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1. Bevezetés
A nemzetiségi ismeretekkel kapcsolatban meghatározó nemzeti identitás és a kulturális
kompetenciák is olyan egymással összefüggő oktatási-nevelési területek, amelyek kutatása
évtizedekre visszamenően követhető. A hazai és nemzetközi szakirodalomban egyaránt
számos tanulmány, cikk és módszertani útmutató íródott, továbbá jelentős mennyiségben
szerveztek és szerveznek manapság is konferenciákat, előadásokat vagy akár képzéseket is
e tématerületekkel kapcsolatban. A nemzeti identitás erősítése és a kulturális kompetenciák
fejlesztése hasonlóképpen foglal magában olyan méltányosságot célzó törekvéseket, amelyek hasznossága az egyén, a csoport és a társadalom szintjén is megnyilvánul. A diák és a
pedagógus, a család és a közösség, valamint az ország érdeke, hogy a közoktatásban tanuló minden gyermek egészséges identitástudattal és más kultúrák iránt elfogadóan készüljön
fel az egész életen át tartó tanulásra. A bemutatandó írások és tevékenységek, az elmélet és
a gyakorlat is az adott terület problémamegoldásainak folyamatai során felmerülő miértekre
és hogyanokra keresi a választ, különböző kontextusokban.
Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kódszámú, A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása című kiemelt projekt Tematikus informális és nem formális tanulási
alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása elnevezésű alprojektje
(a továbbiakban: TNFTA) ebben a tanulmányban igyekszik válaszokat és alternatív lehetőségeket biztosítani a fent jelzett törekvések támogatására, amelyeket a nemformális tanulási
módszerek formális és nemformális környezetben való alkalmazásának előtérbe helyezésével közelít meg. Ennek érdekében a nemzeti identitásra és a kulturális kompetenciákra irányuló fejlesztési szándékokat strukturált módon vizsgáljuk. Az élethosszig tartó tanulás különböző aspektusokból való elemzése során hangsúly kerül a tématerületek és a köznevelés
kapcsolatára, a fiatal életszakaszban végzett tanítás és tanulás jelentőségére. A tanítás és a
tanulás folyamatainak hatékony szervezéséhez ajánljuk a Bloom-féle taxonómiát, amely rávilágít a gondolkodási szintekre és azok alkalmazhatóságára a kulturális kompetenciákkal és a
nemzetei identitással összefüggő tanulási-nevelési szituációkban. A témához tartozó hazai
és nemzetközi gondolatok mellett összefoglaljuk a képzéseink és a Csodaszarvas Iskolai
Közösségi Program során szerzett tapasztalatainkat, központba állítjuk a nemformális módszereket, szakértői interjú elemzésével világítunk rá a tárgyalt szempontokra, és nem utolsósorban jó gyakorlatokat ajánlunk az olvasónak, amelyeket sikeresen alkalmazhat a nemzeti
identitás erősítése és a kulturális kompetenciák fejlesztése során.
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2. Pedagógiai, neveléstudományi háttér
2.1. A LifeLong Learning paradigma
2.1.1. A fogalom értelmezése, történeti áttekintés
Az informális tanulás arra az elgondolásra épül, miszerint az ember egész életén át – a kisgyermekkortól kezdve egészen az öregkorig – tanul. Ez alatt érthetjük a környezetünktől érkező behatásokat, a nem tervezett információfelvételeket, a nem tudatos tanulási alkalmakat.
Mikor arra gondolunk, hogy az informális tanulás miként is valósulhat meg a gyakorlatban,
akkor eszünkbe juthat egy családi beszélgetés, amelynek során egy családtag akaratlanul is
új tudással gazdagodhat, esetleg gondolhatunk egy utazásra a metrón, ahol a helyi állatkert
reklámplakáttal népszerűsíti magát, és információt oszt meg az egyik gondozott állatáról, de
akár egy munkahelyi beszélgetés során is megvalósulhat az informális tanulás, mikor egy
addig számunkra ismeretlen területről szerzünk új információt. A példákhoz igazodva elmondható, hogy a családi együttlét, a tömegközlekedésen való utazás és a munkahelyi jelenlét is tervezett, tudatos, de maga a tanulás ezekben az esetekben nem az. Tót Éva (2006)
fogalmazza meg a következő gondolatot: „Az informális tanulás lényege annak tervezetlenségében rejlik. Ezeket az ismereteket nem tudatosan keressük: véletlenül »szippantjuk fel«
őket”.
Az informális tanulás egész életünk során, akaratlanul is elkísér minket a formális és nonformális tanulást kiegészítve. Mit is értünk formális, nonformális tanuláson? A formális tanulás
kötött, zárt rendszerű, meghatározott keretek között zajlik olyan oktatási intézményekben,
amelyek elvégeztével végzettséget, szakképesítést igazoló bizonyítványt, oklevelet lehet
szerezni. A nonformális tanulásra szintén jellemző a szervezettség, de formája sokkal kötetlenebb. Ide soroljuk a különböző tanfolyamokat, szakköröket, klubtevékenységeket. Az efféle
tevékenységek sikeres befejezése után nem szükségszerűen jut a résztvevő bizonyítványhoz, oklevélhez vagy valamilyen igazoló dokumentumhoz. „Tehát nem bír jelentőséggel az
ismeretközvetítés, a reproduktív tanulás. Viszont jelentőséggel bír a gyakorlat, a tréning; itt a
cselekvési tudás elsajátítása áll a középpontban” (Vargáné 2020). A tanulási formák tehát a
következő módokon kapcsolódnak az élethosszig tartó tanuláshoz: míg az informális tanulás
a születéstől a halálig elkíséri az embert, addig a formális tanulás bizonyos életszakaszoknál
van jelen, a nonformális tanulás pedig gyakorta átfedésben is lehet a korábbiakkal.
Mindezekből adódóan az élethosszig tartó tanulás gondolata szervesen kapcsolódik a tanulmány mondanivalójához, amely azt vizsgálja, hogy a Csodaszarvas Iskolai Közösségi
2

Program és a hozzá kapcsolódó módszertanok milyen módon támogatják az élethosszig
tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlődését a tehetséggondozás területén, és hogyan biztosítják az esélyegyenlőséget, s hogyan csökkentik a tanulói hátrányokat az iskolai
lemorzsolódás mérséklésének érdekében.
Az élethosszig tartó tanulás értelmezése nem a modernkori pedagógia sajátossága. A nyugati világ a görög antikvitás idejére vezeti vissza a gyökereit, egészen Szókratész (Kr. e.
470–399) és Platón (Kr. e. 428–348) munkásságáig. Az ő örökségük az élethosszig tartó
tanulás erényeinek testamentuma (Fain 2009). A keleti világban Konfucius (Kr. e. 551–479)
több mint fél évszázaddal korábban fogalmazta meg az önművelődéssel kapcsolatos gondolatait. Kiemelte, hogy folyamatosan szükség van az önművelésre, hangsúlyozta az iskolai
oktatás fontosságát. Ezer évvel később Comenius Amos János (1592–1670) a Pampaedia
című munkájában vélekedik úgy, hogy az oktatás egy élethosszig tartó folyamat.
Az 1960-as évek végén nagymértékű szakmai előrelépés történt ezen a területen. Az 1967es williamsburgi oktatási világkonferencia eredményeire reflektálva Philip H. Coombs megírta
a The World Educational Crisis: A Systems Analysis című művét, amiben kifejti: „A célnak
már nem a hagyományos értelemben vett képzettségnek kell lennie, hanem a tanulási képesség kialakításának és továbbfejlesztésének azért, hogy az egyén egész élete során képessé váljék a környezet változásaira való adekvát reagálásra” (Coombs 1969 – in: Óhidy
2006). Coombs gondolatai nemzetközi szinten indítottak el vitákat, amelyek serkentették a
témával kapcsolatos szakirodalom bővülését.
Érzékelhető tehát, hogy az embereknek már több mint 2500 éve vannak gondolataik az élethosszig tartó tanulásról. Magát a lifelong learning fogalmat elsőként az 1920-as években
kezdték el használni, azonban iránymutatóan az Európai Bizottság által 2000-ben kiadott
Memorandum az egész életen át tartó tanulásról című vitaanyag fogalmaz, miszerint: „Az
egész életen át tartó tanulás immáron nem csupán az oktatás és képzés egyik aspektusa.
Irányító elvvé kell válnia a tanulás teljes folyamatában mind az oktatási feladatok ellátása,
mind az oktatásban való részvétel tekintetében.” Az Európai Bizottság 2001-ben tette közzé
bizottsági közleményét, amelyben meghatározza az egész életen át tartó tanulás definícióját:
„Minden az életben vállalt olyan tanulási tevékenység, amelynek célja az ismeretek, a készségek és jártasságok fejlesztése személyes, polgári, társadalmi és/vagy foglalkoztatási
szempontból”.
A Világgazdasági Fórum (2016) szerint 2020-ra az alábbi tíz képesség lesz a legfontosabb
ahhoz, hogy érdemben érvényesülni tudjon valaki a munkaerőpiacon, illetve hogy a mindennapi életben agilissá váljon.
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1. Komplex problémamegoldás

6. Érzelmi intelligencia

2. Kritikai gondolkodás

7. Mérlegelés és döntés

3. Kreativitás

8. Szolgáltatás-orientált szemlélet

4. Emberekkel való bánni tudás

9. Tárgyalástechnika

5. Együttműködés

10. Rugalmas gondolkodás

Nagyon fontos felhívni a figyelmet az említett tíz képesség relevanciájára. Gyakran szem elől
téveszthetjük azt, hogy ezek a képességek alapvetően időtállók. A múltban is kiemelkedő
teljesítményt nyújtottak azok az emberek, akik rátermettnek bizonyultak ezeken a területeken. Példaként említhetjük Leonardo da Vinci (1452–1519) itáliai polihisztort, aki a maga
korától kezdve elismert festő, tudós, matematikus és – többek között – író volt. Deák Ferenc
(1803–1876) a „haza bölcse” és „a nemzet prókátora” titulusokat kapta meg, és élete során
számos területen kiváló volt: mint országgyűlési képviselő és az első felelős magyar kormány igazságügy-minisztere, vagy mint jogász, táblabíró, államférfi. Carl Sagan (1934–
1996) a 20. század egyik legismertebb tudósa volt, akinek a munkássága meghatározta a
csillagászat, a kozmológia, az asztrofizika és az asztrobiológia területeit, valamint a társadalom számára is befogadhatóan közvetítette a tudományt. Az említett három személy esetében megannyi eltérés fedezhető fel, azonban kétséget kizáróan közös, hogy mindannyian
jeleskedtek a felsorolt 10 képesség gyakorlásában. Fontos megemlíteni, hogy a jövőnket
nagymértékben befolyásolni fogja, és már befolyásolja is a robotizáció. A robotok miatt átalakuló munkaerőpiaci igények a fentebb leírt képességeket fogják megkövetelni az emberektől. A formális oktatásnak szignifikáns szerepe van ezen képességek fejlesztésében, és
annak a hozzáállásnak a kialakításában, hogy az egyén az egész életén át fejlessze a kvalitásait. Azt, hogy miért fontos az élethosszig tartó tanulás témájával foglalkozni, a fentebb
leírt gondolatok körvonalazzák. A mai felgyorsult világban elengedhetetlen, hogy az egyén jól
hasznosítható kvalitásokkal rendelkezzen a munkaerőpiacon, hogy érvényesülni tudjon a
mindennapokban. Ezért szükséges a képességek folyamatos, az egész életen át tartó fejlesztése.
Most 2020-at írunk. Köznevelési intézményeinkből a jelenleg első osztályba járó tanulók
2028-ban tovább lépnek a középfokú oktatás keretei közé, ahol életükben elindul pályaválasztásuk első szakasza, azonban karrierútjuk 2032-ben kétfelé ágazik: ekkor beléphetnek a
felsőfokú képzésbe, amelyből majd csak 2037-ben lépnek ki és vállnak munkavállalókká,
illetve már 2032-ben munkavállóként jelenhetnek meg a munkaerőpiacon. Feltesszük a kérdést: vajon milyen ismereteket tanítsunk nekik, illetve milyen kompetenciák lesznek az ő életükben fontosak? Ezen kérdések megválaszolására most nem vállalkozunk, de megvizsgál4

juk, mit tudunk tenni annak érdekében, hogy diákjaink egészséges, sikeres életutat tudjanak
majd bejárni.

2.1.2. Az élethosszig tartó tanulás és a köznevelés rendszerének kapcsolata
Harangi László A „lifelong learning” paradigma és hatása a magyar közoktatásra című művében (2002) több pontban vizsgálja a paradigma hatását a magyar közoktatásra. Elsőként
az óvodákról tesz említést, amelyek remek iskolaelőkészítő intézményként működnek, ily
módon nevezhetjük az óvodákat jó indításnak az egész életen át tartó tanulás folyamatában.
Persze a tanulás már korábban elkezdődik, méghozzá a családi környezetben. Jelen esetben az intézményesített oktatás első lépcsőiről van szó. Az írás kitér arra, hogy azok a gyerekek, akik nem jártak óvodába, nehezebben tanulnak az iskolában és lassabban illeszkednek be az osztályok közösségi életébe. Harangi úgy fogalmaz, hogy a műve megírása idején
(2002-ben) az óvodába beíratható gyerekeknek 70%-a jár óvodába Magyarországon. Ez a
szám 58,56%-ra változott az adott életévet 2019. december 31-éig betöltött gyermekek körében. Fontos hangsúlyozni, hogy ez az adat a 3–8 éves gyermekek korosztályát fedi le. Tehát a 7 és 8 éves gyermekek aránya is hozzáadódik az egyenlethez, amely egyébként kismértékű a többi korosztályhoz képest. A 7 éves gyermekek aránya önmagában 3,81%, a 8
éves gyermekeké pedig 0,02%. Ennek tudatában, csak a 3–6 éves gyermekek korosztályát
vizsgálva, a 86,17%-os arány állapítható meg.
Érdemes áttekinteni a hatályos törvényi kereteket. Az áttekintés a hatályos rendelkezéseket
átfogóan vizsgálja, nem célja a részletes elemzés. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi
CXC. törvény kimondja, hogy a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a
harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai
foglalkozáson vesz részt. A köznevelési törvény 2019-es változtatásainak értelmében a
gyermek négyéves koráig lehet felmentést kérni a korábbi öt helyett. Régebbre visszatekintve, minden három, négy és öt éves gyermeket, akik addig nem jártak óvodába, 2015. szeptember 1-től kötelezően be kell íratni a körzeti óvodába. Lehetőség van beíratni olyan nem
körzeti óvodába is, amely működési engedéllyel rendelkezik, illetve törvényesen alapított és
nyilvántartott. Tehát a szülők szabadon választhatnak óvodát a gyermekeik számára. Fontos
azonban szem előtt tartani, hogy a választott óvoda nem köteles felvenni a gyermeket. Az
adott intézmény saját szempontjai alapján dönthet a felvételi jelentkezés elbírálásáról. Minden gyermek 6 éves kortól 16 éves koráig köteles iskolába járni. A köznevelési törvény 2019es módosításainak alapján a magántanulói jogviszonyt szeptember 1-jétől az egyéni munkarend váltja fel.
Második pontban vizsgálható az általános iskola mint újabb lépcső az egész életen át tartó
tanulás folyamatában, illetve Harangi (2002) említést tesz a hat- és a nyolcosztályos gimná5

ziumok alsóbb évfolyamairól is. A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a hatodik életévét betölti – de legkésőbb az azt követő évben – tankötelessé válik. A szakértői bizottság javasolhatja, hogy az adott gyermek további egy nevelési évig az óvodában részesüljön ellátásban, és
ezt követően válik tankötelessé. Akárcsak az óvodák esetében, az általános iskola kapcsán
is szabadon választhat intézményt a szülő a gyermekének, illetve az adott iskola is saját
szempontjai alapján dönthet a felvételi jelentkezés elbírálásáról. Harangi (2002) szerint a
harmadik és egyben legfontosabb pont az egész életen át tartó tanulás iránti elköteleződésben a középfokú oktatás. Az általános iskola alapozza meg a tanuló tudását, amit magával
visz a középiskolába. Több különböző iskolatípusból lehet választani, amelyek a következők:
gimnázium, szakgimnázium, szakiskola és szakközépiskola. A középiskola esetében is szabadon választhat a szülő.
Harangi (2002) több adatot is felsorakoztat, amelyeket – akárcsak a korábbi információkat –
érdemes az aktuális számokkal összehasonlítani. Elsőként azt említhetjük, hogy Magyarországon a vonatkozó korosztálynak a 68%-a iratkozik be a középfokú oktatásba. 2019-re ebben a tekintetben is történt változás. A 14–18 éves tanulók körében a 2019. évi köznevelési
statisztika alapján a középfokú iskolai (készségfejlesztő iskola, szakiskola, szakközépiskola,
szakgimnázium, gimnázium) tanulók arányával kapcsolatban kétféle számadatot érdemes
megkülönböztetni. A nappali rendszerű iskolai oktatást tekintve az arány 70,65%. Amennyiben a nappali rendszerű iskolai oktatást és felnőttoktatást vizsgáljuk, úgy az arány 72,14%-ra
változik. Harangi (2002) arra következtet, hogy a huszonévesek közel 80%-a rendelkezik
már középiskolai végzettséggel. Az elérhető legfrissebb adatok kapcsán fontos tudni, hogy
azokkal a tanulókkal számolunk jelen esetben, akik a KIR tanulói nyilvántartás adattartalma
szerint 2019. október 1-jéig 20–30 évesek voltak és bejelentették őket a KIR tanulói nyilvántartásba. A vizsgálatunk során azt a tanulót tekintjük középfokú végzettséggel rendelkezőnek, aki a jogviszony megszűnési jogcímei alapján középfokú végzettséget szerzett, vagy a
KÉNY adatai alapján bizonyítvánnyal/tanúsítvánnyal rendelkezik, vagy szerepel a felsőoktatási információs rendszer hallgatói nyilvántartásában. Mindezek alapján a végső arány
78,76%. Harangi (2002) úgy fogalmaz, hogy az iskolák típusa szerinti megoszlásban a középiskolák 28%-a gimnázium, kb. 50%-a szakközépiskola, a fennmaradó rész pedig szakmunkásképző. A vizsgálatunk alkalmával a 2019. évi köznevelési statisztika alapján megkülönböztethető középfokú iskolai feladatot ellátó intézménytípusokat nézzük meg. A jelenlegi
összehasonlítás csak az intézmények arányára vonatkozik, így nem térünk ki külön a feladatellátásból adódó halmozódásra. Mindezek értelmében a készségfejlesztő iskolák aránya
6,11%, a szakiskolák aránya 7,4%, szakközépiskolák aránya 14,96%, a szakgimnáziumok
aránya 24%, a gimnáziumok aránya pedig 47,46%. Végezetül Harangi (2002) tanulmányá6

ban megemlíti, hogy az akkoriban aktuális PISA-vizsgálaton olvasás-szövegértés tekintetében Magyarország a 18. helyen szerepelt. A 2019-es eredmények alapján Magyarország a
30. helyet szerezte meg.

2.2. A gondolkodási szintek és szerepük a tanulási-nevelési
folyamatban
2.2.1. A Bloom-féle taxonómia és továbbgondolása
A nonformális és informális tanulási módszerek teljes körű megértéséhez érdemes több
szem-pontból is megvizsgálni ezeket a területeket. Ezen szempontok közé tartozik az előző
fejezet-részben tárgyalt lifelong learning paradigma, és – többek között – egy olyan tanulási
keret, ami lehetőséget adhat a témában rejlő potenciál kibontakoztatásra. A tanulmány ajánlása szerint ez a tanulási keret, illetve modell a Bloom-féle taxonómia. A Bloom-féle taxonómiát már több mint 60 éve használják világszerte az oktatók, pedagógusok. A tanulási keret
felhasználható a feladatok összetettségének értékelésére, a tanóra hatékonyabb strukturálására, a tanulás testreszabásának elősegítésére, a projekt alapú tanulás megtervezésére és
nem utolsósorban a csoportos kommunikáció kialakítására.
A Bloom-féle taxonómia különbözőféle kognitív gondolkodási szintek egymásra épülését
mutatja be. Ezen gondolkodási szintek fejlesztéséhez nagymértékben hozzájárulhatnak a
nonformális és informális tanulási módszerek, illetve a Bloom-féle modell lehetőséget biztosíthat arra, hogy hatékonyan alkalmazhassuk ezeket a tanulási formákat. A taxonómia kifejezés egy olyan rendszerre utal, amelynek az elemei hierarchikusan épülnek egymásra. Eredete szerint görög kifejezés, amelynek jelentése rendszertan. A Bloom-féle taxonómia kognitív szintjei mellett számon tartjuk az affektív és a pszichomotoros területet is. A tanulmány
kizárólag a kognitív területre koncentrál a téma relevanciájára való tekintettel. Mindazonáltal
szükséges szót ejteni arról, hogy az affektív terület a beállítódással, meggyőződéssel, emocionális viselkedéssel kapcsolatos célokkal foglalkozik, és az interiorizáció a vezérelv. A
pszichomotoros terület a mozgásos készségekkel, képességekkel kapcsolatos tanulási célokat helyezi fókuszba, ahol a vezérelv a komplexitás. A kognitív terület rendszere készült el
elsőként, és fokozott nemzetközi ismertségre tett szert. Az IEA, az International Association
for the Evaluation of Educational Achievement első értékelési programjaiban kiemelt szerepet kapott a taxonómia kognitív területtel foglalkozó része, azonban az affektív és a
pszichomotoros terület csak később készült el, és nem kaptak olyan mértékű visszhangot,
mint az előbbi.
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Benjamin Bloom és munkatársai 1956-ban publikálták Taxonomy of Educational Objectives
című munkájukat, amelyben kifejtik az általuk meghatározott taxonómiát. A modell a következő hat szintet sorakoztatja fel: ismeret, megértés, alkalmazás, analízis, szintézis és értékelés. A koncepció szerint az egyes szinteket piramis elrendezésben kell elképzelni, amelynek
legalsó, egyben legalapvetőbb szintjétől haladunk tovább a következőig. Ezzel a módszerrel
egyre mélyebb ismeretre tesz szert a tanuló egy adott téma kapcsán. A szintek szorosan
kapcsolódnak egymáshoz, ezért egy adott szint elérése feltételezi az alatta lévők ismeretét.
A Bloom-féle taxonómia a kognitív képességek hierarchikus sorrendje, amely segíthet a pedagógusoknak a tanításban.

1. ábra: A Bloom rendszerébe tartozó tanulási területek ábrázolása (Bredács A. (2014) nyomán)

Lorin Anderson, Bloom korábbi tanítványa és Anderson munkatársai 2001-ben újragondolták
a Bloomék által kidolgozott taxonómiát. A kutatók úgy vélték, hogy az eredeti modell remek
alapul szolgál egy új verzió alkalmazásához, amely túlmutathat a már meglévő lehetőségeken. Gondolataikat a 2001-ben megjelent A Taxonomy for Teaching, Learning, and Assessment című munkájukban fejtették ki. Jelentős különbség az eredeti taxonómiához képest,
hogy az Anderson-félében a főneveket igékre cserélték, hogy a tanuló egyértelműbb megfogalmazásokkal találkozzon. A korábbi modell két felső szintjét megcserélték, és a legfelső
szintet a szintézis helyett az alkotásra váltották. Továbbá a felülvizsgált taxonómia a tanulási
szintekből álló kognitív területet egy mátrixon belüli négy különálló típusra választja szét:
ténybeli, fogalmi, eljárási és metakognitív típusokra.
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2. ábra: Az Anderson-féle felülvizsgált taxonómia ábrázolása

A felülvizsgált Bloom-taxonómia használata számos lehetőséget biztosít a pedagógusoknak.
Mind a tananyag elmélyítése, mind az elsajátítás értékelése szempontjából segít a pedagógusoknak és a tanulóknak a pontosabb célok megteremtésében. Keretet adhat a tanításnak,
konkrét leírást adva arról, milyen részegységeket szükséges megtanulni ahhoz, hogy a diák
elsajátítson valamit. Elősegíti a kritikai gondolkodást, a kognitív fejlődést azáltal, hogy előtérbe helyezi a „miért?” kérdést. Továbbá ötletet adhat feladatokhoz, illetve motiváció lehet a
tanuló és a pedagógus számára is. A 3. számú ábra bemutatja az átdolgozott Bloomtaxonómiát. Fontos megjegyezni, hogy a táblázatban feltüntetett kulcsszavakat és kérdéseket bővíteni lehet az adott kontextus, feladat, illetve tantárgy kapcsán.

Szintek
Alkotás
(creating)

Értékelés
(evaluating)

Elemzés
(analyzing)

Definiálás

Kulcsszavak
 összeállít
Kombinálja az elemeket
 létrehoz
új mintázatban, vagy
 fejleszt
tegyen javaslatot egy
 javít
alternatív lehetőségre.
 kombinál
Érveljen a véleménye  értékel
mellett, döntsön az in választ
formációk relevanciájá eldönt
ról, minősítse az ötleteket vagy a munka minő-  érvel
 indokol
ségét.
Vizsgálja meg az infor-  elemez
mációt a szándékok és
 feltételez
okok
azonosításával.
 következtet
Tegyen következtetéseket és találjon bizonyíté-  felfedez
 megvizsgál
kokat.
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Kérdések





Látsz rá valós lehetőséget?
Mi történne, ha?
Hányféle módon tudnád?
Tudnál újat alkotni?






Van jobb lehetőség?
Mit gondolsz róla?
Mennyire hatékony?
Mik az érvek, ellenérvek?






Mik történhettek volna?
Milyen kimenetelek lehetnek?
Miért történhetett meg?
Mi volt vele a probléma?

Alkalmazza új helyzetekben
való
problémák
megoldására a megszerzett ismeretek, tények,
technikák és szabályok
segítségével.







alkalmaz
választ
fejleszt
tervez
felhasznál






Tudsz másik alkalmat, ahol?
Tudod csoportosítani?
Milyen elemeket változtatnál?
Milyen kérdéseket tennél fel?

Megértés
(understading)


Hasonlítsa össze, fordít- 
sa le, értelmezze, defini- 
álja a fő alapvetéseket.



hasonlít
bemutat
magyaráz
illusztrál
értelmez






Mi volt a fő cél?
Hogyan jellemeznéd?
Mi történhetett azután?
Mit gondolsz, ki volt?

Emlékezés
(remembering)


Idézze fel a tényeket, 
fogalmakat, alapvetése- 
ket.



megnevez
felelevenít
memorizál
felidéz
miért






Mi történt azután?
Mennyi?
Mi az a?
Meg tudod nevezni?

Alkalmazás
(applying)

3. ábra: Az átdolgozott Bloom-féle taxonómia részletes bemutatása

A részletes táblázat tanulmányozása után az alább olvasható 4. ábra szemlélteti a taxonómia alkalmazhatóságát:

Zenei előadás megszervezése
Alkotás
(creating)

Hangszerelés és hangszerkezelés együttes hatásával új formák közvetítésére képesek.

Értékelés
(evaluating)

Ezek után lehetővé válik, hogy összehasonlítsuk a különböző hangszerekben
rejlő lehetőségeket és megvizsgáljuk, hogy a zene mitől válhat élővé (alkalom, hangulat, stílus, dinamika stb.).

Elemzés
(analyzing)

Képesek vagyunk megvizsgálni egy adott mű, egy adott hangszer felépítését,
annak egyediségét, tulajdonságait.

Alkalmazás
(applying)

A korábbi ismeretek tudatában gyakorolhatunk az adott hangszeren, ismerve
a különböző szólamok, stílusok, technikák sajátosságait.

Megértés
(understading)

Megértjük a különböző zenészek, előadók műveiben a hasonlóságokat és
különbözőségeket, amelyekből tényeket lehet leszűrni.

Emlékezés
(remembering)

Felidézzük a hangjegyeket, emlékszünk egy-egy hangszer használatára.
4. ábra: Az átdolgozott Bloom-féle taxonómia fiktív alkalmazási lehetősége
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2.2.2. A Bloom-féle taxonómia digitális modellje
Az Európai Parlament és az Európai Tanács 2006-ban tett ajánlást az egész életen át tartó
tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákra, amelyben külön pontban szerepel a digitális
kompetencia. Az ajánlásban a következő meghatározás olvasható: „A digitális kompetencia
magában foglalja az információs társadalmi technológiák (IST) magabiztos és kritikus használatát a munka, a szabadidő és a kommunikáció terén. Ez az IKT terén meglévő alapvető
készségeken alapul: számítógép használata információ visszakeresése, értékelése, tárolása,
előállítása, bemutatása és cseréje céljából, valamint a kommunikáció és az együttműködő
hálózatokban való részvétel céljából az interneten keresztül.” 2018-ban az Európai Unió Tanácsa ismételten ajánlást tett az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákra, amelyben további szemszögekből vizsgálja a digitális kompetenciát: „A digitális kompetencia része a digitális technológiák tanuláshoz, munkához és a társadalomban való részvételhez történő magabiztos, kritikus gondolkodáson alapuló és felelős használata, illetve az
ezekkel kapcsolatos elköteleződés. Idetartozik az információ- és adatkezelés terén való jártasság, a kommunikáció és az együttműködés, a médiaműveltség, a digitális tartalmak előállítása (ideértve a programozást is), a biztonság (ideértve a digitális jólétet és a kiberbiztonsággal kapcsolatos kompetenciákat is), a szellemi tulajdonnal kapcsolatos kérdések, a problémamegoldás, valamint a kritikus gondolkodás.”
Amennyiben a digitális kompetenciával kívánunk foglalkozni, úgy érdemes előbb a kompetencia fogalmát megvizsgálni. A szakirodalomban számos meghatározással találkozhatunk.
J. Coolahan (1996) a következők szerint látja a definíció lényegét: „A kompetenciát úgy kell
tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a tudáson, a tapasztalaton, az értékeken
és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott személy tanulás során fejleszt ki magában.” Nagy József (2001) így határozza meg a fogalmat: „A kompetencia valamely funkciót
szolgáló motívum- és tudásrendszer (képesség- és ismeretrendszer).” Richard E. Boyatzis
(Klein B. – Klein S. 2006) úgy vélekedik, hogy a kompetencia „az egyén hatékony és/vagy
kiváló munkaköri teljesítményt eredményező személyiségjellemzője.”
A digitális kompetencia jelentős mértékben kapcsolódik a nemformális tanulási módszerekhez. Csapó Benő (2006) így fogalmaz A formális és nem-formális tanulás során szerzett tudás integrálása című munkájában: „A formális tanulmányok végzése közben és azok befejezése után a nemformális és informális tanulás is hatást gyakorol a digitális kompetencia
fejlődésére. A hatékony oktatásszervezés és az eredményes önmegvalósítás érdekében a
formális és az informális képzés közötti összhang megteremtésére van szükség, az intézményekben zajló formális képzés során érdemes kihasználni az informális tanulás során
szerzett tapasztalatokat.”
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Lengyel Zsuzsánna (2008) a Kompetencia központú tanulás-tudásalapú szervezet című
munkájában részletesen elemezi a fogalom mibenlétét. A digitális kompetencia Lengyel szerint reprezentatív, és igazi jelentősége a komplexitásában rejlik. Reprezentatív, ugyanis „az
ismereteknek, képességeknek és attitűdöknek olyan transzferábilis, többfunkciós rendszerét
jelenti, amelyre minden embernek szüksége van személyes kibontakozása és fejlődése, a
társadalmi részvétel és a sikeres munkavállalás érdekében.” Továbbá komplex: „a digitális
kultúra eszközrendszerének használata ugyanis az információ megszerzésének, tárolásának, bemutatásának, megosztásának és továbbításának kompetenciáin túl kulcsot ad az
önálló tanulás képességének ajtajához, a tanulási folyamathoz kapcsoltan fejleszthető személyes, társas és módszerkompetenciák tárházához is (úgymint pl. csoportkommunikáció,
együttműködés, prezentációs készség, kreativitás, felelősségteljes, etikus eszköz- és információkezelés).”
A digitális kompetencia kapcsán fontos megemlíteni a digitális írástudást mint digitális alapkészséget. Koltay Tibor (2010) úgy látja, hogy „A digitális írástudás több típusú műveltséget
fog át, a funkcionális írástudás keretébe illesztve az írást, az olvasást és a számolást.” Továbbá a digitális írástudás része az értő olvasás, a megszerzett információk kritikus kezelése. Felsorakoztatja az olyan készségeket, mint a könyvtárak használata, keresési stratégiák
alkalmazása, információforrások és a talált információ értékelése, azoknak kritikus kezelése.
A szerző kiemeli, hogy a felsorolt készségek közé érthető a tömegkommunikációs eszközök
közvetítette információk kezelése, amely a média-írástudásról is ad információt. Koltay
(2010) továbbá úgy gondolja, hogy a digitális írástudás „a valódi értékekre építő, konstruktív
világ eszméjét segíti a középpontba állítani úgy, hogy közben nem zárkózik el a modern információtechnológia vívmányaitól.” Magyarország Kormánya 2016-ban fogadta el a Magyarország Digitális Oktatási Stratégiája (DOS) című dokumentumot, amely a digitális írástudást
elengedhetetlennek tartja az egész életen át tartó tanulás gyakorlatában. Kijelenti, hogy „kiemelkedő jelentősége van annak is, hogy a tanulók a továbbtanuláshoz szükséges megfelelő szintű általános digitális kompetenciákkal rendelkezzenek.” A DOS továbbá a mindennapi
életben való boldoguláshoz, a tanuláshoz és a foglalkoztathatósághoz szükséges alapkészségek közé sorolja a digitális írástudást.
Az alfa generáció esetében a digitális írástudás és a digitális kompetenciák elsajátítása
egyedi helyzetet teremt. A 2010 után született gyermekeket hívjuk az alfa generáció tagjainak, akikkel már találkozni lehet az általános iskolák alsó tagozataiban. Pálinkás-Purgel Zsuzsa (2019) úgy fogalmaz, hogy ezeknek a gyerekeknek a digitális világgal való kapcsolata
igen korai életszakaszra tehető, egészen az anyaméhig vezethető vissza. A szülők közül
számosan döntenek úgy, hogy megosztják az újszülöttről, kisgyermekről készült képeket,
sőt, sokan létrehoznak egy saját közösségioldal-profilt a gyermek számára, mielőtt még a
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gyermek megszületne. Az alfa generációt előzi meg a Z generáció, akiknek az esetében már
hangsúlyos a multitasking szerepe (Farkas 2018). Pálinkás-Purgel Zsuzsa (2019) úgy fogalmaz, hogy „a Z generáció esetében is érzékelhető a nagyfokú figyelemmegosztás, azaz a
multitasking hatása, de az alfa generáció tagjai ennek a specialistái. Hátulütője lehet a dolognak, hogy ennek következtében sokkal inkább igénylik az azonnali válaszokat – amelyeket a digitális térben meg is kapnak –, és sokkal nehezebben tudják a figyelmüket egyetlen
dologra fókuszálni, aminek következtében figyelem- vagy részképességzavar is kialakulhat
náluk.” De mit is foglalhat magába a multitasking? Többcsatornás figyelemmegosztásról van
szó, amelynek gyakorlati példája egy általános iskolás gyermek esetén a házi feladat készítése közben történő zenehallgatás és chat-elés a bekapcsolt televízió előtt. A multitaskingról
határozottan kijelenthető, hogy rombolóan hat a kognitív teljesítményre (Farkas 2018). Rab
Árpád (2019) úgy vélekedik, hogy „ha a jövő nem tartalmazza a multitaskingot, akkor egy
kicsit zátonyra futnak (a gyerekek), de az az igazság, hogy ők maguk alakítják a jövőjüket. A
kultúra általában válaszokat ad: ez nem azt jelenti, hogy minden, ami kifejlődik náluk, hasznos lesz, de ha óvatosan és ügyesen nevelkednek bele a digitális kultúrába, akkor ez az
előnyükre fog válni.” Azonban tény, hogy a gyerekek világa a multitaskingra épül, és ennek
az iskola is a részese (Farkas 2018). Ennél az oknál fogva, a nonformális és informális tanulási módszerek alternatívát biztosíthatnak a multitaskingban rejlő előnyök kiaknázásra, és a
multitaskinggal járó hátrányok mérséklésre, esetleg azok megszüntetésére.
A pedagógus szerepe ezen a területen is változott, ugyanis az interneten elérhető számos
információból a gyermekek is bármikor meríthetnek. Az internet elterjedése előtt lényegesen
kevesebb forrásból táplálkozhatott a tanuló, de manapság ez módosult, így a pedagógusnak
arra kell megtanítani a diákot, hogy miként szelektáljon az információk közül, mi alapján ítéljen valamit relevánsnak és hitelesnek. Tehát a digitális kompetencia, a digitális írástudás
fejlesztése meghatározó a diákok tanítása során. A digitális kompetencia komplex, számos
műveltségterületet átfogó, IKT eszközök használatának elsajátítását magába foglaló, az
élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódó és a nonformális tanulási módszerekkel jól fejleszthető kompetencia –

felsorolás végéhez pedig hozzáilleszthető a digitális Bloom-

taxonómiához való kapcsolódás is.
Az előző fejezetben ismertettük a Bloom-féle taxonómia eredeti és felülvizsgált modelljét. A
digitális kompetencia előtérbe kerülése révén pedig érdemes szót ejteni a Bloom-féle taxonómia digitális változatáról is, amelyet Andrew Churches a 2008-ban megjelent Bloom's Digital Taxonomy című munkájában mutat be. A digitális Bloom-taxonómia az oktatónak ötletet,
módszert kínál arra, hogyan lehet a technológiát és a digitális eszközöket hatékonyan felhasználni a tanítás-tanulás folyamatában, ily módon pedig hozzájárulni a tanulók eredményes fejlődéséhez. Churches modellje az Anderson-féle felülvizsgált taxonómiára épül, az ott
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megtalálható szinteket tekinti át új szemlélettel, bővíti és teszi alkalmazhatóvá azokat a digitális környezetben. A szintek vizsgálata pedig arra szolgál, hogy a pedagógus a digitális környezethez kapcsolódóan optimálisan fejlessze a tanuló gondolkodását.
Szintek

Definiálás

Alkotás
(creating)

Új, saját munka létrehozása a
már megszerzett tudás által.

Értékelés
(evaluating)
Elemzés
(analyzing)
Alkalmazás
(applying)
Megértés
(understading)
Emlékezés
(remembering)

Kritériumokon alapuló döntések meghozatala, ötletek
véleményezése.
Kapcsolatok meghatározása
az ötletek, koncepciók között,
rámutatva az összefüggésekre.
A megszerzett tudás alkalmazása új, más típusú helyzetekben.
Jelentés konstruálása, kapcsolatok építése, jelentések,
megmagyarázása és értelmezése.
Az információk, tények, alapfogalmak visszakeresése,
hozzáférés a szükséges erőforrásokhoz.

Tevékenység
Animál, filmez, programoz, rendez, közzétesz.
Osztályoz, hálózatot
használ, tesztel, moderál, reflektál.

Példa
Leforgat és megvág egy videót.
Blogot moderál.

Összeállít, gondolattérképet készít, kérdőívez,
linkel.

Google Formsot
használ.

Ábrázol, szerkeszt,
bemutat, feltölt, működtet.

Wikipedia oldalt
szerkeszt.

Kommentál, blogot látogat, tweetel, címkéz,
feliratkozik.

Delicious.com-ot
használ.

Célzottan keres, kiemel, könyvjelzőt
használ.

Google keresőt
használ.

5. ábra: A Bloom-féle taxonómia digitális modelljének részletes bemutatása

Turcsányi-Szabó Márta 2011-ben kiegészítette a fentebb ismertetett modellt, és az alkotás/létrehozás szint fölé helyezett egy újabbat, a megosztást. Az új szint jelentősége abban
rejlik, hogy felhívja a figyelmet a nyilvános megosztásra.
Szint
Megosztás

Definiálás
Az új tudást külső közösséggel megosztja autentikus
kontextusban, értékmérő
jelentőséget tulajdonítva a
visszacsatolásnak.

Tevékenység

Példa

Nyilvánosan megoszt,
publikál, terjeszt.

Közösségi oldalon megosztással
tevékenykedik.

6. ábra: A Bloom-féle taxonómia digitális modelljének kiegészítése (Turcsányi-Szabó M. (2011) nyomán)
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2.3. Az élményalapú tanulás
A tanulmány – többek között – hangsúlyozni kívánja, hogy a tanulás legyen élmény a diákok
számára. Ez számos tekintetben változtatást igényel a hagyományos, formális pedagógiai
módszerekhez képest. A hagyományos pedagógia és az élménypedagógia közötti egyik
legfőbb különbség, hogy az utóbbi hangsúlyosabban interiorizál. Ez azt jelenti, hogy a diákok
belső tudásává válik a közvetített információ. A két pedagógia megegyezik abban az alapvetésben, hogy a diákok ismeretekre tegyenek szert, és képességeik fejlődjenek. A hagyományos pedagógia gyakorlata azonban nagyrészt a kívülről érkező információk frontális átadására építkezik. Természetesen ebben a fajta pedagógiában is felismerhető a törekvés a belsővé tételre, példaként említve a tanulók kiselőadásait. Fontos megjegyezni azonban, hogy a
hagyományos pedagógia akkor működik optimálisan, amikor megszokott módszereit (szóbeli
közlés, szemléltetés) alternatív lehetőségekkel bővíti. Ez pedig fordítva is igaz, ugyanis az
újabb lehetőségek a már jól bevált módszerek fényében alkalmazhatóak hatékonyan.
Csíkszentmihályi Mihály (2013) ír a flow-ról, ami az élménypedagógia középpontjában áll. A
flow olyan élmény, amely az aktuálisan zajló esemény teljes átélését jelenti. Más szavakkal
úgy is meg lehetne fogalmazni, hogy valaki igazán magáénak, sajátjának érzi az adott szituációt, maradéktalanul azonosulni tud azzal. A definiálásból jól kitűnik, hogy a flow igazán
kapcsolódik a korábban említett belsővé váláshoz, ily módon a pedagógiához is. A flow-t
bárki érezheti, aki átéli és élvezi a cselekményt. Legyen szó egy festőről, zenészről, építészről, túrázóról vagy egy diákról, aki élményként éli meg a tanulást. A flow-élmény eléréséhez
tisztában kell lenni az optimális feltételekkel. Amennyiben az előző példákat nézzük, legyen
szó akár a festőről vagy a túrázóról, mindannyian olyan tevékenységet végeznek, amit szeretnek, amiben jók, ezért megvan bennük a motiváció a cselekvésre. A diákok esetében is
hasonlóan érdemes gondolkodni. A pedagógusnak meg kell ismernie a tanulót, hogy felmérje a képességeit, egyénre tervezzen, így biztosítson lehetőséget a flow megteremtésére. Ez
úgy érhető el, hogy változatos feladatokat, szituációkat, tanítási módszereket alkalmaz a
gyerekeknél, így fejlesztve azokat a képességeket, amelyekben már jók a diákok. Továbbá a
pedagógus így találhat lehetőséget arra, hogy a diák kibontakozhasson, jó legyen valamiben.
Erre a hagyományos pedagógia több száz év alatt kitapasztalt módszerei is számos jól kipróbált lehetőséget biztosítanak. Ezek közé sorolhatjuk a megbeszélést, az egyéni munkát, a
tanulói kiselőadásokat, a vitákat vagy akár a szerepjátékokat is. Azonban az internet elterjedése óta sokszorosára bővült a pedagógusok kelléktára. Kata János (2013) így vélekedik:
„Régi tapasztalat, hogy a jó kedvvel végzett munka könnyű és hatékony, amint erre napjainkban egyre többen hivatkoznak »flow«-élményükre támaszkodva. Ugyanígy a szívesen
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végzett tanulás is könnyebb, és az eredménye is biztosabb tudás, mint ha ezt kényszerből,
lélektelenül tesszük.”
Az élmény fogalma azonban szubjektív, azaz egyénenként eltérő lehet, kinek mi számít élménynek. Az élményről általában pozitív kontextusban beszélünk, viszont az élmény lehet
negatív is. A pedagógusnak a megfelelő módszert érdemes alkalmaznia, hogy elősegítse a
pozitív élményt, a flow kialakulásának lehetőségét. Az élmény számtalan dolog lehet, például
egy előadás, beszélgetés, kirándulás, találkozó vagy akár egy tanóra. Bognár Mária (1997)
így fogalmaz a témában: „A tapasztalati, élményalapú tanulás-tanítás / élményközpontú
megismerés lényege, hogy a tanulás felfedezésen alapul, amely belső igényt elégít ki. A tanulási folyamat uralkodó eleme a non-direktivitás, vagyis maga a spontaneitás.”
Molnár Katalin (2016) rávilágít arra, hogy „az élményalapú tanulás nem tanulás játékosan,
hanem a személyes céltudatosság, motiváló fejlődés lehetősége, kihívások és ismeretlen
helyzetek kezelése”. Az élményalapú tanulás ugyan nem tanulás játékosan, azonban a jól
használható módszerek között találhatunk játékpedagógiai, közöttük társasjáték-pedagógiai
módszereket, amelyek egyúttal kötődnek a nonformális, informális tanulási módszerekhez is.
Jesztl Jószef (2012) szociálpszichológust idézve: „A mai, modern társasjátékok meglehetősen bonyolultak, a gyerekek észrevétlenül oldanak meg komplex problémákat, és nem érzik
tehernek, sőt kérik a következőt – holott a legtöbb iskola arra szocializál, hogy kerüld el, úszd
meg a nehéz feladatokat. Pedig a mai világban a legfontosabb a rugalmas gondolkodás, az
ismeretek konvertálása, nem lehet leélni egy életet egy végzettség megszerzésével. A tapasztalat szerint a rendszeresen játszó gyerekek nyitottak, és ami a legfontosabb: motiváltak. A pozitív élmények megerősítik őket, hogy érdemes kipróbálni új helyzeteket.”
A korábban említett pedagógiák módszerei mellett újabb lehetőségekre hívja fel a figyelmet
Kata János (2013) a Mérnöki módszerek a pedagógiában című munkájában: az optimalizációs stratégiák, a kooperatív tanulás, a tanítási dráma, a projektmódszer, az interkulturális
nevelés, a médiapedagógia, a felfedezéses tanulás, illetve a számítógépes tanulás mindmind előkerülnek a műben. Kata (2013) így fogalmaz a módszerek kapcsán: „Élményalapú
tanuláson értjük tehát a továbbiakban azokat a módszereket, amelyek kifejezetten az új ismeretek elsajátításának és belsővé válásának elősegítésére irányulnak.”
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2.4. A formális és nemformális tanulás és kapcsolódásuk a
pedagógiai keretekhez
A nemformális tanulási módszerek ismertetése előtt fontos kitérni a formális tanulásra is. Tót
Éva (2002) a következő meghatározást alkotta a formális tanulásról: „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.” A formális tanulás kimeneti oldalán
széles körben elismert végzettséget, okiratot lehet szerezni. Az iskolai bizonyítványok, államilag elismert szakképesítések, a nyelvvizsga vagy akár a jogosítvány is ide tartozik.
Komenczi Bertalan (2001) így vélekedik a formális tanulásról: „A formális tanulás (formal
learning) a hagyományos oktatási rendszer keretein belül történik erre a célra létrehozott
intézményekben, pontosan definiált időbeosztásban, előre meghatározott tanulási tartalmakkal és szabályozott belépési, kilépési és a rendszeren belüli továbbhaladási feltételekkel. A
formális tanulás szakaszait a részvételt és a követelmények teljesítését igazoló államilag
elismert bizonyítványok zárják.” Fontos megjegyezni, hogy a kimeneti oldalon szerzett elismerés a minőségbiztosítás egyfajta eszköze. A formális tanulás módszertani jellemzője a
határozott számonkérés és értékelés a lexikális tudás átadása, beépítése és rendszerezése
érdekében. Az értékelésre különböző lehetőségek adódhatnak: szóbeli felelet, írásbeli vizsga, gyakorlati feladatok (testnevelés óra), házidolgozat vagy akár tesztek írása.
A nonformális tanulás meghatározó az életünk folyamán. Az Európai Közösségek Bizottsága
(2000) által kiadott Memorandum az alábbi definíciót tartalmazza a nonformális tanulásról: „A
nemformális tanulás az alapoktatási és képzési feladatokat ellátó rendszerek mellett zajlik és
általában nem zárul hivatalos bizonyítvánnyal. A nemformális tanulás lehetséges színtere a
munkahely, de megvalósulhat civil társadalmi szervezetek és csoportok (pl. ifjúsági szervezetek, szakszervezet, politikai pártok) tevékenységének a keretében is. Megvalósulhat olyan
szervezetek vagy szolgáltatások révén is (pl. képzőművészeti, zenei kurzusok, sportoktatás
vagy vizsgára felkészítő magánoktatás), amelyeket a formális rendszerek kiegészítése céljából hoztak létre.” A nonformális tanulás módszertani szempontból is eltérést mutat a formális
tanuláshoz képest. Bár a nonformális tanulás esetén is alkalmazható a számonkérés, azonban nagyobb a hangsúly az ön-, társ- és csoportértékelésen. A formális tanulásra jellemző
szigorú, meghatározott lexikális tudás átadása helyett a nonformális módszertanok a résztvevők tanulási igényeire és érdeklődési köreire építenek.
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Az ETENIM Kft. (2006) kutatást végzett a nemformális (nonformális) tanulással kapcsolatos
meghatározásokról. A válaszadóktól azt kérdezték, hogy Philip H. Coombs, Tót Éva, Köpeczi-Bócz Tamás és Komenczi Bertalan meghatározásai közül melyekkel értenek leginkább
egyet. A megkérdezettek többsége Komenczi Bertalan (2001) meghatározását tartotta a legszimpatikusabbnak, amely a következő: „a nemformális tanulás (non-formal learning) az oktatási rendszer fő áramán kívül történik, és nem mindig jellemző rá a részvétel végbizonyítvánnyal történő elismerése. Ide tartoznak a munkaerő-piaci tréningek, szakmai továbbképzések, civil szervezetek, pártok, művészeti és sportegyesületek szervezésében történő képzések, tanfolyamok.” Érdemes megemlíteni, hogy a – formális tanulással összehasonlítva –
a nonformális tanulás a folyamatot, a célt és a jelleget tekintve kötetlenebb, a tanulás meghatározó szellemisége a pozitív tapasztalatokban és a sikerélmények megszerzésében rejlik.
A nonformális tanulás során szinte észrevétlenül lehetünk nyitottabbak, kreatívabbak és műveltebbek. Az egyes tanfolyamok alkalmával lehetőség van másokat megismerni, illetve tapasztalatot cserélni. A nonformális tanulás nagymértékben építkezik a formális tanulás során
szerzett előzetes tudásra, továbbá a nonformális oktatási rendszerek a rugalmasságuk miatt
jobban tudnak igazodni a résztvevők előzetes tudásához, mint a formális rendszerek. A pedagógusszerep alakulásával kapcsolatban Vargáné (2020) szerint „a képzésvezető nem
tudásközvetítő, s nem is módszertani szakértő, hanem a keretfeltételek biztosításával kompetens beszélgetőpartner”. A szerző így foglalja össze a nonformális tanulás lényegét: „a
tanuló személy aktivitása, aktív részvétele a tanulásban”.
Amennyiben sorra vesszük a tanulási formák kapcsán eddig leírtakat, úgy felismerhetünk
egy bizonyos fajta sorrendet. A formális tanulás ismertetését követte a nonformális tanulás
részletezése, így jutottunk el a most következő informális tanuláshoz. Ez a sorrend arra
igyekszik rávilágítani, hogy az egyes tanulási formák mikor és milyen mértékben vannak jelen az egyén életében. Ily módon az informális tanulással is kezdhettük volna az ismertetést,
hiszen az már hamarabb megjelenik, mint a másik kettő, azonban az informális tanulásra
nem jellemző az, hogy bizonyos szakaszokban jelenne meg az ember élete során. A formális
tanulás jellemzően a fiatal felnőtt korig meghatározó, azonban nem lehet általánosítani, hiszen akár idős korban is vissza lehet ülni az iskolapadba. A nonformális tanulási alkalmak
gyakorta a formális tanulási időszak alatt kezdődnek. Gondolhatunk itt arra, mikor a diák a
középiskolai tanulmányok ideje alatt igyekszik megszerezni a „B” kategóriás jogosítványt. A
nonformális tanulási alkalmak pedig idősebb korban is folytatódhatnak, amikor az egyén régen maga mögött hagyta a formális oktatást, illetve nem áll szándékában visszatérni ahhoz.
Erre példa lehet az, mikor a helyi barkácsáruház tanfolyamot hirdet az érdeklődők számára,
ahol jellemzően – de nem szükségszerűen – középkorú, formális oktatásban már ritkán tanuló felnőttek tanulnak.
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Az informális tanulás kapcsán érdemes megemlíteni Tót Éva (2006) kijelentését, miszerint
történetileg „az informális tanulás nevezhető a tanulás eredeti formájának. Sokszor mégis
úgy fogalmazódik meg, mint olyan tanulási forma, amely a formális képzés deficitjére utal,
vagy amely véletlenszerűen »kilóg« a formalizált képzésből, mint valami oda nem illő elem.”
Az informális tanulás meghatározására számos definíciót alkottak meg a szakértők. A magyar viszonylatban legrészletesebb meghatározást Benedek András (2004) fogalmazza meg:
„Tanulásra, tudásra, ismeretek szerzésére és alkalmazására irányuló, nem intézményi, szervezeti keretekben megvalósuló tevékenység. A családban és kortárscsoportokban, valamint
infokommunikációs eszközök segítségével egyéni módon is megvalósuló informális tanulás a
képességek alakításának, a személyiségfejlődésnek (szocializáció) alapvető feltétele, eszköze. Az informális tanulás nem azonos az objektív tartalmak rendszerének, logikai struktúrájának merev követésével, hanem jellegéből adódóan rugalmasságot feltételez. Jellemzője
a tanulásban résztvevők életkori sajátosságainak, egyéni különbségeinek differenciáltsága, a
különböző információs források igénybevétele, az élet különböző színterein szerzett tapasztalatok felhasználása. A résztvevők életkorát tekintve az informális tanulás egyre fiatalabb
korban kezdődik és egyre idősebb korig tart. Az informális tanulás technikai feltételrendszere
az informatika térhódításával, a szélessávú internet- és mobilhálózatokhoz való hozzáférés
bővülésével folyamatosan átalakul. A számítógép segítségével megvalósuló egyéni tanulás
mellett egyre nagyobb szerepet kap a mobil telekommunikációs eszközökkel s a vizualitás új
technológiáival (vizualitás az oktatásban) történő kognitív megismerés.”
Az ETENIM Kft. (2006) nem csak a nonformális, hanem az informális tanulással kapcsolatos
definíciókról is végzett kutatást. A válaszadóktól azt kérdezték, hogy Tót Éva, Komenczi Bertalan, Köpeczi-Bócz Tamás, Benedek András és az Európai Bizottság meghatározásai közül
melyekkel értenek leginkább egyet. A válaszadók az informális tanulás meghatározása kapcsán is Komenczi Bertalan (2001) definícióját tartották a legmegfelelőbbnek, amely a következő: „Az egyén életének valamennyi színterén zajlik, így a formális és a nemformális tanulás során is.(…) Nem szándékos (tevékenység), az elsajátított tudás gyakran nem elismert
tevékenységek melléktermékeként (byproduct) alakul ki. Aki ilyen módon tanul, gyakran észre sem veszi, hogy tanul, hogy megszerzett valamilyen tudást vagy kompetenciát.”
A fentebb leírtak mellett szükségesnek találjuk ismertetni Tót Éva (2006) gondolatait is az
informális tanulással kapcsolatban: „Fontos megjegyezni, hogy a kategóriákba sorolás, az
elkülönítés az elemzés céljait szolgálja; a valóságban a fenti tanulási módok egymással sokféle módon keveredve, egyidejűleg vannak jelen az egyének tanulási »programjában«. Az
informális tanulás például az iskolarendszerű képzés számtalan mozzanatában is jelen van,
ha ez a tény nem is tudatosul kellő mértékben (és ezért maga az intézmény sem számol
ezzel a tényezővel).” Továbbá Tót Éva (2006) arra is felhívja a figyelmet, hogy általában vé19

ve nincsen rangsor a tanulási formák között, illetve egyik sem értékesebb vagy kevésbé értékes a másiknál.
Az eddig felsorakoztatott technikák és megközelítések rámutatnak arra, hogy a nonformális
és informális tanulási módszerek nagymértékben kapcsolódnak, kapcsolódhatnak a szociális
érés folyamatához. Zsolnai Ildikó (2017) arról ír, hogy „számos hazai és nemzetközi kutatás
bizonyította, hogy a gyerekek ezen készségeinek és képességeinek fejlettsége már az iskolakezdéstől összefügg iskolai teljesítményük alakulásával.” Zsolnai (2017) kifejti továbbá azt
is, hogy az olyan szociális készségek mint a megfigyelés, modellkövetés, ismétlés és megerősítés szituációfüggőnek tekinthetők, és hatással vannak rájuk a körülményekből fakadó
elvárások és követelmények. A nemformális tanulási lehetőségek között számottevő az
olyan módszer, amelynek kiemelt tényezője az adott szituáció és környezeti ráhatás. A projektmódszer, a drámajátékok és nem utolsósorban a szituációs feladatok emelhetők ki ezen
a területen.
A tanulmány lifelong learningről, a Bloom-féle taxonómiáról és az élménypedagógiáról szóló
fejezeteiben a közös metszet nem kizárólag abban fedezhető fel, hogy mindezek valamilyen
formában és időben kapcsolódnak a nemformális tanulási módszerekhez. Minden eddig ismertetett terület felhívja a figyelmet, rávilágít arra, vagy idővel az egyén meggyőződésévé
teszi azt, hogy a tanulás nem csak formális keretek között zajlik. Egy vagy akár több képesítés sem garancia az érvényesülésre. A legfontosabb a tanulás iránti vágy, hogy már fiatal
korban kialakuljon az ambiciózus hozzáállás, a fejlődésre való igény és a progresszív mentalitás. Mindezek fejlesztéséhez járulhatnak hozzá a formális oktatásban alkalmazott nonformális és informális tanulási módszerek, amelyek kapcsolatban állnak a tanulmány soron következő fejezeteiben ismertetésre váró pedagógiai gyakorlatokkal, elméletekkel, célkitűzésekkel és fontos szerepvállalásokkal.
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2.5. A kulturális kompetenciák
„A kulturális kompetenciának annak a vágynak kell lennie, amely a kultúra és az identitás megértéséről és értékeléséről szól. Tanulnunk kell másokkal és másoktól.”
(Department for Education (South Australia)) (2016)

A kulturális kompetencia meghatározásához szükséges áttekintenünk a fogalom használatának hazai és nemzetközi gyakorlatát. A hazai definiálás és alkalmazás ritkán konkrét, és
csak részben körülhatárolt. A kulturális kompetencia fogalmával gyakran találkozhatunk kimeneti követelmények leírásában, a fejlesztési programokban szerepelhet mint aktív tényező, továbbá különféle képzések ismertetőiben olvashatjuk a megszerezhető kompetenciák
sorában. Elvétve megjelenik egy-egy tantárgy ismertetésekor, miszerint a történelem, a honés népismeret vagy az idegen nyelvi tantárgyak hozzájárulhatnak a kulturális kompetenciák
fejlődéséhez. Ezekben az esetekben ritkán kapunk választ arra, mit is jelent a kulturális
kompetencia. Általában arra tér ki az adott szöveg, hogy specifikusan – például a nyelvtanítás során – miért van szükség erre a kompetenciára.
A magyar szakirodalmat vizsgálva azt láthatjuk, hogy a szerzők gyakorta az Európai Parlament által 2006-ban, illetve az Európai Tanács által 2018-ban aktualizált, az egész életen át
tartó tanuláshoz szükséges kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetenciájára hivatkoznak a kulturális kompetencia esetében (Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 2009, Balázs–
Szabó 2020). A kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetenciája azonban nem teljesen feleltethető meg a kulturális kompetencia definíciójának. Az alábbi táblázatban láthatók a
magyar és angol nyelvű kifejezések, amelyek egyértelműsítik ezt a megállapítást.
Magyar fordítás
Kulturális kompetencia
Kulturális tudatosság és kifejezőkészség

Angol fordítás
Cultural competence / competency1
Cultural awareness and expression

7. ábra: Nyelvhasználatbeli különbségek

A kulturális kompetenciáról, azaz a cultural competence-ről való gondolkodás a nemzetközi
szakirodalomban nagyobb múltra tekint vissza, mint a kulturális tudatosság és kifejezőkészség definíciója. Továbbá több különböző megközelítés a kulturális tudatosságot a kulturális kompetencia részének tekinti. A későbbiekben ezeket is bővebben kifejtjük. A hazai
szakirodalomban Baráth Árpád (2019) Szombathelyi Szilvia alapján így fogalmaz a kulturális
kompetenciáról: „a kulturális kompetenciafogalom általános megfogalmazásban: képesség
és hajlandóság más kultúrákból származó személyekkel és csoportokkal történő kommuni-

Angol nyelvterületen a cultural competence és a cultural competency kifejezés egyaránt használatos. A cultural
competence elterjedtebb, ezért a továbbiakban így hivatkozunk a kulturális kompetencia nemzetközi megnevezésére.
1
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kációra.” Ez a fajta megközelítés közel áll a nemzetközi megfogalmazásokhoz, és közös
pontokat mutat a kulturális tudatosság és kifejezőkészség definíciójával, de alapvetően másról szól. Az Európai Tanács (2018) alapján a kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetenciája „magában foglalja annak megértését és tiszteletben tartását, ahogyan az ötletek
és jelentések kreatív módon kifejezésre és közlésre kerülnek a különböző kultúrákban, a
művészetek és a kultúra egyéb formáin keresztül. Idetartozik az is, hogy az ember saját ötleteit, valamint a társadalomban elfoglalt helyét vagy szerepét sokféle módon és helyzetben át
tudja látni, létre tudja hozni és ki tudja fejezni.” A kompetencia elsajátításához szükség van a
különböző kultúrák és azok kifejeződéseinek ismeretére, értelmezési, beazonosítási és
együttműködési készségekre, valamint nyitott hozzáállásra és a kulturális kifejezésmód sokszínűsége iránt tanúsított tiszteletre. A fogalom ismeretében egyértelműen kijelenthető, hogy
a kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetenciája és a kulturális kompetencia egyaránt kiemelten fontos, viszont nem ugyanaz.
A kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetenciája nagymértékben koncentrál a művészeti alkotások sokszínűségére, az ezekhez tartozó megértésre és az ezekből feltáruló
különbözőségek tiszteletben tartására. Azt a képességet jelenti, amely az ötletek, tapasztalatok és érzelmek jelentőségére hívja fel a figyelmet különféle lehetőségeken keresztül, úgymint a zene, az irodalom, valamint a képzőművészet és az előadó-művészet. A kulturális
kompetencia más aspektusból közelíti meg az eltérő kultúrájú emberek közötti hatékony
együttműködést és a kifejezésmódokban rejlő különbségeket. A kulturális kompetencia egyik
legtöbbször idézett definíciója Crosshoz és munkatársaihoz kötődik (1989): eszerint a kulturális kompetencia „kongruens magatartás, attitűdök és szabályok összessége, amelyek egy
rendszerben, ügynökségben vagy a szakemberek között összekapcsolódnak, és lehetővé
teszik, hogy az adott rendszer, ügynökség vagy a szakmák hatékonyan működjenek együtt
kultúraközi helyzetekben”. Crossék (1989) szerint öt olyan szempont van, amely befolyásolja
azt, hogy az egyén kulturálisan kompetenssé váljon:


a sokféleség értékelése;



a kulturális önértékelés képessége;



a kultúrák kölcsönhatásában rejlő dinamika tudatosítása;



intézményesített kulturális ismeretek;



a kulturális sokszínűség megértését tükröző adaptációk kidolgozása a szolgáltatások
kivitelezéséhez.
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Cross és munkatársai (1989) üzleti és gazdasági együttműködési viszonylatban vizsgálták a
kulturális kompetencia fogalmát. A kulturális tudatosság és kifejezőkészség fogalmától eltérően a kulturális kompetenciának több jól elhatárolható megközelítése létezik, azonban
mindegyikben jelen van egy közös gondolat, amely a kulturális kompetencia kvintesszenciájának is tekinthető. Tustin (2020) alapján a kulturális kompetencia olyan kifejezés, amelyet
eredetileg a különféle ápolási rendszerekhez kötődően, például az egészségüggyel összefüggésben használtak. Később alkalmazták oktatási környezetben. Tustin (2020) úgy fogalmaz, hogy a kulturális kompetencia olyan magatartások, viszonyulások és hiedelmek ös-szességére utal, amelyek elsajátítása lehetővé teszi a szakemberek számára a hatékony
tevékenykedést kultúraközi szituációkban. A kultúraközi szituáció olyan interakció, amelynek
során a szakembernek a saját kultúrájától eltérő kulturális meggyőződésű emberekkel kell
együttműködnie.
Az ausztrál Egészségoktatási és Képzési Intézet (Health Education and Training Institute)
(2020) megfogalmazásában a kulturális kompetencia azt jelenti, hogy „legyünk tudatában a
létező kulturális különbségeknek, értékeljük és értsük meg ezeket a különbségeket, valamint
fogadjuk is el őket. Ez [a kulturális kompetencia] tulajdonképpen azt is jelenti, hogy fel kell
készülni arra, hogy ne a saját viselkedésünket, hiedelmeinket és cselekedeteinket fogadjuk
el normaként.” Az eddigi gondolatokat egészíti ki az a megközelítés, amely szerint a kulturális kompetencia „az egyének és rendszerek azon képessége, hogy tisztelettel és hatékonyan
reagálnak különböző kultúrájú, rasszú, etnikai hovatartozású, szexuális irányultságú, hitű
vagy vallású emberekre oly módon, hogy felismerik, megerősítik és értékelik ezeknek az
embereknek az érdemeit, és megvédik méltóságukat” (Nash–Velazquez 2003). Az amerikai
Betegségek Ellenőrzési és Megelőzési Központjai (Centers for Disease Control and Prevention, CDC) (2020) nevű intézet a kulturális kompetencia definiálásakor felhívja a figyelmet
azokra a tényezőkre, amelyek – többek között – rámutatnak a kulturális kompetencia és a
kulturális tudatosság különbségeire. A CDC (2020) alapján a kulturális kompetencia a különféle kulturális kontextusokban való hatékony működésre és a különböző kulturális csoportok
elérése gyakorlatának megváltoztatására irányul. A kulturális ismeret, érzékenység és tudatosság nem tartalmazza ezt a koncepciót. Ezek a fogalmak sugalmazzák a megértést a kulturális hasonlóságokkal és különbségekkel kapcsolatban, de nem jelentenek tevékenységet
vagy strukturális változást.
A kulturális tudatosság tulajdonképpen egy lépés a kulturális kompetencia felé vezető úton.
Az amerikai Nemzeti Kulturális Kompetencia Központ (National Center for Cultural Competence, NCCC) (2020) meglátása szerint a kulturális tudatosság befolyásolja személyes működésünket. Úgynevezett kulturális lényekként ismerhetjük meg magunkat a más kultúrákkal
való érintkezés, önmegfigyelés és reflexió során. Lehetőségünk nyílik különböző helyzetek23

ben megfigyelni a viselkedésünket, a hozzáállásunkat, s az idő múlásával fejlődik a tanulási
és változási képességünk. Továbbá az NCCC (2020) hangsúlyozza, hogy a kulturális tudatosság pozitívan befolyásolja a másokkal való interakcióinkat. Körültekintő kulturális lényekként tisztában vagyunk azzal a ténnyel, hogy más kulturális lényeket saját kulturális lencséinken/szűrőinken keresztül is vizsgálunk. Tehát számolunk azzal, hogy etnocentrizmusunk
és kulturális alapú elfogultságaink milyen mértékben befolyásolják a sajátunktól eltérő kultúrájú emberekkel kapcsolatos értékítéleteinket. „Mindezek megértése a szakmai hatékonyság
és a kulturális kompetencia elérésének szükséges előfeltételei” (NCCC 2020).
A kulturális kompetencia értelmezését különböző aspektusokból közelítettük meg. Szót ejtettünk az oktatással való kapcsolatáról is, amelyet a következőkben fejtünk ki bővebben. Erick
Herrmann (2015) szerint a kulturális kompetencia és a kulturálisan érzékeny oktatás a tanulóra és a tanulásra egyaránt jótékonyan hat, ugyanis segítenek felkészíteni a tanulót a felsőoktatásbeli tanulmányokra, valamint a 21. századi karriert érintő kihívásokra. Herrmann
(2015) meghatároz bizonyos kulcselemeket, amelyek alapvetően jellemzőek egy kulturálisan
kompetens oktatóra, és olyan tényezőket is, amelyeknek meg kell felelniük egy kulturálisan
kompetens osztályteremnek. A kulturálisan kompetens pedagógusra jellemző a kulturális
öntudat, értékeli a sokféleséget, választ tud adni a kultúrák közötti különbségekből adódó
helyzetekre, hajlandó megismerni a tanulók kultúráját, és készséges a pozitív változások
bevezetésekor. A kulturálisan kompetens osztályterem gazdag a különféle ábrázolásokban,
a környezet elismeri és értékeli a tanulókat, valamint a tanulók kultúráit, optimális az elrendezés, az anyagok/berendezések/díszítések különféle kultúrákat és perspektívákat tükröznek, a hallgatók munkái jól láthatók, érthetők a szabályok, az eljárások és a protokollok. Az
amerikai Connecticut állam hivatalos weboldalán (Connecticut’s official state website) (2020)
a kulturális kompetenciát olyan kompetenciaként értékelik, amely az iskolai közösségekben
javítja a tanítási és tanulási folyamatot, illetve elősegíti az egyenlő lehetőségek és támogatások biztosítását minden tanuló számára. A kulturális kompetencia három irányvonalat foglal
magában:
•

Az egyén kulturális identitásának, elfogultságainak, előítéleteinek, valamint az egyén
kultúrájában lévő sajátos előnyöknek és a marginalizálódásból fakadó tapasztalatoknak a megértése.

•

A készségek, a tudás és a személy fejlődésére vonatkozó folytonos törekvésekre van
szükség, hogy tartalmas kapcsolat létesüljön a különféle kulturális hátterű emberek
között.

•

Egész életen át tartó elkötelezettség olyan cselekvés mellett, amely támogatja a méltányosságot az adott iskolai közösségekben.
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Tanner és Allen (2007) szerint a kulturális kompetencia az oktatásban nagy hangsúlyt fektet
arra, hogy mennyire hatékony a pedagógus oktatási tevékenysége azon diákok vonatkozásában, akiknek a személyes tulajdonságai vagy kulturális háttere eltér a pedagógusétól. Az
eltérő jellemzők között szerepel a nem, az etnikai hovatartozás, a vallás, a származási ország és a szexuális irányultság. Tanner és Allen (2007) Dillerre és Moulera hivatkozva a
következők szerint foglalja össze a kulturális kompetenciát: „Legegyszerűbben fogalmazva:
ez [a kulturális kompetencia] az a képesség, amellyel sikeresen taníthatunk olyan hallgatókat, akik eltérő kultúrából származnak. Ez magában foglalja bizonyos személyes és interperszonális tudatosságok és érzékenységek elsajátítását, a kulturális tudás bizonyos részeinek
megtanulását, és olyan készségek elsajátítását, amelyek együttesen alapulnak a kultúrák
közötti hatékony oktatáson.”
A kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetenciája, valamint a kulturális kompetencia
kiemelten fontos és elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyén érvényesülni tudjon az élet különböző területein. Az élethosszig tartó tanuláshoz ajánlott kulcskompetencia rávilágít a különböző kultúrák kifejeződései ismeretének, értelmezési, beazonosítási és együttműködési
készségeinek szükségességére. Fontos a nyitott hozzáállás és a tisztelet, amelyet az egyén
a kulturális kifejezésmódok sokszínűsége iránt tanúsíthat. A kulturális kompetencia az egész
életen át tartó tanuláshoz is kapcsolódik. Jeffreys (2010) szerint a kulturálisan kompetenssé
válás folyamatának megértéséhez fel kell ismerni, hogy a kulturális kompetencia inkább
többdimenziós élethosszig tartó tanulási folyamat, mintsem végtermék. A kulturális kompetenciát különböző aspektusokból meg lehet határozni, azonban a definíciók közös tényezőjeként ismerhetjük fel a nyitottságot, a tudatosságot, a reflexiót, az empátiát és a különböző
kultúrák iránt tanúsított tiszteletet. „A kulturális kompetencia az a képesség, amely által sikeresen taníthatunk olyan hallgatókat, akik nem a saját kultúránkból származnak. Magában
foglalja a komplex tudatosság és érzékenység, a különféle tudásanyagok és készségek halmazát, amelyek együttesen alapulnak a hatékony kultúraközi oktatáson” (Moule 2012).
Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kódszámú kiemelt projekt TNFTA alprojektje a kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetenciája, illetve a kulturális kompetencia által
hangsúlyozott értékeket, tudatosságot, tiszteletet, megértést és kreativitást egyaránt fontosnak tartja. A tanulmány céljai között szerepel, hogy a tárgyalt kompetenciák egyéni és közös
területeihez nemformális fejlesztési lehetőségeket kínáljon.
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2.6. A nemzeti identitás
A tanulmány kiemelt céljai közé tartozik, hogy a nemzeti identitás témaköréhez nonformális
és informális tanulási környezetben használatos módszereket ajánljon. A témakör megközelítése során az összefüggések bemutatásának érdekében a nemzeti identitás és a nemzetiségi ismeretek számos elemére térünk ki. Szót ejtünk a fogalom definiálásáról, az iskola szerepéről, hazai és nemzetközi kutatásokról, meghatározó tényezőkről és az eltérő aspektusokból való megközelítésekről.
Magyarországon a nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. törvény alapján tizenhárom különböző, nevesített nemzetiséget tartunk számon. A nemzetiségek és a nemzetiségekre jellemző ismeretek eltérők kulturálisan, történelmileg és nem utolsósorban földrajzilag
is. A számos sajátosság és különbözőség mellett viszont minden esetben megtaláljuk a
nemzeti identitást. A nemzeti identitás megértése és vizsgálata hozzásegíti az egyént, hogy
tájékozott legyen saját nemzetének és más nemzetek ismertetőjegyeiben, jellemvonásaiban.
Hozzájárul továbbá az élethosszig tartó tanulás képességeinek elsajátításához, a másokkal
való hatékony kommunikációhoz és a kulturális kompetenciák fejlődéséhez. A nemzeti identitással összefüggő kérdéseket megtalálhatjuk a különböző tudományterületek, valamint a
kiemelt nevelési területek esetében is. A nemzeti identitás a kultúraközi kommunikáció mellett az esélyegyenlőség, a hátránykompenzáció és a tehetséggondozás tárgyköréhez is kapcsolódik.
Az élethosszig tartó tanulásra vonatkozóan Péter Lilla (2011) Bábosik István alapján így foglalja össze a nemzeti identitást: „A nemzeti identitás olyan személyiségbeli képződmény,
amely az egyén önazonosságának fontos alkotóeleme, ugyanakkor amely sokoldalúan kihat
az ember további nevelődésére, fejlődésére, teljes életútjára.” 2018-ban az Európai Unió
Tanácsa ajánlást fogalmazott meg az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciákról, s ebben a nemzeti kulturális identitás is szerepet játszik. Az állampolgári kompetencia esetében olvasható, hogy „elengedhetetlen az európai integráció, valamint az Európában és a világban létező sokféleség és kulturális identitások ismerete. Idetartozik az
európai társadalmak multikulturális és társadalmi-gazdasági dimenzióinak, valamint annak
megértése, ahogyan a nemzeti kulturális identitás hozzájárul az európai identitáshoz.” A
nemzetközi kitekintés alkalmával láthatjuk, hogy Bulgária 2014–2020-as, az élethosszig tartó
tanuláshoz készített nemzeti stratégiája (National Strategy for Lifelong Learning) kiemelten
foglalkozik a nemzeti identitással. Részben arra a kihívásra reflektál, amely a nemzeti identitás és a nemzeti kulturális sokféleség megőrzését tűzi ki célul.
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Péter (2011) megjegyzi, hogy a „személyes és szociális identitás elválaszthatatlanul összefonódik, így az önazonosság felépítéséhez a szociális identitástudat egyidejű alakítására is
szükség van”. Lampl Zsuzsanna (2009) gondolataival kiegészítve átfogó képet kapunk a
nemzeti identitás fogalmáról: „a nemzeti identitás egy bizonyos tér- és időbeli kereten belül
lejátszódó történelmi, nyelvi és kulturális azonosság. A nemzeti identitás tehát nem velünk
született, egyszer s mindenkorra adott tartozékunk, hanem élő, mégpedig velünk és bennünk
élő, formálódó folyamat.” A nemzeti identitást mint folyamatot különböző tényezők befolyásolhatják a kialakulás és a folytonos alakulás során. A folytonos alakulás tényezőit Lampl
(2009) úgynevezett továbbterelő tényezőkként említi, amelyek a nemzeti identitást erősíthetik vagy gyengíthetik. Az alábbi táblázat a szóban forgó elemeket foglalja össze:
A nemzeti identitást alakító tényezők
Kialakító tényezők
„Továbbterelő” tényezők
Az anya és az apa nemzeti identitása
A házastárs, partner nemzeti identitása
Az anyanyelv és annak használata
A lakóhelyi környezet
Az iskoláztatás nyelve
A kulturális közeg
A lakóhelyi környezet
A gazdasági közeg
A kulturális közeg
A személyes ambíciók
A nemzetiséggel kapcsolatos egyéni és
A nemzetiséggel kapcsolatos egyéni és
közösségi tapasztalatok
közösségi tapasztalatok
A nemzeti perspektívák
Globalizációs hatások
Globalizációs hatások
8. ábra: A nemzeti identitást alakító tényezők (Lampl Zs. (2009) nyomán)

A nemzeti identitásról a különböző tudományterületetek eltérően vélekednek. A fogalom
komplexitását jelzi, hogy a pszichológia, a történettudomány és a szociológia is más-más
aspektusból vizsgálja a nemzeti identitást. Schmidt-Denter (2018) szerint a pszichológia nézőpontjából a nemzeti identitás a társadalmi identitás egyik oldala. Ilyenformán a kifejezés
semleges, arra utal, hogy az egyén csoporthoz tartozása tudatos. Bővebben kifejtve (Johnson 2019) a nemzeti identitás olyan következetes hozzáállások halmaza, amelyek meghatározzák, hogy az adott személy kicsoda az állampolgársága alapján. A nemzeti identitás
egyesít és köteléket épít a társadalom tagjai között. A történettudomány a nemzeti identitás
megközelítéséről a vonatkozó kutatások alapján (Dancs 2018) így összegez: „a nemzet
olyan nagyméretű emberi közösségnek tekinthető, amelynek tagjait olyan szimbolikus elemek kötik össze, mint például a nyelv, a közös szimbólumok vagy a közös múlt emlékezete”.
Jahangiri és munkatársai (2016) a szociológia szemléletrendszerén keresztül úgy látják,
hogy a nemzeti identitás a modernitáshoz kapcsolódó fogalom, amely az adott nemzeti közösség közös elemeihez és szimbólumaihoz való tartozás és hűség érzését jelenti. A nemzeti identitás az egyének állandó nemzeti csoporthoz tartozására utal, amelynek tudatában a
csoporttagok más csoportoktól különböző, sajátos és eltérő tulajdonságokon osztoznak.
Ezek az eltérő tulajdonságok különböztetik meg az egyéneket más nemzeti vagy etnikai
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csoportoktól (Lazic–Pesi 2016). Az alábbi táblázatban (Dancs 2018) a szóban forgó tudományterületek megállapításait foglaljuk össze.
Tudományterület
Pszichológia

Történettudomány
Szociológia

A nemzeti identitásra vonatkozó megállapítások
Az énrendszer társas eredetű alrendszerének része.
Az énkép részét alkotja, az egyén éntudását gyarapítja.
Az egyén csoporttagságának leképeződése a pszichikus rendszerben.
A csoporttagság megélésében kitüntetett szerepe van a kultúrának.
A közös(nek vélt) múlt és az erre való emlékezés szintén meghatározó abban, hogy az egyén megéli csoporttagságát a nemzet elképzelt
közösségében.
Szocializációs fejlemény, formális és informális hatások eredménye.
Sokféle megjelenési formája van.

9. ábra: Tudományterületek és a nemzeti identitás kapcsolata (Dancs K. (2018) nyomán)

A nemzeti identitás definiálása, megközelítései és kapcsolódó elemeinek vizsgálata után az
oktatás szerepére helyezzük a hangsúlyt. Legyen szó a korábbi kialakító tényezők közötti
konkrét említésről vagy a közvetett folyamatok alakításáról, az iskola oktatási-nevelési folyamatai kétséget kizáróan meghatározók azon szempontok alakulásában, amelyek a nemzeti identitással függnek össze. Dancs (2016) így fogalmaz: „Az iskola a nemzeti kultúra legfőbb közvetítője, a nemzeti identitás intézményes megalapozója.” A 2020-as Nemzeti alaptanterv szintén kiemelten említi a nemzeti identitást: „A Nat a köznevelés szemléleti alapjainak meghatározásával kiegészíti a gyermekek, tanulók családban megvalósuló nevelését,
erősíti ezzel a hazához és a nemzet történelméhez való kötődést, a generációk közötti kapcsolatot, a közös kulturális gyökereket, az anyanyelv használatát. Így rögzíti azt a minden
magyar emberben közös tudást, amely megalapozza a nemzeti identitást.” A tantárgyi kötődés szempontjából a magyar nyelv és irodalom, a történelem, a hon- és népismeret tanítása
kap kiemelt szerepet. A magyar nyelv és irodalom tantárgy 2020-as, Nathoz illeszkedő kerettanterveinek vizsgálatakor a nemzeti identitáshoz kötődően több ponton is kapcsolódást vélünk felfedezni:
•
•
•
•
•

A magyar nyelv és kultúra, benne a magyar irodalom a magyar nemzeti identitás
megteremtői, őrzői és alakítói.
A magyar nyelv és irodalom is a magyar nemzeti identitás alapját képezi a maga
sajátos eszközeivel.
A kronologikus gondolkodás fejlesztése történelmi témájú szövegek segítségével
hozzájárul a nemzeti identitástudat kialakításához.
A „Mondák, regék” és a „Helyem a világban” témakörök tanulási eredményei között megtalálható a nemzeti identitástudat fejlődése.
Bizonyos témakörök vonatkozásában kiemelt fejlesztési feladat a nemzeti identitást meghatározó lírai szövegek olvasása, megértése és megbeszélése.
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Továbbá a jeles napokon való részvétel és az intézmény által támogatott hagyományőrzés is
nagy jelentőségű a nemzeti identitás fejlesztése során. Dancs (2016) a nemzeti identitás
közvetítésében megkérdőjelezhetetlennek látja az iskola szerepét, amely akarva-akaratlan
átadja az azonosságtudat fejlődéséhez hozzájáruló tudáselemeket.
Fontos szempont a nemzeti identitás fejlődése. Péter (2011) Bábosik Istvánra hivatkozva
úgy fogalmaz, hogy óvodáskorban, 3–5 évesen kezdődik, majd 10–11 éves korban teljesedik
ki a nemzeti identitás alakulása. Kutatások bizonyítják, hogy már a 7–8 éves gyermekek egy
nemzeti közösség tagjaiként képesek értelmezni önmagukat (Dancs 2016). Oppenheimer (in
Dancs 2016) azt állapította meg, hogy a 8–10 éves gyerekek mutatják a legerősebb nemzeti
azonosulást. Dancs (2016) a 2016 előtti hazai kutatásokról összegzően fogalmaz: a nemzeti
identitásról kevés kutatást folytattak az utóbbi évtizedekben, jellemző a széles életkori intervallum vizsgálata, a serdülők kiválasztása célcsoportonként, valamint a töredezett kép,
amely a kutatásokból kirajzolódik. Dancs úgy gondolja, hogy a hazai kutatásoknak mindenképpen nyitniuk kellene a fiatalabb, például az általános iskolás tanulók felé, továbbá más
kérdéseket lenne érdemes feltenni nekik, mint a serdülő diákoknak.
Dancs Katinka és kollégái (2018) általános iskolások nemzeti identitásának vizsgálatát tűzte
ki célul kollégáival. Röviden bemutatjuk a kutatást, és ismertetjük a tanulmány szempontjából
releváns eredményeit. A két nagy mintás online mérés 2017-ben valósult meg, a partneriskolák önként jelentkezhettek. Az első mérés alkalmával 1711 tanuló válaszait vizsgálták meg,
akik 1–6. évfolyamosok voltak. A gyerekek nemzeti szimbólumokkal kapcsolatos tudásszintmérő teszteket és az ezekhez tartozó kérdőíveket töltöttek ki. A második mérésben 5. és 7.
évfolyamos diákok vettek részt, és az online tanulói kérdőíveket összesen 1648-an töltötték
ki. A nagy minták ellenére – ahogy Dancs (2018) is hangsúlyozza – a röviden ismertetendő
eredmények nem reprezentatívak. Ennek ellenére érdemes elgondolkodni rajtuk, és a kutatást felhasználni jövőbeni vizsgálódások alkalmával:
•

A legfiatalabb diákok közül több ismerettel rendelkeznek azok, akik egyébként
erősebb azonosulást tanúsítottak.

•

A teszteredmények alapján a tanulók teljesítménye évfolyamról évfolyamra egyre
magasabb. Csak a 3. és 4. évfolyamos diákok esetében hasonló az eredmény.

•

A 6. és 7. évfolyamos tanulók nemzeti azonosulása a leggyengébb.

•

A jövőben érdemes megvizsgálni, hogy a tanulók nemzeti identitásának fejlődésére milyen hatással vannak a pedagógusok nézetei, osztálytermen belüli és kívüli
gyakorlataik.
A nemzeti szimbólumokkal kapcsolatos képi ábrázolásokat érezhetően kevésbé
ismerték a fiatalabb tanulók.
Az erősebb nemzeti azonosulású tanulók jobban teljesítettek a szimbólumok fel-

•
•

ismerésekor.
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3. A nonformális és az informális tanulási módszerek
használata
3.1. Bevezetés a gyakorlati keretekbe
A nonformális és informális tanulási módszerekben rejlő lehetőségek vizsgálata egy komplex
tevékenység. Különböző területeken más és más alternatívák rejlenek e módszerek alkalmazásában. Az kulturális kompetenciák fejlesztésekor és a nemzeti identitás erősítése során
is számos olyan jellemző fedezhető fel, amelyek a nemformális tanulási módszerek ismeretében további közös pontokra világítanak rá: a motiváció fontossága, a szerepek változása, a
szociális fejlődés, az önfejlesztés és nem utolsósorban a saját tapasztalatokban rejlő tanulási
potenciál.
A jelenlegi fejezet bevezetéseként bemutatjuk, hogy a nonformális és informális tanulási
színtereken használt módszerek formális keretek közti használatának vizsgálatához milyen
szisztémát, eljárást alkalmaztunk. Az tapasztalható, hogy nemcsak a nonformális és informális tanulási módszerekről, de a kulturális kompetenciák fejlesztéséről és a nemzeti identitás
erősítésének lehetőségeiről is eltérően gondolkodnak a szakemberek, a pedagógusok, a
szülők és a jogszabályalkotók is. A továbbiakban olyan szakértőket kerestünk és szólaltattunk meg, akik kompetensek a három tématerület egyikén, illetve hasznos tapasztalattal rendelkeznek. A következő fejezetkben kérdéseinket és az azokra kapott válaszokat olvashatják
a későbbiekben pedig módszereket és jó gyakorlatokat ajánlunk a figyelmükbe, amelyek
segítik, segíthetik a kulturális kompetenciák fejlesztésére és a nemzeti identitás erősítése
irányuló törekvéseket. Az elemzéshez a szakirodalmi háttéranyag mellett az EFOP-3.2.15VEKOP-17-2017-00001 kódszámú, A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérésiértékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása című kiemelt projekt Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása alprojekt szakmai tartalmainak beépítésével
megvalósult Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program tapasztalatai adnak támogatást. Továbbá a 2019-ben megvalósuló „Tanulni élmény!” című műhelymunkasorozaton a pedagógusoknak kiosztott kérdőívek releváns eredményei szolgálnak majd megerősítéssel, cáfolással, esetleg kérdésfelvetéssel.
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3.1.1. Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program
Az eredmények és észrevételek hasznosítása előtt fontos beszámolni a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programról. A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programról a pályázathoz fejlesztett portálon (2020) az alábbiak olvashatók:
„Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 „A köznevelés keretrendszeréhez
kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” kiemelt projekt támogatásával létrejött program célja a magyar köznevelés módszertani fejlesztése és megújítása, illetve a pedagógusok eszköztárának bővítése. A programban megvalósuló tanulási alkalmak nem hagyományos iskolai tanórák: a diákok érdeklődéséhez közel álló témák szabad feldolgozására adnak lehetőséget. A pedagógusok új képzési formákat próbálhatnak ki, a tanulók pedig élményszerű közösségi alkalmakon gazdagodhatnak érdekes-értékes ismeretekkel.
A honlap a tanulási alkalmak tervezéséhez nyújt segítséget programsablonokkal, játékleírásokkal, valamint a minősített szálláshelyek és programkínálataik
bemutatásával.”
A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban 2018-ban a fenntartó és a pedagógusok által
szolgáltatott adatok szerint 66 268, 2019-ben pedig 85 615 tanuló vett rész. A pedagógusok
a hetitervek összeállítása során 8 különböző témamodulból válogathattak:


Digitális világ, tudatos médiahasználat, digitális alkotás



Életvezetés, családi életre nevelés, közösségi szerepvállalás



Idegen nyelv



Környezetvédelem, természetismeret



Közlekedés, KRESZ, sport és egészségre nevelés



Művészeti nevelés



Nemzeti és kulturális identitás, hagyományőrzés, anyanyelvápolás



Nomád, kaland.

A szálláshely- és programszolgáltatások tekintetében is számos lehetőség állt rendelkezésükre a tervezésért felelős pedagógusoknak. A minősített szálláshelyek száma 2018-ban
159, 2019-ben pedig 205 volt. A minősített programszolgáltatások esetében is jelentős növekedés volt tapasztalható: 2018-ban 127 különböző minősített programszolgáltatót vont be
a program, amíg 2019-ben 241-re növekedett.
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2019 júniusának utolsó két hetében az EFOP-3.2.15–VEKOP-17-2017-00001 A köznevelés
keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása projektjének Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása alprojekt
keretében a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program tematikus informális és nemformális
tanulási alkalmakhoz kapcsolódó egyik fontos eleme volt az országos szintű tematikus programok biztosítása volt. 2019-ben is a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban a magyarországi köznevelési intézmények 1–7. évfolyamos korú tanulói vehettek részt. A tematikus programok jóvoltából a gyerekek az ország különböző helyszínein életükben először
találkoztak táncszínházi előadással, és többeknek lehetőségük volt közösen edzeni egy
egészségközpontú szemléleti oktatással vegyített csoportos tréningen aerobic világbajnok
élsportolókkal. Volt alkalmuk a hazai népmesekincset élőszavas népmesemondás által továbbéltető programok mellett hagyományőrző kézműves foglalkozásokon is részt venni. Pályaorientációs foglalkozások, beavató színház, érzékenyítő tréningek, irodalmi szerepjátékok,
drámajátékos foglalkozások, slam poetry és játékos idegennyelvi előadások segítettek a közösségi integrációban, a konfliktuskezelésben, a koncentráció javításában, a verbális és
nonverbális kommunikáció fejlesztésében. Iparművészeti kézműves és szobrászati foglalkozásokon eddig nem ismert technikákat tanultak a gyerekek. A transzfertechnika, a scrapbook, a monoprint technika 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 erősítette a mozgáskészséget. Végül,
de nem utolsósorban a videoműhely a filmesztétikai alapismeretek mellett a hagyományos
és a drónkamerás forgatás és az utómunka rejtelmeibe avatta be a résztvevőket.
2019-ben a Tematikus informális és nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási
formák módszertani megalapozása alprojekt összesen 842 alkalommal megvalósuló közösségi programok számára húsz különböző programszolgáltatást biztosított.
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Beavató színház



Játékos idegen nyelv



Dalcsoportos előadás



Mutatványos és kézügyességi foglakozás



Drámajátékos foglakozás



Ritmusérzék és dallamalkotói képességfejlesztő foglalkozás



Élsportolók csoportos tréningje



Slam poetry



Érzékenyítő tréning



Színházi produceri foglalkozás



Folklór, hagyomány



Szobrászat



Gyermekirodalom



Táncház



Interaktív pályaorientáció



Táncszínház



Iparművészeti, kézműves foglakozás



Vers-zenei előadás



Irodalmi szerepjátékok



Videóműhely

A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Programban megvalósuló tanulási alkalmak nem hagyományos keretek között, a diákok érdeklődéséhez közel álló témák szabad feldolgozására
adtak lehetőséget minőségi, nem hagyományos, élményszerű közösségi alkalmakat teremtve.

3.1.2. „Tanulni élmény!” – Őszi műhelymunka-sorozat – kérdőív
A 2019. évi „Tanulni élmény!” – Őszi műhelymunka-sorozat a második állomás volt a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program szakmai keretén belül. A műhelymunka-sorozat lehetőséget biztosított elsősorban tapasztalatcserére, másodsorban az ismeretek megosztására.
Interaktív jellegéből fakadóan intenzív véleménycserét tett lehetővé a résztvevők számára. A
2018-ban megszervezett műhelymunkákat 42 alkalommal, szeptembertől egészen november
végéig rendezték meg „Fejlesszünk együtt!” címmel. A műhelymunka-sorozat célja volt, hogy
közös munkával megtörténhessen a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program 2018-as tapasztalatainak, jó gyakorlatainak, nehézségeinek, problémáinak összegyűjtése és értékelése
annak érdekében, hogy a tapasztalatok a szakmai tartalmak fejlesztése során hasznosuljanak. A programsablonokra, a portál használatára és a játékgyűjtemények kapcsán érkezett
több mint 1200 pozitív, konstruktív visszajelzés beépült a tartalmi fejlesztésekbe. Az Oktatási
Hivatal fejlesztői személyesen és lokális szinten mérték fel a megvalósult programok eredményeit. A 2019. évi közösségi alkalmak megvalósításának és egyszerűsítésének érdekében tett erőfeszítések a közös norma alakítására sikeresnek bizonyultak. 2019-ben, a Csodaszarvas-programok megvalósulást követően októbertől egészen november végéig tartó,
tízállomásos műhelymunka-sorozat indult a következő kilenc városban: Budapesten, Debrecenben, Győrben, Hódmezővásárhelyen, Kaposváron, Kecskeméten, Miskolcon, Nyíregyházán és Székesfehérváron. Az EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001 kódszámú, A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív okta33

tásszervezési eljárások kialakítása, megújítása című kiemelt projekt Tematikus informális és
nem formális tanulási alkalmakhoz kapcsolódó tanulási formák módszertani megalapozása
alprojektjének keretein belül megrendezett „Tanulni élmény!” – Őszi műhelymunka-sorozat
című eseménysorozat céljai között szerepelt, hogy a résztvevő pedagógusok együtt gondolkodjanak és megismerjenek új, innovatív tanítási gyakorlatokat, és adják tovább egymásnak
jól bevált ötleteiket és elképzeléseiket. A közös gondolkodás során négy különböző témaszigeten vettek részt a pedagógusok:
•

I. témasziget: Fejlesszünk együtt 2031-re!
Az élménytanulás tanítás-nevelési, pedagógusképzési és szervezetfejlesztés
lehetőségeire gyakorlati oldalról megközelítve keresték a válaszokat és lehetőségeket.

•

II. témasziget: Egy probléma sokoldalú megközelítése
Egy adott problémának több perspektívából való vizsgálatára adott alternatív
élménypedagógiai megoldást, amely mind az osztályközösség fejlesztésben,
mint az egyes tantárgyak tématerületein belüli problémafeltárásnál használható.

•

III. témasziget: Gondolkodási szintek a tanulási-tanítási folyamatban
A Bloom-féle taxonómia kínálta tanítás-tanulás fejlesztési lehetőségeit és a
gyakorlatban való hasznosságát tárták fel a részt vevők.

•

IV. témasziget: Osztályból közösség
A nyári közösségi programok felelevenítése mellett a Tuckman-féle csoportfejlődés vizsgálata történt meg saját tapasztalatok felhasználásával.

A műhelymunka során történt kérdőíves lekérdezés is. Fontosnak láttuk felmérni, hogy a
pedagógusok mit gondolnak az élménytanulásról, a különböző nonformális és informális
módszerekről, valamit a gondolkodási szintekhez igazított tananyag-elsajátításról. A kérdések és az adatok ismertetése előtt fontos kijelenteni, hogy az eredmények nem reprezentatívak, azonban felmérésünk eredményeit fontosnak gondoljuk, ugyanis a megkérdezett pedagógusok Magyarország különböző, egymástól nagy távolságra elhelyezkedő és eltérő nagyságú településein élnek. A nagymértékű lefedettség mellett a kérdésenként átlagban több
mint 200 válaszadói szám is pozitívnak tekinthető.
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A kérdőívek az alábbi kérdéseket, feladatokat tartalmazták. A kérdések alatt olvashatók a kiértékelt válaszok is.
1) Milyen mértékben használ a tanórákon élménypedagógiai (tevékenykedtető)
tanulási formákat?
A pedagógusok a kérdésre %-ban meghatározott válaszokat adhattak. A 254 válaszadó ös-szesített, majd átlagolt eredménye alapján elmondható, hogy a megkérdezett pedagógusok
összesen 38,5%-ban használnak a tanóráikon élménypedagógiai módszereket. Az összes
válaszadó közül mindössze egy pedagógus jelölte meg azt, hogy 0%-ban használ élménypedagógiai módszereket.
2) Aláhúzással jelölje az élménytanulásra leginkább jellemző három fogalmat!
•

belsővé válás

- saját tapasztalat

•

frontális módszer

- motiváció

•

„flow”

- változatosság

•

céltudatosság

- egyénre tervezés

•

átélés

- interkulturális nevelés

260 válaszadó alapján az első helyre került a változatosság (178), második helyre az átélés
(168), harmadik helyre pedig a motiváció (151). A kérdéseket összeállító szakmai fejlesztők
is előzetesen a változatosságot emelték ki az első helyen. Érdekes megjegyezni, hogy ös-szesen 44 pedagógus jelölte konkrétan azt a három választ, amely végül az első három helyen végzett. A másik két, szintén jellemző és egymással szoros összefüggésben lévő fogalomra nagyságrendjében jelentősen eltérő válaszok érkeztek: saját tapasztalat (104) és belsővé válás (50). A saját tapasztalat és belsővé válás a negyedik és a hatodik helyen végzett.
A 260 válaszolóból öten azonban azt jelölték meg, hogy a frontális módszer az egyik olyan
fogalom, ami leginkább jellemző az élménytanulásra. A 2.3 Az élményalapú tanulás című
fejezetben kifejtettük, hogy az élmény számos forrásból származhat, így akár a frontális
módszer alkalmazásából is.
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3) Milyen mértékben használja a tanórákon az informális tanulási formákat (pl.:
mintaadás, egymástól tanulás, környezeti hatások)?
A pedagógusok ezúttal is a kérdésre %-ban meghatározott válaszokat adhattak. A 256 válaszadó összesített, majd átlagolt eredménye alapján elmondható, hogy a megkérdezett pedagógusok összesen 44,9%-ban használnak a tanóráikon informális tanulási formákat. Akárcsak az 1. kérdés esetében, ezúttal is volt olyan válaszoló, aki 0%-ot adott meg. Míg az élménypedagógiai módszerekkel kapcsolatban egy pedagógus jelölte a 0%-ot, addig az informális tanulási formák esetében négy személlyel kapcsolatban mondhatjuk el ezt. Érdekesség, hogy a 0% után a második legalacsonyabb mérték a 2%, amely egy pedagógustól érkezett.
4) Milyen nonformális tanulási módszereket alkalmazott ezidáig?
Erre a kérdésre összesen 198-an válaszoltak. Legtöbben a kirándulást (58) jelölték meg,
második helyen a játékot (51), végül harmadik helyen a táborokat (29). Továbbá három olyan
módszer volt, amelyek néhányszor, esetenként csak egyszer kerültek említésre, azonban
érdemesnek látjuk kiemelni azokat. Ez a három a beszélgetőkör, az ötletbörze és a meseírás. A 2.2.2. Bloom-taxonómiájának digitális modellje című fejezet hangsúlyozza a digitális
kompetencia fontosságát, a digitális írástudás jelentőségét. Ehhez kapcsolódóan jegyezzük
meg, hogy a válaszadó pedagógusoktól mindösszesen öt olyan visszajelzés érkezett,
amelyben megemlítik, hogy az adott nonformális tanulási módszer használata a digitális
módszerekhez köthető.
5) Soroljon fel olyan nonformális és informális tanulási jó gyakorlatokat, amelyek
az Ön intézményében a közösséget fejlesztették!
203 pedagógus válaszolt a kérdésre. A legtöbb jelölést a tematikus nap (54) kapta, míg a
második és harmadik helyen a 4. kérdés esetén első és második helyén szerepelő kirándulás (50) és játék (43) végzett. Ennél a kérdésnél két olyan módszertemlítettek, amelyekre
szeretnénk külön felhívni a figyelmet. Ez a kettő a szülőkkel való közös munka és a testvérosztály-találkozók.
6) A délelőtt folyamán a Bloom-féle taxonómiáról is beszélgettek. Az Ön pedagógiai gyakorlatában milyen mértékben van jelen a gondolkodási szintekhez
igazított tananyag-elsajátítás és tanulói teljesítménymérés?
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A pedagógusok ezúttal is tetszőlegesen adhattak meg a kérdésre vonatkozó %-os választ. A
170 válaszadó összesített, majd átlagolt eredménye alapján elmondható, hogy a megkérdezett pedagógusok pedagógiai gyakorlatában összesen 51,7%-ban van jelen a gondolkodási
szintekhez igazított tananyag-elsajátítást támogató tudatos tervezés és értékelés. Az összes
válaszadó közül összesen öt pedagógus jelezte azt, hogy 0%-ban van jelen a pedagógiai
gyakorlatában a gondolkodási szintekhez igazított tananyag-elsajátítás és tanulói teljesítménymérés.
7) Mit szeretne, milyen mértékben legyen jelen a jövőben az Ön pedagógiai gyakorlatában a gondolkodási szintekhez igazított tananyag-elsajátítás és tanulói
teljesítménymérés?
Akárcsak a 6. kérdés esetében, a pedagógusok ezúttal is tetszőlegesen adhattak meg a kérdésre vonatkozó %-os választ. A 170 válaszadó összesített, majd átlagolt eredménye alapján elmondható, hogy a megkérdezett pedagógusok azt szeretnék, hogy 66,4%-ban legyen
jelen a pedagógiai gyakorlatukban a gondolkodási szintekhez igazított tananyag-elsajátítás
és tanulói teljesítménymérés. Talán nem meglepő, hogy magasabb az eredmény az előző
kérdés eredményénél. Ebből az látszik, hogy akik eddig is tudatosan figyeltek a feladatok
összeállításnál a fejlesztésekre, ők továbbra is ennek megfelelően szervezik a tanulás folyamatát, és akik az előzőekben 0%-os választ adtak, itt jelezték, a jövőben figyelnek arra,
hogy jelen legyen a gyakorlatukban a gondolkodási szintekhez igazított tananyag-elsajátítás
és tanulói teljesítménymérés.

8) Mit gondol, az élménypedagógia, a Bloom-féle taxonómia, a nonformális és
informális tanulási módszerek mely három kiemelt nevelési területek fejlesztéséhez járulnak hozzá a leginkább?
- tehetséggondozás

- hagyományteremtés

- felkészítés a munka világára

- közösségfejlesztés

- mentálhigiéné

- kulturális kompetenciák

- önfejlődés

- továbbtanulás

- esélyhátrányok csökkentése
251 válaszadó alapján az első helyre került a közösségfejlesztés (173), másodikra az önfejlődés (155), harmadikra pedig a felkészítés a munka világára (151). A kérdéseket összeállító
szakmai fejlesztők előzetesen a felkészítés a munkavilágára fogalmat emelték ki az egyik
leginkább jellemző fogalomnak, amely végül a harmadik helyen végzett. A másik két legin37

kább jellemző fogalom a fejlesztők szerint a tehetséggondozás (105) és a kulturális kompetenciák (40). A tehetséggondozás és a kulturális kompetenciák a negyedik és a hetedik helyen szerepelt.
Fontos megjegyezni, hogy a 6. és 7. kérdés esetében változás történt a kérdőívezés korai
szakaszában. A módosítást az indokolta, hogy az eredetileg szöveges, kifejtős kérdéseket
alacsonyabb számban válaszolták meg a pedagógusok, ezért a nagyobb mértékű válaszadás érdekében választható opciókra módosítottuk a válaszokat. A kérdések konkrét tartalmukban változtak, témájukat tekintve azonban nem. Előzetesen két-két pozitívan kiemelendő
választ közlünk az olvasóval. Eredetileg a 6. kérdés kapcsán arra voltunk kíváncsiak, hogy a
pedagógus gyakorlatában mennyire van jelen a gondolkodási szintekhez igazított tananyagelsajátítás és tanulói teljesítménymérés. Ez esetben egy rövid, szöveges kifejtést kértünk.
„Hangsúlyt fektetünk az elméleti tananyag mellett az alkotókészség, a problémamegoldó gondolkodás, a kreativitás fejlesztésre.”
„Az oktatás célja, hogy a tanulók eljussanak az alkotás szintjére.”
A 7. kérdés esetében pedig arról érdeklődtünk, hogy a Bloom-féle taxonómia tudatos alkalmazásához milyen ismereteket kell még elsajátítaniuk a pedagógusoknak a saját gondolataik
szerint. Akárcsak a korábbi kérdés esetén, ezúttal is egy rövid, szöveges kifejtésre számítottunk.
„Az egyéni bánásmód fokozottabb alkalmazása. Tudatosabb tervezés. Jó
gyakorlatok megismerése.”
„Nagyon összetett folyamat, segíteni kell a diákokat abban, hogy minél több
saját ötletük, tervük legyen, minél ügyesebben el tudjanak jutni a felső három
szintre is.”
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3.2. A kulturális kompetenciák szakértői szemmel
A kulturális kompetencia tématerületéhez kapcsolódóan a Magyar Nyelvstratégiai Intézet
igazgatója, Tóth Attila és a Magyarságkutató Intézet ügyvivő szakértője, Gróf Péter adott
interjút az érintett tématerületek és a tanulmány vizsgálódásainak összefüggésében. A továbbiakban változtatás nélkül közöljük a kérdéseket és az elhangzott válaszokat, majd ös-szegezzük a gondolatokat.
1. Ön szerint hogy lehetne leginkább meghatározni a kulturális kompetencia jelentését?
Tóth Attila: A kultúrateremtés és a kultúraközvetítés képessége. Gondolataink, érzéseink és
a velünk megtörtént dolgok művészi módon – az egyes művészeti ágak (irodalom, képzőművészet, zene, tánc stb.) esztétikai törvényeinek megfelelően – történő kreatív megjelenítésének és visszaadásának a képessége, de idetartozónak gondolom ugyanezen művészeti
ágak műalkotásai befogadásának a képességét is. Véleményem szerint ugyanez a kompetencia teszi lehetővé a más nyelvű és kultúrájú nemzetek alkotásainak megértését és befogadását, amit interkulturális kompetenciának mondhatunk.
Gróf Péter: „A kompetenciát úgy kell tekinteni, mint olyan általános képességet, amely a
tudáson, a tapasztalaton, az értékeken és a diszpozíciókon alapszik, és amelyet egy adott
személy tanulás során fejleszt ki magában” (Coolahan). A kommunikáció a gondolatok, érzések és tények kifejezésének és értelmezésének képessége a társadalmi és kulturális kapcsolatok teljes skáláján – a munkahelyen, otthon és az élet más területein egyaránt. A Nemzeti alaptanterv részletezi azokat a kompetenciákat, amelyek az egyén fejlődéséhez elengedhetetlenek. A kompetencia az a képességünk és hajlandóságunk, hogy a bennünk lévő
tudást (ismereteket, készségeket és attitűdbeli jellemzőket) sikeresen átalakítsuk problémamegoldó cselekvéssé. Ezek a képességek szükségesek az életben maradáshoz, a fejlődéshez és az egyéni vagy társas életben való boldoguláshoz. A kompetencia több, mint a tudás,
az ismeret, a készségek összessége, a kompetencia általános képesség. A kulturális kompetencia tehát állandó mozgásban, változásban lévő társadalmi elem, amely a fejlődés alapja.
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2. Mi a véleménye a kulturális kompetencia fogalmának hazai használatáról és iskolai
közösségi szerepéről?
Tóth Attila: Az iskolák elsődlegesnek mondható ismeret- és tudásközvetítési feladatai mellett a magyar, az európai és az Európán kívüli világok kultúrájának a közvetítése is a feladatuk. Nem gondolom, hogy lehetséges a kettő szétválasztása, illetve hogy megoldható lenne
vagy ennek, vagy annak a kizárólagos kiemelése. A társadalmi és az intézményi (iskolai)
elvárások elsősorban a tudásközvetítésre helyezik a hangsúlyt, a társadalom (politika, család
stb.) által fontosnak, kívánatosnak és ideálisnak elfogadott értékek és normák közvetítésére.
Lényegében ez valósul meg a tantárgyak, a tananyag tantervi-oktatási átadásakor. Érthető,
alig megkérdőjelezhető, hogy ez a folyamat mindig a többség érdekeinek megfelelően zajlik,
és mindig a domináns (vagy azzá válni akaró) kultúra közvetítését jelenti. Az intézményi elvárások, mintegy az átörökített intézeti hagyomány „szeme előtt” és „tudtával”, a konkrét társadalmi hatások, ideálok, az új és fiatal tanárok, valamint a mindig változó ifjúság érkezése
okán folyamatos változásban fejezik ki az intézmény arculatát. Egy iskolai közösség (a tanári
kar és a diákság, de az iskola működését biztosító dolgozók is idetartoznak) nem pusztán a
társadalmi elvárásoknak akar megfelelni, de saját hagyományainak, megörökölt viselkedési
és magatartási mintáinak, tanárai és tanulói presztízsének stb. is. Egy ilyen iskolai közösség
erejét és jövőbeli megmaradását nemcsak az elért eredmények mutatják, de az is, hogyan
képes a közösségébe integrálni eltérő kultúrájú és kulturáltságú diákokat.
Gróf Péter: A kompetencia elemei között szerepel a személy önismerete, saját magával
szembeni elvárásai, az önbizalom, a pozitív életszemlélet, a másokkal szembeni viselkedés
és a kommunikáció. Fontos, hogy az egyénnek reális képet kell kialakítania önmagáról és
környezetéről. A közösségi életben és a társadalmi környezetben felelősségteljes, környezettudatos magatartást kell gyakorolnia. Olyan célokat kell meghatároznia, amelyek elérhetők,
és kitartóan kell dolgoznia céljai elérése érdekében, valamint jó időben kell jó döntéseket
hoznia. Ezek a kompetenciák ma az iskolarendszerben az élethosszig tartó tanulás alatt
formálódnak.
3. Mit gondol, milyen szerepük van a kulturális kompetenciák elsajátításában az alábbi
kulcsfogalmakkal lefedett területeknek? Kérem, térjen ki a jelenlegi és jövőbeli lehetőségekre is.


Változatosság



Önfejlődés



Alkotás



Felkészítés a munka világára



Motiváció



Belsővé válás



Közösségfejlesztés



Saját tapasztalat
40

Tóth Attila: Tudás nélkül nincs kompetenciaképződés, ez tény. Azonban az iskola kultúraátadó szerepének a betöltése ugyanilyen fontos, nem nélkülözheti a kulturális kompetenciák
elsajátítását, elmélyítését. Ez teszi lehetővé a nemzeti értékkultúra közvetítését, mert az iskola a kultúratanulás helye is. Nevelés és kultúra tehát mindig összefonódva segíti a nemzeti
érdekeket szolgáló oktatási és nevelési folyamatok minél gördülékenyebb működését, sőt
elősegítheti az európai és Európán kívüli világ kulturális és nyelvi sokszínűségének a tudatosítását. Büszke identitástudat, ami elég erős ahhoz, hogy tisztelje a diverzitást.
Amint az első pontban írtam: a kulturális kompetencia gondolataink, érzéseink és a velünk
megtörtént dolgok művészi módon történő, kreatív megjelenítésének és visszaadásának a
képessége, ami a saját tapasztalatok felgyülemlése, értelmezése és egy hosszú önfejlődés
eredményeként belsővé válik, az alkotásnak mint tanulható folyamatnak az ismeretében, a
kifejezés és teremtés vágyával eltelten, utat tör magának, hogy például az ily módon létrejött
műalkotás a közösség számára is esztétikai gyönyörűséget vagy akár gyakorlati hasznot
nyújtson.
Gróf Péter: Örökké változó világunkban, társadalmi, gazdasági környezetünkben és személyes életünkben is felértékelődött a tudás, megnőtt a tanulás alapjait biztosító készségek,
kompetenciák fejlesztésére, a biztos alapok megteremtésére irányuló igény. A tudásalapú
társadalom, az egész életen át tartó tanulás szükségessége, a digitális írástudás megjelenésével új kihívások kerültek előtérbe. Az állandó változatosság, az alkotás vágya, igénye előreviheti az egyén fejlődését, ami kellő motivációval segítheti a belsővé válás folyamatát. Nagyon fontos a közösségi élet megélése, a saját tapasztalat szerzése, mert ezek segítik az
önfejlődést, kompetenssé tesznek a munka világára való felkészülésre.
4. A tanítás-nevelés, a kulturális kompetenciák fejlesztése során milyen hatékonysággal alkalmazhatók a nemformális tanulási módszerek?
Tóth Attila: Sajnos azt kell mondanom, nem az a kérdés, hogy milyen hatékonysággal alkalmazhatók a nemformális tanulási módszerek a kulturális kompetenciák fejlesztése során,
hanem az, hogy van-e más mód, mint a nemformális módszerek. A közoktatás bevezető és
kezdő szakaszában a kulturális kompetencia és az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség kompetencia fejlesztése még jól működik. De nem sokáig, és főleg nem az
iskola végéig. A művészeti nevelés gyorsan háttérbe szorul, ahogy a tantárgyak hierarchiája
változik, ahogy eluralkodik a szövegértés és a matematika. A kulturális kompetencia fejlesztése egy-egy iskolán belül esetlegessé, leginkább egy-egy erre érzékeny tanártól vagy egyegy erre érzékeny családtól válik függővé.
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Pedig a média tudatos használata, a drámapedagógia módszerei, a múzeum- és színházlátogatások, kiállítások megnézése és feldolgozása (amikor a diákok párban vagy csoportos
munkában megadott szempontok alapján projektekben dolgozhatnának) a helyi, nemzeti és
európai kulturális örökség élményszerű elsajátítását eredményeznék, nem beszélve az
egyéni esztétikai igényesség megteremtéséről és erősítéséről.
Gróf Péter: A nonformális és informális tanulási módszerekben rejlő lehetőségek vizsgálata
komplex tevékenység. Különböző területeken más és más alternatívák rejlenek e módszerek
alkalmazásában. Az esélyegyenlőség, hátránykompenzáció és tehetséggondozás területein
számos olyan jellemző fedezhető fel, amelyek a nemformális tanulási módszerek ismeretében további közös pontokra világítanak rá: a motiváció fontossága, a szerepek változása, a
szociális fejlődés, az önfejlesztés és nem utolsósorban a saját tapasztalatokban rejlő tanulási
potenciál.
A nemformális keretek közötti környezet kedvező, gyakran kedvezőbb kereteket biztosíthat a
fiatalok számára, mint az esetleg „kudarcos” iskolai körülmények, a szorongást kiváltó teljesítménykényszer. A megszokott tanulási-tanítási formák, keretek mellett például előtérbe
kerülhet az olvasás megszerettetése, az olvasóvá nevelés, az információ megszerzése lehetőségeinek felkutatása, a digitális írástudás képessége, a tehetséggondozás, felzárkóztatás.
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3.3.1. Az interjú összegzése
A megkérdezett szakértők határozottan foglalnak állást a kulturális kompetencia értelmezésekor. Tóth Attila a kultúrateremtés és kultúraközvetítés képességeként definiálja a fogalmat,
amelynek bővebb kifejtése összhangban áll az Európai Parlament által 2006-ban, illetve az
Európai Tanács által 2018-ban aktualizált, az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges
kulturális tudatosság és kifejezőkészség kompetenciájával. Tóth megemlíti az interkulturális
kompetenciát, amelynek előfeltétele a kulturális kompetencia. Gróf Péter a kulturális kompetenciát a kompetencia fogalmának meghatározásán keresztül közelíti meg, majd a kulturális
kompetenciáról állandóan mozgásban és változásban lévő társadalmi elemként nyilatkozik,
amely a fejlődés alapja. A kompetencia tényezői közé sorolja a személy önismeretét, az
egyén elvárásait önmagával szemben, az önbizalmat, a pozitív életszemléletet, a másokkal
szemben megnyilvánuló viselkedést és a kommunikációt. A szakértői gondolatok nem térnek
ki tudatosan a kulturális kompetencia nemzetközi definiálására. A meglátások azonban ös-szekapcsolódnak a tanulmány azon álláspontjával, miszerint a kulturális kompetencia fejlesztése elengedhetetlen ahhoz, hogy az egyén sikeresen tudjon érvényesülni az élet különböző
területein.
Gróf Péter szerint az egyénnek felelősségteljes és környezettudatos magatartást kell tanúsítania, a közösségi életben és a társadalmi környezetben egyaránt. Tóth az iskolai közösség
erejét és jövőbeli megmaradását az iskola által elért eredményekben és abban a képességben látja, amely az eltérő kultúrájú és kulturáltságú diákok iskolai közösségbe való integrálását célozza meg. Ez összefügg azokkal az egymástól el nem választható feladatokkal, amelyek az iskolák ismeret- és tudásközvetítésére, valamint az európai és az Európán kívüli országok kultúráinak közvetítésére irányulnak. Az iskola kultúraátadó szerepe segíti a nemzeti
értékkultúra közvetítését, ami hozzájárul a nemzeti identitás erősítéséhez, a kulturális és
nyelvi sokszínűség felismeréséhez és tudatosításához, valamint a diverzitás tiszteletéhez.
Kíváncsiak voltunk, a szakértők hogyan vélekednek a kulturális kompetenciák hatékony fejlesztése során alkalmazható nemformális tanulási módszerekről. Gróf Péter a releváns
szempontokra hívja fel a figyelmet: a különböző területeken való érvényesülésre, a motivációra, a szerepekre, a szociális fejlődésre, az önfejlesztésre és a saját tapasztalatokban rejlő
tanulási potenciálra. Tóth Attila szerint az a valódi kérdés, hogy ezen a területen a nemformális tanulási módszereken kívül léteznek-e más módok a hatékony fejlesztésre. Ő az alkalmazásra érdemes nemformális tanulási módszerek közé sorolja a média tudatos használatát, a drámapedagógia módszereit, a múzeum- és színházlátogatásokat. Ezek feldolgozása
elvégezhető akár projektmódszerrel is.
43

3.3. A nemzeti identitás szakértői szemmel
A nemzeti identitás tématerületéhez kapcsolódóan a Magyar Nyelvstratégiai Intézet igazgatója, Tóth Attila válaszolta meg kérdéseinket az érintett tématerületek és a tanulmány vizsgálódásainak összefüggésében. A továbbiakban változtatás nélkül közöljük a kérdéseket és az
elhangzott válaszokat, majd összegezzük a gondolatokat.
1. Milyen szerepük van a nemzeti identitás fejlesztésében az alábbi kulcsfogalmakkal
lefedett területeknek? Kérem, térjen ki a jelenlegi és jövőbeli lehetőségekre is.
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Véleményem szerint identitásunkkal és magyarságunkkal kapcsolatban nem sikerült konszenzusra jutnunk, ezért az egységes közösségfejlesztés feltételei is hiányoznak. Pedig a
mai, korszerűnek tekinthető identitás – aminek megértése/megértetése és elsajátítása/elsajátíttatása a családban, illetve már az óvodában elkezdődik – saját tapasztalattá, majd
belső meggyőződéssé válva az alakuló diák (és felnőtt) egészséges önfejlődése számára
elengedhetetlenül szükséges lenne. Nem elhanyagolható szempont az sem, hogy a magyar
közösségek tagjaiban csak akkor alakulhatna ki tartós kötődés egy, ha tetszik, magasabb
szinten megélhető európai identitáshoz, ha büszke, öntudatos tagjai lehetnének a saját, koronként is változó és megújuló, változatosságában is gyönyörködni tudó magyar közösségnek. Véleményem szerint az oktatás-nevelés minden szintjén törekedni kell a nemzeti identitásunk megértéséhez nélkülözhetetlen, motiváló és egészséges önfejlődéséhez elengedhetetlen ismeretek átadására. Főleg a történelem, a magyar nyelv és irodalom, az állampolgári
ismeretek, de szinte az összes tantárgy oktatása esetében a nemzeti identitással kapcsolatos dilemmáknak meg kell jelenniük a képzésben, hogy legkésőbb az érettségiig a magyar
értékeket és kötődéseket alapvetően ismerő diákok kezdhessék meg felsőfokú tanulmányaikat, vagy ha nem tanulnak tovább, akkor lelkileg és szellemileg felkészülve, kiegyensúlyozott
és harmonikus emberi személyiségekként léphessenek be a munka világába.
2. Mi a véleménye a nemformális tanulási módszerek formális térben történő alkalmazásáról a nemzeti identitás fejlesztése során?
A tudás felértékelődése korában – amely felértékelődés többek között maga után vonta a
tanulási folyamatok kiterjesztését az élet legtöbb területére (life-wide learning), ahogy az
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egész életen át tartó tanulás (life-long learning) igényét is – az oktatáselmélet fogalmai (pl.
formális és nemformális módszerek) folyamatosan új tartalommal gazdagodnak, mozognak,
ezért nehéz érvényesen szólni az alkalmazásukról. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy amit
nemzeti identitásnak gondolunk, aligha írható le oly módon, hogy a teljes magyar közösség
érvényesnek fogadja el. (Mintha ahhoz, hogy a nemzeti identitásunk épp aktuális állapotát
megérthessük, elsősorban a nemzeti tematikák változásait kellene leírnunk.)
A spontán és sose szervezetten folyó, sose dokumentált, de a mindennapi életünk természetes velejárójaként működő informális tanulási tevékenység, valamint a szervezetten, célorientáltan, szándékoltan folyó nemformális tanulási tevékenység egyaránt természetes, szerves kiegészítői, sőt előfeltételei a leginkább oktatási intézményekhez köthető formális tanulási tevékenységeknek. A nemformális tanulási tevékenység helyszínei, módozatai, módszerei, formái, tevékenységei stb. értelemszerűen meghatározó szerepet játszanak a nemzeti
identitás formális térben történő alkalmazásában. A könyvtárak, a határon túli magyarlakta
helyszínekre való utazások, egyházi programok, cserkészet, önképzőkörök, filmvetítések, a
jól előkészített múzeum- és skanzenlátogatások, kirándulások, tanulmányi versenyek, az
internet nyújtotta szolgáltatások céltudatos használata, nyílt kurzusok stb. mind-mind a kulturális tanulás eszközei és az identitás fejlesztését szolgáló eszközök, lehetőségek. Köztudott
egyébként, hogy az iskolán kívül elsajátított nemformális tanulási eredmények fontossága az
európai oktatáspolitikai diskurzusoknak is egyik meghatározó „lába”.
A nemformális tanulási környezet rövidebb idő alatt biztosíthat azonnali sikerélményt, valós
élet- és munkatevékenységeken alapszik, és főleg közösség- és diákcentrikus, valamint
olyan tartalmak (pl. a nemzeti sorskérdések megítélése, hazaszeretet, a határon túl élő, azonos nyelvet beszélő magyarság) iránt is felkeltheti a maradandó figyelmet, amelyek formális
környezetben talán kevésbé biztosíthatók. Például egy osztálytermi előadás keretében ismertetett Trianon-békediktátum megértése, átélése, a vele kapcsolatban szükséges megítélés kialakítása kevésbé eredményes, mint ha irányított vagy önálló projektmódszerek alkalmazásával, a valós élethelyzetek tudatos kezelésével közelítünk ehhez a kérdéshez. Ha pl.
köztereink Trianon-emlékműveit megnézzük, és azok szimbolikáját megértetjük a diákokkal,
vagy határon túli utazásokra indulunk velük, ahol a békediktátum következményeivel is
szembesülhetnek – nagyot léphetünk előre az egyéni és a csoportos tapasztalás és megismerés terén, nyitottabbá téve diákjainkat a folyamatos önfejlesztésre is.
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3. Mi a véleménye az általános iskolákban jelenleg alkalmazható, a nemzeti identitáshoz tartozó fejlesztési lehetőségekről?
A nemzeti kultúra közvetítése egy egész életen át tartó tanulási folyamat, amely már az óvodában elkezdődik, és amelyben formális és informális közvetítők egyaránt fontos szerepet
töltenek be. Az iskola szabályozza az elsajátítandó kulturális tartalmakat, hiszen a nemzeti
identitás fejlesztése a tantervi dokumentumokban is célként jelenik meg, amihez jobb esetben a család, a szűkebb környezet, a kortárs irodalom és művészet egy maroknyi része és a
média kultúraközvetítése teremtheti meg az informális tanulási folyamat lehetőségeit. A
nemzeti kultúra közvetítése és elsajátítása révén biztosítható a társadalmivá válás, a felnőttlétre és -munkára való felkészülés, és ami a legfontosabb: megteremtheti az összetartozás
érzését, a magyarság közös identitástudatát. A nemzeti identitással és kultúrával összefüggő
ismeretelemek, leginkább a nemzeti szimbólumok (a történeti narratívák hősei és antihősei,
események, csaták, helyszínek, zeneművek és tárgyi alkotások stb.) napi szinten megjelennek az oktatási-nevelési folyamatban, szinte kivétel nélkül valamennyi tantárgy tárgyalásakor. Ezek a nemzeti szimbólumok a nemzeti identitás kifejezőeszközeinek tekinthetők. A
tananyag még ma is (vajon meddig?) a nemzeti kultúra elemeiből tevődik össze, ezáltal nyugodtan állítható, hogy az általános iskola játssza a legkomolyabb szerepet a nemzeti identitás megalapozásában és felépítésében. A diákok előbb az írás és olvasás elsajátításakor,
később pedig az irodalom, a természetismeret, a rajz, a történelem, a földrajz vagy az énekzene tanításakor olyan szövegekből/szövegrészletekből tanulhatnak, amelyek a magyar történelem eseményeiről, főszereplőiről, hazánk nevezetességeiről, kiemelkedő művészeiről,
államférfiairól szólnak. A nemzeti összetartozás felismerésének és főleg megélésének alapja
az, hogy közösnek tudjuk a múltat, amibe nemcsak a nemzetet pozitívan vagy negatívan
érintő események tartoznak, de a szinte időtlennek mondható hagyományok és szokások is.
Persze a jelen, ami majdan szintén múlttá válik, több tényezője is részt vesz ebben a folyamatban, így például az anyanyelv, a közös népművészet, a különböző szimbólumok, mint a
zászló, a Szent Korona, a Himnusz stb. A fentiekben felsoroltak megjelenését/megjelenítését
az általános iskolai folyamatokban elengedhetetlennek tartom, annál is inkább, mert úgy tudom, hogy pár éve folytak mérések a diákok tudásszintjének megismerése végett a nemzeti
identitással és a nemzeti szimbólumokkal kapcsolatban, s ezek eredményei nem éppen
megnyugtatók.
4. Dancs Katinka (2016) így fogalmaz: „Az iskola a nemzeti kultúra legfőbb közvetítője,
a nemzeti identitás intézményes megalapozója.” Mit gondol a pedagógus és az iskolai
közösség szerepéről a nemzeti identitás fejlődése kapcsán?
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Bár az iskolai hatások gyengébbnek tekinthetők az informális hatások dominanciájával
szemben, azt gondolom, hogy a pedagógus és az iskolai közösség nélkül nem megy, nem
mehet. Épp ezért fontos meghatározni az összes szóba jöhető szimbólum gyűjteményét,
majd kiválogatni azokat, amelyek az iskolai és az iskolán kívüli folyamatokban, tekintetbe
véve az életkori sajátosságokat, egyáltalán szóba jöhetnek. A tanítók és tanárok meggyőződése, tudása és állásfoglalása, tekintélyük, az irántuk érzett tisztelet és szeretet a velük töltött napi időszak meghatározó mivolta miatt perdöntő hatású a diákokra. Ezért nem elegendő, ha (szerencsére) belső indíttatásból azonosulni tudnak ezzel a feladattal, de a tanító- és
tanárképzés során erre szakmailag is fel kell készíteni őket.
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3.3.1. Az interjú összegzése
Az első kérdésben ismertetett kulcsfogalmakról úgy gondoljuk, hogy kiváltképp fontosak a
nemzeti identitás területén, amennyiben hatékony fejlesztésről és a tanítási-nevelési lehetőségek kiaknázásáról van szó. Tóth Attila a nyolc kulcsfogalom közül ötöt emel ki. Elsőként a
közösségfejlesztést említi – mint komplex kulturális közösségfejlesztést. Idekapcsolódik,
hogy a nemzeti összetartozás felismerésének és megélésének az alapja, hogy az emberek
közösnek tudják a múltat. A közösségfejlesztéshez kapcsolódik a változatosság kulcsfogalma. Tóth Attila úgy fogalmaz: „…a magyar közösségek tagjaiban csak akkor alakulhatna ki
tartós kötődés egy, ha tetszik, magasabb szinten megélhető európai identitáshoz, ha büszke,
öntudatos tagjai lehetnének a saját, koronként is változó és megújuló, változatosságában is
gyönyörködni tudó magyar közösségnek.” A saját tapasztalat és a belsővé válás csatlakozik
a gondolatmenethez, miszerint a nemzeti identitással kapcsolatos saját tapasztalat és belsővé válás (jelen esetben belső meggyőződéssé válás) elengedhetetlen az egyén egészséges
önfejlődése szempontjából. Az egészséges önfejlődés szorosan összefügg a nemzeti identitás megértéséhez szükséges és azt motiváló ismeretek átadásával.
Az interjúban elhangzott, hogy a nemzeti kultúra közvetítése egy egész életen át tartó tanulási folyamat. Ebben aktívan közreműködik a közoktatás is formális és nemformális tanulási
környezetével és a nevelés-tanítás folyamatán megválasztott módszerek alkalmazásával.
Tóth Attila véleménye szerint „az általános iskola játssza a legkomolyabb szerepet a nemzeti
identitás megalapozásában és felépítésében”. Az anyanyelv és a közös népművészet mellett
kiemelhető a nemzeti szimbólumok szerepe. Ezek a szimbólumok a nemzeti identitás kifejezőeszközeinek tekinthetők. Az iskolának fontos meghatároznia a szimbólumgyűjteményeket,
és kiválogatni azokat a szimbólumokat, amelyek a nemzeti identitás fejlesztése során szóba
jöhetnek, tekintettel a gyermekek életkori sajátosságaira.
A nemzeti identitással összefüggő nemformális tanulási módszerek formális térben való alkalmazásakor azok helyszínei, módozatai, módszerei, formái és tevékenységei meghatározók a tanulók fejlesztése során. Továbbá a vonatkozó iskolai hatások gyengébbnek tekinthetők az informális hatásokkal szemben. Tóth Attila az interjú során számos különböző lehetőséget sorakoztat fel, amelyek a kulturális tanuláshoz és az identitás fejlesztéséhez szükségesek a pedagógusok kelléktárában. A nemformális tanulási környezetben a diákok rövidebb
idő alatt tapasztalhatnak sikerélményt, és olyan témák is előtérbe kerülhetnek, amelyek a
formális térben ritkábban fordulnak elő. A nemformális tanulási módszerek alkalmazásával
újabb lehetőségek nyílnak az egyénileg és a csoportosan történő tapasztalásra, megismerésre és az önfejlesztésre is.
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3.4. Jó gyakorlatok, módszerek, ajánlások
A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program során a pedagógusok nemformális színtereken
gyakrabban alkalmazott tanulási módszerek használatával valósítanak meg élménypedagógiai, tevékenykedtető programokat. Ezek során a megszerzett tapasztalatok rövid és hosszú
távon egyaránt hozzájárulnak a gyermekek komplex képességfejlődéséhez, amely hat a
formális keretek között végzett tanulás-tanítás folyamatára, a munka világára való felkészülésre. Néhány olyan jó gyakorlatot kutattunk fel az internet segítségével, amelyek célja, hogy
szélesítsék a témához kapcsolható gyakorlati ismereteket. A keresés során fontos szempont
volt, hogy a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program tartalmi és pedagógiai koncepciójához, alkalmazott módszereihez közel álljon a bemutatásra szánt jó gyakorlat. A kiválasztott jó
gyakorlatok változatosan közelítik meg a nemzeti identitás és a kulturális kompetenciák fejlesztését. Legyen szó közösségi programok szervezéséről, kulturális témahetek kivitelezéséről vagy jeles napi túrákról – mindegyik középpontjában a tevékenykedtetés áll. A következő
oldalakon olvasható, inspirációként szolgáló jó gyakorlatok minden érdeklődő számára elérhetők a jó gyakorlatok után feltüntetett hivatkozáslista segítségével. Szeretnénk felhívni a
figyelmet, hogy a leírásokban szereplő intézmények közül többnek is megváltozott a neve a
korábban történt intézményi átalakulások miatt. A továbbiakban a feltöltés idején meglévő
nevekre hivatkozunk, s ezek szerepelnek a feltüntetett hivatkozáslistában is.

1. A magyar nyelv hete
„Miroslav Krleža” Horvát Óvoda, Általános Iskola,
A megvalósító szervezet/intézmény neve
A megvalósítás helye

Gimnázium és Diákotthon
Pécs
Az anyanyelv behatóbb megismerése, a nemzeti

A megvalósítás területe

identitás fejlesztése, valamint az összetartozás
érzésének erősítése az iskolai közösségben
A jó gyakorlat formális színtéren kínál alternatívát a nemformális tanulási módszerekkel végzett
anyanyelvi fejlesztéshez. A pedagógus ötletet

Miért ajánljuk ezt a jó gyakorlatot?

meríthet a tanórai és a tanórán kívüli iskolai közösség erősítéséhez és a nemzeti identitás fejlesztéséhez.
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E jó gyakorlat eredetileg a horvát nyelvvel kapcsolatos fejlesztésre koncentrál. A leírásban a
magyar nyelvi fejlesztést helyezzük előtérbe, azonban felhívjuk a figyelmet, hogy bármelyik
nyelv esetében lehetséges és érdemes a kivitelezés.
A jó gyakorlat számos nemformális tanulási módszert sorakoztat fel, amelyek alternatív
technikákat és bevált kezdeményezéseket tartalmaznak a formális közegben végzett hatékony fejlesztéshez. Továbbá az anyanyelv segítségével mutat rá a hazai kultúra gazdagságára, amely erősíti a gyermekek kommunikációs és szociális kompetenciáit. A megvalósítás
elengedhetetlen része a tanulók motiválása, az aktivitás, a tevékenykedtetés és az élménypedagógiai módszerek alkalmazása. Javasolt minden évfolyamot bevonni a tevékenységekbe, ami az iskolaszintű közösségépítéshez is hozzájárul. A jó gyakorlat elemei közé tartoznak a helyesírási és szavalóversenyek, irodalmi alkotások dramatizált előadása, továbbá a
tantárgyak szerint tematizált programok. A földrajzhoz kapcsolódóan említhetjük a különböző
régiók szerinti tájszólásokhoz tartozó játékos feladatokat, a történelemhez kötődően pedig a
gyermekek bemutathatják az adott korra legjellemzőbb szituációkat. Az osztálytermekben, az
iskola aulájában és/vagy tornatermében kivitelezhető programokat kooperatív pedagógiai
technikák, projekttevékenységek, kulturális bemutatók, autentikus előadók színesíthetik. S
ahogy a megvalósító is felhívja a figyelmet: fontos a programok folytonossága, a tanárok és
diákok együttműködése.
A jó gyakorlat során alkalmazható feladatok a magyar nyelvvel és a magyar kultúrával kapcsolatban élményszerű formában fejlesztik a kritikai gondolkodást és a problémamegoldó
készséget. Az efféle események szervezésekor a pedagógusok a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program weboldalán tájékozódhatnak olyan ötletekről és játékokról, amelyek hangulatosabbá, kreatívabbá tehetik az ismeretszerzést, és elősegíthetik a kompetenciák fejlesztését. A Kortárs irodalmi mű feldolgozása miniinterjúk formájában nevű ötlet illeszkedik a jó
gyakorlat jellegéhez, élménypedagógiai módszerekkel közelíti meg az ismeretek feldolgozását.
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2. Kulturális Kalendárium
Aba Sámuel Általános és Alapfokú Művészeti
A megvalósító szervezet/intézmény neve
A megvalósítás helye

Iskola
Kazár
Az egész tanévre kiterjedő, intézményszintű
programsorozat összeállítása – Nemformális

A megvalósítás területe

tanulási módszerek előtérbe helyezése a kulturális kompetenciák fejlesztése során
Az iskola heti szinten, tanévkezdéstől tanévzárásig valósíthat meg olyan eseményeket, ame-

Miért ajánljuk ezt a jó gyakorlatot?

lyek játékos és élményszerű formában mutatnak rá a kulturális sokszínűségre.

A megvalósító eredeti tevékenysége a Palóc kalendárium nevet viseli, és hónapokra bontva
ismerteti meg a gyermekekkel a palóc szokásokat, sajátosságokat és jellegzetességeket. Ez
a program inspirálta az alább részletezett jó gyakorlatot, amely egyszerre egy vagy több kiválasztott kultúra megismertetését tűzi ki célul a tanulók kulturális kompetenciáinak fejlesztése érdekében.
A Kulturális kalendárium megvalósításához lehet opció az európai kultúra. A tanévkezdéstől
tanévzárásig tartó időszakban az intézmény iskolaszinten folytat olyan tevékenységet,
amelynek témája az európai kultúrában fellelhető társadalmi, etnikai, vallási, nyelvi és társadalmi sokszínűség. A tanév során tematikusan, délutáni és délelőtti programok alkalmával
lehet programokat szervezni, amelyek középpontjában állhatnak például a hagyományok, a
népszokások, az ünnepek, a művészetek vagy a gasztronómia. Ezek a programok megvalósíthatók az iskola tornatermében, aulájában, esetleg egy rendelkezésre álló külső helyszínen. Fontos szempont a folytonosság, hogy havonta vagy akár hetente váltsák egymást a
különböző események. Az a cél, hogy a gyermekek aktivitása kerüljön előtérbe, de a programelemek között helyet kaphatnak hagyományos jellegű koncertek és kiállítások is.
A pedagógus kulturális témában szervezhet kooperatív pedagógiai technikákra épülő tevékenységet, alkalmazhat közösségépítő játékokat, esetleg a tanóra anyagával és a kalendáriummal összhangban alakíthat projekttevékenységet.
Az EFOP-3.2.15 kódszámú kiemelt projekt TNFTA alprojektje a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program weboldalán sorakoztat fel olyan játékokat és ötleteket, amelyek további
lehetőséget kínálnak az itt ismertetett jó gyakorlat nemformális tanulási módszerekkel való
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bővítéséhez. Egy a sok közül a Kerekasztal-körforgó játék, amely remekül illeszkedik a tevékenységek sorába. Az e módszerrel végzett feldolgozás rávilágít, hogy milyen mértékben
változott a gyermekek vélekedése a témával kapcsolatban.

3. Kulturális vetélkedő
A megvalósító szervezet/intézmény neve

DOK Szent István Általános Iskolája

A megvalósítás helye

Dunakeszi
A kulturális ismereteket bővítő délutáni elfoglaltságok szervezése a diákok számára él-

A megvalósítás területe

ményközpontú módszerekkel és nemformális
tanulási módszerek alkalmazásával
A jó gyakorlat élménypedagógiai alapokra helyez különböző tanulási technikákat. A peda-

Miért ajánljuk ezt a jó gyakorlatot?

gógus ötletet meríthet a gyermekek kulturális
ismereteinek bővítéséhez és kompetenciáik
fejlesztéséhez.

A megvalósító Szent István-vetélkedő című tevékenysége inspirálta a szóban forgó jó gyakorlatot, amely előtérbe helyezi a szociális, társadalmi és kommunikációs kompetenciák fejlesztését. A Kulturális vetélkedő élménypedagógiai alapokra épül, és nemformális tanulási
módszerekkel segíti elő a hatékony fejlesztést. A jó gyakorlat témája szabadon választható ki
a kultúra területén belül, a saját város kulturális jellemzőitől a régióhoz kapcsolódó kultúrán
át a nemzeti kultúra feldolgozásáig. A tématerülettől függetlenül a gyermekek játékos formában mérhetik össze tudásukat, bővíthetik látókörüket, és szerezhetnek élményeket. Tekintettel a program időtartamára javasolt a délutáni idősávokban kivitelezni a jó gyakorlatot.
A történelmi, a hon- és népismereti, az irodalmi, földrajzi tudásanyagra és nem utolsósorban
az állampolgári ismeretekre épülő feladatok közül széles körben választhat a pedagógus.
Példaként említhető a kooperatív csoportokban megvalósuló olvasás-szövegértés vagy fogalmazás-szövegalkotás, plakátkészítő, illetve történetismereti versenyek, könyvtári kutatómunka, rejtvényfejtés és rejtvénykészítés, esetleg memóriajátékok hagyományos és digitális
formában való alkalmazása osztályok vagy évfolyamok között.
Az események szervezéséhez a pedagógus a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program
weboldalán válogathat a konkrét tartalmi elemek közül. A témamodulokban különböző élménytanulást elősegítő, készség- és kompetenciafejlesztő módszerek és technikák állnak
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rendelkezésre. Ezek a lehetőségek konkrét feladatokként vagy átvezető, ráhangoló játékokként is alkalmazhatók. Ilyen például a Kiscsoportos improvizáció, amely módszer alkalmazásával a gyermekek 4-5 fős csoportokban keresik egy adott helyzet megoldásának lehetséges
módjait.

4. Jeles napi kalandok
Egervári L. Általános Iskola és Napközi OtthoA megvalósító szervezet/intézmény neve
A megvalósítás helye

nos Óvoda Zalaszentiváni Tagintézménye
Zalaszentiván
A kulturális ismeretek bővítését szolgáló tanulmányutak szervezése nemformális tanulási

A megvalósítás területe

módszereket alkalmazó tevékenységek részeként
A kalandozások során lehetőség nyílik az adott
jeles nappal kapcsolatos ismeretek bővítésére,

Miért ajánljuk ezt a jó gyakorlatot?

valamint az iskolán kívüli és belüli kompetencia- és készségfejlesztésre.

A megvalósító Jeles napok, túrák elnevezésű tevékenysége inspirálta a jó gyakorlatot, amely
jelenlegi formájában a természetjárás mellett kibővített lehetőségeket tartalmaz a fő elfoglaltságok között. A jeles napokhoz kötött élményszerű ismeretszerzés során lehetőség nyílik a
közösségfejlesztésre, az ismeretek kiterjesztésére, a kulturális kompetenciák erősítésére, a
szociális és kommunikációs készségek fejlesztésére. Számos olyan jeles nap van, amellyel
a pedagógus tevékenykedtetést tud összekapcsolni. Ennek megfelelően a mostani leírásban
nem egy vagy néhány bizonyos jeles napra koncentrálunk, hanem átfogó képet igyekszünk
adni a jó gyakorlatban rejlő lehetőségekről.
A jeles napok kapcsán szervezhető kalandok iskolán kívüli tevékenységekre irányulnak,
amelyeket iskolán belüli felkészítés előzhet meg. A nemformális tanulási módszerek között
tartjuk számon a tanulmányutakat, amelyek remek lehetőséget biztosítanak az ismeret- és
élményszerzéshez. Fontos megjegyezni azonban, hogy a jó gyakorlatban érintett programok
az előzetes és utólagos tevékenységek miatt nem hagyományos értelemben vett tanulmányutak. A kalandok úti céljai között szerepelhetnek az adott település vagy környékének neve-
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zetességei, múzeumai, tájházai, természetvédelmi területei és tanösvényei. Helyi vagy település környéki program is látogatható, amennyiben illeszkedik az adott jeles naphoz.
A választott úti célhoz kötődően javasoljuk az előzetes délutáni felkészítő programokat, amelyek a vonatkozó jeles nappal összefüggő ismeretek bővítésére irányulnak. Az ilyen alkalmak
lényege, hogy a gyermekek játékos feladatokat oldjanak meg közösen és egyénileg, miközben előtérbe kerül a készség- és kompetenciafejlesztés. A kalandozás után javasolt újabb
délutáni program szervezése, amelynek során a diákok megoszthatják gondolataikat és elmondhatják véleményüket a tapasztaltakról. A pedagógus ezúton győződhet meg a gyermekek tudásbővüléséről, és az aktív kommunikáció során fejlesztheti a gyermekek kritikai gondolkodását.
Az EFOP-3.2.15 kódszámú kiemelt projekt TNFTA alprojektje a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program weboldalán sorakoztat fel olyan játékokat és ötleteket, amelyek változatos
módon színesítik az előzetes felkészítést, az utólagos információfeldolgozást és a kalandozást. Az Activity - közmondásokkal nevű játék szórakoztató formában kapcsolódhat tartalmilag az adott jeles naphoz, és ráhangolhatja a gyermekeket a közös időtöltésre.

5. Nemzeti ünnepek a családdal, az iskolában
CSKEAOI Gr. Széchenyi István Általános IskoA megvalósító szervezet/intézmény neve
A megvalósítás helye

la és Diákotthon
Csongrád
A gyermekek nemzeti identitásának fejlesztése
és kulturális ismereteinek bővítése idősebb

A megvalósítás területe

családtagok bevonásával és pedagógusi irányítással
A jó gyakorlat a szülők és nagyszülők bevonásával közelebb hozza a gyermekekhez a nemzeti ünnepek, emléknapok jelentőségét és tanulságait. A nemformális tanulási módszerek

Miért ajánljuk ezt a jó gyakorlatot?

alkalmazása során előtérbe kerül a kompetencia- és készségfejlesztés, valamint az idősek
iránt tanúsított tiszteletadás, elfogadás és
megértés is.
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A megvalósító Kézzel, szívvel, nagyanyáink szemével című programja alapvetően gazdasági
tevékenységek (szüret, aszalás, kenyérsütés) megismertetését célozta meg családtagok
bevonásával. A következőkben ismertetett jó gyakorlat a magyar nemzeti ünnepek kapcsán
vonja be az idősebb generációk tagjait a gyermekek kulturális ismereteinek bővítése és
nemzeti identitásuk erősítése érdekében.
A nemzeti ünnepek és emléknapok a teljes magyar nemzetre, ezáltal a fiatalabb generációk
tagjainak életére is hatással vannak. A közös ünnep és megemlékezés egységet teremt,
amely elengedhetetlen a tanulók nemzeti identitásának fejlődése során. Az iskolákban szokás a nemzeti ünnepek és emléknapok jelentőségét, a magyar nemzethez tartozás fontosságát iskolai ünnepségeken és tanórákon is hangsúlyozni. Az iskola és a pedagógus kezébe
újabb lehetőséget adhatnak az idősebb családtagok bevonásával kivitelezett délutáni programok. Az idősebb családtagok meghívása vonatkozik a szülők és a nagyszülők generációira is. Fontos szempont, hogy a gyermekek a családtagok jelenléte és tapasztalatai hatására
még közelebbinek érezzék az adott nemzeti ünnep vagy emléknap jelentőségét.
Az ilyen események az ismeretterjesztést és a kompetenciafejlesztést egyaránt szolgálhatják. Közéjük sorolhatjuk a pedagógus által koordinált beszélgetéseket, a nemzeti ünnep témájával összefüggő, közösség-, készség- és képességfejlesztésre irányuló feladatokat. A
kreatív készségek erősítésére helyezi a hangsúlyt az idősebb generációk tagjaival folytatott,
a jeles napokhoz köthető kézműveskedés és történetmesélés.
A pedagógus a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program weboldalán, különböző témamodulokhoz kapcsolódóan találhat a tervezést segítő ötleteket és módszereket. A weboldalon
fellelhető technikák és tippek változatos módon színesíthetik a délutáni programokat. A Vitaháló és Disputa című ötletek kipróbálásakor a pedagógus kooperatív vitatechnikával ösztönözheti az aktív részvételt.
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6. Kulturális témahét
A megvalósító szervezet/intézmény neve

Deák Ferenc Általános Iskola és Óvoda

A megvalósítás helye

Iregszemcse
A kulturális ismereteket bővítő témahét szerve-

A megvalósítás területe

zése élményalapú módszerekkel és nemformális tanulási technikák alkalmazásával
A jó gyakorlat bővíti a gyermekek különböző
országokkal kapcsolatos ismereteit, valamint

Miért ajánljuk ezt a jó gyakorlatot?

játékos formában, tevékenykedtető módon kínál lehetőséget kompetenciáik fejlesztésére.

A megvalósító Multikulturális témahét és projektnap című tevékenysége e jó gyakorlat alapja.
Az eredeti tevékenység tíz különböző ország kultúrájával, a hozzájuk tartozó jellegzetességekkel foglalkozik, egy teljes héten keresztül tanórai és tanórán kívüli programokat felsorakoztatva a gyermekek számára. Az átdolgozott jó gyakorlat többek között abban tér el az
eredeti programtól, hogy csak a délutáni tevékenységekre koncentrál, s egyszerre csak néhány ország kultúrájának bemutatására törekszik.
A megvalósító céljai között szerepel, hogy tíz különböző országgal kapcsolatban, a teljesség
igénye nélkül szerezzenek ismereteket a diákok a gasztronómia, a környezetgazdálkodás, a
hagyományápolás és a nemzeti értékek területéről. Érdemes lehet azonban egy témahét
alkalmával kizárólag egy vagy néhány ország kulturális sajátosságaival foglalkozni, ezáltal
teremtve lehetőséget a behatóbb ismeretszerzésre. Érdekes kezdeményezés lehet továbbá,
ha a témahét olyan országokra koncentrál egyszerre, amelyek esetében megegyezik a hivatalos nyelv. A délutáni elfoglaltságoknak az egész hét során oszlopos része a projekttevékenység. A programelemeket színesíti az adott országhoz/országokhoz tartozó autentikus
előadók meghívása. Kerekasztal-beszélgetésre hívhatók a gyermekek családtagjai közül
olyan személyek, akik élettapasztalatuk vagy munkájuk révén releváns ismeretekkel rendelkeznek a kiválasztott országokról. A programok szervezéséhez nagykövetségi együttműködést is lehet szorgalmazni, valamint releváns helyi cégek vagy civil szervezetek bevonását. A
gyermekek aktivitásához járulnak hozzá továbbá a versenyek, illetve a témák feldolgozásához választott változatos módszerek.
A program az ismeretbővítés mellett fejleszti a gyermekek kulturális kompetenciáját, tudatosabbak lesznek más népek szokásaival kapcsolatban, és kommunikációs készségeik is előtérbe kerülnek.
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Az EFOP-3.2.15 kódszámú kiemelt projekt TNFTA alprojektje a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program weboldalán sorakoztat fel olyan játékokat és ötleteket, amelyeket bármelyik
témahét alkalmával felhasználhat a pedagógus. A Kvízjáték során, amely remekül illeszkedik
a kialakított versenyhangulathoz, a diákok játékos formában bővíthetik tudásukat.

7. Az EU témahete
A megvalósító szervezet/intézmény neve

Általános Művelődési Központ Általános Iskola

A megvalósítás helye

Tápiószőlős
Az Európai Unióval kapcsolatos kulturális ismereteket bővítő témahét szervezése élményalapú

A megvalósítás területe

és nemformális tanulási módszerek alkalmazásával
A jó gyakorlat bővíti a gyermekek Európai Unióval kapcsolatos ismeretszerzési lehetőségeit.

Miért ajánljuk ezt a jó gyakorlatot?

Alkalom nyílik az európai és a magyar identitás
erősítésére, a kompetenciák és készségek fejlesztésére.

A megvalósító Sokszínű Európa – EU-projekt elnevezésű kezdeményezése arra a problémára reflektál, miszerint a magyar átlagpolgárnak nincs megfelelő európai uniós tudata. A megvalósító intézmény ennek orvoslásaképpen tűzte ki célul, hogy a gyermekek úgy bővíthessék
ismereteiket az Európai Unióról, hogy közben fejlesztik kompetenciáikat és készségeiket. A
megvalósító eredeti tevékenysége több évre szól, és évente egy hónapot vesz igénybe. Az
itt ismertetett jó gyakorlat hasonló célokat fogalmaz meg, mint az eredeti elgondolás, azonban a programok időtartamban és az ajánlott módszerekben is eltérnek egymástól.
Az EU témahete című program osztályokra tervezett, de iskolai szintre is kiterjedhet. A jó
gyakorlat célja, hogy a gyermekek játékos, élménytanulási körülmények között tegyenek
szert új információkra az Európai Unióról, illetve hogy tudatosabbak legyenek az európai és
ezáltal a magyar identitásukkal kapcsolatban is. A nemformális tanulási módszerek formális
térben való használata hozzájárul, hogy az ismeretszerzés mellett hatékonyan fejlődjenek az
érintett képességek, kompetenciák és készségek. Az ismeretek szerzése terén a program
alapvetően az EU-s polgárság mibenlétére, a jogokra, az intézményekre, a tagországok ismeretére, a hivatalos nyelvekre, a jelképekre, a történelemre, a földrajzra és nem utolsósorban a közös pénznemre helyezi a hangsúlyt.
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A pedagógusok a Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program weboldalán tájékozódhatnak
olyan ötletekről és játékokról, amelyek könnyen hozzáigazíthatók a jó gyakorlat témájához.
Az Ember - nemzetek és kultúrák: országok című heti terv alapjaiban illeszkedik a jó gyakorlat mondanivalójához. Ennek programelemei ötleteket és inspirációt adhatnak az Európai
Unióval kapcsolatos ismeretek élményszerű átadásához. A heti tervben a kommunikációs
készségek mellett előtérbe kerülnek a kreatív készségek, a személyes és társas kompetenciák, valamint a társadalmi részvétel és felelősségvállalás kompetenciái.

8. Élő könyvtárral a kultúráért
A megvalósító szervezet/intézmény neve

Motiváció Műhely

A megvalósítás helye

Szeged
Az élő könyvtár módszerével lehetőséget nyújtani a diákoknak, hogy kulturális ismereteiket bő-

A megvalósítás területe

víthessék, és kompetenciáikat észrevétlenül fejleszthessék.
Az élő könyvtár módszere minden diáknak lehetőséget biztosít arra, hogy mélyrehatóbban tájé-

Miért ajánljuk ezt a jó gyakorlatot?

kozódjon

egy-egy

kultúrával

kapcsolatban,

ahogy erre egyébként nem lenne alkalma.

Az élő könyvtár módszere Dániából indult el. Lényege, hogy az „élő könyvek” olyan személyek, akik valamilyen módon kifejezetten érintettek abban a témában, amelyről a megszervezett esemény szól. Az első alkalommal a résztvevők olyan emberekkel tudtak beszélgetni
(„könyveket kikölcsönözni”), akik egy-egy előítélettel terhelt társadalmi csoportba tartoznak
(homoszexuálisok, hajléktalanok, alkoholfüggők). Az esemény végére a résztvevők első
kézből kaptak válaszokat olyan kérdésekre, amelyek kifejezetten érdekelték őket, s tanulhattak ezekből. A Motiváció Műhely csapata ezt a módszert felhasználva rendezett eseményt
Találkozz az előítéleteiddel! címmel a szegedi Somogyi Károly Városi és Megyei Könyvtárban. A rendezvény során a résztvevők – többek között – a következő személyekkel beszélgethettek: bevándorló, vegetáriánus, katona, alkoholfüggő vagy alkoholfüggő hozzátartozója.
Úgy gondoljuk, hogy ez a fajta tevékenység a tanulmányunk témáihoz is illeszkedik. Köznevelési környezetben, tanórán kívüli tevékenységként egy élő könyvtáras jó gyakorlat kifejlesztése egyedülálló lehetőségeket rejthet. Az iskola bármelyik diákja beszélgethet olyan,
számára érdekes kultúrához tartozó személlyel, akivel egyébként nem biztos, hogy lenne
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lehetősége szót váltani. Ez a jó gyakorlat hozzájárul a gyermekek ismereteinek bővüléséhez,
kommunikációs kompetenciáik fejlesztéséhez, valamint előítéleteik és téves információk eloszlatásához. Ennek érdekében az iskola olyan eseményt szervezhet, amelynek keretei közt
különböző kultúrájú autentikus személyekkel beszélgethetnek a diákok. Az adott kultúrát – a
hitelesség és az információgazdagság érdekében – több ember is képviselheti. Előzetes
felmérést lehet készíteni, hogy megtudjuk, az iskola diákjai mely kultúrákra kíváncsiak a leginkább. A két-három órás program során előre meghatározott időtartamban lehet egyénileg
vagy csoportosan beszélgetni a meghívottakkal. Az esemény megvalósításakor kiemelten
fontos az aktivitás és az élménypedagógiai szempontok figyelembevétele.
Az EFOP-3.2.15 kódszámú kiemelt projekt TNFTA alprojektjének gondozásában működő
Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program weboldalán sokszínű és a program sikeres megtervezésére alkalmas gyakorlatokból, játékokból és ötletekből válogathat a pedagógus. A
Beszélgetőkörben a diákok együtt, a pedagógus moderálásával dolgozzák fel az élmények
során szerzett új információkat, a történéseket.

9. Kulturális társasjáték
Apáczai Nevelési és Általános Művelődési KözA megvalósító szervezet/intézmény neve
A megvalósítás helye

pont 1. sz. Általános Iskola
Pécs
A kulturális ismeretek bővítése, kompetenciák

A megvalósítás területe

fejlesztése társasjátékok készítése és kipróbálása alkalmával
A jó gyakorlat formális színtéren biztosít alternatívát a nemformális tanulási módszerekkel végzett

Miért ajánljuk ezt a jó gyakorlatot?

kompetencia- és készségfejlesztéshez. A

változatos tartalmi lehetőségeket kínáló jó gyakorlat játékos formában motiválja a tanulókat, és
erősíti a közösséget.

A megvalósító Társasjáték készítése történelem- és honismeretórákon „Baranya nemzetiségei” témakörben nevű programja alapvetően azért jött létre, hogy a címben is olvasható tantárgyak oktatásához újabb tevékenységközpontú módszerrel járuljon hozzá az intézmény.
Azon túl, hogy a társasjátékok készítése remek inspirációt jelent, a kulturális kompetenciákat
is fejleszti.
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Délutáni elfoglaltságok keretein belül vagy a tantárgyi előrehaladáshoz illeszkedve is lehet
kezdeményezni a jó gyakorlatot. A cél, hogy a tanulók ismeretei bővüljenek a társasjátékban
szereplő kultúrával/kultúrákkal kapcsolatban, illetve hogy a tevékenység ideje alatt is fejlődjenek kommunikációs és társas kompetenciáik, kreatív készségeik. A kulturális szempontok
között lehet a művészet, a nemzeti szimbólumok, a hagyományok, a gasztronómia és nem
utolsósorban a turisztika is. A konkrét elkészítéshez módosíthatunk már jól ismert társasjátékokat, amelyekhez a táblát, a figurákat, a kártyákat és a tartalmat is a témának megfelelően
aktualizálhatjuk. Alapvetően nem feltétlenül szükséges új játékokat kitalálni, érdemesebb a
már létező szabályok adta struktúrát továbbgondolni (Kincses–Lencse 2013). A teljesség
igénye nélkül fontolóra vehetjük a következő játékokat: Nim, PIG, Catego, Vigyáz(z)6!, Bausack, Non merci!, Activity, Digit, Blokus, Dixit.
A társasjátékok kivitelezéséhez, a délutáni elfoglaltságok szervezéséhez a pedagógus a
Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program weboldalán különböző témamodulokhoz kapcsolódóan találhat a tervezést segítő ötleteket és módszereket. A Dobble – játékos közlekedés
társasjáték, az Interaktív társasjáték vagy az Ókori társasjáték készítése ötletek különböző
időtartamokban további alternatívaként szolgálhatnak a jó gyakorlat megtervezéséhez. Az
események során érdemes figyelmet fordítani a jó gyakorlatot színesítő elemekre is. A Számolás húszig című játék közösségfejlesztő és figyelemfelkető jellege révén hozzájárul a
gyermekek motiválásához.

10. Csoportos foglalkozások a kulturális különbségekről
A megvalósító szervezet/intézmény neve

Martin János Szakképző Iskola

A megvalósítás helye

Miskolc
Csoportos foglalkozás keretein belül ismeret
átadása diákoknak és pedagógusoknak a kultu-

A megvalósítás területe

rális különbségekből fakadó nehézségekről, elősegítve az inkluzív nevelést
A jó gyakorlatban rejlő lehetőségek hozzájárulnak a gyermekek kulturális kompetenciáinak

Miért ajánljuk ezt a jó gyakorlatot?

fejlődéséhez, az iskolai közösség erősítéséhez,
valamint az előítéletek megszüntetéséhez.

A megvalósító intézmény a jó gyakorlatot a sajátos nevelési igényű tanulók iránti elfogadás
és tolerancia érdekében alakította ki. Továbbá támogatja azt a tevékenységet, amelynek
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során a bevált jó gyakorlatokat aktívan használó intézmények csoportos foglalkozások keretein belül megosztják hasznos tapasztalataikat a más intézmények diákjaival és pedagógusaival. Úgy gondoljuk, a jó gyakorlat átformálható, és érdemes megvalósítani a kulturális
ismeretek témakörében is.
E jó gyakorlat célja, hogy az eltérő kultúrákhoz tartozó diákokkal kapcsolatban erősítse a
pozitív szemléletet és a toleranciát. A csoportos foglalkozások központi témája a kulturális
szempontból kisebbségben lévő diáktársakat érintő mindennapi nehézségek megismertetése. A délutáni programokat osztály(ok) vagy évfolyam(ok) számára érdemes megszervezni.
Az eseményeken megszólalhatnak az értintett diákok, továbbá a foglalkozást segítő autentikus személyeknek köszönhetően a résztvevők első kézből szerezhetnek információkat és
tapasztalhatják meg, hogy napi szinten milyen kihívásokkal kell szembenéznie az említett
diáktársaknak. A jó gyakorlat akkor is kivitelezhető, ha nem tanul az iskolában olyan diák, aki
kulturális szempontból kisebbségben van. Az inkluzív szemléletmódot és általános elfogadást segíti az is, ha az adott intézmény külsős tanuló bevonásával szervez ilyen eseményeket.
A programok alkalmával kulcsfontosságú a diákok tevékeny részvétele. Az élménypedagógiai szempontok figyelembevételével serkenteni lehet az információk befogadását és helyes
értelmezését. Alternatíva lehet a kooperatív tanulási módszerek használata is. A Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program weboldalán tájékozódhatnak a pedagógusok olyan ötletekről
és játékokról, amelyek hangulatosabbá, kreatívabbá tehetik az ismeretszerzést, és elősegíthetik a kompetenciák fejlesztését. A csoport első érzései nevű játék erősíti a gyermekek
egymás iránti bizalmát, valamint elősegíti a szociális és kommunikációs készségek fejlesztését.
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3.4.1. Források
•

1. jó gyakorlat: Iskolatáska (2020).
https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jogyakorlat_print_sho
w/joId/3134/1591866315.edu (2020. 10. 06.)

•

2. jó gyakorlat: Iskolatáska (2020).
https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jogyakorlat_print_sho
w/joId/4836/1591866365.edu (2020. 10. 06.)

•

3. jó gyakorlat: Iskolatáska (2020).
https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jogyakorlat_print_sho
w/joId/5671/1591866753.edu (2020. 10. 06.)

•

4. jó gyakorlat: Iskolatáska (2020).
https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jogyakorlat_print_sho
w/joId/4892/1591866802.edu (2020. 10. 06.)

•

5. jó gyakorlat: Iskolatáska (2020).
https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jogyakorlat_print_sho
w/joId/5691/1591866883.edu (2020. 10. 06.)

•

6. jó gyakorlat: Iskolatáska (2020).
https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/sajat_innovacio_print
_show/siId/4417/1591870941.edu (2020. 10. 06.)

•

7. jó gyakorlat: Iskolatáska (2020).
https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jogyakorlat_print_sho
w/joId/5071/1591871092.edu (2020. 10. 06.)

•

8. jó gyakorlat: Motiváció Műhely (2020). https://motivaciomuhely.hu/hu/ (2020. 10.
06.)

•

9. jó gyakorlat: Iskolatáska (2020).
https://iskolataska.educatio.hu/index.php/intezmenyi_innovacio/jogyakorlat_print_sho
w/joId/4375/1591872042.edu (2020. 10. 06.)


Kincses E. – Lencse M. (2013): Társasjáték-pedagógia – http://www.tanitani.info/tarsasjatek_pedagogia (2020. 10. 06.)

•

10. jó gyakorlat: Iskolatáska (2020).
https://iskolataska.educatio.hu/index.php/jogyakorlatotlet/jogyak_print_show/jogyakId/
823/1584365835.edu (2020. 10. 06.)

•

Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program: https://www.csodaszarvasprogram.hu/
(2020. 10. 06.)
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4. Összefoglalás
A tanulmány komplex megközelítésben vizsgálja a tárgyalt tématerületek aktuális helyzetét.
A nemzeti identitás és a kulturális kompetenciák fejlesztését bemutató átfogó kép részei a
hazai és nemzetközi szakértők interneten elérhető elméleti okfejtései, gyakorlati tapasztalatai. A magyarországi és külföldi tapasztalatok bemutatásán keresztül a tanulmányban előtérbe kerülnek a tudományterületek eltérő megközelítései, a vonatkozó kutatások bemutatása,
szót ejtünk a vonatkozó törvényi keretekről, és rávilágítunk a kiemelt fejlesztési pontokra. Az
elméleti háttérben olvasható törekvések bemutatásán keresztül arra a következtetésre jutottunk, hogy a nemformális tanulási módszerekben rejlő lehetőségek mind a két tématerület
esetében fokozott hatékonyságot mutatnak a hagyományos megoldásokkal szemben. A nonformális és informális tanulási technikák formális környezetben való eredményes alkalmazásának fontosságát a megszólaltatott szakértők is megerősítették. Továbbá a Csodaszarvas
programban részt vett pedagógusok meglátásai és a jó gyakorlatok felsorakoztatása alátámasztja a nemformális tanulási módszerek használatát. Írásunkban ajánljuk a Bloom-féle
taxonómiát és átdolgozott modelljét, amelynek használata a nevelés-tanítás során szintén
támogatja a kulturális kompetenciák és a nemzeti identitás erősítésére irányuló algoritmikus
és a problémamegoldó gondolkodással összefüggő fejlesztési szándékokat.
Konklúzióként elmondható, hogy a formális és a nemformális keretek között megvalósuló
oktatás-nevelésnek meghatározó szerepe van azon képességek kialakításában, amelyek
hozzájárulnak a nemzeti identitás és a kulturális kompetencia fejlesztéséhez. Az e képességek fémjelezte hozzáállás komponenseinek rövid távon, a mindennapokban és a felnőttkorban is meghatározó jelentőségük van. Ezek közé sorolhatjuk többek között a szociális, a
kommunikációs és a kreatív készségeket, a kritikai gondolkodást és a rugalmas észjárást is.
Véleményünk szerint a nemformális tanulási módszerek formális tanulási keretek közötti alkalmazása elősegíti a felsorolt tényezők fejlesztését. A nemformális tanulási módszerek helyes, jól megtervezett használata szervesen kapcsolódik az élményalapú tanuláshoz, és tevékenykedtető módon fejleszti a tanulók kompetenciáit.
A tapasztalatok egymással való megosztása mellett szorgalmazzuk további jó gyakorlatok és
ötletek kivitelezését a kulturális kompetenciák fejlesztésének fókuszba helyezésével. Az
EFOP-3.2.15 kódszámú kiemelt projekt TNFTA alprojektjének gondozásában működő Csodaszarvas Iskolai Közösségi Program weboldalán található gyakorlatok, játékok és ötletek,
kidolgozott programsablonok változatos tartalmukkal a kulturális kompetencia és a nemzeti
identitás erősítéséhez nemformális tanulási módszerek tárházát adják minden érdeklődőnek.
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