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A hatásvizsgálat bemutatása
A tanulmány célja a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program során megvalósított
tematikus informális és nemformális1 tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási
formák és módszerek hatásának vizsgálata az intézményekben, a programban részt vett
gyerekekre és azok családjaira, illetve a pedagógusokra nézve. A tanulmány ismerteti,
hogy a program által nyújtott módszereket (heti tervek, játékok, ötletek, képzésen,
műhelyen és műhelytalálkozón tanultak) milyen mértékben alkalmazták a
pedagógusok
a
hétköznapokban,
illetve
milyen
kognitív,
affektív,
szociális/interperszonális, fizikális (testi) és viselkedésbeli változást figyeltek meg a
programban részt vett tanulókon. A tanulmány ezen felül vizsgálja, hogy a programban
részt vett tanulók szülei milyen hatásokat tapasztaltak, milyen változást figyeltek meg
a gyerekeiken és a tanuláshoz és/vagy iskolához való viszonyukban. Ezen kívül az
intézményvezetők és pedagógusok véleményét is vizsgáljuk azzal kapcsolatban, hogy
milyen változásokat érzékeltek a program következményeként.
A hatásvizsgálat eredményei hozzájárulnak a program értékeléséhez, ezáltal egyfajta
minőségbiztosítási eszköznek is tekinthetők. Megszabhatják a program esetleges
továbbfejlesztésének irányait, elősegíthetik oktatáspolitikai döntések előkészítését.
A hatásvizsgálat információkat szolgáltat a kitűzött célok teljesüléséről és a program
végrehajtásának minőségéről, képes azok megvalósításának, megvalósíthatóságának a
felülvizsgálatára, mindemellett a konzekvenciák levonása révén támogatja a jövőbeni
fejlesztések (programok) minőségének javítását.

Ennek tükrében három célcsoportot kerestünk meg:
-

intézményvezetők: mélyinterjú,
pedagógusok: fókuszcsoportos interjú,
szülők: online kérdőíves megkérdezés.

A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program újdonság a magyar oktatáspolitikában, és
alapfeltevésünk, hogy a programban résztvevőknek pozitív a megítélésük a
programmal szemben. Az érzékelt hatásokat Rickinsonnak és munkatársainak2 a
szabadban, természetben – azaz valós tanulási terepen – végzett tanulás terén 2004ben publikált kutatásait felhasználva, az általuk ismertetett négy kategória mentén is
vizsgáljuk, amelyek az alábbiak:

1

A magyar helyesírás jelenleg érvényben lévő szabályai szerint egybe kell írni a „nem” és a „formális” szavak kapcsolatát akkor,
amikor a tanulás egy speciális típusáról beszélünk („nemformális tanulás”). Kiadványunkban e szabály szerint jártunk el. Nem
változtattuk meg azonban a két szó különírt változatát azokban az esetekben, amikor a kifejezés („nem formális tanulás”) egy
régebb óta futó projekt vagy alprojekt címében, vagy korábban megjelent szakkönyv, szaktanulmány hivatalos címében különírva
szerepelt, hiszen tulajdonneveket visszamenőleg nem változtathatunk meg.
2 https://www.informalscience.org/sites/default/files/Review%20of%20research%20on%20outdoor%20learning.pdf. A letöltés
ideje: 2021. április 21.
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● kognitív hatás: leképező és folyamatjellegű tudásszerzés, megértés, tanulói
teljesítmények és kapcsolódó készségek;
● affektív hatás: személyes attitűdök, értékek, hiedelmek, meggyőződések és
önkép;
● szociális/interperszonális hatás: kommunikációs készségek, csoportkohézió,
szociális kapcsolatok, együttműködés stb.;
● fizikális (testi) és viselkedésbeli hatás: testi egészség és fittség, pszichomotoros
fejlődés, személyes cselekedetek.

Feltételezzük, hogy3:
-

kognitív hatás: a tanulók teljesítménye javult, az új ismeretek befogadására
fogékonyabbak lettek;
affektív hatás: a tanulók motiváltabbak, elfogadóbbak, türelmesebbek,
megértőbbek és önállóbbak lettek;
szociális/interperszonális hatás: a csoportkohézió erősödött, a közösségfejlesztő
hatás egyértelműen érzékelhető volt, a tanulók együttműködése fejlődött;
fizikális (testi) és viselkedésbeli hatás: a tanulók megismerkedhettek az
egészséges táplálkozással, mozgáskoordinációjuk és pszichomotoros
képességeik fejlődtek, és a személyes higiénia elsajátítására is lehetőségük nyílt.
(A hátrányos helyzetű régiókban erőteljesebb ez a hatás.)

A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program rövid áttekintése
A program a szorgalmi időszakon kívül 2018 és 2019. június 3. és 4. hetében valósult
meg, amelynek keretében a magyarországi köznevelési intézmények 1–7. évfolyamos
diákjai 5 napos napközis vagy bentlakásos közösségi alkalmon vehettek részt
pedagógusaik vezetésével. A programban megvalósuló tanulási alkalmak nem
hagyományos iskolai tanórák voltak, hanem élményeket és tapasztalati tanulást
fókuszba helyező foglalkozások. Ehhez a program biztosított a pedagógusok részére egy
online felületet, amin 8 témamodul mentén minden évfolyam számára kidolgozott heti
tervek felhasználásával tervezhették meg a pedagógusok a saját diákcsoportjuknak
megfelelő közösségi alkalmakat. Ezek a tartalmak a www.csodaszarvasprogram.hu
címen voltak elérhetőek. A heti terveken kívül találhattak itt a pedagógusok nagyjából
900 ötletet és 800 játékot, amelyekkel színesíthették a programjukat, illetve
megrendelhető programszolgáltatók közül választhattak, akik érdekes programokkal
gazdagíthatták a közösségi alkalmakat. A bentlakásos programokhoz a felületen a
pedagógusok minősített szálláshelyek közül választhattak helyszíneket.
A program épített a tanulók sokféleségére, egyediségére, a társas interakciókon
keresztül történő egyéni kibontakozására. Nevelő hatása a tanulásszervezés különböző
3
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formáiban és élményt nyújtó tevékenykedtetésben jelent meg, fókuszba helyezve a
társas interakciók minőségi fejlesztését. A személyiségfejlődést és a közösségek
működését az élményközpontú pedagógia és a változatos módszerek erősítették.
Mindezzel együtt járt a tanulók bevonódása is az ismeretszerzés folyamatába. A
program egyidejűleg érintette a pedagógusokat, diákokat és a szülőket, ezért az iskola
egészére hatással volt.
A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban 2018-ban 66 268, 2019-ben pedig
86 615 tanuló vett részt a pedagógusok adatszolgáltatása szerint. Bentlakásos
közösségi alkalmon 2018-ban 7 249, 2019-ben pedig 8 966 diák vett részt. A
programok nagy része (90%-a) napközis formában valósult meg. A tanulók
programjainak megvalósítását a két év alatt közel 12 000 fő pedagógus, iskolai
közösségi szolgálatos diák és egyéb önkéntes végezte. A program során a pedagógusok
új képzési formákat próbálhattak ki, a tanulók pedig élményszerű közösségi
alkalmakon gazdagodhattak érdekes, értékes ismeretekkel, tapasztalatokkal.

A hatásvizsgálat módszertanának rövid bemutatása
A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban részt vett fenntartók intézményeiben
személyes interjúk felvételét terveztük 2020 tavaszán, de a rendkívüli járvány (COVID19) hatására a helyszíni interjú felvételeket nem tudtuk megvalósítani, és csupán 2020.
szeptember 22-e és november 24-e között került rájuk sor, akkor is online formában.
A vizsgálatban 12 tankerületi központ, 1 egyházi fenntartású intézmény és 1 közhasznú
társaság által fenntartott intézmény iskolái vettek részt. Az alapkoncepció szerint
minden fenntartónál két intézményben (kivéve a közhasznú társaság által fenntartott
intézményt) történt a felmérés:
-

-

abban a városban, ahol a fenntartó központja található (amennyiben itt nem állt
megfelelő számú vezető pedagógus rendelkezésre a fókuszcsoportos interjú
megvalósításához, úgy más nagyvárosban történt a megkérdezés);
egy kisebb településen, amelynek lakossága nem éri el a 8 ezer főt.

A mintavétel során figyelembe vettük a programban részt vett fenntartók területi
megoszlását, és eszerint választottuk ki az interjúkba bevont intézményeket. A
vizsgálatba bevont helyszínek kiválasztásánál szempont volt, hogy a kiválasztott
intézményekben minél magasabb legyen a vezető pedagógusok száma, hogy minél
szélesebb körben tudjunk információkat gyűjteni. Ennek tükrében az alábbi helyszínek
bevonására került sor:
-

Nyugat-Dunántúl: Győr, Gyömöre, Bük, Kőszeg;
Közép-Dunántúl: Székesfehérvár, Alcsútdoboz;
Dél-Dunántúl: Kaposvár, Mohács, Villány, Kadarkút;
Észak-Magyarország: Salgótarján, Miskolc, Karancslapujtő, Emőd;
5

-

Észak-Alföld: Görbeháza, Kisvárda, Hajdúböszörmény,
Mátészalka, Nyírlugos, Szolnok, Szajol, Tornyospálca;
Dél-Alföld: Békéscsaba, Kecskemét, Orgovány, Tótkomlós.

Nyíregyháza,

A vizsgálat tehát összesen 27 intézmény bevonásával valósult meg. A megkérdezettek
száma a következőképpen alakult:
-

intézményvezetők: 27 fő;
pedagógusok: 259 fő;
szülők: 424 fő (akik kitöltötték az online kérdőívet).

A program megvalósításának háttere
A 21. században az iskolából kikerülve a további boldogulás érdekében nem lezárt
ismeretanyagra van szükség, hanem olyan komplex ismeret- és készségrendszerre,
mely lehetővé teszi az információszerzést és -feldolgozást az élet minden területén. Az
iskolák szerepe átértékelődött: az ismeret jellegű tudás frontális átadásáról a hangsúly
a tanulók aktív, önszabályozó tanulására helyeződött át. A Csodaszarvas Iskolai
Közösségi Program célja, hogy a tanulók nemformális környezetben sajátítsanak el
tudást, szerezzenek ismereteket, fejlesszenek készségeket, amelyek kellő motivációt
nyújtanak akár az önálló tanuláshoz, akár az életben szükséges kompetenciák
megszerzéséhez.4
Korunk közoktatásának hatékonyságát számos probléma nehezíti. A legnagyobb
gondot a tanulási motiváció és a tantárgyakhoz való viszony folyamatos romlása jelenti.
Az iskolai évek előrehaladtával egyre több tanuló veszti el a tanulási kedvét, és tartja az
iskolát börtönhöz hasonló intézménynek, a tanulást pedig passzív, kényszerű és
unalmas tevékenységnek. Egyre súlyosabb, világszerte jelentkező további probléma az
elidegenedés a saját természetes és szociális környezetünktől: a gyerekek a felgyorsult
világ és a digitalizáció hatására kevés időt töltenek a szabadban, egyre inkább elveszítik
a kapcsolatot az őket körülvevő természeti jelenségekkel, élővilággal.5
A felsorolt problémákra reflektálva a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program célul
tűzte ki az iskolai környezet és légkör javítását, a tanulói közösségek és a tanulók
személyes kompetenciáinak fejlesztését annak érdekében, hogy a tanulók tanulási
kedve, motivációja, teljesítménye, továbbá mentális és fizikai egészsége is javuljon. A
tematikus közösségi alkalmak (akár napközis, akár bentlakásos forma) során
alkalmazott informális és nemformális tanulási módszerek fejlesztik a diákok

https://www.informalscience.org/sites/default/files/Review%20of%20research%20on%20outdoor%20learning.pdf. A letöltés
ideje: 2021. április 21. y%20-%20Digital%20Natives,%20Digital%20Immigrants%20-%20Part1.pdf 5-6. p. A letöltés ideje: 2021.
április 19.
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autonómiáját a tanulási folyamatokban, kézzelfoghatóbbá teszik az ismereteket, ami
hozzájárulhat a diákok motivációjának erősödéséhez.6

A programhoz kapcsolódó fontosabb fogalmak
A tanulás formális, informális és nemformális színterei
Hatásvizsgálatunkban többek között látni fogjuk, hogy mind Magyarországon, mind
szerte Európában a tanulás fogalmának keretei folyamatosan tágulnak, és egyre
gyorsabban változnak.7 „Az egész életen át tartó tanulás olyan kora gyermekkortól
késő öregkorig tartó kognitív folyamat, amely magában foglalja a formális, azaz az
iskolai oktatást éppen úgy, mint a nonformális (bizonyítványt nem adó, kötetlen,
öntevékeny szervezetek keretei között végbemenő, nálunk közművelődési jellegű),
valamint az informális (családi, munkahelyi, a széles társadalmi környezetben
történő) tanulást.”8
A formális tanulás definíciója Tót Éva megközelítésében a következő: „Formális
tanulás alatt azt a tevékenységet értjük, amelyben az életkor szerinti hierarchiába
rendezett tanulócsoportok erre feljogosított és kiképzett oktatók irányítása alatt
tanulnak, a képzés célja, tartalma, időpontja, helyszíne és módja részletesen
szabályozott.”9
A formális oktatás jellemzője egyrészt, hogy kötött, iskolarendszerű és hierarchikusan
felépített. A tanulási-tanítási folyamatot meghatározott bemeneti, illetve kimeneti
követelmények szabályozzák, jellemzője a tantervi tervezettség. Iskolarendszerben
tantárgyak szerint struktúrálódik. Helyszíne alapvetően az iskola mint intézmény, azon
belül pedig az egyes osztálytermek.
Emellett azonban két további tanulási színtere is létezik a tanulásnak, mégpedig a nemformális és az informális. A formálishoz képest két sokkal tágabban értelmezhető
kategóriáról van szó, és az európai oktatáspolitikai trendek évtizedek óta a
nemformális-informális tanulás irányba mutatnak.10 Hatásvizsgálatunk elsősorban a
nemformális és az informális tanulásra helyezi a hangsúlyt.
A nemformális oktatást Komenczi Bertalan így fogalmazza meg: „a nemformális
tanulás (non-formal learning) az oktatási rendszer fő áramán kívül történik, és nem
mindig jellemző rá a részvétel végbizonyítvánnyal történő elismerése.”11

Megvalósíthatósági tanulmány, 133–134.
Megvalósíthatósági tanulmány: 74.
8 Harangi László (2003), 225.
9 Tót Éva (2002), 2.
10 https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/data-visualisations/european-database-on-validation-ofnon-formal-and-informal-learning. A letöltés ideje: 2020. december 20.
11 Komenczi Bertalan (2001), 122–132.
6
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Ebben az esetben még mindig egy tervezett-szervezett formában zajlik a tanulási
folyamat, de jóval kötetlenebb módon, mint a formális tanulásnál. A rugalmasság a
helyszín kapcsán is tetten érhető, ami ebben az esetben már nem feltétlenül az
osztályterem, hanem akár azon kívül is megvalósulhatnak a tanulási folyamatok,
ahogyan az a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program alkalmain is történt. A
nemformális oktatás fókuszában az ismeretbővítéssel egy időben a készség/képesség, az attitűd- és a közösségfejlesztés áll, az oktatás ezen formája a tanulók aktív
részvételét, felelősségvállalását várja el. Az alkalmazott módszereket, vagyis az
ismerethez vezető utat a tevékenykedtetés jellemzi. A formális oktatásban megszokott
munkaszervezéshez képest jelentősen nő a csoportos és páros munkák aránya, továbbá
ez a tanítási-tanulási mód kihasználja az érzékelés valamennyi csatornáját, ellentétben
a formális oktatással, ahol többnyire a hallásra és látásra szűkül a befogadás. A
központban egyértelműen a tanulók állnak, a tanár elsődleges szerepe pedig ebből
kifolyólag szintén változik, és kevésbé ismeretátadó, mint inkább segítő vagy facilitátor
lesz.
A harmadik tanulási forma az informális tanulás, amelyet Tót Éva a következőképpen
határoz meg: „Az informális tanulás lényege annak tervezetlenségében rejlik. Ezeket az
ismereteket nem tudatosan keressük: véletlenül »szippantjuk fel őket«”.12 Az
informális tanulás esetében az előző két kategóriával szemben semmiféle tudatosság
vagy tervezettség nem áll fenn, ez a legészrevétlenebb, de életünk során a
leggyakrabban előforduló tanulási forma. Ebből kifolyólag úgy, mint a másik két
típusnál (formális és nemformális), konkrétan megfogalmazható, egyértelműen
lefektethető adottságok, jellemzők sincsenek.13 Azt azonban kijelenthetjük, hogy a
formális és nemformális tanuláshoz általában informális tanulás is társul. Ez az, ami
egy életen át elkísér minket. Tanulunk az életről a mindennapi teendők közepette,
otthon az ablakban szemlélődve, a konyhában, a boltban, a buszon utazva, egy
ismerőssel beszélgetve stb. Ezek az ingerek mind valami újat tanítanak nekünk.
Az Európai Bizottság az informális tanulást így határozta meg: ,,A mindennapi élet
természetes velejárója. A formális és nemformális tanulási formákkal ellentétben az
informális tanulás nem feltétlenül tudatos tanulás, és lehet, hogy maguk az egyének
sem ismerik fel tudásuk és készségeik bővülését.” A tanulási alkalmak tervezésénél
érdemes tudatosítani ezt a tanulási lehetőséget, és törekedni arra, hogy minél több és
változatosabb tanulási helyzetet teremtsünk.14

Egy gyakorlati példán keresztül szeretnénk rávilágítani arra, hogy mit is jelent e három
tanulási forma.
Példánk a víz különböző halmazállapotainak változása.

Dr. Bajusz Klára (2011), 10.
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/felnottkori_tanulas/32_a_felnttoktat_kompetencii.html
13 Tót Éva (2006), 12.
14 http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/felnottkori_tanulas/11_formlis_nonformlis_s_informlis_tanuls.html
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•
Formális tanulás: a tanár megtanítja, hogy milyen hőmérsékleten milyen típusú
halmazállapot-változás lép fel, amit a tanulók megjegyeznek, lejegyzetelnek, majd ezt
memorizálják.
•
Nemformális tanulás: a tanulók közösen, kis csoportokban, vagy egyénileg,
maguk végezhetnek kísérleteket, amin keresztül megtapasztalják, hogyan változik a víz
jéggé vagy gőzzé és viszont, és e tapasztalat alapján sajátítják el az ismeretet.
•
Informális tanulás: az egyik tanuló egyik nap kinyitja otthon a hűtőszekrényt, és
azt tapasztalja , hogy a hűteni kívánt víz megszilárdult, így víz helyett egy jégtömb
fogadja. Megállapítja, hogy nagyon magas hűtési fokozaton üzemelt a hűtő. A
felforralni kívánt víz pedig hosszabb időre a tűzhelyen maradt, így amikor érte megy,
csak egy üres főzőedényt lát. Az ember így megtanulja, hogy figyelni kell ezekre a
folyamatokra, és egyben a halmazállapot-változásról is információkat szerez.
Az alábbi táblázat összefoglalja a formális és nemformális tanulás jellemzőit:

9

A tanulási-tanítási folyamat során alkalmazott módszerek
Az előzőekben bepillantást nyerhettünk a tanulás formális, nemformális és informális
színtereibe. Folytatásként megvizsgáljuk az egyes színterek oktatási/tanulási
módszereit.
A módszer fogalmát először Johannes Amos Comenius (1592–1670) használta a 17.
században, de sokkal tágabban értelmezte a fogalmat, azaz az oktatás általános
módjaként magyarázta, beleértve az oktatási alapelveket és szervezeti formákat is.
Johann Heinrich Pestalozzi már a gyermeki megismerésnek megfelelő oktatási
eljárásokként határozta meg a módszert jól elkülönítve, speciális fogalomként
értelmezve azt.
Az oktatási módszerek egyik konszenzusos definíciója így szól: „Az oktatási módszerek
az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és a tanuló
tevékenységének részei, amelyek különböző célok érdekében eltérő stratégiákba
szerveződve kerülnek alkalmazásra.”15
Az oktatás módszereit alaposan végiggondolva kell kiválasztani, minden egyes
alkalommal figyelemmel kell lenni a célra, a tartalomra, a meghatározott fázisokra, az
alkalmazhatóságra és a szervezés formájára. A tanulási színterekkel és a módszertani
ismeretekkel kapcsolatos fejlesztés célja nem a meglévő módszerek lecserélése és az
újak kizárólagossá tétele. Segítségükkel a pedagógus a háromféle tanulási forma
arányos, optimális alkalmazásával fokozni tudja a gyerekek örömérzetét és
motivációját, miközben a nevelési és oktatási célokat teljesíti.

A formális tanulás módszerei
A formális tanulás egyik eleme a frontális osztálymunka: „A frontális munka –
hagyományos értelmezésben, a zárt oktatás koncepciójának érvényesülése esetén –
az a szervezési mód, amelyben az együtt tanuló/tanított gyerekek, ifjak tanulási
tevékenysége párhuzamosan, egy időben, gyakran azonos ütemben folyik a közös
oktatási célok érdekében. Alkalmazható az új ismeretek feldolgozásakor,
alkalmazásakor, rendszerezésekor, rögzítésekor és az értékelés folyamán.”16
A frontális osztálymunka tehát az a szervezési mód, amelyben az együtt tanuló/tanított
gyerekek tanulási tevékenysége közös oktatási célok érdekében párhuzamosan, egy
időben, gyakran azonos ütemben folyik. A frontális munkának ez a változata a gyerekek
egységes oktatása érdekében alakult ki. A tanár közvetíti több módszerrel az
ismereteket, majd ellenőrzi, hogy azokat a diákok tudják-e. A tanulók itt passzív
befogadók. Ez a típusú frontális oktatás viszont nem képes a hatékony differenciálásra,
Didaktika (2003): https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/ch10s04.html. A letöltés
ideje: 2021. április 19.
16 https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/ch14s02.html. A letöltés ideje: 2021. április
19.
15
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a tanulók egyéni képességeinek figyelembe vételére. A diákok jellemzően életkor
szerinti bontásban tanulnak. Ez a típusú oktatás a tanárt állítja középpontba. A magyar
oktatási rendszerben a tantermi gyakorlat, a pedagógiai kultúra, a tantervek és a
tankönyvek rendszere nagy százalékban ennek a hagyományait viszi tovább.17
Összegyűjtöttük a teljesség igénye nélkül a formális tanítási-tanulási folyamat
legjellemzőbb módszereit, melyek a következők.
A tanár munkája alapján az előadás élőszóban elhangzó monológ egy adott témáról.
Három fő egységből áll: bevezetés, kifejtés, összegzés. A magyarázat során
összefüggések, szabályok, tételek megértetésére törekszik az előadó. Három fajtája
van: értelmező, leíró és okfeltáró. Fontos, hogy a magyarázat tervezésekor legyen
pontos célunk, logikus legyen a magyarázat felépítése, tudjuk, hogy a hallgatóság
milyen ismeretekkel rendelkezik, valamint megfelelő példákat alkalmazzunk. Az
elbeszélés szintén monológ formájú, szóbeli módszer. Eseményt, jelenséget,
személy(eke)t, tárgy(ak)at mutat be szemléletesen. Kisebb terjedelmű, mint az előadás.
Más célból és másként adja át az információkat, mint a magyarázat. A kérdezés a
megbeszélés leglényegesebb eleme, de szinte minden oktatási módszerben,
alkalmanként még a magyarázat, elbeszélés, előadás módszereiben is helye van. A
kérdéseket sok szempont szerint lehet csoportosítani. A kérdezés célja, funkciója
szerint a kérdés lehet: érdeklődés- és figyelemfelkeltő; diagnosztizáló és ellenőrző;
információt kérő; szervező, instruáló; gondolkodtató; strukturáló; véleményt,
érzelmeket feltáró. A kérdés mindig legyen pontos, világos, rövid és egyértelmű.
Kérdéseket nemcsak a tanár tehet fel, hanem a tanulók is.
Ezzel máris áttértünk a módszerek tekintetében a tanulók munkája alapján való
csoportosításra. Ilyen a tanulói kiselőadás, amely során a szóbeli átadást nem a
pedagógus, hanem a diák végzi, de a tanár előkészítő munkáját is igényli. Témája lehet
olvasmányélmény, tapasztalat vagy kutatómunka eredménye. A következő típus a
megbeszélés, amelynek célja a tananyag szóbeli feldolgozása kérdések és válaszok
formájában. A kérdéseket feltehetik a diákok és a pedagógus is. A megbeszélés
folyamatosan fenntartja a tanulók figyelmét, ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a
megbeszélés témáját ismerjék a diákok. Fontos, hogy a légkör oldott legyen, mindenki
meg merjen szólalni. A strukturálás a megbeszélés tárgyának és menetének
irányítása. Magába foglalja a lényeges tartalmak kiemelését, bizonyos részek
összefoglalását, a különböző egységek közti összefüggések jelzését. A visszacsatolás
a diákok feleleteire való, értékelést is tartalmazó tanári reakció. A szemléltetés
(demonstráció, illusztráció) során a vizsgálandó tárgy, jelenség tanulmányozása
történik. A demonstrációnak minden diák számára láthatónak, hallhatónak,
érzékelhetőnek kell lennie, hogy a módszer célt érjen.
Az idők során a hagyományos frontális munkának megjelent egy újabb változata is a
nyílt oktatás szellemében. Ez Nagy-Britanniában tűnt fel először a 19. század végén.
Magyarországon az ilyen típusú oktatás a kilencvenes évektől van jelen. A nyílt
oktatás fontos újdonsága, hogy a diákokat és a tanulást állítja előtérbe. Feltétele a
17

Megvalósíthatósági tanulmány: 40-41. p.
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pedagógus alkalmazkodása a diákokhoz, az egyénhez illő módszerek használata, illetve
az együttműködés. Ebben a verzióban a tanulók is részt vehetnek a tanulási folyamat
tervezésében, a kommunikáció pedig már nem egyoldalú, hanem megjelenik benne a
kölcsönösség a vita formájában. A megbeszéléssel ellentétben itt leginkább
vélemények hangzanak el, nem pedig kérdések. A vita nemcsak a tanulók és a
pedagógus között, hanem diák és diák között is zajlik. A jó vita létrejöttének feltétele,
hogy a benne résztvevők figyeljenek egymásra, saját álláspontjukat a valóságnak
megfelelő érvekkel támasszák alá, ugyanakkor a vitapartner érveinek hatására
hajlandóak legyenek véleményük megváltoztatására is. A vita lezárásakor nem csak a
tanáré lehet az értékelő szerep. A vita egy olyan szóbeli dialógus, mely fejleszti a
kommunikációs készségeket, hiszen ez egy dialogikus szóbeli közlési módszer,
amelynek az ismeretek elsajátításán túl célja a gondolkodás és a kommunikációs
készségek fejlesztése. A vitában a tanulók viszonylag nagyfokú önállóságot élveznek, a
pedagógus a háttérből irányítja a vita menetét. Ez a módszer átmenetet képez a
formális és nemformális környezetben megvalósuló jellemző módszerek között.

A nemformális tanulás módszerei
A Didactica Magna (Nagy Oktatástan) című munkájában Comenius újszerű
didaktikai-módszertani alapelveket dolgozott ki, melyek a következők voltak:
szemléletesség, tudatosság, rendszeresség, következetesség, valamint a tananyag
koncentrikus elrendezése. A szemléletesség a tapasztalatszerzést, a megismerés
fontosságát, a tudatosság a tananyag logikusságát, a rendszeresség a tekintély
elutasítását, a következetesség az életkori sajátosságok figyelembe vételét, a tananyag
mélységét és részletes kidolgozottságát jelentette. A koncentrikus tananyag
elrendezésén a tananyag koncentrikus bővítését (az egyszerűtől az összetettig, a
közelitől a távoliig) értjük. Innen indulva eljutunk a cselekvés pedagógiájáig, Ellen Keyig.
A nemformális tanulás sajátossága, hogy úgy tanulunk, hogy közben pozitív
tapasztalatokat és sikerélményeket szerzünk, amelyhez hozzátartozik a szemléletesség
a tudatosság és a következetesség. A nemformális tanulás értéke, hogy szinte
észrevétlenül tesz minket nyitottabbakká, kreatívabbakká és műveltebbekké.18
A nemformális tanulás esetében a helyszín lehet a tanterem a megszokottól eltérő
módon elrendezve, vagy lehet a természet, egy múzeum, könyvtár, színház, gyár,
sportlétesítmény, kalandpark stb. A nem az iskolarendszerben történő (pl. nyári
programokban szervezett) képzések szintén a nemformális tanulás körébe tartoznak.
Mint már szó esett róla, az alkalmazott tanítási módszerek nagy része tevékenykedtető
jellegű. Ez nem passzív tanulói befogadást, hanem aktív, cselekvő részvételt jelent. A
hangsúly a valóságban való tapasztalatszerzésen, az önálló gondolkodáson van. A

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/felnottkori_tanulas/nonformlis_nem_formlis_tanuls.html Letöltés ideje: 2021.
április 19.
18
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nemformális tanulás empirikus úton juttat ismeretekhez, tehát ebben az esetben a
tudás a tevékenységből, a saját tapasztalatból származik, ebből adódóan ez forma
élményszerű tanulást biztosít. A nemformális tanulás során beazonosíthatók az
úgynevezett aktív tanulás módszerei, amelyek a diákok cselekvő részvételére
(aktivitására) építenek a tanulási folyamatban. Az aktív tanulás módszerei esetében
fontos, hogy a pedagógus a tanulók egyéni igényeit felismerje, megszervezze a
személyre szabott fejlesztési folyamatukat, valamint támogassa önálló
tevékenységüket. Ennek tanulásszervezési módja a projekttanulás, a dráma, a
tapasztalati tanulás és a szimuláció, a játék és a kooperatív tanulás.
A projekttanulás olyan tanulási technika, amelynél a megismerés alapja az egyéni és
a csoportos észlelés. A projekt típusa lehet multidiszciplináris (műveltségi területeket
köt össze), interdiszciplináris (nem fűződik műveltségi területhez) és tantárgyi (egy
tantárgyhoz fűződik, de többféle területről származó tudást egyesít). A
tanulásszervezés módja szerint beszélhetünk egyéni, személyes és csoportos projektről.
A projekttanulás a kutatás-keresés élményén alapuló felfedező tevékenység, nem pedig
stratégiaalkotás. Az együttműködő projektcsoportok létrehoznak egy produktumot. A
létrehozási folyamat a projekt leglényegesebb része. E folyamat a diákokat, a
pedagógust, a feladatot és a tanulási környezetet foglalja magába. A problémaalapú
vagy problémaközpontú tanulás nagyon sok hasonlóságot tartalmaz
munkaszervezési szempontból a projektmódszerrel. Témáját mindig a diákok számára
fontos, köznapi, de komplex problémák adják. A diákok feladata a kutatás, az
információgyűjtés és az értelmezés. E módszer abban egyezik a projekttanulással, hogy
mindkettő a tananyag fő tartalmát szeretné feldolgozni a diákok együttműködésével.
Ezeket a problémamegoldó gondolkodás segítségével lehet megvalósítani, ami a
gondolkodás legmagasabb szintje.
A drámamódszerben az ismeretszerzés cselekedve tanulással történik. A résztvevők
egy fiktív világban aktív cselekvőként valós problémákkal találkoznak.
Csoporttevékenységekre épül, felszabadítja a kreatív energiákat, és nem utolsó sorban
élményt nyújt.
A tapasztalati tanulás modelljét David Kolb alkotta meg. A diákok saját
tapasztalataik feldolgozása során jutnak az ismeretekhez, ahol lehetőség nyílik
kezdeményezésre, kísérletezésre, vizsgálódásra.
A szimuláció egy rendszer modellezése úgy, hogy az eredeti érdemi részét megtartja.
További nemformális módszer a kalandpedagógiai foglalkozás, a kísérletező
tanulás, a játék, illetve az élménypedagógia és a felfedezéses tanulás,
amelyeknél az elméleti tudáselemek összerakása helyett konkrét tapasztalatok
eredményezik az új tudást. (Egyszerű példa erre: a tanulók nem a tanár előadásából
tanulják meg, hogy a szélnek ereje van, hanem szeles időben a széliránnyal szemben
kettesével a kezükkel kifeszítenek egy ponyvát, így megtapasztalva, hogyan is
működhet egy szélerőmű.) Mindig a diákok egyéniségéhez, tudásszintjéhez illeszkedik
a tudásépítés. A felfedezéses tanulásnak mint módszertani irányzatnak több fajtája is
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van: a problémaalapú tanulás, a projekttanulás, a dizájnalapú tanulás és a kutatásalapú
tanulás.
A dizájnalapú tanulás képviselői szerint úgy nyerhető el a legnagyobb tudás, ha a
diákok nem kész ismeretanyagot kapnak, hanem valamely konkrét, kézzelfogható
dolgot terveznek, majd valósítanak meg.
A kutatásalapú tanulás esetében is jelen van a tervezés. A tervezés és a kivitelezés
után a diákoknak következtetéseket kell levonniuk a tapasztaltak alapján. Eközben
ismerkednek meg a fogalmakkal, a jelenségekkel, az összefüggésekkel. A kutatásalapú
tanulás esetében a problémáról való gondolkodáson van a hangsúly.
A kooperatív módszerekkel való tanulást az iskolai tanulásban elsők között Spencer
Kagan alkalmazta.19 Európában a kooperatív tanulási módszerek az 1970-es évektől
vannak jelen. Magyarországon is jöttek létre kooperatív szakmai műhelyek. A
kooperatív tanulás kiscsoportos tevékenység, de nem pusztán csoportmunka. Feltétele
az együttműködés, négy alapelv nyomán: egyidejű kölcsönhatások, egymásrautaltság,
egyéni felelősség és egyenlő részvétel. Azonban ha valamelyik alapelv nem teljesül, már
nem beszélhetünk kooperatív tanulásról, csak egyszerű csoportmunkáról. Ez a fajta
tanulási módszer segítség lehet különféle tanulási célok elérésében, diákok tanulmányi
fejlődésében, különböző készségek kialakításában. A pedagógus és a tanuló közötti
kapcsolatban a pedagógus megfigyelőként és segítőként vesz részt. A diákok az
együttműködés során egymást ellenőrzik, megerősítik és támogatják. A kooperatív
heterogén csoportok többféle módon alakulhatnak. Ilyen csoportfajta a vegyes csoport,
a véletlenszerűen összeállított csoport, az azonos érdeklődésűekből álló csoport, illetve
a nyelvileg homogén csoport (ahol a tagok nyelvhasználata ugyanazon a szinten van).20
A kooperatív módszertan alapelvei a következők: párhuzamos interakciók, ösztönző
egymásrautaltság, egyenlő részvétel, valamint egyéni felelősségvállalás és
számonkérés.
Íme néhány jellemző kooperatív módszer:
A csoporton belüli mozaik esetében 4 fős csoportok alakulnak. Minden csapattag
külön témát kap. A hozzájuk tartozó feldolgozandó témát memorizálják, majd
megtanítják egymásnak. A csoportok közti mozaiknál minden csoport kap egy-egy
témát. Az egyes csoporttagok forognak a csoportok között, így a végén minden csoport
megismeri a kiosztott témákat.
A szakértői mozaik esetében a csoporttagokat A, B, C és D jellel látják el. A csoportok
azonos betűvel jelölt tagjai dolgoznak együtt egy adott témában, majd újra összeülnek
az eredeti csapattagok, és átadják az ismereteket egymásnak.
A szóforgónál a csoportok tagjai egymást követően mondják el a véleményüket a
tanár által megadott témáról.
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/tananyagok/felnottkori_tanulas/nonformlis_nem_formlis_tanuls.html. A letöltés ideje: 2021.
április 19.
20 http://fejlesztok.hu/images/modszerek/kooperativ_technikak.pdf
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A három lépcsős interjú egy téma feldolgozásához alkalmazható. Itt is A, B, C és D
jelölést kapnak a csoporttagok. Először A meséli el tudását B-nek, illetve C D-nek. Majd
B mondja el a tudását A-nak, és D C-nek. A következő lépésben a csoporttagok
elmesélik egymásnak, hogy kitől mit hallottak.
A többen a táblánál módszer alkalmazása során a csoportok plakátot készítenek egy
bizonyos témában, amit a csapat egyik tagja a táblánál prezentál.21
Az alábbi ábrán a teljesség igénye nélkül láthatjuk a program szempontjából leginkább
fókuszba helyezett nemformális tanulási módszertanok vizuális összefoglalását:

Az informális tanulás módszerei
A formális és nemformális tanulástól lényegileg különböző informális tanulásnak
többfajta módszere van, amelyek során az ismeret elsajátítása gyakran a tanuló
számára észrevétlenül zajlik. „Az informális tanulás történhet például a családban,
barátokon, ismerősökön keresztül, nyomtatott dokumentumok (könyv, sajtótermék
stb.) tanulmányozásával, számítógép, internet segítségével, valamint más elektronikus
adattároló eszköz felhasználásával.”22 Lényege a tervezetlenségben rejlik. Egyik fajtája
a beszélgetés, ami akkor adhat új tudást, amikor az egyik fél számára addig
ismeretlen információ hangzik el. Megfigyelésen alapuló tanulási módszer is jellemző
az informális tanulás folyamatára. Erre jó példa, amikor a gyerek észleli, hogy a napon
felejtett csokoládé megpuhul, vagy a mélyhűtőbe tett ivóvíz megfagy. Ugyancsak
informális ismeretszerző módszer az együttműködés. Ezzel találkozunk többek
között akkor, amikor az unoka először segít a nagymamának mézeskalácsot sütni, és
21
22

http://fejlesztok.hu/images/modszerek/kooperativ_technikak.pdf
https://www.ksh.hu/docs/hun/xftp/stattukor/felnottoktatas13.pdf
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szinte a nap minden órájában, ahol valamilyen interakció jön létre ember és ember,
ember és tárgy, ember és ismeret között.
Az alábbiakban a fentebb említett különböző tanulási típusok jellemzőit hasonlítjuk
össze három aspektusból:

Aspektusok

Tanulási típusok

Formális

Nemformális

Informális

Definíció

kötött,
iskolarendszerű,
hierarchikusan
felépített, melyben
a
tanulási
folyamatoknak
csak a töredéke
zajlik

terezett, szervezett
keretek
között
megvalósuló,
kötetlenebb
a
formális tanulásnál

tervezetlen,
szervezetlen,
kötetlen,
helytől
független,
élethosszig tart

Tanulási
környezet

iskola,
osztályterem

rugalmas,
de bármely környezet,
szervezett
család,
barátok,
kereteket biztosít, iskola stb.
környezet:
osztályteremben
vagy azon kívül

Tanulási mód

frontális

tevékenykedtető

beszélgetés

tevékenykedtető

tapasztalati

megfigyelés

tapasztalati

aktív

együttműködés

aktív

élményszerű

élményszerű

frontális
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A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program részletes
ismertetése
A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programnak sajátossága volt, hogy a valójában két
projekt, az EFOP-3.3.5.-17 (Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő
iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása) és az EFOP-3.2.15-VEKOP-17
projekt TNFTA alprojektje (A tematikus informális és nem formális tanulási
alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása) együtt alkotott
egy egységet. Míg az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 TNFTA alprojektje a szakmai hátteret
biztosította, addig az EFOP-3.3.5-17 a konkrét közösségi alkalmak megvalósítását
végezte.
A következőkben részletesen bemutatjuk a TNFTA alprojektet, amelynek feladata volt,
hogy a nemformális és az informális tanulási alkalmakhoz szakmai tartalmakat (játék
és ötlettár, heti tervek, szállás- és programszolgáltatások katalógusai) dolgozzon ki, és
azokat egy portálon keresztül elérhetővé tegye a pedagógusok számára, továbbá
felkészítse a megvalósító pedagógusokat – képzés és mentorálás segítségével – a
közösségi alkalom megszervezésére és megvalósítására, illetve szállás- és
programszolgáltatásokat biztosítson a tanulói csoportok számára.
A projekt keretében vállalt feladatokat az alábbi ábra foglalja össze:
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A TNFTA alprojekt ismertetése után részletesen bemutatjuk az EFOP-3.3.5-17
pályázatot is, amely a fent említett szakmai tartalmak felhasználásával megvalósította
2018-ban és 2019-eben a közösségi alkalmakat.

Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 „Tematikus informális és nem
formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák
módszertani megalapozása” című alprojekt (továbbiakban
TNFTA) bemutatása
A projekt indokoltsága
Az Európai Bizottság már az ezredfordulótól szorgalmazza a munka világa, a
társadalom és az oktatás közötti kapcsolat23 szorosabbra fűzését, a tág és átfogó
szemléletmód térnyerésének elősegítését az oktatás terén. E szemléletmódba a
különféle tanulási módszerek és színterek széles skálája beleilleszkedhet, beleértve a
nemformális, az informális és az egész életen át tartó tanulást. A nemformális és
informális tanulási színterek fontosságát már az Európai Bizottság által 2000-ben
megjelentetett Memorandum az egész életen át tartó tanulásról című dokumentuma
is megerősítette.
A nemformális és informális tanulás kérdésköre az oktatáspolitika koncepcióiban, így
az élethosszig tartó tanulásra vonatkozó stratégiában is megjelenik. A stratégia kiemeli,
hogy hazánkban nagyon alacsony a nemformális és informális tanulási alkalmakon
való részvétel: a 25–34 évesek között Magyarországon 7,2%, míg az EU-ban: 19,8%. Az
idősebb korosztályban a különbség még markánsabbá válik: míg hazánkban a 24–65
éves korosztály 12%-a, addig az EU-ban átlagosan a 42%-a vesz részt nemformális,
informális tanulásban.24
Projektünk legfőbb célja, hogy szerepet vállaljon az informális és nemformális
módszertanok széles körű elterjesztésében. Ugyan már Magyarországon is megjelentek
különböző gyakorlatok – úgymint a témahetek, amelyek 2016 óta kínálnak tanulási és
fejlődési lehetőséget a diákok számára előre meghatározott három tematikában
(fenntarthatóság, pénzügyi ismeretek, digitális tudás) –, ám a pedagógusképzés terén
a módszertani tudás túlnyomóan még mindig a tantárgyspecifikus szakmódszertan
fejlesztésére fókuszál.25 A formális iskolai tanulástól eltérő informális és nemformális
tanuláshoz kapcsolódó módszertan elsajátítására a játék- és szabadidő-szervező
pedagógus szakirányú továbbképzések,26 illetve egyéb továbbképzések (pl.
Common European Principles for Validation of Non-formal and Informal learning 2004), 5.
Az egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája a 2014–2020 közötti időszakra.
http://www.kormany.hu/download/7/fe/20000/Eg%C3%A9sz%20%C3%A9leten%20%C3%A1t%20tart%C3%B3%20tanul%C3
%A1s.pdf. A letöltés ideje: 2021. április 21.
25 Báthory Zoltán – Falus Iván (1997): 343–344.
26 Drámapedagógia (Apor Vilmos Katolikus Főiskola, Károli Gáspár Református Egyetem, Wesley János Lelkészképző Főiskola),
játék- és szabadidő-szervező pedagógus (Eszterházy Károly Egyetem), játékmentor (ELTE), játékpedagógia és szabadidő-szervező
(Kodolányi János Főiskola, Pécsi Tudományegyetem), múzeumpedagógiai szaktanácsadó (ELTE, Kaposvári Egyetem, Pázmány
Péter Katolikus Egyetem) szakirányú továbbképzések (www.felvi.hu). A letöltés ideje: 2020. december 18.
23

24
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drámapedagógiai, múzeumpedagógiai) nyújtanak lehetőséget.27 Az itt elsajátított
tudás képessé teszi a pedagógust az „élményszerű szabadidős tevékenység/program
tervezésére, szervezésére, irányítására, amely pozitívan hat a személyiségfejlődésre és
a magatartáskultúrára.”28 Ezen túlmenően már néhány előzményprojektben (TÁMOP3.1.5, TÁMOP-3.1.4, TÁMOP-3.2.3) is kifejlesztettek az informális és nemformális
tanulási alkalmakhoz kapcsolódó módszertanokat és ehhez kapcsolódóan pedagógustovábbképzéseket, ám a fent említett pedagógus-továbbképzéseken elsajátított tudás
alkalmazására nincsen olyan strukturált tér, amely a Nemzeti alaptantervbe illesztve
a teljes közoktatási vertikumot érintené.
Magyarországon a tanév alatti szünetek száma 15 hét,29 amelyből a leghosszabb a nyári
szünet, egybefüggően 11 hét. Sok szülő számára jelent nehézséget, hogy ebben az
időszakban a gyerekek felügyeletét megoldja, és minőségi szabadidős, készség- és
képességfejlesztő tevékenységeket biztosítson számára. Ez fokozottan igaz a hátrányos
helyzetű, illetve a sajátos nevelési igényű tanulók szülei esetében. A köznevelési
rendszer jelen esetben nem nyújt megoldást a tanítási szünetek alatti szabadidő
eltöltésére, ugyanis a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény30 nem kötelezi az általános és középiskolákat arra, hogy nyári
programokat biztosítsanak. Ugyan a piacon számos különböző tematikájú nyári
program közül lehet választani, ám ezeket eltérő minőségben rendezik meg, és ezek a
programok csak korlátozottan illeszkednek a tanulók aktuális tanulmányaihoz.
Elmondhatjuk, hogy ezek a programok nem kapcsolódnak szervesen a közoktatás
szerkezetéhez, nem beszélve arról, hogy magas költségeket rónak a családokra. A
Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program a fent felsorolt hiányosságot hivatott pótolni.
A program közvetlenül a tanév befejezése utáni két hétben valósult meg (2018 és 2019
júniusának 3. és 4. hetében), ezzel is csökkentve a szülők terheit. A programnak ezen
kívül számos célja volt, amelyeket a következőkben ismertetünk.

A TNFTA céljai
Mint ahogy már az előzőekben is említettük, projektünk egyik fókuszában a
nemformális, informális módszerek széleskörű elterjesztése állt. A projekt célja
továbbá az élménypedagógiai módszerek beépítése a nevelési folyamatba a
nemformális tanulás keretei között. A pedagógusok módszertani eszköztárának
bővülése érdekében és a tematikus alkalmak megvalósításához kapcsolódóan
különböző szakmai tartalmakat fejlesztettünk, amelyeket a későbbiekben részletesen
ismertetünk.

A korábbi években játék- és szabadidő-szervező tanári MA mesterszak formájában is elérhető volt (Eszterházy Károly Főiskola,
Soproni Egyetem). A letöltés ideje: 2020. december 18.
28 www.kodolanyi.hu/tovabbkepzes/szakiranyu-tovabbkepzes/pedagogusoknak/jatekpedagogia-es-szabadido-szervezo. A
letöltés ideje: 2021. április 14.
27

29
30

https://eduline.hu/kozoktatas/20200811_20202021es_tanev_tendje. A letöltés ideje: 2021. április 21.
http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=29687.287222. A letöltés ideje: 2021. április 21.

19

A projekt a tanulás közösségi élménnyé formálásának céljából tematikus informális és
nemformális napközis és bentlakásos programokat fejlesztett ki, amelyek a Nemzeti
alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak. A programok
középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek fejlesztése,
kibontakoztatása áll. A létrehozott szakmai tartalmak és a tematikus közösségi
programok megvalósításával a projekt hozzájárul a tanulók kompetenciáinak
fejlesztéséhez (különös módon a szociális kompetenciák fejlesztéséhez), és elősegíti a
tanulói közösségek épülését. A program lehetőséget biztosított arra is, hogy a
pedagógusok közti együttműködés és az iskola, valamint a helyi társadalmi közösségek
közti kapcsolatok is erősödjenek. A projekt elvárt eredménye, hogy a fejlesztések által
javul a tanulók eredményessége, fejlődnek kompetenciáik, az esélykülönbségek
mérséklődnek, valamint a tanulás közösségi élménnyé válhat a gyermekek számára.

Az általános célokon túl a program a következő stratégiai célokat tűzte ki maga elé:
● a konstruktív és értékközpontú nevelés, az egész életen át tartó tanulás iskolai
megalapozása, az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztése, a
köznevelés hátránykompenzációs szerepének erősítése és az Európai Unió
ifjúságpolitikai, fejlesztési területével összhangban az iskolai lemorzsolódás
csökkentése;
● a köznevelés minőségi fejlesztése nemformális és informális tanulási
módszerek megvalósításán keresztül, hangsúlyt fektetve az élményalapú
tanulás módszertani megalapozására, a tanulás közösségi élménnyé
formálására;
● olyan tematikus napközis és bentlakásos programok megvalósítása, amelyek
a Nemzeti alaptantervben megfogalmazott célokhoz, feladatokhoz igazodnak,
középpontjában a tanulók tudásának, készségeinek és képességeinek
fejlesztése, kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő
feltételek biztosítása áll, figyelembe véve, hogy a nevelés és az oktatás színtere
nem csak az iskola lehet. A foglalkozások keretében lehetőség nyílik olyan
tanulási módokra és szervezési megoldásokra, amelyek előmozdítják a tanulás
belső motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak a fejlesztését, az
osztályközösségek megerősödését;
● a nemformális és informális program tartalmi és koncepcionális kereteinek
felhasználásával a Magyarország kevésbé fejlett régióiban található
intézmények 1–7. évfolyamos tanulóinak bevonásával valósuljanak meg a
közösségi alkalmak.

A fenti általános és stratégiai célokat az alábbi részcélokban határoztuk meg:
● a tanulás hatékonyságának és eredményességének növelése a tanulók NATban
foglalt
kulcskompetenciáinak,
különösképpen
a
szociális
kompetenciáinak fejlesztését célzó tematikus programok megvalósítása által;
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● a kidolgozott program széleskörű alkalmazása, az informális és nemformális
tanulási lehetőségekhez való hozzáférés javítása;
● a tematikus programokhoz kapcsolódó szolgáltatások, támogató rendszerek
és kifejlesztett tartalmak, eszközök, kiadványok alkalmazása;
● az oktatás területi egyenlőtlenségeinek tompítása;
● újszerű, a kompetenciafejlesztést támogató tanulásszervezési eljárások
széleskörű alkalmazása;
● a támogató-segítő, kooperatív pedagógiai kultúra és tevékenység
megerősítése;
● heterogén tanulói közösségek kialakítását segítő programok megvalósítása;
● az inkluzív nevelés szakmai támogatása;
● tanulói közösségépítés.

Az EFOP-3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő
iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása program” bemutatása
Mint azt az előzőekben említettük, az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 TNFTA alprojekthez
szorosan kapcsolódott az EFOP-3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai módszerek
alkalmazását segítő iskolai közösségi program kísérleti megvalósítása” című
program, amelynek keretein belül alkalmazták a kifejlesztett szakmai tartalmakat,
illetve megtervezték és megvalósították a napközis és bentlakásos közösségi
alkalmakat.
Ennek a projektnek a központi feladata volt a tematikus nemformális és informális
programok megvalósítása, amelyek az alábbi célokra irányultak:
·

a

végzettség nélküli iskolaelhagyás csökkentése;

·

a köznevelés eredményességének és hatékonyságának növelése;

·

az egész életen át tartó tanuláshoz való hozzáférés elősegítése;

·

az alap- és kulcskompetenciák nemformális eszközökkel történő
fejlesztése.

A programban a Közép-Magyarország Régió (nem konvergenciarégió) kivételével
bármelyik magyarországi intézményfenntartó részt vehetett, aki eleget tudott tenni a
pályázati feltételeknek, és támogatásban részesült.
Pályázatot nyújthattak be a magyarországi köznevelési intézmények fenntartói,
amelyek lehettek állami, egyházi vagy alapítványi fenntartásúak. Kivételt képeztek a
közép-magyarországi és budapesti intézményfenntartók, mivel az uniós finanszírozású
program csak a konvergenciarégió területére vonatkozott. A közösségi alkalmakon a
magyarországi köznevelési intézményekben tanulói jogviszonnyal rendelkező 1–7.
évfolyamos tanulók vehettek részt.
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A nyertes pályázóknak (intézményfenntartóknak) vállalniuk kellett,
együttműködnek a TNFTA alprojekttel és a projektjük megvalósításával:

hogy

o hozzájárulnak az iskolai lemorzsolódás és az iskolaelhagyók számának
csökkentéséhez, valamint az egész életen át tartó tanulás iskolai
megalapozásához;
o hozzájárulnak a tanulói ismeretek, kompetenciák elsajátítását, a személyiség
kiteljesedését elősegítő eszközrendszer továbbfejlesztéséhez;
o hozzájárulnak a tematikus nemformális és informális programok
megvalósítása révén az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kiemelt
projektben kifejlesztett tartalmak alkalmazásához;
o hozzájárulnak az anyanyelvi- és viselkedéskultúra fejlesztését támogató
programok, az egészségnevelési, mozgásfejlesztő és a környezeti nevelési
programsorozatok megerősödéséhez;
o hozzájárulnak a tanulók digitális kompetenciáinak fejlődéséhez;
o hozzájárulnak a pedagógusok módszertani kultúrájának folyamatos
fejlesztéséhez, a pedagógiai kreativitás előtérbe helyezéséhez, összhangban az
új tantervi-tartalmi szabályozókban megjelenő követelményekkel;
o támogatják a köznevelésben az integrált oktatás megvalósulását;
o erősítik a nemformális és informális keretek között, nyitott nevelési-tanulási
környezetben megvalósuló programok, módszertanok szélesebb körű
elterjedését a társadalmi együttműködés erősítéséhez.
A nyertes fenntartóknak a programokat mindkét évben június 3. és 4. hetében kellett
megvalósítaniuk. Egy-egy pályázónak összesen minimum 600 főt kellett bevonnia a
célcsoportból (1–7. évfolyam). Egy közösségi alkalmon akár több évfolyam is részt
vehetett egyidejűleg (intézményen belüli, korosztályok közötti integráció
érvényesülése), ennek a lehetőségnek a mérlegelése a megvalósító intézmény jogköre
volt.

Az iskolában közösségi szolgálatot teljesítő tanulók programokba történő bevonására
vonatkozó elvárások:
Az Iskolai Közösségi Szolgálat keretében az intézmények középiskolás korú diákokat
vonhattak be a program megvalósításba. Ez jó lehetőség volt a diákoknak, mert
kipróbálhatták magukat egy gyerekprogramban, ahol a pedagógusok segítőiként
tevékenykedhettek, és profitáltak belőle az iskolák is, hiszen a gyerekek korban közel
álló segítőt kaptak.
A támogatást igénylőknek tehát lehetőséget kellett biztosítaniuk a 9–13. évfolyamos
tanulóknak az érettségi megkezdéséhez szükséges kötelező közösségi szolgálat
vállalására a szervezett foglalkozásokon.
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Az érettségi megkezdéséhez szükséges közösségi szolgálatot teljesítő tanulóknak részt
kellett venni az Oktatási Hivatal mentormunkatársai által tartott felkészítésen. A
felkészítés és az elvégzett segítői tevékenység beszámítható volt a közösségi szolgálat
50 órás idejébe.

Az EFOP-3.3.5-17 projekt és az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 TNFTA
alprojekt kapcsolódása
Az EFOP-3.3.5-17 „Korszerű pedagógiai módszerek alkalmazását segítő iskolai
közösségi program kísérleti megvalósítása program” nyertesének vállalnia kellett,
hogy a bentlakásos és napközis tematikus tanulási alkalmak megszervezése és
megvalósítása során alkalmazza az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „Tematikus
informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák
módszertani megalapozása” (TNFTA) kiemelt projektben kifejlesztett tartalmakat és
online tervezőfelületet. Továbbá a programban részt vevő napközis és/vagy
bentlakásos csoportot vezető pedagógusnak (csoportonként 1 fő) és a programban részt
vevő további pedagógusoknak kötelezően részt kellett venniük az informális és
nemformális tanulási alkalmak megvalósítására a TNFTA által fejlesztett és szervezett
képzésen vagy mentorálási programon. A bentlakásos programok megvalósítása
azokon a programhelyszíneken volt lehetséges, amelyek a TNFTA által kialakított és
lefolytatott minősítési eljárásban részt vettek, és a portálon elérhetőek voltak.
Az alábbi ábrákon a vizuális megjelenítését láthatjuk a két projekt kapcsolódásának:
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A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program
megvalósulása
A célok elérésének érdekében a fókuszt a tudatos tervezésre, a tanulási és nevelési
célok pontos meghatározásának fontosságára, az adott témakörön belül a
leghatékonyabban működő tevékenységek megválasztására és ezek változatos
módszertannal való feldolgozására irányítottuk. Ehhez kapcsolódóan a pedagógusok
támogatást kaptak a www.csodaszarvasprogram.hu online támogató felületen, ahol
több mint 800 játék, több mint 900 ötlet és 352 élményalapú módszertanra épülő,
részletesen kidolgozott, évfolyamra és tematikára szabott egyhetes program (heti terv)
közül választhattak.
A program a gyerekeknek ingyenes volt. A napközis program a gyermekétkeztetésre
vonatkozó jogszabályok alapján napi négyszeri, a bentlakásos program pedig napi
ötszöri étkezést tartalmazott rászorultságtól függetlenül, így a családi költségvetést
nem terhelte meg. A program a pedagógusoknak is új lehetőségeket kínált azáltal, hogy
az informális és nemformális tanulásra irányította a figyelmet. Mivel a robbanásszerű
informatikai fejlődés következményeként a pedagógus „elveszítette” elsődleges
tudásközvetítő szerepét, így a személyiséget, készségeket, képességeket fejlesztő,
mintaadó énje került előtérbe. Az informális és nemformális tanulásra jellemző
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játékos, élménypedagógiai módszerek segítségével tudja szerethetőbbé tenni az iskolát,
és a maga számára is élvezetesebbé tenni a tanítási-nevelési folyamatot.
A programban megvalósuló – bentlakásos vagy napközis – tanulási alkalmak nem
hagyományos iskolai tanórák voltak, hanem a diákok érdeklődéséhez közel álló témák
szabad feldolgozására adtak lehetőséget a pedagógus irányítása mellett.
A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program újszerűsége leginkább abban ragadható
meg, hogy:
- 8 tematika mentén – 352 egyhetes tematika kidolgozásával – rendszerbe szervezi
a fejlesztést támogató pedagógiai módszereket;
képzéseivel a pedagógiai kultúrába illeszti a képességeket, kompetenciákat
fejlesztő módszereket, ezzel a szabadidő-szervezés és a tanulásszervezés
gyakorlatába integrálta a kidolgozott tartalmakat és pedagógiai módszereket;
- a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programokon keresztül a tanulókat kedvező
iskolatapasztalathoz juttatja, amivel a diákok tanulási motivációját erősíti;
a pedagógiai gyakorlat fókuszába helyezi a tanulók alapvető készségeinek
erősítését;
komplex, egymást kiegészítő egységnek tekinti a tanórai és tanórán kívüli
tevékenységek szervezést, tartalmi elemeit.

A program során kifejlesztett szakmai tartalmak
Heti tervek
A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program célja az egységes szemlélet kialakítása és a
nemformális tanuláshoz szükséges módszertani eszköztár bővítése volt. Ehhez nyolc –
egyszerre több tantárgyhoz is kapcsolódó – témamodulban készültek heti tervek,
amelyek az egyéni képességektől, szocializáltságtól és motiváltságtól függetlenül
fejlesztik a közösséget és a tanulói identitást. Emellett segítik a képességfejlesztést, és
támogatják a készségek kialakulását, amelyek fontosak a tanítás-tanulás folyamatában
is, de később az életben is jelentőséggel bírnak, természetesen úgy, hogy a résztvevő
tanulók számára maga a tanulási folyamat maradandó élményt jelentsen.
A nyolc témamodulban összesen 352 heti terv készült el az 1–11. évfolyam számára.
Minden évfolyam számára 2-2 heti terv érhető el napközis, illetve bentlakásos
közösségi alkalmak lebonyolításához. A két év alatt megvalósított program során a
középiskolások számára készített heti terveket nem próbáltuk ki. Mielőtt bővebben
megismernénk a heti tervek felépítését, szükséges bemutatni a nyolc témamodult.
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Témamodulok
Nomád, kaland
•
A témamodul tevékenységei szabadtéri helyzetekben, fizikailag és pszichikailag
egyformán biztonságos, kontrollált körülmények között valósulnak meg, maximálisan
kiaknázva a szituációkban rejlő tanulási, nevelési és fejlesztési lehetőségeket. A
tevékenységek során a problémamegoldó helyzetek aktív, cselekvő módon, a
tapasztalatok tudatosításán keresztül segítik elő főként a szociális kompetenciák
fejlődését.
Közlekedés, KRESZ – Sport és egészségre nevelés
•
A témamodul az alapvető szükségletekhez tartozó mozgásos tevékenységekkel,
egészséges táplálkozással, a sport, a hobbi és a rekreáció lehetőségeivel, az önismeret
és a társas készségek fejlesztésével, a biztonságos közlekedés szabályainak
megismerésével fejleszti a tanulók kompetenciáit.
Idegen nyelv
•
A témamodul tartalma hozzájárul az idegennyelv-tudás bővítéséhez és más
kultúrák megismeréséhez, amely egyúttal elősegíti a saját nemzeti identitás
kialakítását és erősítését is. A diákok a tanóra keretein kívül szabadabban, életszerűbb
szituációkban fejleszthetik a nyelvtudásukat.
Környezetvédelem, természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás
•
A témamodul holisztikus szemléletű, kiterjed a mentálhigiénés egészség
területére, a pszichés egyensúly és harmónia létrejöttének nevelési lehetőségeire, a
fenntartható gazdálkodás, a tudatos fogyasztói magatartás fontosságának
felismerésére, a környezettudatos döntéshozatal képességének kialakítására.
Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás
•
A témamodulban hangsúlyos szerepet kap a nemzeti kultúra több eleme, mint
például a viselet, a táncok, a zenei elemek, az ünnepi hagyományok, a mesék, az ételek
és az anyanyelvápolás. A tanulók a közösségi programokon való részvétellel – a helyi
adottságoknak megfelelően – a lakókörnyezet vagy a település kulturális,
hagyományőrző, karitatív tevékenységeibe is bekapcsolódhatnak. A közösségi program
az azonosságtudat felépítésében és az identitás őrzésében fontos szerepet tölt be.
Művészeti nevelés
•
A témamodul a művészetek sokoldalú alkalmazási lehetőségeivel a tanulók
személyiségét társas környezetben fejleszti. A napközis és bentlakásos téma egységei
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olyan módszereket, tartalmakat ajánlanak a pedagógusoknak, amelyek alkalmazásával
művészeti tevékenységek közben képesek a tanulók intra- és interperszonális
képességeit célzottan formálni.
Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás
•
A témamodulon belül nagy hangsúlyt kap a felfedezéses és más tevékenységekbe
ágyazott tanulási módszer, amely során a tanulók élményszerűen sajátítják el az IKTműveltség kompetenciaelemeit. A kínált tartalom által megtapasztalják a hiteles
források fontosságát, megismerkednek a relevancia és a hasznosság szempontjaival, a
szelektálás módszereivel, valamint az etikus eszközhasználat alapelveivel is.
Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás
•
A napközis és bentlakásos téma egységei olyan módszereket, tartalmakat adnak
közre a pedagógusoknak, amelyek alkalmazásával komplex – kognitív, affektív,
szociális – hatások érik a tanulót, ezáltal fejlődnek az életben hasznosítható ismeretei,
tapasztalati, életvezetési kompetenciái.
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A kifejlesztett heti tervek illeszkednek a Nemzeti alaptantervhez, építenek a tanulók
sokszínűségére, egyediségére, az individuális képességek társas interakciókon
keresztül történő kibontakozására. Alkalmazásuk során a tanulók személyiségének és
kompetenciáinak fejlesztése mellett kiemelt fontossággal jelenik meg az egész életen át
tartó tanulást támogató egyéni és közösségfejlesztés.
A heti tervek a szorgalmi időszakon kívülre különböző témákat kínálnak meghatározott
tevékenységekkel, ajánlott módszerekkel, gyakorlatokkal, feladatokkal. Minden heti
terv pontosan meghatározza a tanulási és a nevelési célokat, és a program végére elvárt
eredményeket. A tevékenységek feldolgozásához olyan módszereket ajánlanak,
amelyekkel a kitűzött célok és az elvárt eredmények a legoptimálisabban teljesülnek.
Természetesen ezek a módszerek csak ajánlások, a pedagógus élhetett a módszertani
szabadság lehetőségével a heti tervek megvalósításakor. A pilot év (2018) pedagógus visszajelzései alapján a heti terveket is átdolgoztuk, és a következő évben már sokkal
nagyobb módszertani szabadságot engedett meg a program például az idősávok
rugalmas alakításában.

A heti terv szerkezete
Minden heti terv tartalmazza a tanulási és nevelési célokat, valamint ezekhez
kapcsolódva a hangsúlyosan megjelenő, fejleszteni kívánt kompetenciákat.
Tartalmazza a hét várható eredményeit ismeretekre, készségekre, attitűdökre bontva,
a szakmai tartalmak részletes szöveges leírását, valamint a NAT-hoz való kapcsolódást.
A napközis és a bentlakásos közösségi alkalmak heti tervei felépítésükben kissé
különböznek egymástól. Mindkét esetben naponta – 5 napon keresztül – egy délelőtti
és egy délutáni hetiterv-elem (idősáv) van, amely 180 perces időtartamú. A bentlakásos
heti tervek azonban még kiegészülnek egy 90 perces esti idősávval is. Ahogy az ábrán
is látszik, a heti tervek felépítése ily módon „órarendszerű”.

Padkaporos bálban – avagy a Dél-alföldi tanyavilág című bentlakásos heti terv felépítése31

31 Témamodul: Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás (5. évfolyam). Forrás:
www.csodaszarvasprogram.hu. A letöltés ideje: 2020. december 20.
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A délelőtti és délutáni (illetve bentlakásos alkalmak esetében az esti) idősávokban
található hetitervelemek is – hasonlóan magához a heti tervhez – tartalmaznak tanítási
és nevelési célokat, valamint az egyes elemeknél is megtalálhatók a fejleszteni kívánt
kompetenciák és a várható eredmények. Az egyes elemeken belül a különböző
tevékenységek módszertani ajánlással kiegészülve követik egymást. Az elemek
tartalmazhatnak játék- és módszerjavaslatot is, amelyeket szintén a projekt keretein
belül fejlesztettünk ki vagy fejlesztettünk tovább. A továbbiakban nézzük meg ezeket.

Játék- és ötlettár
A heti tervek tevékenységeinek kiegészítésére egy több mint 1700 leírást tartalmazó
online játék- és ötlettár készült, amelyek a nemformális tanuláshoz kapcsolódnak, és a
játékos, élményszerű tanuláshoz nyújtanak segítséget. A játék- és ötlettár
létrehozásával a pedagógusok módszertani kultúrájának bővítéséhez nyújtunk
segítséget. Projektünk hangsúlyozza az élményszerű tanulás fontosságát, így a játék- és
ötlettár létrehozásával hozzájárulunk ahhoz, hogy a játékos tanulás tudatosan,
tervezetten épüljön be a tanulási-nevelési folyamatba. A játék mint a nemformális és
informális tanulás egyik módszere a készség- és képességfejlesztésen túl alkalmas az
ismeretek bővítésére és a tananyagtartalom elsajátítására, emellett nagy szerepe van a
személyiség- és közösségfejlesztésben is.
A játékokhoz rendelt kiemelt fejlesztési területeket az alábbi ábra mutatja:
Problémamegoldás
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Az online játéktárban a pedagógusok különböző szempontok szerint tudtak keresni. A
szűrés során elsősorban a tanítási-nevelési célt, valamint a fejlesztendő
kompetenciákat szükséges szem előtt tartani, hiszen a pedagógiai munkában bármely
játék felhasználásának csak ebben az esetben van értelme. A játéktárban az alábbi
típusú játékok találhatók meg:

Ezen kívül a pedagógusoknak lehetőségük volt korosztály (alsó tagozat, felső tagozat,
középiskola) és időtartam szerint is játékokat keresni.
A játékleíráson kívül a fejlesztők – ahol releváns – speciális javaslatokat és feldolgozó
kérdéseket is megfogalmaztak a pedagógusok munkáját megkönnyítendő. Ugyan a
játék elsősorban örömöt szerez, felszabadít, másodsorban viszont nem szabad
elfelejteni, hogy továbbgondolkodtathat, tanulságos lehet, amely tanulságot feltétlenül
érdemes feltárni és a tanulókkal megbeszélni. A reflexiók megfogalmazása, a
konklúziók levonása szükséges ahhoz, hogy a tanulók közelebb jussanak önmaguk és
társaik megismeréséhez egy-egy játék mélyebb rétegein keresztül, és megértsenek
olyan fontos tapasztalatokat, amelyek alapján képesek lesznek saját fejlődésük
következő feladatait megfogalmazni.
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Az „Egyenesből keresztbe” nevű játék adatlapja a www.csodaszarvasprogram.hu oldalon

Az ötletek tekintetében pedig az alábbi kategóriák mentén van lehetősége szűrni a
megvalósító pedagógusnak a portál felületén:
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Pedagógusok és animátorok felkészítése
A programban részt vett, napközis és/vagy bentlakásos csoportot vezető pedagógusok
(csoportonként 1 fő) számára kötelező volt az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 projekt
keretében szervezett képzések elvégzése,
a programban részt vett további
pedagógusoknak, valamint a napközis és/vagy bentlakásos programokban
közreműködő programsegítőknek, animátoroknak pedig kötelező volt a projekt
keretében szervezett felkészítésen (képzésen vagy mentorálási programon) való
részvétel.
A pedagógusképzések alapvető célja az volt, hogy a pedagógusok átfogó tudást
szerezzenek a tematikus informális és nemformális tanulási alkalmakhoz
kapcsolódóan, és felkészüljenek olyan tematikus közösségi alkalmak szakszerű
vezetésére, melyek informális és nemformális tanulási helyzetekben valósulnak meg.
A képzés nemcsak a programok megvalósítására vonatkozott, hanem egy pedagógiai
innovációra is, amely idővel az iskolai szervezeti kultúra részévé válhat, és
hozzájárulhat ahhoz, hogy a gyerekek közötti esélykülönbségek és a lemorzsolódás
csökkenjenek. Az értékes szabadidő eltöltésének módjai, melyeket a program kínált, a
személyiség és a tanulói közösség fejlődését, a nemzeti identitás fejlődését, továbbá a
pedagógusok módszertani kultúrájának megújulási lehetőségét is jelentette.
A vezető pedagógusoknak és az animátoroknak 2018-ban 30 órás képzést, míg 2019ben 10 órás felkészítést tartottunk. 2018-ban 2827 vezető pedagógus és 342 animátor
végezte el a 3 napos akkreditált képzést, míg 2019-ben 2226 vezető pedagógus és 714
animátor kapott igazolást a 10 órás (1 napos) képzés elvégzéséről.

Animátor
Pedagógus
Összesen

2018
342
2827
3169
tanúsítvány
/
3
akkreditált képzés

2019
714
2226
2940
igazolás / 10
napos órás (1 napos)
képzés

Két év alatt
összesen
1056
5053
6109

A pedagógusképzés során a pedagógusok megismerték a projekt céljait, az EFOP-3.3.517 és az EFOP-3.2.15-VEKOP-17 kapcsolódási pontjait, a heti tervek szerkezetét és azok
felhasználási lehetőségeit az általuk megvalósított tematikus alkalom során. Képessé
váltak testreszabott heti terv létrehozására az online felületen, a heti tervező
segítségével. A képzések során célunk volt a pedagógusok programvezetői
kompetenciáinak fejlesztése és a pedagógusok elkötelezetté tétele az élményszerű
tanulás mellett.
A képzés során a résztvevők egyéni, páros és csoportmunkákkal, szituációs
gyakorlatokkal mélyítették el az ismereteket, kompetenciákat, amelyek a közösségi
program sikeres lebonyolítását támogatták. A képzés módszertani jellemzője a
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kooperatív technikákon keresztül megvalósuló sajátélményű csoportos tanulás volt,
melynek során kiemelt szerepet kapott a tudásmegosztás és a reflektivitás.
Az animátor a tematikus programokon a programvezető pedagógus segítője volt, aki
leginkább játék- és szabadidős tevékenységek kezdeményezője, szervezője, irányítója,
résztvevője volt a gyerekek önismereti és szociális kompetenciáinak kiemelt fejlesztése
érdekében.
Az animátorképzés célja az volt, hogy az informális és nemformális tanulási keretek
között
megvalósuló
tematikus
közösségi
alkalmakra
olyan
felkészült
programlebonyolítók álljanak rendelkezésre, akik tisztában vannak a játék pedagógiai
jelentőségével, és képesek azt fejlesztő gyakorlatként alkalmazni. A képzés fókuszában
tehát a játék mint az élménypedagógia meghatározó eleme állt. A képzés befejezésével
az animátorok képessé váltak a közösségi alkalmak keretében színvonalas szabadidő
tervezésére és megszervezésére, valamint játékok levezetésére.
A képzésen részt vevők főként egyéni, páros és csoportmunkák, valamint szituációs
gyakorlatok során sajátítottak el konkrét játékismereteket, és ismerték meg azok
feldolgozási lehetőségeit. A résztvevők játékmódszertannal és szabadidő-pedagógiával
kapcsolatos ismeretei bővültek, személyes és társas kompetenciákat sajátítottak el,
valamint megismerték a közösségi program kimeneti elvárásait és az azt támogató
módszertani és eszközrendszert.
A vezető pedagógusokon és animátorokon kívül önkéntesek és iskolai közösségi
szolgálatot teljesítő tanulók is segítették a program megvalósulását. Az önkéntesség
társadalmi jelentőségének és elterjesztésének elősegítése érdekében volt szükséges az
önkéntesek bevonása a programok megvalósításába. Az önkéntes munka keretében a
programokban feladatot ellátó személyek mentorok által történő felkészítése kötelező
volt.

Műhelytalálkozók
A 2018-as megvalósítás után szeptember–november között 43 helyszínen szerveztünk
„Fejlesszünk együtt” címmel műhelytalálkozókat több mint 2200 fő részvételével. A
műhelytalálkozók célja elsősorban az volt, hogy a programban részt vevők, az érintettek
– azaz a lebonyolítók (pedagógusok, animátorok), a fenntartók (EFOP-3.3.5-17
pályázat nyertesei), a támogatók (mentorok) és a fejlesztők (az Oktatási Hivatal
szakmai szakértői és fejlesztői) – személyesen találkozzanak, közösen értékeljék a
programot.
Ennek tanulságaként megállapítottuk, hogy a pedagógus- és animátorképzések (3
napos, 30 órás képzés) sok helyen apróbb fennakadást okoztak (főleg a kisiskolákban
nehezen oldották meg a helyettesítéseket), így a következő évben a képzést is
átdolgoztuk, és 10 órás felkészítésben részesültek a megvalósító pedagógusok és
animátorok. A 2019-es megvalósítások után „Tanulni élmény” címmel rendeztünk
műhelytalálkozókat 10 helyszínen, október–november folyamán, 450 fő részvételével.
A műhelytalálkozók célja volt, hogy a résztvevők közösen gondolkodjanak és
34

fejlesszenek együtt a tevékenykedtető pedagógia eszköztárának segítségével az
innovatív tanítási gyakorlat támogatása és fenntartása érdekében, valamint
ismerkedjenek meg ritkábban használt módszerekkel és rendszerekkel.

Szálláshely- és programszolgáltatók
A program lehetővé tette a támogatást elnyert intézmények számára, hogy
programszolgáltatókat vonjanak be közösségi alkalmaik megvalósításába, ezáltal a
gyerekek számára színesebb élményt nyújtsanak. A programszolgáltatás az alprojekt
megfogalmazása szerint olyan szolgáltatás, amelyet a tematikus tanulási alkalmat
szervező pedagógusok szakmai, eszközbeli vagy emberi erőforrás hiányában nem
képesek szolgáltató bevonása nélkül kellően magas színvonalon és biztonságban
megvalósítani.
A minősített programszolgáltatók száma 2018-ban 127 volt, míg 2019-re ez a szám
jelentősen megnövekedett, 241 különböző szolgáltatás közül tudtak választani a
tematikus alkalmat tervező pedagógusok.

Az EFOP 3.2.15 TNFTA alprojektje által biztosított Központi
Programszolgáltatások
A 2019-ben megvalósuló közösségi programok számára az alprojekt a portálon
megtalálható és fenntartók által megrendelhető programszolgáltatókon kívül húsz
különböző programszolgáltatást biztosított ingyenesen, összesen 842 alkalommal. A
programok rendhagyó tanulási alkalmakat teremtettek nem hagyományos tanórai
keretek között, hanem közvetlen tapasztalásokon és a gyerekek aktív cselekvésén
keresztül.
A közösségi programokon részt vevő tanulók találkozhattak táncszínházi előadással,
hagyományőrző kézműves foglalkozásokon vehettek részt, vagy edzhettek közösen
aerobic-világbajnok élsportolókkal. A közösségi integrációban, a konfliktuskezelésben,
a koncentráció javításában segítettek a különböző drámajátékos foglalkozások,
irodalmi szerepjátékok, érzékenyítő tréningek. Iparművészeti kézműves és szobrászati
foglalkozásokon eddig nem ismert technikákat tanultak a gyerekek. A
transzfertechnika, a scrapbook, a monoprinttechnika és a stencilezés fejlesztette a
kreativitásukat, kézügyességüket. Kossuth- és József Attila-díjas költők, zeneszerzők és
előadóművészek vonták be a gyerekeket a kulturális nevelésbe. Ritmus- és
kórusgyakorlatok, vers- és folkzenei koncertek segítették a hallás és a dallamalkotás
készségét, táncház a mozgáskészséget. Nem utolsó sorban a videóműhely a
filmesztétikai alapismeretek mellett a hagyományos és a drónkamerás forgatás és az
utómunka rejtelmeibe avatta be a résztvevőket.
Az alprojekt az alábbi programszolgáltatásokat biztosította a 2019-es évben:
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beavató színház;
dalcsoportos előadás;
drámajátékos foglakozás;
élsportolók csoportos tréningje;
érzékenyítő tréning;
folklór, hagyomány;
gyermekirodalom;
interaktív pályaorientáció;
iparművészeti, kézműves foglalkozás;
irodalmi szerepjátékok;
játékos idegen nyelv;
mutatványos és kézügyességi foglalkozás;
ritmusérzék és dallamalkotói képességfejlesztő foglalkozás;
slam-poetry;
színházi produceri foglalkozás;
szobrászat;
táncház;
táncszínház;
vers-zenei előadás;
videóműhely.
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Mentoráció
2018 áprilisában 58 mentor kezdte meg a munkáját, melynek köszönhetően 778
intézményben támogatták a programokat megvalósító pedagógusokat
o a képzésen elsajátított ismeretek gyakorlatba való átültetésében;
o a tematikus informális és nemformális tanulási alkalmak, élményalapú
programok megvalósításában;
o a nyitott nevelési-oktatási környezetben megvalósuló tanulási-tanítási
módszertanok megalapozásának ösztönözésében;
o a tanulást közösségi élménnyé formálás céljainak beágyazódásában;
o a szakmai webes tervező- és információs felület használatában a
programtervezéshez, szervezéshez és visszacsatoláshoz;
o továbbá az Iskolai Közösségi Programok megvalósításába bevont további
pedagógusok, önkéntesek és iskolai közösségi szolgálatot teljesítő diákok
aktivizálásában.

Portál
A projekt által fejlesztett portálon helyet kapott egy tudástár, mely játékokat és
ötleteket kínált a programszervező pedagógusoknak. Továbbá segítségükre volt egy
szállás- és programszolgáltatói katalógus, illetve egy heti programtervező felület. A
webes szakmai portálon 2018-ban már 3153 pedagógus regisztrált, és ebből 3004-en
tervezetek megvalósuló iskolai közösségi programot, és adtak visszajelzést a portál
használatáról és az azon szereplő tartalmakról. A felületet a két év alatt közel 6000
pedagógus használta, és javaslataik beépítésével alakítottuk ki az elérhető funkciókat.
A felülethez 2019-ben hozzáfért még a pedagógusokon kívül 58 intézményfenntartó,
883 intézményvezető, 53 mentor és 484 szolgáltató.
A portálon megtalálható szakmai tartalmakat az alábbi ábra foglalja össze:
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A hatásvizsgálat ismertetése
Visszajelzések
A 2018. és 2019. évi megvalósítási időszak után a pedagógusokkal a portálon online
kérdőívet tölttettünk ki. A kérdőív kérdései elsősorban operatív jellegűek voltak, a
megvalósítással és a projekt fejlesztéseivel kapcsolatban is kértünk visszajelzést,
melyeket a fejlesztési folyamatba visszaforgattunk. Volt azonban közöttük néhány
olyan kérdés is, amely jelen tanulmányunk témájához kapcsolódik. Például hogy
mennyiben változott pozitív módon a tanulói közösség a programhét során, illetve
milyen mértékben támogatták a szakmai tartalmak a tapasztalati tanulást, vagy hogy
mennyire voltak élményt adóak a programszolgáltatások a gyerekeknek. Így ezeket a
vonatkozó visszajelzéseket szintén beépítettük a mély- és fókuszcsoportos interjúkat
feldolgozó fejezetbe, hogy összevethessük, mennyiben változtak ezek a megfigyelések
a program megvalósításának évei során.
A megvalósítások alkalmával a projekt munkatársai mindkét évben (2018-ban és 2019ben) helyszíni programlátogatásokat is tettek. Az első évben elsősorban a
szálláshelyekkel, illetve a heti tervekkel való elégedettséget próbáltuk feltérképezni, a
második évben az ingyenes programszolgáltatások minőségére voltunk kíváncsiak.
A megvalósítás időszakai után mindkét évben műhelytalálkozókat is szerveztünk.
Mivel a pedagógusok a megavalósítás után mindkét évben már töltöttek ki egy-egy
online kérdőívet a portálon, valamint a helyszíni látogatások és műhelytalálkozók
közvetlenségét, személyes jellegét pozitívnak ítéltük, a program hatásvizsgálata
kapcsán a személyes (mély- és fókuszcsoportos) interjúk mellett döntöttünk,
kiegészítve ezt a szülőknek készített rövid online kérdőívvel.

Kutatási módszerek
Az adatfelvétel jellege szempontjából megkülönböztetünk kvalitatív és kvantitatív
jellegű adatfelvételt, azonban a két vizsgálati módszer alapvető kérdésfelvetése
ugyanaz. Mindkettő arra keresi a választ, hogy milyen változásokat eredményezett egy
fejlesztés (program/beavatkozás) ahhoz képest, ami akkor történt volna, ha nem
történt volna meg ez a fejlesztés (program/beavatkozás). A kérdés tehát lényegében
azonos: Mi történt? Mi történt, ami nem történt volna meg, ha nem lett volna ez a
fejlesztés (program/beavatkozás)? A két adatfelvétel-típus esetében a válasz
keresésének módja, valamint a kapott adatok elemzésének módja különbözik.32
Egy kutatás során a kvantitatív szemlélet, illetve a kvalitatív megközelítésmód nem
kizárólagosságot jelent, hanem elsődlegességet.33
Dr. Kontra József (2011), 14. http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/kontra_jozsef/index.html. a Letöltés ideje:
2021. április 14.
33 Sági Matild – Széll Krisztián (2015), 24.
32
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Jelen hatásvizsgálat során interjúkat készítettünk intézményvezetőkkel, amelyekben
rögzített kérdéseket használtak az interjúztatók. A pedagógusokkal fókuszcsoportos
interjú készült, amelyeken 7–12 pedagógus vett részt általában. A szülők körébe, pedig
kérdőívezést végeztünk.
Elsősorban azt akartuk felderíteni, hogy bizonyos célcsoportokra hogyan hatott a
program, milyen hatásai voltak a programnak rájuk nézve, és ezek mennyire
jellemzőek. Vagyis az interjúk során személyes véleményekre, tapasztalatokra voltunk
kíváncsiak, de ezeket a véleményeket, meglátásokat minimális szinten próbáltuk
„számszerűsíteni”, vagyis trendeket, irányokat, jellegzetességeket kíséreltünk meg
kiemelni. Az interjúkérdéseket először nagyobb témák köré szerveztük, majd a
főkérdés alá egyéb kiegészítő kérdéseket készítettünk, arra az esetre, ha az
interjúalanyok nem értenék a feltett kérdéseket, illetve nem arra válaszolnának. Ezek
az alkérdések segítettek az interjú készítőinek, hogy visszatereljék a válaszadókat az
interjú eredeti céljának irányába. A kérdések logikus sorrendjét egy-egy
kérdéscsoporton belül egymásból következésük alapján határoztuk meg, az
általánosabbtól haladtunk a specifikusabb felé. 34

Hipotézisek / várt eredmények
Kutatásunk során főként a kvalitatív kutatási stratégiát alkalmaztuk. Azért választottuk
ezt a módszert, mert a kutatásban részt vevő pedagógusok, intézményvezetők által az
interjúk során elmondott információk mélyebb, árnyaltabb megszerzése volt a célunk.
Kíváncsiak voltunk a megkérdezett személyek gondolataira, reakcióira, az ok-okozati
viszonyokra, a miértekre.
A hipotéziseket a résztvevő célcsoportok szerint négy részre osztottuk.
A vizsgálat alapjait a következő hipotézisek alkotják:
Gyerekeket érintő hipotéziseink:
-

-
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Alapkészségeik és kulcskompetenciáik fejlődnek, különösképpen igaz ez
szociális kompetenciáikra (társas kapcsolatok, a csoportnormák betartása,
együttműködés).
A gyerekek új ismereteket sajátítanak el.
A közösségi alkalom során tanultakat később is fel tudják idézni.
A gyerekek egymással való kapcsolatai megerősödnek (új barátokat szereznek,
erősödik az osztályközösség / tanulói csoport).
A gyerekek pedagógushoz fűződő viszonya pozitívabbá válik.
A program által az iskola és maga a tanulás szerethetőbbé válik.
A gyerekek motiváltabbá válnak a tanulás iránt.

Mezei Gabriella (2006), 10., 128–132.
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Pedagógusokat érintő hipotéziseink:
-

Bővül a pedagógusok módszertani eszköztára.
A portálon található tartalmakat a pedagógusok a tanítási időszakban is
használják.
A pedagógusok egymással való kapcsolata, kooperációja, tudásmegosztása
javul, erősödik.
A pedagógusok gyerekekkel való kapcsolata elmélyül. Új oldalukról ismerik meg
a gyerekeket, eddig rejtett képességeket, személyiségjegyeket ismernek meg.
A pedagógusok érzékelik a közösségfejlesztő és személyiségfejlesztő hatást a
program során, és azután az iskolai napok során is.
Pozitív irányba változik a szülők és a pedagógusok közötti kapcsolat.
A pedagógusok motiváltabbakká válnak (pl. az új módszerektől / az új
tapasztalatoktól / a motiváltabb gyerekektől).

Intézményvezetőket érintő hipotéziseink:
-

Pozitívnak, hasznosnak értékelik a közösségi alkalmakat.
Változik a szemléletük, megtapasztalják a nemformális módszerek oktatásban,
nevelésben betöltött súlyát, értékét, ezáltal elköteleződnek a nemformális
módszertanok bevezetése/elterjesztése/támogatása iránt.

Szülőket érintő hipotéziseink:
-

A szülőknek segítséget nyújt, hogy a program ingyenes és étkezést biztosít.
A szülőknek segítséget nyújt a program, hogy a nyári szünetben a gyerekek
elhelyezése ezen időszakra megoldott.
A szülők nemcsak gyermekfelügyeletet, hanem hasznos, fejlesztő programokat
is várnak a közösségi alkalomtól.
A szülőknek biztonságérzetet ad, hogy ismerős pedagógusra, ismerős iskolai
közegre/közösségre bízhatják rá a gyereküket.

A vizsgálatba bevont intézmények kiválasztása
A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program hatásait érintő vizsgálat 2020. szeptember
22. és 2020. november 24. között történt, 12 tankerületi központ, 2 egyházi fenntartású
intézmény és 1 közhasznú társaság fenntartásában lévő intézmény bevonásával. A
tankerületi központok és az egyházi fenntartó esetében két-két intézményben történt
felmérés, jellemzően abban a városban, ahol a fenntartó központja található, és egy
kisebb településen, amelynek lakossága nem éri el a 8 ezer főt.
A mintavétel során törekedtünk az országos lefedettségre, minden
konvergenciarégióból választottunk vizsgálatba bevont intézményeket. (A Közép41

Magyarország régió nem vehetett részt a programban, mert nem számít
konvergenciarégiónak.) A helyszínek kiválasztásánál figyelembe vettük azt is, hogy a
kiválasztott intézményekben minél magasabb legyen azon pedagógusok száma, akik
vezetőként vettek részt a programban (vezető pedagógusok), hogy így minél szélesebb
körben tudjunk információkat gyűjteni. Ennek megfelelően az alábbi helyszíneken
bonyolítottuk le a vizsgálatot:
-

Nyugat-Dunántúl: Bük, Gyömöre, Győr, Kőszeg;
Közép-Dunántúl: Alcsútdoboz, Székesfehérvár;
Dél-Dunántúl: Kadarkút, Kaposvár, Mohács, Villány;
Észak-Magyarország: Emőd, Karancslapujtő, Mátészalka, Miskolc, Salgótarján;
Észak-Alföld: Görbeháza, Hajdúböszörmény, Kisvárda, Nyíregyháza, Nyírlugos,
Tornyospálca;
Dél-Alföld: Békéscsaba, Kecskemét, Orgovány, Szolnok, Szajol, Tótkomlós.

A vizsgálat tehát összesen 27 intézmény bevonásával valósult meg. A megkérdezettek
száma pedig a következőképpen alakult:
-

intézményvezetők: 27 fő;
pedagógusok: 259 fő;
szülők: 424 válasz.
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Az interjúk fajtái
Az alkalmazott módszerek szerint az interjúkat több szempont alapján
csoportosíthatjuk.
Megkülönböztetünk egyéni és csoportos interjúkat. Egyéni interjú esetén a kutató
egyszerre egy emberrel készít interjút, csoportos interjú során egyszerre több embertől
tudunk tényeket gyűjteni.
Fajtája szerint az interjú lehet strukturált, félig strukturált, strukturálatlan és
dinamikus. A strukturált interjú tulajdonképpen egy irányított beszélgetés, melynek
célja a kódolható adatgyűjtés. A módszernél fontos, hogy a kutató gondoskodjon arról,
hogy az interjú körülményei minél inkább azonosak legyenek.
A félig strukturált interjú (amelyet mi is alkalmaztunk) egy koncentrált beszélgetés. Ez
esetben az interjú során a kutatónak vannak kérdései, melyeket fel fog tenni, de a
közbülső kérdések, továbbá a kérdések sorrendje nem kötött.35
Az
intézményvezetőkkel
mélyinterjúkat
folytattunk,
a
pedagógusokkal
fókuszcsoportos interjúkat, a szülők tapasztalatainak, véleményének megismeréséhez
online kérdőívet használtunk.
Ezen módszerek jellemzőit, előnyeit, hátrányait az alábbiakban részletesebben is
bemutatjuk.

Intézményvezetői mélyinterjú
A mélyinterjú egy egyéni interjú, mely során a kutató egyszerre egy emberrel készít
interjút.
Alkalmas az alany mélyebb érzéseinek, motivációinak, értékeinek, indítékainak
feltárására. A válaszadó saját szavaival mondhatja el gondolatait, érzéseit, így sokkal
pontosabb információkat lehet szerezni.36
Bemelegítő kérdésekkel kezdődik, melyek ráhangolják a vizsgálati alanyt a
beszélgetésre. Majd a főkérdések következnek, melyek a kutatási témának megfelelő
kérdések. Ezek képezik a kérdezés alapját és fő gerincét. Sorrendjük nem szigorúan
megszabott, attól el lehet térni. Lényege, hogy egyfajta strukturáltságot biztosítson, és
segítse a kutatót, hogy a legfontosabb témaköröket mindenképp érintse. Végül az
interjú lezárásakor levezető kérdések kerülnek sorra. Ezek lehetőséget adnak a
megkérdezettnek, hogy ha szeretne még valamit elmondani, akkor ezt megtehesse.
A mélyinterjúk (online) időtartama körülbelül 1 óra volt, lebonyolításukat belső
erőforrásból oldottuk meg az alprojekt munkatársainak részvételével.
A feldolgozás megkönnyítése érdekében az online interjút rögzítettük. A felvétel
készítéséhez a résztvevők hozzájárultak.
35
36

Lehota József (2001).
Szokolszky Ágnes (2004)
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Az interjú kérdései a következő témákra, témakörökre irányultak:
- tényszerű adatok (részvételi adatok, intézményre jellemző adatok);
- szülőkre vonatkozó adatok, meglátások (bevonhatóság, visszajelzések, szülői
igények, szükségletek);
- diákokra vonatkozó meglátások (visszajelzések, észrevételek);
- pedagógusokra, tantestületre vonatkozó észrevételek (bevonhatóság,
együttműködés, módszertani megújulás);
- az intézményvezető saját feladatkörére vonatkozó adatok (érzések, észrevételek,
javaslatok).
A mélyinterjú kérdései az 1. számú mellékletben találhatók.

Fókuszcsoportos pedagógusinterjú
A fókuszcsoportos interjú során egyszerre több embertől tudunk tényeket gyűjteni. Az
interjú alkalmas a résztvevők véleményének, érzéseinek, motivációinak,
meggyőződéseinek feltárására, valamint a csoportban zajló kommunikáció
megfigyelésére, a csoportfolyamatok követésére. Több információ birtokába juthatunk
az egyes személyek attitűdjeire vonatkozóan is, megvizsgálhatjuk, hogyan formálódnak
a vélemények a csoport többi tagjának ráhatásaként. Egy csoportos interjú alkalmával
akár a vizsgált személyek kritikai készsége, érvelése, meggyőzhetősége is követhető. A
beszélgetés alatt egy kérdés részletesen körüljárható, az interjúalanyok érveket és
ellenérveket hozhatnak fel, egyszerre több élmény és tapasztalat is megismerhető.
A fókuszcsoportos interjúkra jellemző a „hólabda effektus” (a jelentős vagy tipikus
vélemények további válaszok sorozatát indíthatják meg), a spontaneitás (nincs
válaszadási kényszer, a résztvevők arra válaszolnak, amire akarnak), illetve a
rugalmasság (a moderátor tud reagálni, válaszolni, tovább tudja fűzni a beszélgetést,
pontosító kérdéseket tehet fel). A résztvevők az interjú során módosíthatják
véleményüket,
eltérő
nézőpontokat
elemezhetnek,
továbbfűzhetik
gondolatmenetüket.37 A fókuszcsoportos interjú alatt olyan adatokat is rögzíthetünk,
amelyeket a válaszadó nem direkt az adatfelvétel szempontjából szolgáltat, hanem a
csoportban való részvételekor megfigyelhetők, ilyenek például a nonverbális jelek.
A kvalitatív kutatási módszer eredményei nem reprezentatívak, nem kapunk
statisztikai jellegű, számszerűsíthető adatokat. A módszer célja a megismerés, a
feltárás, a megértés. Nem alkalmas nagy elemszámú kutatás esetén, bizalmas,
magánjellegű témák esetén, illetve olyan témákkal kapcsolatban sem, amikor erősek a
társadalmi elvárások, melyeknek a résztvevők meg akarnak felelni. Nehézségként
jelentkezhet, ha a moderátor és a résztvevők között nem alakul ki a kölcsönös
szimpátia, ezért megdermed a légkör, az alanyok nem tudnak fesztelenül beszélgetni.38
37
38

Fedor György: Fókuszcsoport – Elméleti áttekintés. https://slideplayer.hu/slide/2039513/. A letöltés ideje: 2021. április 21.
http://mediapedia.hu/fokuszcsoportos-kutatas. A letöltés ideje: 2021. április 21.
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Nem szabad elfelejteni azt sem, hogy a csoportos környezet befolyásolhatja a tagok
véleményalkotását. Előfordulhat, hogy egy domináns résztvevő véleményét többen
átveszik, és azzal hasonulnak.
A csoportos formát azért részesítettük előnyben, mert így egyszerre több pedagógus
véleményét ismerhettük meg, ezáltal ez az interjútípus „gyorsabb” és
„költséghatékonyabb” az egyéni interjúnál.
A fókuszcsoportos (online) interjúk alkalmával egy csoportban 7–12 pedagógus vett
részt.
A kérdések a következő témákra, témakörökre irányultak:
- diákokra kifejtett hatások (diákok visszajelzései, osztályközösségben észlelt változás,
kognitív, affektív, szociális/interperszonális és fizikális hatások, szociális
kompetenciák, diák–diák és diák–tanár kapcsolatok);
- pedagógusokra kifejtett hatások (együttműködés, módszertani fejlődés);
- szülőktől kapott visszajelzések;
- a Csodaszarvas Programmal kapcsolatos meglátások.
A kérdések típusaival, sorrendiségével kapcsolatban a mélyinterjúnál leírtak itt is
érvényesek (félig strukturált interjúkérdések, melyek nem szigorú sorrendben követik
egymást, a moderátorok témavázlat alapján irányítják a beszélgetést).
Az interjúk körülbelül egy-másfél órát vettek igénybe, lebonyolításukat belső
erőforrásból oldottuk meg, melyben az alprojekt munkatársai vettek részt. Mivel a
különféle megnyilatkozások követése a kérdezőtől nagy összpontosítást igényelt, a
fókuszcsoportos interjúk alkalmával két interjúztató volt jelen, akik a kérdéseket
témacsoportonként felosztották egymás között, és körülbelül 3-4 kérdésenként
váltották egymás között a moderátori szerepet.

A fókuszcsoportos interjú kérdései a 2. számú mellékletben találhatók.
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Szülői kérdőív
A kérdőív jellemzői
A kérdőíves vizsgálat a kvantitatív kutatási módszerek legnépszerűbb formája. Előnye,
hogy megbízható, alkalmazása egyszerű, viszonylag olcsó, és általa a kutatók rövid idő
alatt nagy adatmennyiséget gyűjthetnek be. Önkitöltős kérdőívről beszélünk, amikor a
válaszadót a kérdőív egyéni kitöltésére kérik fel.39 Az információ feldolgozása,
kódolása, elemzése aránylag egyszerű. Nehézséget okoz azonban a célcsoport
alulmotiváltsága.

A kérdőívben használt kérdéstípusok
A nyílt kérdések alkalmazása során a kérdezett elmondhatja saját véleményét. Ha a
kérdezett személy nézeteire, álláspontjára, gondolkodásmódjára vonatkozó
információk szerzése a cél, ez a kérdésfajta a leginkább eredményre vezető. Előnye,
hogy mindenféle válasz lehetséges. Így olyan információk birtokába juthatunk, amelyre
előzőleg nem is számítottunk, ezért nagyon jól alkalmazható, ha ismeretlen területen
járunk. Hátránya a feldolgozás nehézsége. A válaszokat a kérdező személynek
értelmezni kell, és ez a félreértés és a torzítás veszélyét hordozza magában.
Megkülönböztetünk rövid, tényszerű közlést igénylő, és hosszabb kifejtést igénylő
kérdéseket.
A zárt kérdések alkalmazása során a kérdezett személy csupán a megadott lehetőségek
közül választhat.
A kérdések lehetnek feleletválasztós (az összes válaszlehetőség előre adott),
összehasonlító (rangsorolást igénylő) és intenzitás-kérdések (megadott szempontok
alapján a válaszadónak egy számérték megadásával kell jeleznie, mennyire ért egyet
egy kijelentéssel, vagy milyen mértékben utasítja el azt).40
A szülői kérdőív 14 kérdést tartalmazott. A kérdések – egy nyílt kérdés kivételével –
zárt és feleletválasztós kérdések voltak.
A kérdések az alábbi témaköröket érintik:
- tényszerű adatok;
- motivációk, igények;
- elégedettség;
- gyerekre kifejtett hatások, észrevételek.

Dr. Kontra József (2011): A pedagógiai kutatások módszertana. Kaposvári Egyetem.
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/kontra_jozsef/index.html. A letöltés ideje: 2021. április 21.
40 Lengyelné Molnár Tünde (2014).
39
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Az online kérdőívet a Google Űrlapok (Google Forms) segítségével hoztuk létre.
A szülőkhöz direkt kapcsolatunk nem volt, és a személyes adatok kezelésének
elkerülése miatt a kérdőívek eljuttatásához a pedagógusok segítségét kértük.
A fókuszcsoportos interjúk alkalmával minden résztvevő pedagógust megkértünk,
hogy az online kérdőív elérhetőségét küldje el azoknak a szülőknek, akiknek gyerekei
részt vettek a Programban. A célunk az volt, hogy a szülőktől is kapjunk
visszajelzéseket. A kutatás során összesen 424 kérdőív érkezett vissza.
A szülői (online) kérdőív kérdései a 3. számú mellékletben találhatók.
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Az interjúk és a kérdőív tapasztalatai

Bevezetés
A pedagógusokkal készült fókuszcsoportos interjún 14 fenntartó – 12 tankerületi, 1
egyházi és 1 alapítványi – 27 intézményének 256 pedagógusa vett részt. Kérésünkre a
tankerületi és az egyházi fenntartók egy városi és egy kisebb települési intézményt
kértek fel a válaszadásra. Egy-egy alkalommal 7–12 fő vett részt. Az interjúkat
intézményenként valósítottuk meg, nem történt összevonás. Törekedtünk arra, hogy
olyan iskolákat válasszunk ki, amelyek mindkét évben, vagyis 2018-ban és 2019-ben is
megvalósítók voltak, ennek ellenére volt egy intézmény, amely csak az első, és egy
másik intézmény, amely csak a második évben valósított meg közösségi alkalmat.
Bevezetőül elmondhatjuk, hogy az interjúk során majdnem minden alkalommal
jelezték, hogy a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programok megvalósítása időben
annyira távol került, hogy nehezen tudják feleleveníteni az akkori tapasztalataikat,
emlékeiket. A Program hatásának megismerését az is nehezíti, hogy az intézmények
mindegyike részt vett más típusú programokban (Erzsébet program, Határtalanul
Program, egyéb helyi programok), így nagyon nehéz megítélni, hogy bizonyos okozatok
konkrétan melyik program hatására alakultak ki. Ennek ellenére az volt az általános
tapasztalat, hogy a kérdéseink nyomán olyan sok konkrét emléket tudtak felidézni,
hogy biztosak lehetünk, nem múlt el nyom nélkül a Csodaszarvas Program hatása.
A másik nehézséget a Covid-19 járvány jelentette, ami miatt az először 2020 tavaszára
tervezett személyes interjúkat kellett elcsúsztatnunk 2020 őszére, majd a járvány
második hulláma miatt teljes egészében le kellett mondanunk az utazásról és a
kontaktinterjúk megtartásáról, és online, Microsoft Teams alkalmazás segítségével
valósítottuk meg azokat. Sajnos több intézménnyel előfordult, hogy fertőzés miatt be
kellett zárniuk, az online oktatásra való átállás, a helyettesítések pedig további
csúszásokat eredményeztek az interjúk megvalósításában. Az infrastruktúra, a
technikai feltételek sem voltak minden intézményben optimálisnak mondhatók, így
sok technikai problémát kellett orvosolnunk az interjúk előtt és közben is. Nem volt
minden pedagógusnak külön számítógépe vagy laptopja, nem mindig volt lehetőségük
külön-külön helyiségekben leülni, az emiatt keletkezett visszhang sokszor megzavarta
a válaszadókat. Mivel többen ültek egy gép előtt, nem láttunk egyszerre mindenkit,
többször előfordult, hogy egy-két ember magához ragadta a szót, a periférián ülők
pedig alig szóltak bele az interjúba. Ettől függetlenül elmondható, hogy minden
alkalommal sikerült 45 és 90 perc közötti hasznos anyagot megörökítenünk, és
törekedtünk arra, hogy mindenki szót kaphasson, megszólítottuk azokat is, akik a
kamera látószögéből eleve kiestek. A sikeres megvalósítást nagyon nagy részben az
intézményvezetők segítőkészségének és a pedagógusok nyitottságának, pozitív
hozzáállásának köszönhettük.
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A kérdéseket minden esetben előre kiküldtük a résztvevőknek, így volt idejük és
módjuk valamelyest felkészülni az interjúra, felidézni az emlékeket, elgondolkodni az
esetleges hatásokon. Minden esetben igyekeztünk először az intézményvezetővel, és
utána a pedagógusokkal beszélni, egyrészt az elfoglaltságuk miatt így volt alkalmasabb,
másrészt így kaphattunk az intézményvezetőktől egy általánosabb, átfogóbb képet,
mielőtt a pedagógusokkal rátértünk volna a konkrétumokra.
Az intézményvezetők körében néhány helyen történt vezetőváltás, ezért az
interjúalanyok a közösségi alkalmak ideje alatt esetleg még igazgatóhelyettesek vagy
pedagógusok voltak, és nem intézményvezetőként vettek részt akkor a programban.
Egyesek közülük több szerepet vittek, például volt, aki szakmai vezető, kapcsolattartó
vagy mentor is volt egy személyben.
A megkeresett intézmények között voltak városi nagyobb iskolák, települési kisiskolák
és egy alapítványi fenntartású iskola is. Az iskolába járó gyerekek szocio-ökonómiai
státusza széles spektrumon mozgott. Volt, ahol a diákok 80-85 vagy még nagyobb
százaléka hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű („A mi iskolánk
hátrányos helyzetű gyerekekkel van tele.” „Csak hátrányos és halmozottan hátrányos
helyzetűek vannak.”), és volt, ahol a hátrányos helyzetű diákok csupán 1-2%-át adták
az iskolába járó tanulóknak, egyes esetekben pedig még ennyit sem, és a lemorzsolódás
elenyésző („Nagyon alacsony, 0,1%.”; „Nincsenek.”).
Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek általában olyan arányban
vettek részt a közösségi programban, amilyen arányban az iskolában is jelen voltak.
Nem tettek kivételt velük, nem volt jellemző, hogy ez alapján szelektáltak volna a
résztvevő gyerekek között akár pozitív, akár negatív irányba.
Egyes helyeken nehézséget okozott a hátrányos helyzetű, illetve halmozottan hátrányos
helyzetű gyerekek bevonása. Ők kevésbé jelentkeztek, vagy a szüleik nem szívesen
engedték el őket. Különösen igaz volt ez bentlakásos közösségi alkalmak esetében.
Egyes helyeken az idősebb korosztály bevonásával is voltak nehézségek, a felsősök,
főleg a 7. osztályosok már nehezebben voltak bevonhatók. („A 7.-esek nehezen
bevonhatóak. Nem akarnak részt venni, ők már napközibe sem járnak. Életkori
sajátosság is ez, már kamaszok, előbb érnek ezek a gyerekek.”)
A csoportok beosztása tekintetében változatosan alakult a helyzet. Sok helyütt
alapvetően azonos korosztályú gyerekek képeztek egy csoportot, néhol osztályszinten,
a legtöbb helyen évfolyamszinten sikerült ezt kialakítani. Több helyen az egymás
melletti évfolyamokból állították össze a csoportokat, hogy életkorban közel legyenek
egymáshoz, de voltak olyan csoportok is, melyeket életkorban jobban eltérő
korosztályú gyerekek alkottak.
Az SNI, BTMN gyerekek (a HH, HHH gyerekekhez hasonlóan) részt vettek, részt
vehettek a programban, nem volt kizáró ok sehol.
Miután áttekintettük az interjúkkal kapcsolatos általános kereteket, szeretnénk
bemutatni a mély- és fókuszcsoportos interjúk, illetve a szülők által kitöltött kérdőívek
feldolgozása során szerzett információkat. Három fő egységben tárgyaljuk ezeket az
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eredményeket. Az első blokkban a pedagógusokra vonatkozó kérdéseket, a másodikban
a gyerekekre vonatkozóakat, míg a harmadik blokkban a szülőkkel kapcsolatos
kérdéseket vesszük górcső alá. A pedagógusokra vonatkozó részbe integráltuk még az
intézményvezetői mélyinterjúk intézményvezető szerepére vonatkozó eredményeit is.
A blokkokon belül elsőként az intézményvezetői interjúk anyagait vizsgáljuk, majd ezt
követően a pedagógusokkal készített fókuszcsoportos interjúk eredményeit
ismertetjük. Mivel a két kérdőívben (mélyinterjú, fókuszcsoportos interjú) előfordultak
hasonló tárgyú kérdések, így a válaszokban ismétlésekre akadhatunk. Ezeket azonban
nem kívántuk eltávolítani a szövegből, mert inkább aláhúznak és megerősítenek
bizonyos állításokat, amelyeket mind az igazgatók, mind a programokat megvalósító
pedagógusok megfogalmaztak számunkra. A szülőkkel foglalkozó blokk ettől eltérő, itt
ugyanis a szülői kérdőívekből nyert információkat kiegészítjük az intézményvezetői és
a fókuszcsoportos pedagógusinterjúk kapcsolódó kérdéseinek eredményeivel.

A pedagógusokkal kapcsolatos interjú eredményei
Az intézményvezetői mélyinterjúk pedagógusokkal kapcsolatos
tapasztalatai
A pedagógusok bevonása nehéz/könnyű volt-e, illetve változott-e (a két év során)?
Ha igen, Ön szerint minek köszönhető a változás?
A pedagógusok bevonásával, bevonhatóságával kapcsolatban nagyon változatos
válaszokat kaptunk. A legtöbb esetben az első évben volt nehezebb bevonni őket, hiszen
nem ismerték még a programot, nem tudták pontosan, mit vállalnak. A kisebb
tantestületeknél kihívás volt a képzés időszaka alatt a helyettesítés megoldása. Nagy
nehézséget jelentett számukra, hogy nem volt kellő információjuk, sokszor nagyon
későn derült ki, hogy a fenntartójuk nyert a pályázaton. Nagyon gyorsan kellett
kiválasztani a résztvevőket, elküldeni őket képzésre és megtervezni a programokat. Ez
azoknál az intézményeknél okozott főleg gondot, ahol gimnáziumi osztályok is voltak,
mert a szervezés az érettségi időszakára esett. Az első év azért is volt nehezebb, mert a
heti tervek nagyon szigorúan megszabták az időbeosztást, a következő évre sokkal
nagyobb szabadsága lett a pedagógusoknak és a gyerekeknek egyaránt. A második
évben a gyerekek visszajelzéseinek és a pozitív élményeknek köszönhetően sokkal
lelkesebben jelentkeztek a pedagógusok, és magabiztosabban, felkészültebben vágtak
neki a megvalósításnak. Sok esetben ugyanazok voltak a megvalósítók mindkét évben.
Ahol új pedagógusok bevonására került sor, a tapasztaltabb kollégák sokat segítettek.
Két intézményvezető mondott ennek ellent, náluk az első évben volt egyszerűbb a
pedagógusok bevonása, a második évben már tudták, hogy sok munka és sok
(pályázattal kapcsolatos) adminisztráció jár a feladattal, így kevesebb önként
jelentkező volt.
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Mi alapján jelölték ki a vezető pedagógusokat, illetve a segítő pedagógusokat?
Hogyan látja, sikerült kialakítani hatékony együttműködést az egy csoportot vezető
kollégák között?
Nagyjából fele-fele arányban válaszolták azt, hogy a pedagógusokat kijelölték vagy
önkéntes alapon jelentkeztek. Akiket felkértek, azok is elvállalták, bár néhány
intézményvezető megemlítette, hogy erősen kellett győzködni őket. Azt minden
intézményvezető elmondta, hogy a pedagógusok munkájának anyagi elismerése
komoly motivációt jelentett (sajnos fenntartónként nagyon nagy skálán mozgott a
pedagógusok bérezése). További pozitívum volt, amikor a pedagógusok választhatták
ki a témamodulokat, és megmondhatták, hogy milyen eszközöket szeretnének
beszerezni.
A legtöbb helyen alsós tanítók voltak a megvalósítók, illetve több intézményvezető
jelezte, hogy osztályfőnököket kért fel a feladatra. A legtöbb esetben azonban a
témamodul volt a fő szempont, ahhoz választottak megfelelő szakképzettségű
pedagógust. Volt, ahol ez alapján a vezetőség döntötte el, hogy kik legyenek a vezető
pedagógusok és kik a segítők, de akadt példa arra is, hogy a pedagógusok maguk
dönthették ezt el, ők választottak maguknak párt. Az igazságosság és az egyenlő
leterheltség és bérezés céljából előfordult olyan megoldás is, hogy akik az egyik héten
vezetőpedagógusok voltak, azok a másik héten segítőpedagógusok lettek és fordítva.
Milyen hatása volt a nevelőtestület közösségére a programnak (program, képzés,
műhelyek, portál)?
Az intézményvezetők szinte kivétel nélkül azt válaszolták, hogy a közös szervezés, a
képzésen való részvétel, a megvalósítás egyértelműen pozitív hatással volt a
tantestületre, bár sokan elmondták, hogy egyébként is összetartó, jó közösséget
alkotnak. A kollégák nagyon együttműködők, segítőkészek voltak, sokszor olyanok is
besegítettek, akik nem voltak megvalósítók. Előfordult olyan is, hogy a program
hatására kerültek közelebbi munkakapcsolatba olyanok, akik korábban nem, vagy alig
dolgoztak együtt, például az alsós és felsős pedagógusok vagy a különböző
tagintézményben dolgozók. Voltak, akik nem érzékeltek változást, vagy azért, mert
olyan kicsi a tantestület, hogy mindenki baráti viszonyban van a másikkal, vagy azért,
mert olyan nagy, hogy bár a párok között bizonyára fejlődött az együttműködés, de az
egész közösségre nézve nem volt érzékelhető hatása a programnak.
A visszajelzések alapján hogyan élték meg ezt az egy-két hetet a pedagógusok?
Mekkora felkészülést igényelt a program megvalósítása? Amennyiben 2019-ben is
részt vettek, érzékelhető volt-e különbség?
Az intézményvezetőkhöz alapvetően pozitív visszajelzések jutottak el a
pedagógusoktól, sokat tanultak a képzések és a megvalósítás során, rengeteg
élményben volt részük nekik is, nemcsak a gyerekeknek. Ettől függetlenül szinte
mindegyikük megjegyezte, hogy nagyon sok felkészülést, előkészületet igényelt,
ráadásul rendkívüli adminisztrációs terheket (a pályázat elszámolásával kapcsolatban)
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rótt rájuk. Az első évben sok volt a bizonytalanság, rendszeresen időhiánnyal
küzdöttek, ez a második évre normalizálódott, de az adminisztráció mértéke nem
csökkent. Sokan elégedetlenek voltak az eszközbeszerzéssel, mert olyan
egységcsomagokat kaptak, aminek tartalmát nem tudták hasznosítani a témamoduljuk
és a heti tervük megvalósításakor, így saját eszközeiket kellett bevinniük. Ez sem volt
mindenhol jellemző, a fenntartók között ebben is nagy eltérések mutatkoztak. Voltak
olyan pedagógusok, akik nagyon örültek a kapott eszközöknek, különösen, ha maguk
választhatták ki azokat. 2018-ban a heti tervek programjai is sokkal kötöttebbek voltak,
2019-ben rugalmasabb volt az időbeosztás, a pedagógusok örültek a nagyobb
szabadságnak.
Volt-e valamilyen utólagos alkalom a pedagógusok között a program után az
élmények feldolgozására vagy tudásmegosztásra?
A pedagógusok közötti tudásmegosztásra jellemzően kétféle módot említettek: vagy a
tanévzárón/tanévnyitón összegezték a tapasztalatokat, élményeket, tanultakat, vagy
teljesen informális módon adták át egymásnak ezeket, például az első hét vezető
pedagógusai a második hét vezető pedagógusainak vagy a pályázatban nem résztvevő
kollégáiknak megtanították a játékokat, módszereket, hogy a tanév során is
felhasználhassák azokat. Egy-két intézményvezető kezdeményezett, szervezett
tudásmegosztó fórumot, amin az egész nevelőtestület részt vett, illetve sokan
említették, hogy a pedagógusok részt vettek az Oktatási Hivatal által szervezett
műhelytalálkozókon.
A program előtt milyen mértékben alkalmaztak nemformális módszereket a
pedagógusok? Változott-e ennek mértéke a program miatt?
Az intézményvezetők döntő többsége vallotta, hogy az intézményükben eddig is nagyon
sok nemformális módszert alkalmaztak. A művészeti iskolákban, de sok más iskolában
is ez az alapelvárás, sokan használnak projekt- és csoportmódszereket, kooperatív
technikákat, élménypedagógiai foglalkozásokat tartanak a tanórán, több
továbbképzésen, pályázaton részt vettek, ahol bővíthették a módszertani
repertoárjukat. A megvalósító intézmények között volt Komplex Instrukciós
Programban részt vevő iskola is. Kevesebben, de még így is jelentős számban mondták,
hogy nagyon változó, melyik pedagógus milyen mértékben használ nemformális
módszereket. A program hatására változott az alapvető hozzáállás, és mindenképpen
még változatosabb eszköztáruk lett a pedagógusoknak. A portálon található ötlet- és
játéktárat azóta is sokan használják, illetve a heti tervekből tanult módszerek közül
több mindent építettek be a tanórába és a tanórán kívüli tevékenységekbe
(diákönkormányzati események, sportnap, osztálykirándulás, Erzsébet-program).
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Az intézményvezetői mélyinterjúk intézményvezetői szerepre vonatkozó
tapasztalatai
Önt személyesen hogyan érintette/érinti a program? (a)
Milyen lehetőségeket lát benne? (b)
Az intézményvezetők nagyon sok lehetőséget láttak a programban. Mindenképpen azt
szeretnék, hogy folytatódjon. A megvalósításban nagyon erős motivációt jelentett a
projekt által nyújtott finanszírozás, ennek hiányában szerintük kérdésessé válna a
folytatás. Az igazgatók egy része szerint ezzel a programmal a pedagógusok egyfajta
minőségfejlesztése is megtörtént, másrészt az önálló tanulást is támogatta a program a
gyerekeknél. Többen elmondták, hogy szinte minden tantárgynál adaptálni tudták az
élményalapú tanulást, így a gyerekek is jobban megszerették az iskolát. Közösség- és
személyiségfejlődést láttak benne. Egyöntetű vélemény volt, hogy a hátrányos helyzetű
tanulók ennek a programnak a keretében eljutottak olyan helyszínekre, ahová
egyébként nem lett volna lehetőségük.
A Csodaszarvas felületen található tartalmakat szintén nagyon dicsérték. Néhányan
korlátként említették, hogy a pedagógusok nem nagyon szerették az előírt
programoztatást, és a háromnapos képzést is hosszúnak találták az elején. Volt olyan
iskola, ahol nem szólhattak bele a programszolgáltatók kiválasztásába, és az elején a
tankerületekben sok volt a bizonytalanság. A képzések hosszának megítélésében
nagyon vegyes volt a kép. Volt, akik hosszúnak találták a háromnapos képzést, volt
azonban, aki sajnálatát fejezte ki, hogy a második évben már csak 10 órás képzés
elvégzésére volt lehetőségük.
Milyennek ítéli meg a csodaszarvasprogram.hu portált? Milyen elemeit használta?
Mindenképpen hasznosnak találták az intézményvezetők a portált. Az iskolaigazgatók
a felületet elsősorban a szálláshelyek és a programszolgáltatók kiválasztására
használták. A kollégák visszajelzése alapján is jól használható a felület, és jó a játék- és
ötletgyűjtemény.
Figyelemmel kísérte-e a pedagógusok heti terveit?
Szinte kivétel nélkül azt nyilatkozták a vezetők, hogy figyelemmel kísérték a
pedagógusok heti terveit, közös megbeszéléseket tartottak, egyeztettek, mielőtt
feltöltötték az anyagokat.
Műhelytalálkozón – esetleg képzésen – részt vett-e? Mik a tapasztalatai?
A 2018-as műhelytalálkozón voltak többségben, ezen kívül tankerületi
megbeszéléseken vettek részt. Volt olyan vezető, aki a pedagógusképzésen is részt vett.
Arról számoltak be, hogy jó volt találkozni más iskolák vezetőivel.
Tapasztalatmegosztásra ezt jó lehetőségnek találták. Megfogalmazták azt is, hogy jó

53

lenne, ha több tapasztalatcsere lehetne a többi iskolával a képzéseken a szakmai
tartalmak használatáról.
Intézményvezetői felkészítésen/tájékoztatón (OH-munkatárs vagy mentor által
vezetetten) részt vett-e? Ha igen, mikor, és mennyiben segítette a munkáját?
Szinte valamennyien részt vettek intézményvezetői felkészítésen, többen dicsérték a
mentorok munkáját, akik nem csak a portálhasználatban segítették őket, hanem az
információátadásban is. A mentor munkája mindenképpen segítség volt a tervezésben.
Vannak-e tervei az élménypedagógiai, nemformális módszerek elterjesztésével
kapcsolatban?
Kiknek
a
támogatására
számíthat/építhet
(tankerület,
pedagógusok)?
Sok helyen belekerült az iskola pedagógiai programjába az iskolán kívüli tevékenység,
ami kibővítette a gyerekeknek szervezett tevékenységek listáját. A kollégák nagyon
kreatívak, ha találnak megvalósítható programot, akkor a vezetőség engedélyezi akár
az óracserét is, hiszen nekik is az a céljuk, hogy minél többször menjenek el a gyerekek
például múzeumba, mert nem nagyon jellemző a családokra már vasárnapi
programként a múzeumlátogatás. A vezetők számíthattak a pedagóguscsapatra,
szakmai terveket készítettek. Elemi érdekük lett az élményszerű tanulás, hiszen e
nélkül kevesebb lenne az iskolába jelentkezők száma (alapítványi művészeti iskola). A
tankerület együttműködő, támogatja a továbbképzéseket. A pedagógusok is nyitottak
az élménypedagógiára, szeretik a gyakorlatias továbbképzéseket.
Ugyanakkor volt olyan intézmény, ahol még mindig félnek ezektől a módszerektől, és
időben nem tartják őket elég hatékonynak, mert úgy látják, a gyerek úgy érzi, hogy
játszottak, és nem kell megtanulni ebből semmit. Nyilván ragad rá valami, de az
ellenőrzés sem teljesen kidolgozott a pedagógusok számára (az ilyen intézményben
viszonylag idős a nevelőtestület átlagéletkora, de jönnek újak, és nagyon látszik a
generációk közötti különbség, mások a módszereik, energiájuk stb.).
Sikeresnek ítéli a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programot?
„Igen, sikeresnek ítélem meg” – szinte minden intézményvezető így fogalmazott. Sokan
kiemelték, hogy a programban való részvétellel eszközbeszerzéshez jutott az
intézményük, továbbá módszertani, szemléletbéli megújulást is hozott a részvétel. A
június végi időpontot volt, aki nem tartotta helyesnek a pedagógusok leterheltsége
miatt, bár más, alkalmasabb időpontot csak kevesen tudtak megnevezni. Az egyik
felmerült alternatíva a közvetlenül az iskolakezdés előtti két hét, aminek az lenne az
előnye, hogy egyfajta ráhangolóként szolgálna az iskolaévre, és egységesebb
közösségként kezdhetnék a diákok az új évet. Talán a legpraktikusabb az volna, ha az
intézményvezetők dönthetnének arról, hogy augusztus végén vagy június 3. és 4.
hetében kívánják megvalósítani a közösségi alkalmakat.
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Lát újszerűséget a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban? Ha igen, mit?
Az újszerűség kapcsán a sok új helyszínt említették meg, valamint a közös élmények
szerzését, és azt, hogy új módszerekkel dolgozhattak fel különböző témákat. A
közösségformáló erőt szintén kiemelték. A pedagógusok anyagi megbecsülése nagyon
sok vezetőnél felmerült, a kidolgozott programokat is dicsérték. Úgy nyilatkoztak, hogy
ez az első olyan szervezett formája a gyerekek nyári foglalkoztatásának, ami
élményalapú, és mindenkinek a megelégedésére szolgált. Programjait tekintve
újdonság az a fajta kínálat, amit a Csodaszarvas portál a pedagógusoknak nyújtott.
Kapaszkodókat, tematikákat adott, amikkel értelmesen lehet kitölteni a programokat.
Adott egyfajta szervezettséget, ami a résztvevőket biztonsággal töltötte el. Az iskolán
kívüli programok drágák voltak, és rendszerint laposabb programot nyújtottak.
Nagyon jó, hogy ingyenes volt a program, mert az osztálykirándulás is sokszor kérdéses
az anyagiak miatt. A honlap és a képzések jobb infrastruktúrát és alapot biztosítottak a
szervezőknek, és emiatt jobban is szerették, mint a többi fajta programot, mert nem
kellett a pedagógusoknak a tervezést nulláról kezdeniük.
Milyen javaslatai lennének erre a programra (+ egyéb javaslatok)?
Ennél a kérdésnél nagyon megoszlottak a vélemények. Volt olyan intézményvezető, aki
tanév közben szeretné a közösségi alkalmat lebonyolítani. Volt olyan, aki a bentlakásos
formát preferálta, míg más ezt a formát nem kedvelte, mondván, hogy a szülő nem
szívesen engedi el a gyerekét. Egyesek javasolták, hogy a helyi művészeket is jobban
bevonhassák a programba.
A mindennapos jelenléti ívek szintén nehezítették a programot, különösen a még írni
nem tudó diákok esetében. Volt olyan intézményvezető, aki nagyobb mozgásteret
szeretne. Többen az iskolák közötti gyakoribb tudásmegosztást látnák szívesen.
A kimozdulás kapcsán többen jelezték, hogy jó lenne nagyobb anyagi forrás, és hogy ne
csak 50 km-es távolságon belüli célpontot választhassanak, illetve a heti egy
kimozdulás megduplázását is szívesen vennék.
Milyen várakozásai vannak a 2021–22-es programmal kapcsolatban?
Az intézményvezetők nagyon szurkolnak, hogy a 2021-es évben meg legyenek tartva a
programok, hiszen a járvány miatt a 2020-as évben ez elmaradt. Hasonló tartalmas
napokra számítanak, hasonló tanulói létszámra és további támogatásra a szülőktől.
Bíznak benne, hogy minél több tartalmas programot tudnak a gyerekeknek szervezni.
Várják a folytatást, de van olyan, aki vezetőként nagyobb szabadságot szeretne.
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A pedagógus fókuszcsoportos interjúk pedagógusokkal kapcsolatos
tapasztalatai
Hogyan alakult a pedagógusok gyerekekkel való kapcsolata a programok alatt és
után?
A pedagógusok nagy része arról számolt be, hogy a gyerekekkel való kapcsolatuk a
program hatására sokat javult. A már korábban is tanított gyerekeket az egy hét során
más oldalukról is megismerték, más képességeiket is felfedezték, a visszahúzódók
közvetlenebbek lettek, a nagyobbak szívesen beszéltek magukról, kedvesebbek,
nyitottabbak lettek. A gyerekek jobban megismerhették a pedagógusokat, értékelték a
pedagógusok munkáját. Mindebben nagy szerepet játszott az, hogy nem kellett
rohanni, volt idő a beszélgetésekre, sok közös élményük született. A legtöbb pedagógus
nyilatkozata szerint a programot követően is megmaradt a közvetlen kapcsolat. A
korábban nem ismert gyerekek azóta is szívesen odamennek hozzájuk, ha a folyosón
találkoznak, megmaradt a programokban kialakult bizalom.
Hogyan változott a pedagógustársak egymáshoz való viszonya?
Az interjún részt vett pedagógusok többsége azt mondta, hogy az időbeli és térbeli
összezártság összehozta őket, sokat tanultak egymástól, kiegészítették egymást,
összhangban zajlott a közös munka. Azok a kollégák, akik addig nem dolgoztak együtt,
örültek a közös feladatnak, a program során jobban megismerhették egymást,
erősödött a kapcsolatuk, azóta is megmaradt közöttük a jó viszony. Volt olyan
nyilatkozó pedagógus is, akinek az első évben közösen eltöltött egy hét után a
pedagógustársával baráti kapcsolata lett, és sajnálta, hogy a második évben mással
kellett együtt dolgoznia. „Együtt voltunk egymásért, együtt voltunk a gyerekekért.”
A következő grafikon a portálon keresztül kitöltött online pedagóguskérdőívek
eredményét mutatja be, amely megerősíti az interjúk eredményeit. A pedagógusok
döntő többsége egyetértett abban, hogy a közösségi program lehetőséget adott az
együttműködésére, mint ahogyan a fókuszcsoportos interjú során is elhangzott, hogy a
korábban egymást alig ismerő kollégák a program során jobban megismerhették
egymást.
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Hogyan változott a viszonyuk (szemléletük) a nemformális módszerekhez?
Alkalmaznak-e több nemformális módszert a tanórákon?
A megkérdezett pedagógusok szinte mind egyetértettek abban, hogy fontos, hogy a
nemformális módszerek egyre nagyobb teret kapjanak a hagyományos oktatásban,
hiszen a segítségükkel jobban rögzülnek az ismeretek. A módszerek segítségével
könnyebb a mindennapi jelenségeket bemutatni, a tananyagot átadni. Voltak, akik már
korábban is ismerték, esetleg használták is az ilyen módszereket az oktatás során, de a
program még inkább megerősítette őket abban, hogy alkalmazni szeretnék ezeket. A
közösségi alkalmak során fejlődött a pedagógusok kreativitása, illetve a portálon lévő
játéktárról is azt mondták, hogy nagy segítség a nemformális módszerek
alkalmazásához.
Volt, aki a pedagógustársainak tartott workshopot a portálon található játékok
alkalmazásával. Vannak pedagógusok, akik dráma és színház-, etika-, osztályfőnöki,
illetve testnevelés órán használják a módszereket. Olyan is volt, aki azt nyilatkozta,
hogy a nemformális módszer alkalmazása számára azt jelenti, hogy partneri viszonyt
alakít ki a gyerekekkel, miközben az ismeretek átadását és a tapasztalatszerzést az
élményeken keresztül kaphatják meg, és a tanulás egyfajta felfedező kaland lehet, nem
pedig a tanár akaratának ráerőltetése a tanulókra. A beszélgetések során elhangzott
azonban az is, hogy a tananyag mennyisége, illetve az idő- és pénzhiány miatt nem
tudják alkalmazni a módszereket.
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Milyen egyéb programhoz használták a portált? (pl. szállás, játékok, tervező)
Az interjún részt vevő pedagógusok abban egyetértettek, hogy a portál hasznos,
inspiráló, praktikus, átlátható, a rajta lévő játékok és ötletek jól kereshetők, a szűrők
jól működnek, a tervező pedig segítette a program szervezésénél a munkájukat. Többen
azóta is használják a játékokat és az ötleteket a tanórákon, napköziben, más
programokban. A mobilverzión is jól kereshetők a szakmai tartalmak. A
szálláskatalógust más programokhoz is használják.
„A játék- és ötlettár a Csodaszarvas felület egyik leghasznosabb és leggazdagabb
adatbázisa. Nemcsak az Iskolai Közösségi Program során lehet őket nagy
hatékonysággal felhasználni, hanem az iskolai év egészében” – vallotta egy emődi
pedagógus.
A következő grafikon a pedagógusok portálon megadott online válaszai alapján készült.
Ennek az eredménye is azt tükrözi, hogy a pedagógusok más programokhoz is
használták a portált, nemcsak a közösségi alkalmak szervezésekor. Ötleteket és
játékokat kerestek rajta, kirándulásokat és ünnepségeket szerveztek a felület
segítségével.
A napi iskolai tevékenységek során milyen más esetekben alkalmazza a
Csodaszarvas portálon elérhető információkat?
Kirándulások
Ünnepségek szervezése

25%
23%
10%

Napközis foglalkozások szervezése
Játékok keresésese
Ötletek keresése

1%

6%

11%

Ismeretanyagok feldolgozása

11%

11%

Kompetenciák fejlesztése
Nem alkalmazom

2%

Egyéb

Mit tartanak a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program erősségének más nyári
programokkal szemben?
A legtöbb pedagógus egyrészt a jól használható szakmai tartalmat és a hozzá tartozó
portált emelte ki a program erősségei közül. Jó, hogy kidolgozták a heti terveket,
amelyek adnak egy keretet, és biztosítják, hogy minden megvalósító nagyjából
ugyanazt a színvonalat hozza ki belőlük. Nekik a szabadidőt kellett megtervezniük, a
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többi tartalom rendelkezésre állt, azt kellett magukra szabniuk. Jó volt, hogy tudtak
válogatni a heti tervek között, a tematikák is megfelelőek voltak. A heti tervek, játékok
nagyon jól fejlesztették a gyerekek szociális kompetenciát, a kritikai gondolkodást és a
kreativitást.
Másrészt a gyerekek és a szülők szempontjából nagy előny, hogy ingyenes volt a
program, a gyerekek kaptak napi négyszeri vagy ötszöri étkezést, ajándékokat
(kulacsot, tornazsákot, foglalkoztató füzetet), minőségi, szervezett programokban
vehettek részt, nem „csak üdültek”. Általában megfelelőek voltak a szálláshelyek is.
Találkozhattak híres emberekkel, olyan helyekre jutottak el, ahova egyébként nem
lenne lehetőségük, olyan programokat próbálhattak ki, amit a programon kívül nem
engedhettek volna meg maguknak. A rengeteg élmény mellett a gyerekek játszva
tanulhattak a program alatt.
Sokan megjegyezték, hogy elégedettek voltak a kapott eszközökkel is, a tanév többi
részében is tudják őket használni. Többen dicsérték a fenntartót, aki mindent
leszervezett, nagyon sokat segített az előkészületben és a megvalósításban, illetve az
Oktatási Hivatal által foglalkoztatott mentor is nagyon készséges volt. Volt, aki
kiemelte, hogy a bérezés is motiváló volt. Az iskolai közösségi szolgálatosok bevonását
is üde színfoltnak tartották, tudtak segíteni az adminisztrációban, a gyerekeket
felvillanyozta a jelenlétük.
Min változtatnának a programon/programban?
A programmal kapcsolatos változtatási javaslatok nagyrészt operatív jellegűek, az
előkészületeket és a dokumentációt érintették. Majdnem minden pedagógus elmondta,
hogy az eszközbeszerzés, buszbérlés nem folyt le problémamentesen, sokszor
küzdöttek információhiánnyal, különösen az első évben. Mindenképpen
megfelelőbbnek gondolják, hogy a pedagógusok választhassák ki a témamodult és a
megvalósításhoz szükséges eszközöket. Nagyon sok az adminisztráció, nem egységes a
bérezés, és volt, ahol nagyon alacsony volt a juttatás, ami bérfeszültséghez vezetett.
Nagy létszámú csoportokhoz több pedagógus bevonása lenne indokolt. A megvalósítás
idejét illetően nagyon megoszlottak a vélemények: a többség jónak tartja a június végi
megvalósítást, de felmerült augusztus utolsó két hete is a válaszadók körében. Mivel
tudják, hogy a szülőknek természetesen könnyebbség, ha a gyerekfelügyelet megoldott
még egy-két héttel a tanév vége után is, de az augusztus végi időpont mellett azt az érvet
hozták fel, hogy addigra a gyerekek már sokszor unják magukat. Az ebben az
időpontban megtartott program segítene ráhangolódni a tanévre a gyerekeknek és a
pedagógusoknak egyaránt.
A pedagógusok több kimozdulást szeretnének a napközis programok megvalósítása
során is. Volt, aki az étkeztetést említette negatívumként: a heti terve az egészséges
életmódhoz kapcsolódott, a gyerekek viszont egész héten egészségtelen
péksüteményeket és tésztákat kaptak minden étkezésre, gyümölcs pedig nem volt.
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Előfordult olyan is, hogy a környezetvédelem témamodul egyik hulladékkal foglalkozó
heti tervét valósították meg, és egyesével becsomagolt cukorkákat kaptak a gyerekek,
hiteltelenné téve a pedagógus érvelését a hulladékmentesség mellett. Érdekes módon
többen voltak, akik szerint nem kellene ingyenesnek lennie a programnak, mert így a
szülő nem érzi a súlyát annak, ha mégsem viszi el a gyereket. Ugyanakkor a hátrányos
helyzetű családoknak szinte hiánypótló ez a színvonalas és mégis ingyenes
programlehetőség. Kisebb gyermekek esetében pedig felvetették, hogy lehetne
rövidebb a bentlakásos program, mert van, akinek egy hét távol a szüleitől még nagyon
hosszú.
A szakmai tartalommal kapcsolatban sokan javasolták a hetiterv-elemek „B” verzióját,
vagyis hogy eső esetén milyen beltéri foglalkozásokat lehetne csinálni a gyerekekkel.
Emellett több választható témamodulnak örülnének.
Felmerült az is, hogy sok a BTMN gyerek, és jobban kellene a részkészségek
fejlesztésére törekedni. Néhányan felvetették, hogy jó lenne évente találkozni jól
felkészült trénerekkel, akik feltöltik őket energiával és ötletekkel.
Milyen a pedagógusok, illetve a gyerekek viszonyulása a 2021/2022-es programhoz?
A pedagógusok döntő többsége azt válaszolta, hogy szívesen részt venne. Többen
mondták, hogy ha választható a részvétel, ha van megfelelő pénzbeli juttatás és
rendelkezésre állnak az alkalmas eszközök, akkor vállalnák. Vannak intézmények, ahol
„felülről” választják ki a pedagógusokat, a körükben nagyon vegyes volt a programhoz
való viszonyulás, de eddig mindig vállalta a megfelelő számú pedagógus a
megvalósítást. A gyerekek és a szülők egyaránt nagyon várják a programot, több helyen
túljelentkezés is kialakult. Az egyik pedagógus a kérdésre a következőt felelte: „2021től azt várjuk, hogy véget érjen a COVID-os időszak, és vágtathasson újra a
CSODASZARVAS!”
Vettek részt HH, HHH gyerekek a programban?
A pedagógusok megerősítették, hogy a program segíti a hátránykompenzációt. A HH,
illetve HHH gyerekek számára nincs más lehetőség a kimozdulásra. Vannak olyan
gyerekek, akik a program nélkül a város/falu határán túlra sem jutnak el. A hátrányos
helyzetű gyerekeket nehezebb volt bevonni, mert más a szabálytudatuk. Ennek ellenére
a bevont gyerekek az ajándékoknak nagyon örültek, a szüleik is nagyon hálásak voltak.
Az otthoni környezetet egy hétre hátrahagyó gyerekek sokkal jobban viselkedtek, mint
iskolaidőben. Beilleszkedtek, a többi gyerek is elfogadta őket.
Több pedagógus szerint sokan inkább a napközis programban tudtak részt venni, mert
a bentlakásos programokhoz nem volt elég ruhájuk, és a szülők sem szívesen engedik
el őket ottalvós programba.
Mit tanultak magukról a képzések, a felkészülés és a programok során?
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A pedagógusok mind tanultak valamit a program során magukról. Többen mondták,
hogy magabiztosabbak és türelmesebbek lettek. Rájöttek, hogy a teherbírásuk határán
is meg tudták csinálni a feladatot. Volt, aki felfedezte magában a gyereket. Néhány
pedagógust elkezdte érdekelni a feldolgozott téma, amivel korábban nem is
foglalkozott.

A gyerekekkel kapcsolatos tapasztalatok
A Csodaszarvas Program elsőszámú célcsoportjai a gyerekek voltak. A pedagógusokkal
folytatott fókuszcsoportos, valamint az intézményvezetőkkel zajló mélyinterjúk során
a legtöbb kérdésünk közvetve vagy közvetlenül a program rájuk gyakorolt hatását
kívánta megvizsgálni. Szerencsére a legtöbb intézmény esetében sikerült több olyan
pedagógussal is beszélnünk, aki a programokat megelőzően és azt követően is
figyelemmel tudta kísérni a tanulók fejlődését.

Az intézményvezetői mélyinterjúk gyerekekkel kapcsolatos tapasztalatai
Milyen visszajelzések jutottak vissza Önhöz a gyerekek részéről?
Az intézményvezetők arról számoltak be, hogy sok pozitív visszajelzést kaptak, a
gyerekeknek tetszett a program, jól érezték magukat. Különös népszerűségnek
örvendtek a külsős programok, a külső előadók, programszolgáltatók, a kimozdulások,
valamint különleges öröm és nagy élmények övezték a bentlakásos programokat.
Volt, ahol a következő tanévben rajzórán vagy magyarórán olyan feladatot kaptak a
gyerekek, hogy rajzolják le egy nyári élményüket, illetve írjanak fogalmazást a nyári
élményeikről. Ekkor többen is a Csodaszarvas Programról készítettek rajzot, illetve
írtak fogalmazást.
„A gyerekek szívesen mentek, hosszabb időre is mennének akár. Az ottalvós volt a
csúcs, a kimozdulást is nagyon szerették” – fogalmazott egy intézményvezető. „A
programszolgáltatók nagy sikert arattak, még szeptemberben is beszéltek például a
bodzasípos foglalkozásról” – mondta egy másik.
Az intézményvezetők úgy látták, hogy a közösségi alkalom lehetőséget adott az önálló
alkotásra, sok új tevékenység kipróbálására (például gombvarrás, tarisznyavarrás), a
pedagógusnak adott esetben „csak” facilitátornak kellett lennie.
A művészeti neveléssel, nemzeti identitással, sporttal kapcsolatos témák jobban
tetszettek a gyerekeknek, míg például az idegennyelvi programra nehezebb volt
belelkesíteni őket, mert azt érezték, hogy ott majd tanulni kell. Ez rögtön az évzárást
követően nem volt olyan vonzó.
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A tapasztalatok alapján a gyerekek sok sikerélményt szereztek, élvezték a kötetlenebb
környezetet, az új, felmerülő témákat, és hogy a többi osztályból is megismertek
embereket.
„Nem is kellett kérdeznem a gyerekeket, mert rögtön elmondták, hogy ez a program
mennyire jó. Elsősorban a kicsik dicsekedtek a készítményeikkel, a kirándulás volt a
legnagyobb élmény, megismerhettek tájakat, közösségben lehettek, más társakkal is
találkozhattak.”
„A legnagyobb megerősítés szerintem az, hogy kérdezik, lesz-e újra program.”
A részvételi hajlandósággal – egy-két kivételtől eltekintve – nem volt probléma. Az
intézményvezetők visszajelzései alapján a gyerekek lelkesek, aktívak voltak, a hiányzás
nem volt jellemző.
„Ha a gyerek nem akarna jönni, akkor nem jönne. Nem úgy van már, mint régen.”
„Szinte kivétel nélkül nagyon jól érezték magukat, 90%-uk szívesen ment, várta,
elmondta, hogy mi volt jó. Volt egy kisebb réteg, aki a nap végére, a hét végére
elfáradt, esetleg beleunt, nagyobb szabadságot igényelt volna.”
A napközis alkalmakkal kapcsolatban egy intézményvezető jelezte, hogy kicsit
nehezebb volt elvonatkoztatni az „iskolai jellegtől”, illetve nagyon meleg volt júniusban
az iskola épülete, nehezebb volt a nyári, szabadabb hangulatot megteremteni. Más
helyen ez nem okozott gondot, a gyerekek gyorsan át tudtak váltani: „Az iskola nagyon
családias. A gyerekek tudják, hogy a program az játék, nincs az a nagy fegyelem. Ott
a tanárok is játszanak, viccesek, lazábban öltöznek.”
Ha több évben is részt vettek, volt-e változás a gyerekek motivációjában?
Az volt az alapvető tapasztalat, hogy 2018 után több gyerek is újra jelentkezett, 2019ben a legtöbb helyen már túljelentkezés volt, egyes helyeken „várólistát” kellett
létrehozni. Sokan a program hatására vettek részt 2020-ban az Erzsébet-programban.
(Ekkor a Csodaszarvas Program a járványhelyzet miatt nem indult.) A második évben
a gyerekek érdeklődőbbek, motiváltabbak voltak, könnyebben jelentkeztek, az előző év
tapasztalati miatt lelkesebbek voltak. Ahol végül nem mindenki vehetett részt, azok ezt
nagyon sajnálták.
„A gyerekek szívesen részt vennének legközelebb is. Sőt, aki nem volt, az is menne,
mert a többiek sok jót meséltek róla” – mondta egy intézményvezető.
A fentiektől eltérően voltak iskolák, ahol nem figyeltek meg ilyen változást a részvételt
illetően, az intézményvezető nem tudott jelentősebb eltérésről beszámolni a két év
viszonylatában.
A programok milyensége fontos volt a gyerekeknek és a szülőknek is. Az egyik
intézményvezető erről így nyilatkozott:
„Jobban ismerték a témákat, célzottabban tudtak jelentkezni. Ahogy a tematikákat
meghirdették, az is számított, hogy milyen programok lesznek, amellett, hogy kinek
ki a barátja. A 2018-as programokban résztvevők mindenképpen el akartak menni
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2019-ben is. A második évben több volt a jelentkező, akkor már tudták, hogy mire
jelentkeznek.”
Egy másik intézményvezető így fogalmazott: „Azt mondanám, hogy a második évben
már tudatosabbak voltak a gyerekek és a szülők is. Jelezték, hogy milyen programon,
milyen programban vesznek részt szívesen.”
A pedagógusoktól milyen visszajelzéseket hallott (a gyerekekre kifejtett hatásokkal
kapcsolatban)?
A pedagógusok a gyerekekkel töltött időt, illetve a lehetőségeket, az eszközöket,
amelyeket a megvalósításhoz használhattak és a program anyagi hátterét is pozitívan
értékelték.
Alapvetően jól érezték magukat, főleg azon intézmények pedagógusai, ahol ők maguk
választhatták meg a hét témáját. Mivel az érdeklődésüknek megfelelő vagy hozzájuk
közel álló témával dolgozhattak, olyan programokat tudtak szervezni a gyerekeknek,
amiben ők maguk is otthon érezték magukat.
Több olyan pedagógus is volt, aki először tartott a feladattól, de aztán nagyon pozitív
élmény volt számára a program. Jó kapcsolatot tudtak kialakítani a gyerekekkel. Nagy
haszonnak tartották, hogy más oldalukról ismerhették meg a tanulókat. Látták, hogy a
gyerekek milyen más dolgokban tehetségesek, és a gyerekek is látták a tanáraikat más
szerepben is.
„A program során más oldalról ismerték meg a gyerekeket. A tanulmányaikban nem
szorgalmas, hanyag gyerekekről kiderült, hogy milyen ügyesek például a
konyhában.”
„Mindenképpen pozitív hatása van a programnak, hiszen nemcsak a tanórán
találkoznak a gyerekek a pedagógusokkal, hanem a szabadidős tevékenységekben is,
ez oda-vissza pozitívan hat. A gyerekek a pedagógust a másik oldaláról is
megismerik, és a pedagógusok is megismerik jobban a gyerekek erősségeit,
gyengeségeit, és jó kapcsolatot tudnak kialakítani” – fogalmazott egy
intézményvezető.
A visszajelzések alapján többen is úgy látták, hogy nagyon élvezik ezt a programot a
gyerekek, és olyanoknak is sikerélményt nyújt a program, akik az órákon nem
érvényesülnek. A diákok együttműködést tanultak, szabadságtudatot, felelősségérzetet
sajátítottak el a program során. Kialakult bennük a közösségi értelmes együttlétre való
vágy. Fejlődtek intellektusukban, egyéni és közösségi képességekben, készségekben. A
gyerekek és az őket programoztató pedagógusok között megerősödött a kapcsolat, a
pedagógusokat pedig motiválta a 2018-as programokat követő sok pozitív szülői
visszajelzés is.
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Milyen hatása volt a programnak az iskola közösségi életére?
Az intézményvezetők válaszaiban ennél a kérdésnél is sok esetben előkerült a
pedagógusok és a gyerekek megváltozott kapcsolatának pozitív értékelése. Nagyon
hasznosnak találták azt, hogy a pedagógusok más szempontból látták a gyerekeket.
A gyerekek egymás közti kapcsolatát figyelve többen úgy látták, hogy nagyon erős
közösségformáló hatása volt ezeknek a programoknak. A diákok később is
felemlegették a közösen átélt élményeket. Úgy látták, hogy a résztvevő gyerekek jobb
kapcsolatot ápoltak a program után, voltak közös élményeik. Volt olyan intézmény,
ahol iskolai újság is született erről az időszakról, mindkét évben. Másutt a diáknapi
rendezvényekbe csempésztek be programból tanult elemeket.
Szinte minden intézményvezető megerősítette, hogy a program a gyerekek közötti
kapcsolatra jó hatással volt. Új barátságok születtek, a gyerekek összekovácsolódtak, az
egy csoportban lévő diákok között kialakult a közösség érzése.
Volt, aki azt figyelte meg, hogy azok, akik egy csoportban voltak, jobban jelentkeztek
osztálykirándulásra, közös programokra ezután. Az osztályközösségekben javulás volt
érzékelhető az összetartozás tekintetében. Jobban megismerték egymást az egyes
évfolyamokon lévő osztályok is, jobb lett köztük a kapcsolat. Nyitottabbá váltak egymás
iránt.
Az évfolyamok között megfigyelték, hogy a nagyobbak a kisebbeket segítették, illetve
ez a nyitottság, odafigyelés az SNI gyerekek esetében is nagyon fontos volt.
„Ez egy új helyzet volt a gyerekek számára, nem a megszokott környezetükben voltak.
A 4. osztályosok szívesen segítettek a kisebbeknek, támogatták őket, a két 5.
osztályban is szorosabb azóta a kapcsolat, születtek új barátságok. A pedagógusok és
a diákok között is más lett a kapcsolat, sok kisgyereket ismertünk meg. Változtatott
és hozzáadott a közösségi életünkhöz ez a program.”

Van-e tudomása arról, hogy a gyerekek magatartása/viszonyulása változott volna a
pedagógusok / az iskola felé? Ha igen, miben változott?
A fenti kérdéssel kapcsolatban igen eltérő válaszok érkeztek. Voltak, akik egyértelműen
úgy nyilatkoztak, hogy változott a kapcsolat, voltak, akik ilyen hatást nem fedeztek fel.
A megfigyelt hatás alapvetően függhetett a pedagógus személyétől, ahogy az egyik
intézményvezető ezt kifejezte: „Hosszú távú változást nem hozott a program. Akinél
jól viselkednek a gyerekek, az továbbra is így maradt, aki nehezebben bír velük, az se
változott. A tanár személye itt nagyon fontos.”
A nem érzékelt változást az is okozhatja, hogy többen jelezték, alapvetően nincsenek
komoly magatartási problémák az iskolában, a programban sem voltak, vagyis eleve jó
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a gyerekek kapcsolata a pedagógusokkal, nincsenek gondok az iskolába járással.
Egyikük nagyon kedves képet festett az iskolájukról: „Lehet, hogy valami baj van a mi
gyerekeinkkel, de szeretnek iskolába járni, órák után beülnek a folyosói
szekrényekbe, és akkor ott beszélgetnek. Maga az iskola egy olyan hely, amihez
kötődnek, ahol szívesen vannak. Ezt nagyon fontosnak érezzük.”
Egyesek bizonytalan válaszokat adtak. „Nehéz volna ezt mérhetővé tenni. Ha
tippelnem kéne, akkor igen, erősíti az iskola és a gyerekek közötti kapcsolatot. Ha jó
élményekkel záródik egy év, valószínűleg szívesebben jönnek következő évben. De
nem kérdeztük meg erről a gyerekeket, így nem tudok pontosan válaszolni.” Egy
másik intézményvezető így nyilatkozott: „Kicsit változott, de nem volt tartós. A
motivációt folyamatosan fent kellene tartani, de nem lehet mindig új embereket
bevonni.”
Voltak olyan intézményvezetők is, akik pozitív változásokról számoltak be, például nőtt
a művészeti képzésre jelentkezők száma a programot követően. A programoztató
pedagógusokkal szorosabb lett a gyerekek kapcsolata. Más oldalukról ismerték meg
egymást, barátibb lett a viszonyuk. Volt, ahol a gyerekek „másik szabadidős
tevékenységeikről képeslapot is küldtek a kollegáknak, akikkel együtt
programoztak”. Mások kiemelték a beszélgetés, a közös étkezés, a játék szerepét, a
bentlakásos programok formáló hatását.
„Év közben a pedagógus keveset tud beszélgetni a gyerekekkel. A nyári programban
erre van lehetőség. Új oldalukról ismerik meg egymást. Ilyenkor a gyerekek jobban
megnyílnak a tanároknak. A tanórán nem nyílnak meg, hanem az ilyen alkalmak
során. Kellenek az ilyen alkalmak.”
Egy intézményvezető beszámolója szerint: „Volt olyan tanulónk, aki hetekig sírva
érkezett az iskolába, mert a stressz meg a drukk akkora volt benne, és itt a
programban kinyílt teljesen, mosolygott, és azóta semmi probléma vele. Ilyen
előfordult.” Egy másik azt jelezte, hogy alapproblémának látja a gyerekeknél a
szorongást és a csúfolódást. Úgy véli, hogy ez a közösségi alkalom old ezeken a
problémákon.
Volt-e esetleg visszajelzés, vagy bármilyen látható hatása a programnak a
gyermekek tanulási motivációjára nézve?
A válasszal kapcsolatban az intézményvezetők többsége bizonytalan volt. Sokan
nyilatkoztak úgy, hogy nem tapasztaltak szembetűnő változást. Nem tartották
relevánsnak a kérdést, nem tudták mérni, kimutatni, nem tudtak pozitív befolyást
megfigyelni, vagy ezt egyértelműen a közösségi alkalmak „számlájára írni”.
Néhányan azonban meg tudtak fogalmazni pozitív példákat. Voltak gyerekek, akik
nyitottabbak lettek a történelem felé, másoknál a sportesemények (kerékpár,
kézilabda), a testnevelés iránti kedv nőtt, és volt egy diák, aki a külső
programszolgáltató hatására kezdett el sportolni, és országos bajnok lett.
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A motiváció kialakulásában, fenntartásában szerepe van a kötődésnek, biztonságnak.
Ezt erősítette meg több intézményvezető is. Egyikük így nyilatkozott: „Annál a
pedagógusnál, akinél a gyerekek voltak a programban, ott kimondottan érződött a
program hatása. A többi kollégától nem kaptam ilyen visszajelzést. Akikkel voltak,
azokkal megváltozott a kapcsolatuk pozitív irányba.” Egy másik ezt mondta: „Pozitív
változás történt, mert jobb lett a kapcsolatuk a pedagógusokkal.”
„Láttunk olyat, hogy aki kevésbé szeretett iskolába járni a tanulás miatt, a program
hatására kicsit motiváltabb lett.”
Ön szerint segíthet-e a Csodaszarvas Program a hátránykompenzációban?
A fenti kérdésen az intézményvezetőknek nem kellett sokat gondolkodniuk. Kivétel
nélkül úgy nyilatkoztak, hogy „egyértelműen igen”, a programnak nagy szerepe lehet a
hátránykompenzációban, hatékonyan szolgálhatja a lemorzsolódás csökkentését.
„Nagyon segített a szemléletváltásban, a motiváltságban, a tanulók kompetenciáit is
fejlesztette. Szeretnénk, ha több ilyen program lenne” – mondta egy intézményvezető.
Kiemelték a programok projektmunka-jellegét, a gyerekek közti együttműködést, a
lemaradók segítését, az informális tanulást, a gyakorlatias módszereket, melyet a
gyerekek élményként fogtak fel.
Határozott előnyként (és feltételként) jelölték meg a program ingyenességét. Rengeteg
helyen jelezték, hogy e nélkül sokan nem tudtak volna részt venni a programban,
anyagi helyzetük miatt nincs lehetőségük más programokon részt venni, így ha ez nem
lett volna, sokan a település határát sem hagyták volna el. Vannak gyerekek, akik
ilyenkor jutnak el strandra, belépős programra, színházba. Voltak olyan hátrányos
helyzetű tanulók, akik a program idején látták először a Balatont.
„Nagy szerepe van a hátránykompenzációban. Sok gyerek nem juthatott volna el
ilyen helyszínekre. Ha nem lennének ilyen programok, nem hagynák el a város
területét, nincs lehetőségük elutazni nyaralni. Az ilyen programokkal előttük is
kitárulhat a világ, úgyhogy mindenképpen igen a válasz.”
„Az iskolások nagy része lakótelepi. A gyerekek legalább fele sehova nem jut el
nyáron, ezért számukra mindenképpen pozitív a program: tanul, jól érzi magát, jó
társaságban van.”
A hátrányos helyzetű tanulók bevonásával kapcsolatban nehézségként jelezték egyes
helyeken, hogy a szülők nem mindig engedik el a gyerekeiket, főleg nem ottalvós
programra. Igyekeznek motiválni, felhívni a szülők figyelmét arra, hogy mennyi
előnnyel járhat a tanuló számára egy ilyen program, de vannak olyan családok, akik
nem vagy nehezen nyitnak. Napközis alkalomra jobban bevonhatók, ám néhány
esetben ilyenkor is el kellett menni reggelente a gyerekekért.
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„Akik itt voltak a programban, azok hatalmas élményekkel gazdagodtak. Ők
családdal nem jutnának el ilyen helyekre, jól érezték magukat, jobban, mint esetleg
otthon, volt étkezés, ajándékcsomag, program, ami élményt nyújtott és mellette talán
a fejlesztésben is szerepet játszott.”
Egy intézményvezető jelezte, hogy az iskolájukban nem feltétlenül azért hátrányos
helyzetű valaki, mert szegény, hanem mert ingerszegény a környezet, amelyben él. A
plusz ingerek hatására olyan képességek fejlődnek, fejlődhetnek, amik akár a
tanulásban is segítik a gyerekeket.
„Volt, akit bármilyen programra vittünk, minden újdonság volt neki, minden tetszett
neki. Vele nagy öröm volt foglalkozni. Azóta is szeretne jönni, mondja, hogy »ha van
valami, tessék szólni, én jövök, itt leszek!«.”
Egy intézményben felhívták a figyelmet a szülők elfoglaltságára is, amely miatt a
gyerekek ugyancsak kimaradnak bizonyos élményekből. Ez ugyan nem esik
hivatalosan a hátránykompenzáció témakörébe, de nagyon fontosnak tartották a
programot ezen gyerekek esetében is.
„Vannak olyan gyerekek is, akiknek nagyon elfoglaltak a szülei, és nem tudnak
például egy családi biciklitúrára elmenni, ebben a programban viszont erre is volt
lehetőség. Ez ugyan nem hátránykompenzáció, de nagyon fontosnak tartom
megemlíteni.”
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A pedagógus fókuszcsoportos interjúk gyerekekkel kapcsolatos
tapasztalatai
Milyen visszajelzések érkeztek a gyerekektől? Miben szereztek sikerélményt?
Általánosan megállapítható, hogy a tanulók nagyon élvezték a programokat, és számos
olyan élményben volt részük, amiket hónapokkal vagy még évekkel később is szívesen
idéztek fel egymás közt vagy a pedagógusaikkal. Az erőteljes élmények jellemzően
elsősorban a bentlakásos programokhoz, a kirándulásokhoz, illetve a külsős
programszolgáltatásokhoz kapcsolódtak. Több szálláshely és külsős helyszín kapcsán
is előfordult, hogy a jó tapasztalat hatására egyes tanulók a szüleikkel visszamentek a
helyszínre.
Egy alsós osztályfőnök arról számolt be, hogy a negyedikes tanulóitól való búcsúzáskor
kapott emlékkönyvek alapján a négy év legmeghatározóbb élménye ez a program volt
az osztálya számára. Nem volt ez másként a nagyobbaknál sem: több helyről jelezték,
hogy például a 8. osztályos tanulókból nagy szomorúságot váltott ki, hogy a ballagás
miatt nem vehettek részt a programban. Az első év pozitív élményei után pedig
mindenhol egyre többen szerettek volna részt venni a következő évben is. Különösen a
bentlakásos forma iránt mutatkozott jóval nagyobb igény, mint amit sok intézmény ki
tudott volna elégíteni.
A tanulók többsége egészen újszerű élményekkel gazdagodott, különösen a hátrányos
helyzetű régiókban. Itt nagy számban fordult elő, hogy már a település elhagyására
vagy – a bentlakásos program esetében – az otthontól távol alvásra sem volt példa
korábban az életükben. Sok tanuló a program keretében látott életében először
strandot vagy medencét is. A fentiek is megerősítik a pedagógusok azon egyöntetű
véleményét, miszerint a program sikeresen betöltötte hátránykompenzációs
küldetését. Ezen felül a változatos programoknak köszönhetően számos olyan
élményben volt részük a résztvevőknek, ami szociális helyzettől függetlenül is
egyedülálló. Csak néhányat említve a számos élmény közül: volt csoport, amely az
etyeki Korda filmstúdiót látogatta meg, akadt, amelyik a Dráván hajókázhatott, de
voltak olyanok is, akik a mátrai bányamúzeumban vagy a Tisza-tavi Ökocentrumban
jártak.
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Hogyan hatott az osztályközösségre a közösen eltöltött egy hét?
Közösségi szinten is jelentős hatással volt a program. A legtöbb helyen egy évfolyamból,
de több osztályból kerültek ki a résztvevők. Volt példa ugyanakkor egyetlen osztályból
álló csoportokra, de vegyes korosztályúakra is. Ennek köszönhetően számos új
barátság alakult a nyári programok során, akár különböző osztályok tanulói között is.
A gyerekeknek sikerült jobban megismerniük egymást, és visszatérő tapasztalat volt,
hogy a legtöbb visszahúzódó, periférián lévő tanuló megnyílt, illetve bevonódott a
közös tevékenységekbe. Az egyik ilyen esetben például nagy meglepetésre a leginkább
periférián lévő és legrosszabbként elkönyvelt kislány az osztály legjobb tanulójával
barátkozott össze, ami pozitív hatással volt mindkettőjükre. A barátságkarkötők
készítéséhez is számos pozitív élmény kapcsolódott: az egyik tanuló az egyik nap nem
kapott senkitől karkötőt, ami nagyon megviselte, ám másnap ő kapta a legtöbbet. Ez
nem csupán az adott illető, de az egész közösség számára emlékezetes, felemelő pillanat
volt. A barátságkarkötők fonása egyes intézményekben megmaradt a programokat
követően is.
Az azonos évfolyamon futó osztályok közös együttléte során akadt, ahol a hét végére
„nem lehetett észrevenni, ki A-s és kis B-s”, ugyanakkor olyan csoport is volt, ahol a
program alatt éppen hogy élesebbé vált az osztályok közötti rivalizálás. Az utóbbi
esetben is elmondható azonban, hogy a programi versengést az iskolában mégis egy
jobb kapcsolat követte. Ebből kifolyólag a legtöbb helyen nem is az osztályokon belül,
hanem inkább azok között, intézményi szinten lehetett a látványosabb közösségépítő
hatást megtapasztalni.
A vegyes korosztályok esetén túlnyomórészt pozitív visszajelzéseket kaptunk, a legtöbb
helyen jól tudták egymást segíteni és kiegészíteni kicsik és nagyok, ami pozitív hatással
volt rájuk. A nagyobbak is megtapasztalhatták, hogy segíthetnek, vezethetnek másokat.
Egyes gyakorlatok során viszont éppen az volt az újszerű felismerésük, hogy a kicsik is
hasznosak tudnak lenni adott csapatmunkák során.
A negyedikesek számára az alsósból felsős évfolyamba történő váltást is
gördülékenyebbé tette sok helyen a program. Ez annak volt köszönhető, hogy több
esetben felsős pedagógusok is részt vettek a heti programokban, ebből kifolyólag már
voltak közös élmények, amelyeken keresztül a gyerekek könnyebben tudtak
kapcsolódni az új, felsős tanárokhoz.
A portálon keresztül lebonyolított 2018-as kérdőíves vizsgálat eredményét tartalmazza
a következő diagram. Ebből látható, hogy a 2018-as programok során még csak 60%-a
mondta azt a pedagógusoknak, hogy érezhetően fejlődött a tanulói közösség. Ez az
arány javult a 2019-es év során: az interjúk alkalmával a pedagógusok szinte kivétel
nélkül
állították,
hogy
határozottan
fejlődött
a
tanulói
közösség.
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Tapasztaltak-e a pedagógusok bármilyen különbséget (az előbb említett területeket
tekintve) azon gyerekek között, akik részt vettek a programban és azon gyerekek
között, akik nem?
A csoportok fent részletezett összetétele miatt számos helyen a kérdés nem bírt valódi
relevanciával, illetve a pedagógusok nem tudtak érdemi információval szolgálni a
kérdésben, mert például a következő évben már nem tanították a gyerekeket, így nem
találkoztak velük. Leginkább a közös élmények felidézése volt az, ahol érződött, hogy
ez egy kapocs a résztvevő gyerekek között, a többiek pedig leginkább irigykedve
hallgatták, hogy mi minden történt nyáron. Azokban a pillanatokban vált a leginkább
érezhetővé a különbség, amikor az adott tananyagot össze lehetett kapcsolni a nyári
tapasztalatokkal, illetve azokra hivatkozni lehetett. Egy ilyen momentum felidézése
kapcsán fogalmazott úgy az egyik pedagógus, hogy „büszkék voltak, akik részt vettek a
programban, előnyt élveztek, és ezt kicsit éreztették is a többi tanulóval, hogy ők most
jobban összetartoznak azáltal, hogy átélték azt az élményt”.
Bővültek az ismereteik, fejlődtek a készségeik, kompetenciáik? Melyek?
A program hatására határozottan önállóbb és kreatívabb lett a legtöbb tanuló, mivel
számos olyan tevékenységet végezhettek, ahol az egyéniségüket kifejezhették, akár a
kézműveskedést is említhetjük, ami több programban megjelent valamilyen formában.
A mozgáskoordináció és a finommotorika erősítése tematikától függően eltérő
mértékben, de szintén jellemző volt. A változatos gyakorlatok és kihívások hatására a
logikai, taktikai gondolkodás mellett a problémamegoldásban is erősödtek a gyerekek.
A szervezésben, a különféle helyzetek analizálásában és összegzésében a program
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tapasztalatai által ugyancsak észrevehető volt a javulás, ami az egymásra épülő,
összetettebb feladatoknak volt köszönhető.
A program meghatározó eleme volt a játékos tanulás, amivel a gyerekek számára nem
csupán a tanulás, hanem a játék fogalmának is új értelmet sikerült adni. Az egyik
pedagógus szavaival élve sok tanuló „itt tanulta meg, milyen egy valódi játék, ami nem
csupán céltalan rohangálás”. A program különösen jót tett az önbizalomnak is,
emellett a gyerekek figyelme, az együttműködési képessége is fejlődött.
Segítőkészebbek lettek, illetve a kommunikációjuk terén is érezhető volt a javulás. A
különböző szituációkban felmerülő különbségeket egyre inkább tiszteletben tartották,
és alkalmazkodtak is azokhoz, valamint együttérzőbbek lettek társaik iránt. A hét
végére a kudarc kezelésében is nagy előrelépést tapasztaltak sok helyen. Elsősorban a
hátrányos helyzetű tanulóknál fordult elő az, hogy egy szemmel látható programbeli
fejlődést a hosszú nyári szünetet követően a rossz példa hatására újra visszaesés
követett. A program időpontjával kapcsolatos kritikák között, ha nem is elsődlegesen,
de ez is felmerült.
A szociális és egyéni kompetenciákat – mint például a félelem legyőzése, a
konfliktuskezelés, a figyelmesség vagy az önállóság – a tanárok külön is kiemelték. Az
is sokat jelentett, ha egyes helyzetekben a tanulók segíthettek a tanítónak – akár csak
például a mobiltelefon használatával kapcsolatban. Az újfajta élethelyzetek az
osztályközösségre is nagy hatással voltak: számos esetben előfordult, hogy egy kevésbé
elismert tanuló olyan új oldalát és képességét tudta megmutatni, ami által jelentősen
javult a megítélése a csoporton belül. Például egy roma kislány, aki a közösség
perifériáján volt, a gyümölcssaláta készítése során megbecsültséget és elismerést
szerzett azáltal, hogy csak ő tudta, hogyan kell meghámozni a gyümölcsöket. A tanulók
önbizalmának erősödéséhez nagyban hozzájárult, hogy félelmeiket leküzdve
tapasztalhatták meg alkalmasságukat.
Egy kézműves foglalkozás kapcsán fogalmazott az egyik tanárnő úgy, hogy el tudtak
jutni a „na, én ezt nem tudom megcsinálni”-tól a „hadd csináljak még egyet”-ig. Ezen
kívül is a legkülönbözőbb tevékenységeket sajátították el a tanulók. Csak néhány ezek
közül: biciklizés, bicikliszerelés, lovaglás, görkorcsolyázás, tánc, gyöngyfűzés,
pogácsasütés, szappanbuborékozás.
A fentieken, valamint a mindenhol jelenlévő játékokon és dalokon túlmenően is
számos új ismeretre tettek szert a tanulók. A mindennapokban is fontos tudásokon
(egészséges életmód, higiéniai szempontok, KRESZ, szelektív hulladékgyűjtés,
újraélesztés, fogmosás) kívül rengetegen ismerkedtek meg a nemezeléssel, a
mézeskalács-készítéssel, a gyurmázással vagy a ragasztópisztoly használatával.
Megtanultak lekvárt főzni, papírt meríteni, de akadtak, akik a zsírkréta használatával
vagy a könyvkészítéssel barátkoztak meg. A Digitális világ, tudatos médiahasználat,
digitális alkotás című témamodulon többek között a számítógépes képszerkesztéssel,
illetve a QR-kód használatával ismerkedtek meg a diákok, míg a Környezetvédelem,
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természetismeret, tudatos fogyasztói magatartás témaköréhez kapcsolódóan
túraútvonalak jelzéseit és védett növényfajokat, szőlőfajtákat ismertek meg, de egyes
tanulók még a napsugárral való tűzgyújtást vagy a víz mikroszkopikus vizsgálatát is
kipróbálhatták. Több csoport esetében jelentősen bővültek a saját régiójuk
történetével, kultúrájával kapcsolatos ismeretek, ami az identitás megerősödésében is
fontos. Főként bentlakásos programok esetén fordult elő, hogy éppen olyan területét
ismerhették meg jobban az országnak, ahol eddig a többségük nem is járt soha. Volt,
aki a programban tanulhatta meg, hogyan kell viselkedni egy étteremben, de a
gyerekeknek más helyzetekben is szabálykövetőbbé kellett válniuk.
Hogyan változott a gyerekek iskolához, tanuláshoz való viszonya?
A program tanulásra és az iskola megítélésére gyakorolt hatása egyértelműen pozitív
volt, bár egyes intézmények esetében nem lehetett felfedezni jelentős, közvetlen
összefüggést.
A legtöbb pedagógus és tanuló jobban örült volna, ha a heti program nem az iskola
falain belül zajlik, így ugyanis nagyobb kihívást jelentett a tanulók kizökkentése a tanév
végén. Ám a helyzet egészen nagyszerű, kreatív megoldásokat szült: a tantermeket a
legtöbb helyen átalakították, kidíszítették, a padokat, székeket és a többi bútort teljesen
átrendezték. Volt, ahol a tantermek helyett más, olyan helyszínt kerestek, ami nem
kötődik olyan szorosan a tanévhez (ilyen például a könyvtár). Az iskola így sok helyen
egy egészen új, eddig nem látott arcát mutatta. Így – bár a bentlakásos programok és a
külsős elemek iránti igény megmaradt – sok helyen éppen azt emelték ki a program
túlnyomó részét kitevő napközis programok esetében, hogy lélektanilag sokat jelentett,
hogy az iskola épületében történt a sok nevetés, játék, vidámság.
A legtöbb tanuló számára meghatározó volt a program tematikája, hiszen sokan emiatt
vetették bele magukat ősztől a környezettudományos, művészeti és a sporthoz
kapcsolódó tantárgyakba vagy szakkörökbe, valamint a program témájához kapcsolódó
könyvek iránti érdeklődés is jelentősen megnőtt. A rajz- és testnevelés órákhoz való
hozzáállás különösen felélénkült. Általános tapasztalat volt továbbá, hogy a tanulás új
formája felerősítette a tudásszomjat a tanulókban.
A program fő célkitűzése, hogy a tapasztalati tanulás beépüljön a mindennapi
oktatásba. Különösen fontos volt tehát, hogy a programi tapasztalatok és az iskolai
tanítás közötti kapcsolat erősödjön, ahogy az sok esetben – egy-egy kémiai kísérlet, egy
mese feldolgozása vagy egy történelmi korszak megismerése során – meg is történt. A
legtöbb intézményben gyakran előfordult, hogy a nyári tapasztalatokra sikerült később
az elméleti oktatás során visszautalni. Ilyenkor a személyes élmények érintettsége okán
mindenki aktívabban vett részt a munkában, és sokkal inkább magukénak érezték az
adott témakört.
Számos példa volt arra is, hogy a korábban tanultakat sikerült a nyári program során
átültetni a gyakorlatba, és így teremteni kapcsolatot az elméleti tudás és a tanulók
számára sokkal nagyobb motivációval bíró gyakorlat között. Ez utóbbira több helyen is
a KRESZ-hez kapcsolódó ismereteket hozták fel példaként.
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A szülők véleménye a programról a kérdőívek alapján
A szülők a program egyes aspektusaival kapcsolatos véleményére különböző formában
kérdeztünk rá. Közvetlen formában online kérdőív kitöltésére kértük őket, valamint
közvetett formában mind az intézményvezetői mélyinterjúk, mind a pedagógusokkal
folytatott fókuszcsoportos interjúk során megjelentek a szülők visszacsatolásai.
Összesen 424 kitöltött kérdőívet kaptunk vissza a szülőktől, ami messze nem
mondható reprezentatívnak ahhoz képest, hogy a program két éve alatt körülbelül
150 000 tanuló vett részt a közösségi alkalmakon. Mégis a válaszokból tendenciákat,
hangsúlyokat ki tudunk olvasni, és ha ezek hasonló eredményeket adnak, mint amit a
pedagógusok és intézményvezetők válaszaiból megtudtunk, akkor feltételezhetjük,
hogy ezek mégiscsak tükrözik a programmal kapcsolatos általános szülői
tapasztalatokat.
Melyik évben vett részt gyermeke a Csodaszarvas programban?
A kitöltők közül 138 szülőnek a gyermeke 2018-ban, 157-nek 2019-ben, 129-nek pedig
mindkét évben részt vett a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban.

Volt-e gyermeke a Csodaszarvas program évében más programban vagy családi
nyaraláson?
A legtöbb iskola igyekszik nyáron programokat szervezni a tanulóinak, ezzel segítve a
szülőket, hogy egyrészt megoldott legyen a gyermekfelügyelet, másrészt hogy
élményekhez juttassa a programozókat.
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A programok nagy része fizetős, illetve a helyi önkormányzat vagy egyház segítségével,
vagy pályázatokon elnyert támogatásokkal valósulnak meg. Az utóbbiak közé tartoznak
az Erzsébet-programok, a Határtalanul Program és a Nemzeti Tehetség Program.
Több intézményben az iskola pedagógusai is szerveznek programokat a tanulóknak. Itt
a tematika nagyon változatos: sportprogram, vándorprogram, táncprogram, nyelvi
program, kenuprogram, kézműves program, „matekprogram” stb.
A programot vagy teljesen a pedagógus szervezi, vagy mint kísérő tanár van jelen azon
(pl. Erzsébet-program).
Feltételezhető, hogy a nagyobb tanulói létszámmal vagy jobb szocioökonómiai státuszú
tanulókkal rendelkező iskolák több programozási lehetőséget tudnak nyújtani
diákjaiknak, míg a kisebb vagy hátrányosabb helyzetű iskoláknál a programozási
paletta szűkebb. Mindamellett, hogy az iskolák és a pedagógusok sokat tesznek, hogy
programozási lehetőséget biztosítsanak a tanulóknak, a visszaérkezett szülői
kérdőívekből tudjuk, hogy a Csodaszarvas Programban részt vevő gyerekek 25%-ának
nem volt más nyaralási lehetősége. E nélkül a program nélkül ők élmények nélkül
maradtak volna.

Bentlakásos vagy napközis programon vett részt gyermeke?
A program egészére jellemző volt, hogy a részt vevő tanulók 10%-a bentlakásos, míg
90%-uk napközis programban vett részt. Az általunk vizsgált szülői minta is ezt az
arányt mutatta, amit az alábbi ábra is szemléltet. A pedagógusok és az
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intézményvezetők tapasztalataiból azt szűrtük le, hogy általában a kisebb gyerekeket
szívesebben engedték a napközis programokba, mint az „ottalvós”, bentlakásos
programokba. Különösen igaz ez a hátrányos helyzetű, kisebbségi családoknál, ahol
jobban féltik a gyermekeiket, és ezért a bentlakásos programok helyett inkább a
napközis formát preferálták a szülők. Míg a nagyobb diákok esetében szívesebben
szerveznek a pedagógusok bentlakásos programokat, mert nagyobb élményt nyújt a
résztvevőknek, és az esti, kötetlenebb időszak nagyobb lehetőséget biztosít a személyes
beszélgetésekre, egymás kölcsönös megismerésére mind a diákok, mind pedig a diákok
és a pedagógusok között.

Mennyire kapott részletes tájékoztatást előzetesen a Csodaszarvas Programmal
kapcsolatosan?
A szülői kérdőívek szerint a szülők többsége úgy érezte, hogy megfelelő tájékoztatást
kapott a programokról. Mindössze 7 szülő nyilatkozott úgy, hogy az előzetes
tájékoztatással egyáltalán nem volt elégedett. Az erről szóló diagramot az alábbi ábra
mutatja.
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Mennyire volt élményszerű gyermekének a Csodaszarvas Program?
A szülői visszajelzések szerint a gyerekek nagyjából 90%-ának élményszerű volt a
program, sőt 70%-ának teljes mértékben élményt adó volt. Látható, hogy 2018-ban
még egy kicsivel kevésbé voltak elégedettek a program élményszerűségével. Ez
magyarázható azzal is, hogy a 2018-as év pilot év volt a projekt életében, és a projektnek
számos akadályt kellett leküzdenie. Sok esetben a pedagógusok csak későn kaptak
információkat, vagy akár a foglalkozásokhoz szükséges eszközök és anyagok sem
érkeztek meg a program kezdetéig. Ez nyilvánvalóan rontotta az élményfaktort. 2019ben a tervezés-szervezés már gördülékenyebben folyt, és a TNFTA alprojekt ingyenes
programszolgáltatókkal is színesítette a programok tevékenységeit.
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Ön szerint gyermeke mennyire érezte jól magát a Csodaszarvas Program
tematikájába épített helyszíni és külső programokon?
Az alábbi diagram nagyon hasonló az előzőhöz, és csak alátámasztja azt, hogy a
gyerekek nagyon pozitív tapasztalatokat szereztek, és jól érezték magukat. Szinte
elhanyagolható azoknak a száma, akik nem érezték jól magukat a program során. Az
interjúkból pluszban még az is kiderült, hogy a kimozdulások, kirándulások és külső
programszolgáltatók foglalkozásai különösen népszerűek és kedveltek voltak a
gyerekek között, és növelték a programmal kapcsolatos elégedettségüket. Volt iskola,
ahol a programot a szülőkkel közös záró programmal fejezték be, ide sok szülő eljött,
és személyesen mondott köszönetet. Mások üzenetben köszönték meg a programot.
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Mennyire tartja fontosnak, hogy gyermeke a programok alkalmával játékos
formában tudásanyagot is elsajátít?
A szülők válaszaiból láthatjuk, hogy 77%-uk szerint kifejezetten fontos, hogy a program
során a gyerekek új ismereteket is elsajátítsanak játékos formában. Olyan pedig nem is
volt, aki szerint nincs helye a játékos tanulásnak ebben a programban. Ebből arra
következtethetünk – ami már az interjúkból is kiderült –, hogy a gyerekek jól érezték
magukat a közösségi alkalmakon, és még a napközis programok során sem volt az az
érzésük, hogy az iskola folytatásaként tanulással kell tölteni a napjaikat.
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Mi volt a legnagyobb előnye a Csodaszarvas Programnak gyermeke számára?
A szülők legnagyobb számban a program előnyeként azt jelölték meg, hogy gyermekeik
új ismereteket sajátítottak el, új barátokra tettek szert, és az iskolához/pedagógusokhoz
való viszonyuk pozitívan változott. Közepes mértékben jelent meg az önállóság, a
nyitottság tekintetében történt fejlődés.
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Mit tart a Csodaszarvas Program erősségének más nyári programokkal szemben?
A kitöltött online kérdőívek válaszaiban a szülők megerősítették az interjúk során
elhangzottakat. Számukra a változatos programok és a játszva tanulás volt a
legfontosabb, továbbá hogy a gyermekeik ismert pedagógus vezetésével és barátok
között tölthették a hetet. Természetesen fontos volt még az iskolai közösség fejlődése
és az ingyenesség is.

Mit tart a Csodaszarvas Program erősségeinek, más nyári táborokkal
szemben?
VÁLTOZATOS PROGRAMOK
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Ha gyermekének lehetősége lenne rá, a következő nyáron is részt venne a
Csodaszarvas Programban?
A szülők 97%-a nyilatkozott úgy, hogy ha a programot a következő évben is
megszerveznék, akkor gyermeke újra részt venne azon. Ez egy nagyon markáns
megerősítése annak, hogy a szülők várják a program folytatását, és ezzel a véleménnyel
szavaztak is arra, hogy a program újra elérhető legyen a gyermekeik számára.
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Ha gyermekének lehetősége lenne rá, a következő nyáron is részt venne
a Csodaszarvas Programban?

97%

igen
3%

nem

Ha Ön dönthetne, milyen módosításokat végezne el a Csodaszarvas Program javítása
érdekében?
A szülők erre a kérdésre szabadszavas mezőben írhattak javaslatokat, és bár a kérdés
kitöltése nem is volt kötelező, mégis 138 kérdőívben erre is érkezett válasz, melyeket a
következőkben ismertetünk.
A szülők jelentős része azt jelezte vissza, hogy semmin nem módosítana, minden úgy
volt jó, ahogyan volt. A második legmarkánsabb vélemény az volt, hogy akár több hétre
is szívesen küldené a gyerekét erre a programra. Sőt, akadt olyan is, aki szerint egész
nyárra jó lenne biztosítani ezt a lehetőséget. Szintén hangsúlyos vélemény volt, hogy jó
lenne, ha több kimozdulás lenne a programban, mert a gyerekeknek a kirándulás
nagyon meghatározó élmény volt.
Volt, aki azt javasolta, hogy legyen egynapos ottalvós program is, vagy hogy jobban
vegyítené a korosztályokat. Van, aki szerint jobb lenne, ha több bentlakásos program
lehetne. Volt, aki azt javasolta, hogy több időpont közül is választhasson, hogy mikor
küldené a gyerekét erre a programra. A néphagyományokkal kapcsolatos programok
bővítését is volt, aki szívesen venné.
Akadtak olyanok is, akik köszönetüket is kifejezték a válaszukban. Az egyik szülő a
következőket írta: „Gyermekem mindig szívesen vett részt a programokon.
Megismerte leendő tanárait, így szívesen ment 5. osztályba a Gyömörei
tagintézménybe. Nagyon szépen köszönöm a programnak és az iskolának, hogy
részese lehetett ennek az élménynek a fiam.”
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Egy másik szülő az alábbi javaslatot tette. „A programon nem javítanék, csak kicsit az
időponton, hogy ne egyből suli után legyen a program, hanem inkább augusztusban,
az iskolakezdés előtti időszakban.”
A fentiekből látható, hogy a szülők alapvetően elégedettek voltak a programmal, és ezt
megerősíti az a diagram is, amely szerint a szülők 97%-a szívesen küldené a következő
évben is erre a programra a gyermekét. Sőt sokan örömmel vennék, ha nemcsak egy
hétre, hanem hosszabb időszakra is lehetősége lenne a gyermekének egy ilyen
programban való részvételre.

Az intézményvezetők véleménye a program során a szülőkkel
való kapcsolattartás hatásáról
Az intézményvezetői és a pedagógusinterjúkból az is kiderült, hogy nagyon sok szülő
szívesen küldte volna a gyermekét 2019-ben is programba a 2018-as jó tapasztalatai
miatt.
A program hatására javult-e az iskola és a szülők kapcsolata?
Az igazgatók többsége szerint egy kéthetes program nem igazán lehetett hatással a
szülőkkel való kapcsolat minőségi változására, és a legtöbb helyen egyébként is jó a
kapcsolat a szülőkkel. Az azonban biztos, hogy a szülők elégedettségét az iskolával
kapcsolatban inkább növelte a program, hiszen jó tapasztalataik voltak a gyerekek
révén a közösségi alkalmakról. A szülők nincsenek azzal tisztában, hogy ez egy országos
program, és pályázati koordinációval és finanszírozással valósult meg. Ők ezt az iskola
„számlájára írják”, és szerencsére ez most egy pozitív tapasztalat számukra az iskolát
és pedagógusait illetően.

Milyen szülői visszajelzések jutottak el Önhöz szülőktől a programot illetően?
Az igazgatók jelentős része arról számolt be, hogy inkább pozitív visszajelzések jutottak
el hozzájuk, vagy leginkább semmi. Ezt ők ezzel együtt jónak érzik, mert tapasztalatuk
szerint, ha negatív véleménye van a szülőknek, azt elég gyorsan és határozottan az
intézmény tudomására juttatják. Ugyanakkor a kisebb települések iskoláiban – ahol a
szülők gyakran összefutnak a boltban vagy a postán a pedagógussal – előfordult, hogy
a megvalósító pedagógusoknak megköszönték a programozási lehetőséget és a jó
programokat.
Volt-e különbség a szülők bevonhatóságában, motivációjában a két év között?
Általában a szülőket az első évben nehezebb volt bevonni. A program ismeretlen volt
számukra, ezért fenntartással kezelték. (Ez függött attól, hogy hány és milyen egyéb
program volt az iskolában.) A részvételi kedvet nagymértékben növelte, hogy a
programot jól ismert pedagógusok vezették, irányították.
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2018-ban a szülők még bizalmatlanok voltak, de 2019-ben már várták az eseményt. A
második évben jobban benne volt a köztudatban, a szülők gondolkodásában, hogy van
ez a lehetőség. Gördülékenyebben ment a második év szervezése, a szülőknek már volt
pozitív tapasztalata a programmal kapcsolatban.
Volt olyan intézmény is, ahol 2019-ben határt kellett húzni, annyian jelentkeztek.
A második évben már a szülők érdeklődtek, hogy lesz-e megint program, így valamivel
gyorsabb volt a szervezés.
Az intézmények hogyan keresték/szólították meg a szülőket?
Az igazgatói interjúk alapján az iskolák számos csatornán keresztül igyekeztek eljutni
a szülőkhöz. Volt olyan iskola, amelyik a szülők megkeresésének hagyományosabb
módjait választotta, és levélben, személyesen vagy telefonon kereste meg őket. Más
iskolák a honlapjukon hirdették meg a programot, vagy a KRÉTA rendszerben küldtek
üzenetet. Számos helyen bevonták az osztályfőnököket, a szülői munkaközösséget is a
tájékoztatásba. A legtöbb iskola többkörös vagy többcsatornás tájékoztatást használt,
például először írásban értesítették a szülőket, és utána szülői értekezleten részletes
tájékoztatást adtak stb.
Számos iskola végzett a szülők között előzetes igényfelmérést, vagy jelentkezési lapot
küldött ki a szülőknek.
Ehhez az interjúkérdéshez kapcsolódik a szülői kérdőív következő kérdése, amit az
alábbiakban ismertetünk.
Az intézményvezetők szerint a szülőknek melyik dimenzió mennyire volt fontos a
programban való jelentkezésnél?
- díjmentesség
- megoldott gyermekfelügyelet
- minőségi programok, új élmények
- ismert pedagógusok vezetik a programot, a gyerekek a barátaikkal együtt tölthetik
a hetet
A mélyinterjúk során az igazgatókat megkértük, hogy az általunk felsorolt négy
kategóriát rangsorolják. Érdekes módon a minőségi programok és az ismert
pedagógusok vezetése voltak többnyire az első két helyen. A harmadik és negyedik
helyen rendszerint az ingyenesség és a gyermekfelügyelet szerepelt. Természetesen
több olyan iskola is volt, ahol az ingyenesség volt a legfontosabb tényező.
Összességében elmondható, hogy mind a négy kategória meglehetősen hangsúlyos a
szülők számára, és ezt megerősítik a szülői kérdőív kérdésére adott válaszok is.
A program hatására javult-e az iskola és a szülők kapcsolata?
A szülők elégedettségét az iskolával kapcsolatban növelte a program, hiszen jó
tapasztalataik voltak a gyerekek révén a közösségi alkalmakról.
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Összefoglalás
A tanulók alapvetően nagyon élvezték a Csodaszarvas Programot, rengeteg élményben
volt részük, melyeket később is szívesen felidéztek egymás közt. Az első év pozitív
élményei után többen szerettek volna részt venni a következő évben is.
A pedagógusok nagyon sok különböző hatást meg tudtak fogalmazni. Úgy látták, hogy
a gyerekek az iskola falai közül kikerülve is nagyon hasznos új ismereteket szereztek,
sokszor gyakorlati ismereteket, melyek az életben jól alkalmazhatók. Ez különösen
értékesnek tekinthető, hiszen a gyerekeket „az életre neveljük”. A program során
voltak, akik megtanultak (jobban) biciklizni, biciklit szerelni, táncolni,
görkorcsolyázni, lovagolni. Pogácsasütést, tűzgyújtást, szelektív hulladékgyűjtést,
képszerkesztést, KRESZ-szabályokat vagy lekvárfőzést tanultak. Sokan jobban
megismerték az ország egy régióját, kultúráját, ezzel identitásukban is fejlődtek.
Ehhez kapcsolódik, hogy a pedagógusok és intézményvezetők visszajelzései szerint a
gyerekek legnagyobb élményként a kimozdulásokat, az új helyszíneket, a külsős
programokat, a bentlakásos programok újdonságait, impulzusait nevezték meg.
Minden interjúhelyszínen visszajelezték azt, hogy a hátrányos helyzetű tanulók
számára ez a program kiemelt jelentőséggel bírt, olyan helyszínekre jutottak
el a gyerekek, ahová máskülönben nem lett volna lehetőségük.
A legtöbb intézményben előfordult, hogy a nyári tapasztalatokra sikerült később, az
elméleti oktatás során visszautalni. Ilyenkor a személyes élmények érintettsége okán a
gyerekek aktívabban részt vettek a munkában, sokkal inkább magukénak érezték az
adott témát, voltak, akik már „kenték-vágták” az anyagot. A program fontosságát, az
élményalapú tanulást az alábbi kutatási eredmény is alátámasztja: „Eddig is sejtettük
ugyan, hogy egy kis érzelem, hangulat kell minden motivációhoz, de hogy a hosszú
távú memóriába kizárólag az az ismeret juthat el, amit az élmény kísér be, azért ez a
pedagógia világában is új megközelítés.”41
A szociális készségeket, képességeket egyedül, online módon, illetve erőfeszítés nélkül
nem lehet elsajátítani, ezek gyakorlatot és emberek közti interakciót igényelnek. A
komplex gondolkodást, a kapcsolatok kezelését, az érzelmi intelligenciát a másokkal
való együttélés, illetve a problémák megoldása során tanuljuk.42 A Csodaszarvas
Program a társas interakcióknak, a szociális kompetenciák fejlődésének/fejlesztésének
kifejezetten jó terepe volt. A készség- és képességfejlődést tekintve sok visszajelzés
érkezett.
Előrelépések történtek a szociális kompetenciákat illetően is. A tanulók önállóbbak
lettek, fejlődött az önbizalmuk, sok esetben megtapasztalhatták az alkalmasságukat,
Uzsalyné Dr. Pécsi Rita (2018): A művészetek és a természettudományos nevelés kapcsolata (plenáris előadás). In: A korszerű
természettudományos nevelés szolgálatában – konferenciakötet.
https://www.ovegesegylet.hu/sites/default/files/konferenciakotet_honlapra.pdf (A letöltés ideje: 2021. április 22.)
42 Mt. 69., Future of Jobs Report, World Economic Forum.
https://www.weforum.org/agenda/2016/08/10-skills-you-need-to-thrive-tomorrow-and-the-universities-that-will-help-youget-them/
41
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hogy képesek feladatokat, problémákat megoldani. Fejlődött kreativitásuk, logikai,
taktikai gondolkodásuk és konfliktuskezelésük. Segítőkészebbek lettek, egymással
elfogadóbbak, érezhető javulásról számoltak be a kommunikációs készségeket illetően
is.
„A gyerekek szociális készsége látható módon formálódott. Az együttműködési
készségükből, közös alkotásaikból, játékukból ez jól lemérhető volt” – írta egy
pedagógus.
A gyerekek egymás közti kapcsolatát figyelve többen úgy látták, hogy nagyon erős
közösségformáló hatása volt ezeknek a programoknak. Új barátságok születtek, a
gyerekek összekovácsolódtak, az egy csoportban lévő diákok között kialakult a
közösség érzése.
Egymás jobb megismerése, ennek pozitív értékelése nagyon markánsan megjelent az
interjúk során, a gyerekek és a pedagógusok viszonyát tekintve is. A pedagógusok
látták, hogy a gyerekek milyen más, a formális iskolai közegben kevéssé megjelenő
dolgokban tehetségesek, és a gyerekek is látták a tanáraikat más szerepben is. Ez
mindkét fél számára fontos volt, és úgy tűnik, közvetetten az iskola megítélésére,
szerethetőségére, a tanulási motivációra is hatással volt.
„Ők is jobban megismertek minket, és így az órán könnyebb volt velük dolgozni.”
„Ha jól ki tudjuk alakítani a kapcsolatot, akkor könnyebb a dolgunk az évben is.”
„Amikor bejöttek az iskolába, sokkal könnyebb volt velük együtt dolgozni” –
nyilatkozták a pedagógusok.
Egyesek szerint lélektanilag sokat jelenthetett az is, hogy a gyerekek az iskola
épületében tapasztalták meg a sok nevetést, játékot, vidámságot.
A pedagógusokkal folyatott interjúk során sok visszajelzés érkezett arról, hogy a
program, a közös munka a kollégákat is összehozta, sokat tanultak egymástól is.
Sikerült összhangban dolgozniuk, egymást kiegészíteni, és voltak, akik jobban
megismerték egymást, a kapcsolatuk megerősödött.
A pedagógusok módszertani eszköztárának bővülésével kapcsolatban sok
dicséret érkezett a Csodaszarvas felületen található tartalmakra, különösen a játék- és
ötletgyűjteményre.
„A játék- és ötlettár a Csodaszarvas felület egyik leghasznosabb és leggazdagabb
adatbázisa. Nemcsak az Iskolai Közösségi Program során lehet őket nagy
hatékonysággal felhasználni, hanem az iskolaév egészében.”
„Számomra a játéktár alkalmazása nagyon megkönnyítette a heti programtervezést.
Rengeteg izgalmas és érdekes játékot találtam, amit a programhét alatt mi is
kipróbáltunk. A gyerekek nagyon élvezték ezeket a játékokat. Jómagam is szívesen
fogom ezeket a későbbiekben is alkalmazni napközis foglalkozásokon.”
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A megkérdezett pedagógusok szinte mind egyetértettek abban, hogy fontos lenne a
nemformális módszerek egyre nagyobb térnyerése a hagyományos oktatásban.
Minden programnak vannak szándékolt, illetve nem szándékolt, valamint közvetlen és
közvetett hatásai is. A valódi összhatás méréséhez ezeket mind fel kéne deríteni, erre
azonban nemigen van lehetőség.43 Az alprojektben elsősorban azt akartuk felderíteni,
hogy a gyerekekre és a pedagógusokra milyen hatásai voltak a programnak, illetve ezek
mennyire jellemzőek (szándékolt, közvetlen hatások). Azonban érdekes nem
szándékolt hatásokat is felfedezhetünk.
Érkezett olyan visszajelzés is, miszerint a program hatására javult a tankerület
megítélése, a tankerület és az intézmény kapcsolata. Az intézményvezetők arról
számoltak be, hogy örömmel találkoztak más iskolák vezetőivel, szívesen vennének
több tapasztalatmegosztásra vonatkozó lehetőséget.
A hatások értékelésekor figyelembe kell venni, hogy „az oktatásfejlesztési
programokat/beavatkozásokat az oktatás kumulatív jellege miatt általában elhúzódó
hatások jellemzik”44, vagyis a program és egy hatás megjelenése között akár évek is
eltelhetnek. Ezt megerősíti egy pedagógus meglátása is: „Nem tudom lemérni, hogy
mekkorát fejlődtek, de a konfliktuskezelésben, a személyiségükben biztos, hogy
fejlődtek. A nevelési-oktatási játékok hatásai nem rögtön látszódnak, hanem szépen,
folyamatosan, amikor majd felnőnek, akkorra válnak teljessé. Ha a gyerekek minden
évben eljönnének, minden évben csinálnánk ezt a programot, akkor sokat
fejlődnének. Akkor szerintem látványos lenne a fejlődés felnőttkorukra. Egy-egy hetet
nem tudok lemérni, szerintem nem mérhető teljes mértékben. Felnőtt korra fog majd
beérni. De biztos, hogy van hatása.”
A lezajlott programokra visszatekintve, az interjúk visszajelzéseit, benyomásait
összegezve úgy látjuk, hogy a Csodaszarvas Program sikeresnek tekinthető, élményt
adó, a gyerekek sokat profitáltak belőle. A nehézségek mellett a pedagógusok és az
intézményvezetők is látják ennek hasznát, értelmét, személyiségfejlesztő hatását,
megszerették a Programot, és lenne igényük arra, hogy folytatódjon. Egy
intézményvezető így nyilatkozott: „Nagyon segített a szemléletváltásban, a
motiváltságban, a tanulók kompetenciáit is fejlesztette. Szeretnénk, ha több ilyen
program lenne.”

43
44

Sági Matild – Széll Krisztián (2015): Hatásvizsgálatok alapszintű kézikönyve. Budapest: Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet.
Uo.
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Mellékletek
1. számú melléklet
Az intézményvezetői interjú kérdései
1. Bevezető kérdések
Melyik év(ek)ben vett részt az intézmény a programban?
Hány csoporttal vettek részt?
Ezek életkorilag heterogén vagy homogén csoportok voltak?
Bentlakásos/napközis csoportok voltak?
Mekkora a HH és HHH gyerekek aránya az iskolában? Mekkora részüket tudták
bevonni a programba?
SNI, BTMN gyerekek részt vettek-e a programban?
Ön mennyit látott a program lebonyolításából? Milyen szerepkörből (intézményvezető
/ vezető pedagógus / segítő pedagógus / egyéb)?
Tervezik, hogy részt vesznek 2021-ben is?

2. Szülőkre irányuló kérdések
Van-e egyéb lehetősége programozásra a gyerekeknek? (Akár iskolán keresztül vagy
attól függetlenül, például Erzsébet-program, Határtalanul Program.)
Hogyan keresték/szólították meg a szülőket? Mi volt a nehézség/könnyebbség a
csoportok létszámának megtöltésénél?
Ön szerint a szülőknek melyik dimenzió mennyire volt fontos a programban való
jelentkezésnél?
- díjmentesség
- megoldott gyermekfelügyelet
- minőségi programok, új élmények
- ismert pedagógusok vezetik a programot, a gyerekek a barátaikkal együtt
tölthetik a hetet
- egyéb
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Amennyiben 2018-ban és 2019-ben is részt vettek a programban, volt-e különbség a
szülők bevonhatóságában, motivációjában? Ha igen, ez miből adódhatott?
Milyen szülői visszajelzések jutottak el Önhöz?
A program hatására javult-e az iskola és a szülők kapcsolata?

3. Gyerekekre irányuló kérdések
Milyen visszajelzések jutottak vissza Önhöz a gyerekek részéről? A gyerekek örültek a
lehetőségnek?
Ha több évben is részt vettek, volt-e változás a gyerekek motivációjában?
A pedagógusoktól milyen visszajelzéseket hallott?
Milyen hatása volt a programnak az iskola közösségi életére?
Van-e tudomása arról, hogy a gyerekek magatartása/viszonyulása változott volna a
pedagógusok / az iskola felé? Ha igen, miben változott?
Volt-e esetleg visszajelzés vagy bármilyen látható hatása a programnak a gyermekek
tanulási motivációjára nézve?
Ön szerint segíthet-e a Csodaszarvas Program a hátránykompenzációban?

4. Pedagógusokra vonatkozó kérdések
A pedagógusok bevonása nehéz/könnyű volt-e, illetve változott-e? Ha igen, Ön szerint
minek köszönhető a változás?
- Mi alapján jelölték ki a vezető pedagógusokat, illetve a segítő pedagógusokat?
- Hogyan látja, sikerült kialakítani hatékony együttműködést az egy csoportot
vezető kollégák között?
Milyen hatása volt a nevelőtestület közösségére a programnak (program, képzés,
műhelyek, portál)?
A visszajelzések alapján hogyan élték meg ezt az egy hetet a pedagógusok?
- Mekkora felkészülést igényelt?
- Ha 2019-ben is részt vettek, érzékelhető volt-e különbség?
Volt-e valamilyen utólagos alkalom a pedagógusok között a program után az élmények
feldolgozására vagy tudásmegosztásra? Ha igen, milyen nyereségei voltak a
feldolgozásnak?
A program előtt milyen mértékben alkalmaztak nemformális módszereket a
pedagógusok? Változott-e ennek mértéke a program miatt?
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5. Saját feladatkörre vonatkozó kérdések
Önt személyesen hogyan érintette/érinti a program? Milyen lehetőségeket lát benne?
Milyennek ítéli meg a csodaszarvasprogram.hu portált? Milyen elemeit használta?
Figyelemmel kísérte-e a pedagógusok heti terveit?
Műhelytalálkozón – esetleg képzésen – részt vett-e? Mik voltak a tapasztalatai?

Intézményvezetői felkészítésen/tájékoztatón (OH-munkatárs vagy mentor által
vezetetten) részt vett-e? Ha igen, mikor, és mennyiben segítette a munkáját?
Vannak-e tervei az élménypedagógiai, nemformális módszerek elterjesztésével
kapcsolatban? Kiknek a támogatására számíthat/építhet (tankerület, pedagógusok)?
Az iskola pedagógiai programjába a program kapcsán került-e új elem?

6. Általános kérdések
Sikeresnek ítéli a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programot?
Lát újszerűséget a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban? Ha igen, mit?
Milyen javaslatai lennének erre a programra (+ egyéb javaslatok)?
Milyen várakozásai vannak a 2021-es programmal kapcsolatban?

89

2. számú melléklet
A pedagógusinterjú kérdései

Gyerekekre vonatkozó kérdések
Milyen visszajelzések érkeztek a gyerekektől (a programra vonatkozóan, minél
konkrétabban)?
-

Miben szereztek sikerélményt?

Hogyan hatott az osztályközösségre a közösen eltöltött egy hét?
-

Esetleg szívesebben töltik-e az időt együtt?

-

Az osztályközösség jobban összetart, befogad?

-

Oldódtak-e a klikkek?

Hogyan változott az iskolához, a tanuláshoz való viszonyuk?
-

Szeretnek-e jobban iskolába járni, a tanárokkal beszélgetni, tanulni?

-

Megszerettek-e tantárgyakat?

-

Szerették a programot, mennének jövőre is?

Hogyan alakult a gyerekekkel való kapcsolatuk a programok alatt és után?
Bővültek az ismereteik, fejlődtek készségeik, kompetenciáik? Ha igen, melyek?
Tanultak-e újat? Ha igen, mit? Emlékeznek-e rá (esetleg jobban, mint az
„iskolai” tananyagra)? Elméleti és/vagy gyakorlati tudás az, amire
emlékeznek? Emlegetik-e az ott történteket?
Tanultak esetleg új kézműves technikát, fejlődött kézügyességük? Jobban
figyelnek-e a személyes higiéniára?
Fejlődött-e a mozgáskoordinációjuk, tanultak-e
mozgásformát (pl. biciklizés, úszás, evezés, lovaglás)?

valamilyen

új

Milyen szociális kompetenciákat szereztek?
-

Szociális kompetenciákban érzékeltek-e fejlődést (problémamegoldás,
magabiztosság, konfliktuskezelés, a siker / a kudarc kezelése stb.)?
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„Kijött”-e esetleg a gyerekek „másik” oldala / új oldalukról ismerték meg
egymást?
Látt-e különbséget (az előbb említett területeket tekintve) azon gyerekek között, akik
részt vettek a programban, és azon gyerekek között, akik nem?
-

Hogy alakult a dinamika (az ugyanabból az osztályból részt vett és nem
részt vett gyerekek között)? Akik nem vettek részt: lemaradtak-e bármi
készségben azokhoz képest, akik részt vettek? Tudtak-e csatlakozni?

Pedagógusokra vonatkozó kérdések
Hogyan változott a pedagógustársaikkal való viszonyuk?
-

Milyen tapasztalataik, élményeik voltak?

-

Hogy látják: mennyire tudtak együttműködni a közösségi program
megvalósítói (animátor, segítőpedagógus, vezetőpedagógus)?

Hogyan változott a viszonyuk (szemléletük) a nemformális módszerekhez?
Alkalmaznak-e több nemformális módszert a tanórákon?
-

Mikor tudnák többet/jobban használni?

Milyen egyéb programhoz használták a portált (pl. szállás, játékok, tervezőprogram)?
Az órákon tanultakat mennyire tudták hasznosítani a programokban a gyerekek és
viszont (a programban tanultakat az órákon)?
Feldolgozták-e a gyerekekkel a nyári program élményeit a tanévben valamikor? Milyen
formában, mikor?
A szülőktől kaptak-e visszajelzést? Mit mondtak / mit írtak?
Programra vonatkozó kérdések
Mit tartanak a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program erősségének más nyári
programokkal szemben? Min változtatnának a programon / a programban?
Hogyan lehetne erősíteni a nemformális tanulás szerepét az iskolákban?
Milyen az önök (pedagógusok), illetve a gyerekek viszonyulása a 2021-es programhoz?
Mit tanultak magukról a képzések, a felkészülés és a programok során?
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3. számú melléklet
Szülői (online) kérdőív
Tisztelt Szülő!
A Csodaszarvas Program egy ingyenes nyári iskolai közösségi program, mely 2018-ban
és 2019-ben, június 3. és 4. hetében valósult meg. Ennek a programnak köszönhetően
gyermeke olyan napközis, illetve bentlakásos alkalmakon vehetett részt, melyek
keretében élmény- és tapasztalatalapú pedagógiai módszerek segítségével, játszva
tanulás közben új ismereteket sajátíthatott el. Jelen kérdőív a Csodaszarvas Program
keretében 2018-ban és 2019-ben részt vett diákok szüleinek véleményét vizsgálja.
A válaszadás önkéntes, és a kérdőíveket anonim módon kezeljük. Kérjük, segítse
munkánkat azzal, hogy válaszol kérdéseinkre. Gyermekenként egy kérdőívet töltsön ki!
Köszönjük támogató segítségét!

1. Mely településen jár gyermeke iskolába?
2. Melyik évben vett részt gyermeke a Csodaszarvas Programban?
3. Volt-e gyermeke 2018-ban/2019-ben a Csodaszarvas Programon kívül más
programban vagy családi nyaraláson?
4. Bentlakásos vagy napközis programon vett-e részt gyermeke 2018-ban/2019ben?
5. A 2018-as/2019-es nyári programok ideje alatt hányadik évfolyamba járt a
gyermeke?
6. Mennyire kapott részletes tájékoztatást előzetesen a Csodaszarvas Programmal
kapcsolatosan 2018-ban/2019-ben? (1=egyáltalán nem, 6=teljes mértékben)
7. Mennyire volt élményszerű gyermekének a Csodaszarvas Program 2018ban/2019-ben? (1=egyáltalán nem, 6=teljes mértékben)
8. Ön szerint gyermeke mennyire érezte jól magát a Csodaszarvas Program által
biztosított programokon 2018-ban/2019-ben? (1=egyáltalán nem, 6=teljes
mértékben)
9. Mennyire tartja fontosnak, hogy gyermeke a programok alkalmával játékos
formában tudásanyagot is elsajátít? (1=egyáltalán nem, 6=teljes mértékben)
10. Mik voltak a legnagyobb előnyei a Csodaszarvas Programnak gyermeke
számára? (Többet is választhat.)
11. Mit tart a Csodaszarvas Program erősségeinek más nyári programokkal
szemben? (Többet is választhat.)
12. Ha gyermekének lehetősége lenne rá, a következő nyáron is részt venne a
Csodaszarvas Programban?
13. Ha Ön dönthetne, milyen módosításokat végezne el a Csodaszarvas Program
javítása érdekében?
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