése. Igazi alkotás, mely 
gyermekeink szívének mélyéből fakad. Világunkban megszokhattuk, hogy sokszor kéret-
lenül is elárasztanak bennünket a hírek. Érdemes azonban kicsit felkutatni, hogy a 21. 
század információs forradalmában mit is gondolnak a mi gyermekeink, illetve, mi érdekli 
őket, mi köti le őket. No persze a sok kedvelt szórakozás mellett jól megférnek a tanodás 
élménybeszámolók is – csak úgy, gyermeki, egyszerű stílusban, olykor nyakatekerten, de 
mindenképpen szerethetően!

A jó gyakorlat leírása: „Szerkesztőbizottság” létrejötte, akár informatikai foglalkozás ke-
retében. Mindenki a saját érdeklődésének megfelelően választ témát (ennek során kiderül, 
mi érdekli a gyerekeket napjainkban), ahhoz keres pedagógusi vagy mentori irányítást, 
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vagyis inkább segítő támogatás mellett cikkeket, képeket, majd az összeollózott cikkekből, 
saját véleményével megfűszerezve (nem baj, ha gyermeki a fogalmazás, ettől szép!) ösz-
szehoz egy fél vagy akár egy oldalas írást. Az írás szólhat tanodai élményről, de bármiről 
lehet írni, és lehet akár több napot adni a munkára. Egy tanodai munkatárs összegyűjti az 
elkészült műveket, és újságot „varázsol” belőle.  

Eszközigény: számítógép, laptop, tabletek 

Humán erőforrásigény: a tanoda munkatársai

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Ibrányban „Álomból 
valóság” címmel létrehoztuk első tanodai újságunkat, aminek szerkesztői teljes egészé-
ben a gyermekek voltak.   

 

A kép forrása: Bátonyterenyei Tanoda 
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A TANOdA NEVE: Dominó Tanoda (a csepeli gyerekekért)
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíNE: 1221 Budapest, Kossuth Lajos utca 22.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: vEKOP-7.3.2-16-2016-00017
ELÉrhETŐSÉg: +36-1-299-0471; kompania@kompania.hu

jELES NAPOK – A MAgyAr TALÁLMÁNy NAPjA

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
       
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés   
• szövegértés-fejlesztés  
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés  
• idegen nyelvi fejlesztés 
• IKT-fejlesztés  
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás 
• konfliktuskezelés 
• kommunikáció 
• közösségépítés 
• motiválás
• energizálás 
• egészségnevelés 
• pályaorientáció 
• személyiségfejlesztés  
• egyéb: -

     
A cél ismertetése: Az általános ismeretek bővítése, a korábbi ismeretek rendszerezési 
készségeinek fejlesztése. Kooperatív készségek és csoportos kommunikáció, a csoport-
ban való feladatmegoldás elsajátítása. Különböző részfeladatok koordinálási készségé-
nek fejlesztése, a csoportmunkán belüli szerepek kialakítása.

A jó gyakorlat leírása: a gyakorlat során a gyerekek a magyar találmány napjára készítenek 
közösen plakátot. A feladat rövid bevezetéseképp az adott jeles napot a mentor néhány mon-
datban bemutatja. A két előre kinyomtatott A/4-es lap egyikén különböző hazai találmányok 
képei, illusztrációi, a másikon pedig az ezekhez kapcsolódó rövid állítások, érdekességek ta-
lálhatóak. A gyerekeknek ezeket kell összepárosítani egymással, ezután kivágni, majd elren-
dezni őket egy nagyobb, A/3-as kartonlapon, és az így elkészített plakátot közösen kidekorálni.

Időtartama: 10 perc
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Előkészület: plakáteszközök nyomtatása, eszközök előkészítése

Eszközigény: A/3-as vagy nagyobb kartonlap, előre kinyomtatott plakáteszközök (külön 
lapon: képek; külön lapon: rövid feliratok), ollók, ragasztók, színes filctollak (a díszítéshez)

Humán erőforrásigény: 1 fő (mentor)

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Tanodánkban minden 
héten feldolgozunk egy, az adott héten aktuális ünnepnapot/jeles napot. Különféle módszerek 
segítségével visszük közelebb ezeket a gyerekekhez, szem előtt tartva, hogy a gyerekek több-
féle készségüket tudják hasznosítani az egyszerű feladatmegoldások közben. Több eseményt 
is dolgoztunk már fel kvíz vagy plakát formájában, gyakran az adott naphoz kapcsolódóan játé-
kokat, rövid feladványokat kapnak a gyerekek; a hangsúly minden esetben az interaktivitáson 
van, és azon, hogy rugalmasan, könnyedén be lehessen kapcsolódni a jeles napi feladatokba.

1. nap
2017. augusztus 7.

2. nap
2017. augusztus 8.

3. nap
2017. augusztus 9.

4. nap
2017. augusztus 10.

5. nap
2017. augusztus 11.

„Édes 
Magyarország”

• Hazánk megis-
merése  
bélyegeken át

• ételreceptek 
gyűjtése

• Puzzle-ok 
Magyarországról

• Mazsola Tanoda 
logójának 
megtervezése, 
majd temperá-
val megfestése 
festővásznon

• „Barangolás  
Magyarorszá-
gon” térkép 
készítése

• Sütireceptek 
gyűjtése

• Népi  
gyerekjátékok

• Egyedi tervezé-
sű sarok könyv-
jelző tervezése, 
készítése  
és díszítése

• activity-  
magyar  
történelmi  
események

• ételreceptek 
illusztrálása

• Hungarikumok 
gyurmából

• Pörgettyű  
készítése és 
egyedi tervezése

• Válogatás a 
legjobb magyar 
filmekből

• Sütireceptek 
illusztrálása

• Készítsünk tár-
sasjátékot Ma-
gyarországról!

• Fotómontázs 
készítése

• „Mi mindent 
tudok  
Magyarország-
ról” verseny

BIO(sz) tanoda

Napközis tábor

Hétfő Kedd Szerda Csütörtök Péntek

Készítsünk  
társasjátékot!

Puzzle növényekről, 
állatokról

Növények, állatok 
készítése gyurmából

Találós kérdések; 
kedvenc állat vagy 
növény lerajzolása

Verseny

Magyarország védett 
növényei

Magyarország védett 
állatai

Saját készítésű  
állatenciklopédia

Készítsünk tablót a 
nemzeti parkokról!

Állatos ujjbáb  
készítése

Kaktuszkészítés 
kavicsfestéssel

Fűszernövény tároló 
készítése  
gravírozással

Fű-fej készítése

Állatos  
névjegykártyák

Állatos népi  
mozgásos játékok

Fedezzük fel  
lakóhelyünk  
növényvilágát!

Expedíciós játék  
a természetben
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A TANOdA NEVE: Tudástár Tini Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíNE: 6077 Orgovány, Kossuth u. 69.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP 3.3.1-15-2015-00245
TELEFONSZÁM: +36-76-591-035

MESEPÓK

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
       
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés   
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés  
• idegen nyelvi fejlesztés 
• IKT fejlesztés 
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás 
• konfliktuskezelés
• kommunikáció 
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás 
• egészségnevelés 
• pályaorientáció 
• személyiségfejlesztés  
• egyéb: -

A cél ismertetése: Szövegalkotás gyakorlása játékosan

A jó gyakorlat leírása: A gyerekek kört alkotnak a székeken ülve. Középen ül a „Mese-
pók”, kezében egy gombolyag fonallal. A Mesepók adja meg a mese, illetve történet témá-
ját (ebben segíthetünk, irányíthatjuk). Megfogja a gombolyag végét, s valakinek odadobja 
a gombolyagot, az illetőnek el kell kezdenie a mesét, majd visszadobja a gombolyagot, de 
úgy, hogy megfogja a szálat. A Mesepók tovább dobja tetszőlegesen valamelyik gyerek-
nek, aki folytatja a mesét/történetet, s így tovább. A végén kialakul a megszőtt meseháló. 
A mesepók irányítja a többieket: ha úgy ítéli meg, hogy az adott játékos nem megfelelően 
folytatja a mesét, vagy túl hosszúra nyújtja, elvághatja a mese fonalát.
Az lesz a következő Mesepók, aki egyben vissza tudja adni a megszőtt mesét, közben 
felgombolyítja a fonalat.
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Időtartama: 30-40 perc

Előkészület: terem berendezése

Eszközigény: pamutgombolyag

Humán erőforrásigény: 1 fő mentor

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Kezdetben lehet a 
pedagógus a Mesepók, később jól fogalmazó gyermekre bízzuk ezt a feladatot.
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A TANOdA NEVE: Lájkold a Tudást Sajószentpéteren, avagy Én a Hálón!
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíNE: 3770 Sajószentpéter, Kossuth Lajos út 155.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00027
ELÉrhETŐSÉg: kalantanoda@freemail.hu;

TALÁLd MEg A hELyEd!

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
       
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés 
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejleszté
• IKT fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: -  

A cél ismertetése: A magyar helyesírás alapelveinek gyakorlása tevékenykedtetve. A mo-
tiváció, a gondolkodás fejlesztése. Tantárgyi támogatás játékos módszerekkel.

A jó gyakorlat leírása: A terem négy sarkába kifüggesztjük helyesírásunk alapelveit: ki-
ejtés elve, szóelemzés elve, hagyomány elve,  egyszerűsítés elve. Ezek után a gyerekek 
szavakat húznak ki (pl. kalapból), amiknek meg kell találniuk a megfelelő helyét, azaz 
hogy a kihúzott szó melyik szabályhoz passzol a négy kitűzött lehetőség közül. Az adott 
csoport ezek után megnézi tagjai kártyáját, hogy mindegyik jó helyre került-e. Kezdődhet 
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a győzködés, illetve a sarokcserék. A végén ellenőrizzük a szavakat és megbeszéljük a 
helyes megoldásokat.

Időtartama: 10 perc

Előkészület: 10 perc

Eszközigény: kártyák

Humán erőforrásigény: 1 fő pedagógus

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Az első játékban ér-
demes ismertebb szavakat választani, hogy a sikerélmény meglegyen az első pillanatban. 
A következő körben lehet nehezíteni.
 

A kép forrása: Pátka Bárányai Tanoda
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A TANOdA NEVE: Újvárosi Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíNE: Szolnok, Dr. Durst János u 3.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00052
ELÉrhETŐSÉg: +36-56-521-012; debrecenine.ili@focenosz.hu;

     
LÉgyCSAPÓS jÁTÉK
     
Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
       
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés 
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: koncentráció 

A cél ismertetése: Idegennyelvi fejlesztés. A meglévő szóismeret elmélyítése. A koncent-
ráció fejlesztése. Csapatmunka, játék.

A jó gyakorlat leírása: A gyerekek két csoportba oszlanak el párosan. Az asztal mellett, egy-
mással szemben állnak. Az első szemben álló pár az 1-es, a második szemben álló pár a 2-es 
stb. Mi színekkel játszottuk. Játék előtt átismételjük párszor. A játékvezető idegen nyelven adja 
az instrukciókat. „Number 1 catch the orange rose.” Amikor elhangzik a „Nr. 1”, akkor az egyes 
pár készül, mert kettejük közül valakinek kell gyorsabban rácsapni a narancssárga rózsás 
kártyára. Aki hamarabb találja el, azé a csapaté a kártya. Ha 2-szer mellé ütnek, akkor ér-
vénytelen a kör. Ez így megy addig, amíg már csak egy kártya marad. Amikor csak egy kártya 
maradt, akkor mindenki felemeli a légycsapóját, mert már csak egy szám fog elhangzani, és a 
gyorsabbé az utolsó lap. Ilyenkor mindenki oda fog csapni, tehát figyelni kell nagyon. 
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Időtartama: 30-35 perc

Előkészület: Páros számú légycsapó, képes kártyák, előtte meg kell tanítani a színeket 
vagy állatokat az adott idegen nyelven

Eszközigény: páros számú légycsapó, képes kártyák

Humán erőforrásigény: 1 fő

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Páratlan számú 
gyereknél az egyik lehet játékvezető, és közben segíthetünk neki. Mi színekkel játszottuk, 
de a gyakorlat bármilyen témakörhöz nagyon jól alkalmazható. Nem kell sorban haladni a 
párok szólításában, de ügyelni kell rá, hogy egyformán szerepeljenek.
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 V. juTALMAZÓrENdSZEr

A TANOdA NEVE: Hajdúböszörményi Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíNE: 4220 Hajdúböszörmény, Esze Tamás u. 2–4.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-15-2015-00269
ELÉrhETŐSÉg: hbtanoda@gmail.com; +36 70/616 17 90

„PENgŐMÓdSZEr”

Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
     
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett
     
Fejlesztési cél:

• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés 
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció 
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: A tanodába járó gyermekek motiválása a tanodába járásra; figyelem-
felhívás a tanulmányi előmenetel fontosságára; a személyi higiéné elősegítése, egész-
ségnevelés; a társas viselkedési szabályok elsajátításának segítése; az esetlegesen elő-
forduló konfliktusok megoldásai módozatainak elsajátítása; az egymásra való odafigyelés 
képességének elsajátítása, közösségépítés.
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A jó gyakorlat leírása: A tanodába járó gyermekek és a mentorok közösen tervezik meg a 
különböző címletű pengők külalakját, formáját. Ennek elkészítése is közös feladat. Ez re-
mek közösségépítő, kreatív, finommotorika-fejlesztő tevékenység, hiszen rajzolás, vágás, 
ragasztás is szerepel a feladatok között. 

Miután elkészülnek a pengők, minden gyerek elkészíti a pengők tárolására szolgáló, saját 
borítékját. 
A mentorok kidolgoznak egy szabályrendszert, amely meghatározza, hogy milyen tevé-
kenységért hány pengő jár. Például, a teljesség igénye nélkül: megjelenés a tanodában 
órarend szerint: 5 pengő; segítség az uzsonna készítésében, mosogatásban, takarítás-
ban: 10 pengő; segítség a kisebbeknek: 10 pengő; jó magaviselet a tanodában: 10 pengő; 
teljesítmény a tanodai fejlesztő tevékenységeken: 5–20 pengő; elégségesnél jobb érdem-
jegy szerzése (tájékoztató füzettel igazolva): 20–25–30 pengő; saját/eDia mérés elkészí-
tése: területenként 25 pengő; stb.
A szabályok kialakítása főként a mentorok feladata, azonban a tanulók is tehetnek ja-
vaslatot. A pengőket a minden hónapban megrendezett pengővásáron lehet elkölteni. Itt 
játékok, édességek, írószerek, tisztálkodási eszközök, piperecikkek állnak rendelkezésre 
nem- és korspecifikusan. 
A megvásárolható cikkek árát a mentorok határozzák meg. A gyermekek kizárólag az álta-
luk gyűjtött pengőmennyiség erejéig „vásárolhatnak”. Amennyiben nincs elegendő pengő 
a gyermek birtokában a „kiszemelt” tárgyra, lehetőség van több hónapig is pengőt gyűjteni. 
A pengővásáron fontos, hogy a tanulók kizárólag a szabályokat betartva vásárolhatnak. 
Tiszteletben kell tartaniuk a társas viselkedés szabályait, és egymás szükségleteit, igé-
nyeit is.

Időtartama: naponta néhány perc a pengők kiosztása, illetve havonta a pengővásár kb. 
2 óra

Előkészület: pengők és tároló borítékok elkészítése (közösen a gyermekekkel), aztán a 
pengők folyamatos rendelkezésre állásának biztosítása; a pengővásárra a cikkek beszer-
zése (lehet adomány is), beárazása.

Eszközigény: kor- és nemspecifikus „megvásárolható” tárgyak (játékok, édességek, író-
szerek, tisztálkodási és piperecikkek); a pengővásár helyszínének (nagyobb terem) be-
rendezése

Humán erőforrásigény: 1 fő mentor

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Ez a fajta motiváci-
ós keretrendszer tanodánkban rendkívül hatékonynak bizonyult. Természetesen rengeteg 
variációs lehetőség van akár a szabályok alakítása, akár a lebonyolítás területén. A ta-
pasztalatok azt mutatják, hogy az első néhány pengővásár nem zökkenőmentes, azonban 
a szabályok tisztázása után nagy örömet tud szerezni a gyermekeknek. Vissza tudják 
vezetni az örömforrást arra a „munkára”, amit elvégeztek, és amit annak elvégzésébe fek-
tettek, és lassan ugyan, de ez belső motiváló tényezővé válik számukra.
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TANOdA NEVE: Hangya Tanoda
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíNE: 7440 Kaposvár, Bajcsy-Zsilinszky utca 6–10.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00059
ELÉrhETŐSÉg: +36-82-311-523; napkerek@gmail.com;

 
LEgSZOrgALMASABB hANgyA

Célcsoport:
6– 10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
     
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett
     
Fejlesztési cél:

• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT-fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció 
• személyiségfejlesztés
• egyéb: –

A cél ismertetése: Vonalak gyűjtése.

A jó gyakorlat leírása: Szeptemberben felkerül a falra egy nagy csomagolópapír, aminek 
a tetejére felírjuk: „Legszorgalmasabb Hangya”, illetve az összes tanodás gyermek nevét. 
Erre kerülnek fel neveik mellé/alá vonalak, ha segítenek a társuknak a leckében, ha elpa-
kolnak, ha egy rendezvényen képviselik a Tanodát, ha az iskolában jó jegyet szereznek, 
ha összegyűjtenek 10 nyomdát a Nyomdás Mappában, ha programjainkon/versenyeinken 
jó eredményt érnek el stb. 
Az a két legszorgalmasabb fiú, illetve lány tanuló, aki a legtöbb vonalat összegyűjtötte a 
félév végéig, jutalmat kap, ami általában egy könyv, toll, füzet, csokoládé, és a félévzáró 
szülői értekezleten / családi napon mindenki előtt vehetik át a jutalmat.
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Időtartama: fél év

Előkészület: csomagolópapír, alkoholos filc, a tanodás diákok nevének felírása a papírra

Eszközigény: csomagolópapír, alkoholos filc

Humán erőforrásigény: a tanoda csoportvezetője

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: a mi tanodánkban 
már nagyon régóta alkalmazzuk ezt a jó gyakorlatot, szerencsére nagy sikerrel. A diá-
kok nagyon motiváltak, rengeteg vonalat gyűjtenek össze félévenként. A szülők is nagyon 
büszkék, mikor gyermekeiket mindenki előtt külön kihívjuk és megjutalmazzuk.
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A TANOdA NEVE: Kilátó Tanoda 
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00099
MEgVALÓSíTÁS hELySZíNE: 3136 Etes, Rákóczi út 94.
ELÉrhETŐSÉg: +36-30-998-7020; didaktikaegyesulet@gmail.com;

LyuKAS gArAS

Célcsoport: 
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
     
Létszám: 
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett
     
Fejlesztési cél: 

• matematikai kompetenciafejlesztés 
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés 
• tanulásmódszertan-fejlesztés 
• idegen nyelvi fejlesztés  
• IKT-fejlesztés 
• zenei fejlesztés felelősségvállalás 
• konfliktuskezelés 
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás 
• energizálás 
• egészségnevelés 
• pályaorientáció 
• személyiségfejlesztés 
• egyéb: gazdasági nevelés, motiváció

     
A cél ismertetése: Ez a jó gyakorlat pozitívan hat a tanodai megjelenésre, s mivel a fel-
nőttkori munka egyik értékmérője az anyagi megbecsülés, a megélhetés biztosításának 
szemléletmódja is fejlődik a gyerekekben a „Lyukas garas” nevű gyakorlat során. Gyako-
rolják vele a beosztást, a hosszabb távú célok tervezését és elérését, a kitartást. Össze-
hasonlítják vele egymás eredményét, fejlődik az önértékelésük és a gazdasági szemlélet-
módjuk. 

A jó gyakorlat leírása: A gyerekek a tanodai munka, a tanodában való megjelenés, a 
tanodai munkához való pozitív hozzáállás, a másokon való segítés, a kiemelkedő teljesít-
mény alapján nemcsak dicséretben részesülnek, hanem a munkájukért plusz elismerést is 
kapnak. Az elismerés itt nem a piros pontok, hanem „lyukas garasok” gyűjtésében valósul 
meg. A gyerekek a tanodában személyes persellyel rendelkeznek, amelybe belehelyezik a 
foglalkozásvezetőktől kapott „lyukas garas”-elismerést. 
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A gyűjtögetés eredményéül a gyerekek a tanév végén a tanoda által beszerzett ajándék-
tárgyak közül választhatnak, vásárolhatnak (pl. körzőkészlet, tollak, számológép, sapka, 
bögre, telefontok stb.). A gyerekek nagyon pozitívan állnak a tevékenységhez, már a félév 
elejétől figyelik a tárgyakat, számolgatják a garasokat, gyűjtögetnek. 

Időtartama: Folyamatosan az egész tanévben, évi, félévi vagy negyedévi ciklusokban. 

Előkészület: Értékelési rendszerbe való bevezetés, szempontrendszer kialakítása, szük-
séges kellékek beszerzése. 
A foglalkozásvezetők felkészítése az értékelés kiegészítésére, a foglalkozásokon való 
azonos elbírálásra vonatkozó megbeszélések (melyik tevékenység milyen díjazásban ré-
szesülhet).

Eszközigény: Lyukas garasok, gyerekenként kb. 100 db (a fakötésű alátét az egész tano-
dai csoportra pár ezer forint, és hosszútávon használható). Ajándéktárgyak lehetőséghez 
mérten, de legalább tanulónként 2-3 darab. 

Humán erőforrásigény: tanodai pedagógusok, foglalkozásvezetők

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: a tanodában több 
éve használjuk ezt a módszert, nagyon hasznos, a gyerekek esetében egyáltalán nem 
csak a tárgyakra beváltható garasok gyűjtésének tudatossága alakul ki, hanem egy el-
fogadott, pozitív motivációs rendszer is belsővé válhat. A gyerekek szeretik és igénylik 
ezt a gyakorlatot, a nevelők szívesen jutalmazzák őket, így a gyerekek büszkék azokra a 
tárgyakra, amelyeket a tanodai munka által tudtak megvásárolni. Már előre terveznek, ami 
a máról holnapra élés veszélyeit csökkenti hosszú távon. A módszer hozzájárult ahhoz is, 
hogy Etes községben a tanodások nemcsak a felzárkóztatásban résztvevő gyerekek, ha-
nem a foglalkozásoknak büszke résztvevői is. Etes községben kiváltságot jelent tanodás-
nak lenni, ami a gyerekek önbizalmát növeli, ami a későbbi élethelyzetek szempontjából 
kiemelkedően fontos tulajdonság. Célszerű inkább rövidebb időszakra, fél- vagy negyed-
évre tervezni, vagy kombináltan alkalmazni az időtartamokat – kisebb ajándékok esetében 
negyedévre, nagyobbak esetében félévre –, ami a takarékoskodás és a beosztás szemlé-
letmódját erősíti.
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TANOdA NEVE: „Menjünk együtt tovább!” – Tanoda program folytatása Olaszliszkán
MEgVALÓSíTÁSI hELySZíNE: 3933 Olaszliszka, Szent István út 20.
PrOjEKTAZONOSíTÓ: EFOP-3.3.1-16-2017-00080
ELÉrhETŐSÉg: +36-47-358-880; olaszliszka.fh@segelyszervezet.hu;

MOTIVÁCIÓS rENdSZEr
     
Célcsoport:
6–10 éves gyerekek  10–14 éves gyerekek  14–20 éves fiatalok 
 
Létszám:
1 fő 2 fő 3–6 fő 7–10 fő 11–20 fő 21–30 fő 30 fő felett

Fejlesztési cél:
• matematikai kompetenciafejlesztés
• szövegértés-fejlesztés
• szociáliskompetencia-fejlesztés
• tanulásmódszertan-fejlesztés
• idegen nyelvi fejlesztés
• IKT fejlesztés
• zenei fejlesztés
• felelősségvállalás
• konfliktuskezelés
• kommunikáció
• közösségépítés
• motiválás
• energizálás
• egészségnevelés
• pályaorientáció
• személyiségfejlesztés
• egyéb: kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia

     
A cél ismertetése: 

• motiválás, tanulásra ösztönzés;
• tanulási motivációt felkeltő/erősítő tevékenység;
• felkészülés a mindennapi élet gazdasági problémáinak, feladatainak megoldására;
• szituációkban, folyamatokban a felelősség szerepének kialakítása;
• önálló döntések meghozatalának gyakoroltatása, a döntési szabadság és következ-

ményeinek felismertetése;
• a tudatos tervezés, az előrelátás, az ellenőrzés, a becslés, a döntés, a kötelességtu-

dat és a tenni akarás erősítése;
• helyes gazdálkodás, beosztás;
• a realitásérzék fejlesztése; 
• a tanuló személyisége „erejének”, épségének növelése (kompetencianövelő stratégia); 
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• a konstruktív életvezetés képességének kialakítása, fejlesztése;
• az eredményes életvezetéshez szükséges készségek, képességek kialakítása, fej-

lesztése;
• az életvezetési, a munkavégzési, a munkavállalói technikák és kompetenciák erősítése;
• a kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia fejlesztése;
• olyan készségek, stratégiák kialakítása, amelyek révén a tanulók képesek lesznek a 

kockázatvállalásra, képesek lesznek tapasztalatok értékelésére;
• annak elősegítése, hogy a gyerekek nyitottak legyenek a gazdaság világa felé – hogy 

pozitív attitűd alakuljon ki bennünk az értékteremtő munka, a javakkal való gazdálko-
dás és a gazdasági ésszerűség iránt;

• annak elősegítése, hogy mérlegelni tudják a döntéssel járó kockázatot, hasznot vagy 
költséget;

• annak támogatása, hogy egyensúlyt találjanak a rövidebb és hosszabb távú előnyök 
között.

A jó gyakorlat leírása: Tanodánkban több éve jól működik a tallérrendszer. A gyerekek a 
délutáni foglalkozások (tanulás, írásbeli és szóbeli feladatok, memoriterek felmondása, fej-
lesztés stb.) és a szabadidős tevékenységek (kézműves foglalkozások, ünnepi műsorok, 
mások segítése, jó példa mutatása, fellépések stb.) során hozzáállásuk és teljesítményük 
alapján tallérokat szerezhetnek. Az így kapott jutalmakat a pedagógusok bepecsételik a 
gyerekek névre szóló füzeteibe. A motivációs eszközöket a szekrényekben helyezik el, 
az eszközök közül szabad belátásuk szerint választhatnak a gyerekek. Akadnak „olcsón” 
megvásárolható eszközök – az áruk 2–5 tallér –, amiket szinte egy napi szorgalmas hoz-
záállás kapcsán is megvásárolhatnak, és vannak olyan tárgyak is, melyekre hónapokon 
keresztül gyűjtögetnek a tanulók. 

Időtartama: egész év

Előkészület: igényfelmérés, motivációs eszközök beszerzése

Eszközigény: a tanulók névre szóló füzete, a pedagógusok pecsétjei, motivációs eszközök

Humán erőforrásigény: a tanoda pedagógusai

A jó gyakorlat kipróbálásának tapasztalatai, variációs javaslatok: Tanodánkban ez a 
jó gyakorlat elérte célját. Kellő módon tudjuk általa ösztönözni a gyerekeket a mindennapi 
munkára, szereplésekre, aktív hozzáállásra. Eleinte szinte minden tanuló elcsábult a tallé-
rokra beváltható, „olcsón” megszerezhető eszközöktől, leginkább ezeket vásárolták, meg-
elégedtek a pillanatnyi sikerrel. A későbbiekben megjelent a tudatos tervezés, gyűjtögetés. 
Képessé váltak lemondani arról, hogy máris megszerezzék a kiszemelt tárgyat, előrelá-
tók lettek, beosztották a megszerzett tallérokat, kezdtek helyesen gazdálkodni „javaikkal”. 
Öröm volt azt tapasztalni, hogy sokan elsősorban nem magukra gondoltak a vásárlás 
kapcsán, hanem igyekeztek szeretteiknek, testvéreiknek, barátaiknak örömet szerezni 
mindennapi munkájuk által. Karácsony előtt nagyon sok tanuló a tudatos tervezésének és 
beosztásának köszönhetően így lepte meg családtagjait ajándékkal.


