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A Győri Tankerületi Központ 74,89 millió vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el az
Informális és nem formális tanulási lehetőségek kialakítása a köznevelési intézményekben című,
EFOP-3.3.7-17 kódszámú pályázati kiíráson. A tervezett tevékenységek szakmailag 2018. január 1.
– 2021. június 30. között a Győri Fekete István Általános iskolában, a Kimlei Nemzetiségi Általános
Iskolában és a Tápi József Attila Általános Iskolában valósultak meg.

Az EFOP-3.3.7-17-2017-00029 azonosító számú, „Kreativitás, Élmény, Közösség!” ("KÉK") Módszertani megújulás az informális tanulás helyi tematikájának kidolgozásával a győri tankerület
iskoláinak együttműködésében!” című projekt a Győri Fekete István Általános Iskolában, a Kimlei
Nemzetiségi Általános Iskolában és a Tápi József Attila Általános Iskolában a Széchenyi 2020 program
keretében valósult meg.
A fejlesztés eredményeként tematikus keretrendszerben korszerű szakmai programtervezeteket
dolgoztak ki, valósítottak meg az iskolák. Az élménypedagógiai továbbképzések hatására a
pedagógusok szemlélete megváltozott, az ismeretek egyszerű közvetítői helyett élmények adóivá
váltak. A diákok aktívan vettek részt saját élményeik átélésében. A programok lehetővé tették, hogy
kilépjenek a megszokott iskolai és osztálytermi keretek közül.
A projekt során a diákok alap – és kulcskompetenciái fejlődtek, mindez egy médiacsoport és egy
működő vállalkozás lemodellezésén keresztül valósult meg. A versenyeket „új köntösben” szervezték
meg diákjaik, s más általános iskolák diákjai számára. A mesefoglalkozások során az alsó tagozatos
gyermekek jobban megismerték önmagukat, tudatosodott bennünk az önmagukért és a környezetükért
vállalt felelősség. A projektpedagógiát alkalmazva újszerű formában emlékeztek meg az iskola
névadójáról, természetvédelmi, egészség- és környezetvédelmi témahetet rendeztek, a Megyerikum és
Nemzetiségi témahetet online formában is megvalósították „projektséták” keretében. Egy ökokert és
egy tankonyha kialakítása és működtetése során a diákok megtapasztalták a munkavégzés örömét, a
tervezés felelősségét és a természet szeretetét. A kifejlesztett tartalmakat közösségi terek és egy
szabaduló szoba kialakítása, multimédiás eszközök, tábla- és társasjátékok, bábparavánok, bábok, s
szakmai anyagok beszerzése is támogatta a fejlesztés eredményeként. Az együttes élményt a
közösségfejlesztő kirándulások tették teljessé, a tematikus keretrendszerben kidolgozott képzési
módszereket „Jó gyakorlat” kiadványban is ismertetik és népszerűsítik a pályázat résztvevői.
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