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Projekt címe: Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása az Egri Főegyházmegye 

oktatási intézményeiben 

Pályázó szervezet: Egri Főegyházmegye 

Projektben résztvevő oktatási intézmények:  

Fráter György Katolikus Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola  

II. János Pál Katolikus Általános Iskola 

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Liliom Óvoda 

A projekt célja:  

A projekt célja olyan informális és nem formális tanulási –módszerek és tartalmak, illetve az ehhez 

szükséges terek kialakítása az iskolán belül, amelyek: 

- eseti és állandó jelleggel, akár tanórai, akár tanórán kívüli keretek között, iskolai projektmunkában 

fejlesztett tartalmakkal, bemutatókkal, vetélkedőkkel gazdagítják az informális és nem formális 

tanulási lehetőségeket, az adott iskolában és más intézményekben tanuló diákok és tanáraik számára; 

- megfelelő, nyitott teret biztosítanak és eszközökkel segítik többek között az intézmény innovációs 

munkáját, az iskolai projektfeladatok elvégzését, a diákok kreatív készségeinek kibontakoztatását, a 

tanórán kívüli egyén és kiscsoportos tanulást, közös játékot. 

Illetve további cél azon köznevelési intézmények számának növelése: 

- akik a projektmódszert rendszeresen, a részt vevő tanulók arányát tekintve átfogóan alkalmazzák; 

- akik informális tanulás, pl. szervezett közös játék, vetélkedők keretében rendszeresen alkalmaznak 

élménypedagógiai módszereket a kreatív készségek és problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére; 

- akik saját adottságaiknak, erősségeiknek figyelembevételével, átfogó, tematikus, jellemzően 

informális és nem formális tanulási programokat dolgoznak ki és vezetnek be; 

Szakmai tevékenységek: 

Módszertani fejlesztés: 

a) Tematikus keretrendszer kifejlesztése: 

- alap- és kulcskomptenciák fejlesztése 

- a problémamegoldó gondolkodás és a kreatív készségek fejlesztése 

- a lelki és fizikai egészség fejlesztése 

b) Az informális tanulás tartalmainak, szolgáltatásainak bővítését célzó feladatok, tevékenységek kidolgozása 

c) Közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek tartalmi fejlesztése 

Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális tanulás – elsősorban az állandó 

tematika – működtetésére és igénybevételére: képzés 

Az intézmény pedagógusainak és diákjainak felkészítése, képzése az informális tanulás – elsősorban az állandó 

tematika – működtetésére és igénybevételére: felkészítés a programra, bementei mérés, kimeneti mérés 

Az informális tanulási tevékenységek megvalósítása 

a) a kidolgozott állandó tematika működtetése és továbbfejlesztése 

b) közösségfejlesztő programok, közös játékok, vetélkedők, versenyek szervezése, a tevékenységek monitorozása 

és pedagógiai értékelése 

c) a tevékenységek monitorozása és pedagógiai értékelése 

A szolgáltatás megismertetése a célcsoport körében, a programban folyó szakmai munka bemutatása 

a) A tematikus keretekbe ágyazott informális tanuláshoz szükséges, ahhoz közvetlenül kapcsolódó terek 

kialakítása a rendelkezésre álló infrastruktúra kisebb átalakításával 

b) A tanulási tér kialakításához szükséges eszközök, anyagok, segédletek beszerzése, kizárólag az informális 

tanulási tér állandó tematikájához szükséges eszközök, informatikai és multimédiás eszközök, szoftverek, a kreatív 

alkotói tevékenységet segítő eszközök, játékok, bútorok 

c) A fejlesztésekhez kapcsolódóan belföldi, és indokolt esetben külföldi (kizárólag EU tagországok) rövid 

tanulmányutak megvalósítása a fejlesztésben részt vevő pedagógusok számára 

 



Megvalósult tevékenységek: 

Célunk volt az élményközpontú, felfedeztető jellegű tanórán kívüli oktatás megvalósítása szakköri 

keretek között, illetve szervezett közös játékok, vetélkedők keretében. 

A tanulók aktív részvétele szakköri foglalkozásokon és egyéb szervezett programokon. 

Az informális tanulási lehetőségek kialakításán keresztül a neveléshez és képzéshez való hozzáférés 

biztosítása, a nevelés eredményességének és hatékonyságának növelése, átfogó kompetencia- és 

készségfejlesztés érdekében az iskolai oktatást kiegészítő, ahhoz illeszkedő tanórán kívüli programok 

fejlesztése. 

Alap- és kulcskompetenciák fejlesztése: Újságíró szakkör 

  

Problémamegoldó gondolkodás és kreatív készségek fejlesztése: Logika szakkör 

  

A lelki és fizikai egészség fejlesztése: Ép testben ép lélek szakkör 

  

 

 

 



Közösségi programok: 

Hangszerbemutató, koncert és táncház a Zivatar Zenekar közreműködésével 

  

A Csillagos égbolt - Mobilplanetáriumi interaktív bemutató 

  

Bohócok a hóban-Mikulás műsor 

  

Farsangi télűzés – Vagabanda 

  

 



Történelmi dramatikus játszóház 

  

Húsvétvárás – Kreatív nap 

  

Tanévbúcsúztató DÖK-nap 

  

Kávészünet zenés verses irodalmi délelőtt 

  

 



Rézi királylány lesz író-olvasó találkozó 

  

Szabi bűvész Mikulás műsora 

  
 


