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GYERMEKFOGLALKOZÁSOK PÁLYÁZATI FORRÁSBÓL A DFMVK 
APÁCZAI CSERE JÁNOS TAGKÖNYVTÁRBAN 

Az „Egy könyvtárnyi élmény – Tudástranszfer a XXI. században a tanulás 

eredményességéért” EFOP-3.3.2-16-2016-00202 pályázat keretében valósult meg az Apáczai 

tagkönyvtárban az „Olvass nekem!” foglalkozás sorozat és az „Ismereteink birtokában” című 
kulturális óra. 

Az „Olvass nekem!” foglalkozás sorozat célja – a pályázat alapelveit követve - a gyermekek 

személyiségfejlődésének segítése, képességeik kibontakozása egyéni és csoportos munkában, 
valamint gondolkodásmódjuk fejlesztése különböző eszközök segítségével. Segítjük őket 
abban, hogy problémamegoldó és konfliktuskezelő képességük fejlődjön, aktivitásuk és 
motiváltságuk erősödjön. Ki tudják fejezni önálló véleményüket, álláspontjukat. A 

foglalkozások témájának feldolgozása csoportmunkában történik, ez a megvalósítási forma 

elősegíti a gyermekek együttműködési készségének fejlődését. A foglalkozás sorozatban, 

2018 februárja és 2018 decembere között, 10 témát dolgoztunk fel általános iskola 3. 

osztályos tanulókkal. A diákok a közeli Eötvös József Általános Iskolából érkeztek tanári 

kísérettel. A megvalósítás időtartama 2x45 perc, melynek első felében egy-egy irodalmi 

művel ismerkednek meg a gyerekek. A foglalkozás második felében a mű mondanivalóját, és 

felvetődő problémákat dolgozzuk fel csoportmunkában. Különböző pedagógiai módszerek és 
eszközök jelennek meg. Nagy sikert arat, ha a gyerekek maguk játszhatják el, improvizálva, 

egy-egy történet fontosabb momentumait. Ennek színvonalát emeli, valamint a beleélést 

segíti, ha a felkészülési időben jelmezt is tudunk készíteni. 

 

 

 

 

 

 

Az Ismereteink birtokában című kulturális óra legfőbb célja, hogy a gyermekek anyanyelvi 
kommunikációja, szövegelemzés és szövegértés képessége, önismerete és a kreatív 

gondolkodás képessége, valamint a társas kompetenciák fejlesztése előtérbe kerüljön. A 
kulturális óra nem csak ismeretek átadásáról szól, hiszen alapjában, megvalósításában, nagyon 

közel áll a foglalkozás sorozat kapcsán ismertetett módszerekhez, de azon túl az új 

ismeretanyaghoz kapcsolódó kifejezések elősegítik a diákok szókincsének bővülését, az 
anyanyelvi kommunikációt. A kulturális órák 2018 februárja és 2018 decembere között 10 

alkalommal, 2x45 percben valósultak meg. A diákok az Eötvös József Általános Iskolából 

érkeztek tanári kísérettel. A témák feldolgozása nem csak csoportmunkában történik, hiszen 

az órák anyaga az egyéni aktivitást is támogatja, nagy hangsúlyt fektetve a megfigyelési, 

értelmezési és bizonyítási képességre, természetesen szem előtt tartva a társak nézeteit, 
véleményét ugyanazon témáról.  
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