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A projektben megalapozó szükségleteként jelenik meg, hogy minden ember akkor 
teljesedhet ki igazán, ha ismeri az őt körülvevő világ rendszerét; kalkulálni tudja benne 
saját lehetőségeit; célokat tűzhet ki, szövetségeseket találhat azok realizálásához.  

A projektben megvalósuló tevékenységek célcsoportját a különböző szocio-kulturális 
körülmények között élő, akár hátrányos helyzetű, akár halmozottan hátrányos 
helyzetű, illetve akár sajátos nevelési igényt igénylő, de alapfokú oktatásban részt 
vevő (7-14 éves) gyerekek, vagy középfokú oktatásban (14 – 24 éves) részt vevő 
fiatalok, illetve egy óvoda 3 - 7 éves gyerekei alkotják. 

A helyzetfelmérés és a célcsoport elemzés elkészítésének alapját képezték egyfelől az 
intézmények által minden tanévet lezáróan megírt Gyermek- és Ifjúságvédelmi 
tevékenységről szóló beszámolók, a személyes beszélgetések, amely a pályázat 
előkészítő szakaszában az érintett intézmények vezetőivel történtek. Mindezek alapján 
készült el a Szükségletfelmérés dokumentuma, amely a Szakmai terv elkészítéséhez 
nyújt megalapozott instrukciót. 

Az intézmények által feltárt statisztikai adatok azt vetítik elénk, hogy a gyerekek, a 
tanulók mind szociális, mind szellemi helyzetüket tekintve igen differenciáltak. A 
mindennapokban ez jóval nagyobb odafigyelést igényel a pedagógusoktól. Jelentős 
azoknak a családoknak az aránya, ahol az apa, vagy az anya, esetleg mindkettő 
munkanélküli. A munkanélküliségből az anyagi- ebből következően a bizonytalan 
családi háttérből adódó nehézségek kihatnak a családok működésére. A rossz és 
nagyon rossz anyagi, illetve életviteli helyzetből érkező tanulók nemcsak 
felszerelésbeli hiányosságokkal küzdenek, hanem gyerekek életszemlélete, 
életfelfogása is negatív képet mutat. Az ilyen családokban élő gyerekek, anyagiak 
hiányában nem vesznek részt szakköri munkában, osztálykirándulásokon. Ők azok a 
gyerek, akik leginkább segítségre szorulnak.  

Olyan új nézőpontok megformálását és együttműködési feltételrendszert kívánunk 
kialakítani, megvalósítani, melynek tartalmi elemei elősegítik a nevelési-oktatási 
intézmények által kidolgozott „egyedi” Pedagógiai Programjában megfogalmazott 
feladatok megvalósulását, kivitelezését, illetve a már működő tevékenységi formák 
feltételeinek javítását.  
A Pedagógiai Programokban kiemelt szerepet kap: az esélyegyenlőség biztosítása; a 
környezettudatosságra való nevelés; a tevékenységközpontúság; a tapasztalatokon 
keresztüli cselekvések preferálása;a tudásszerzés; a közösségi életre való nevelés; 
felzárkóztatás; tehetséggondozás; művészeti és esztétikai nevelés. 

Jelen pályázat túl azon, hogy alkalmat teremt a sokszínű tevékenységekre, 
változatosabb eszközhasználatra, kiemelt lehetőséget ad arra is, hogy a tevékenységek 
színtere ne a formális tanulási színtér legyen, hanem olyan dimenziókat használjuk az 
ismeret átadására, mint az informális és a non-formális tanulási forma. Munkánk során 
azt tapasztaljuk, hogy a kötetlen szervezeti forma jó hatással van az egyéni 



differenciálásra, a készségek és a képességek formálására, hiszen az életen át tartó 
tanulásnak a választhatóság, igen fontos eleme. Bízunk abban, hogy az új módszertani 
lehetőségekkel (kooperatív technikák, drámapedagógia), sokkal eredményesebben 
adható át az ismeret, az összegző foglalkozásokkal hatékonyabb lehet a tervezett 
információk rögzítése. 

Másik erénye a pályázatnak, hogy a célcsoport tudatosan alakítható. Mód van arra, 
hogy ideális csoportlétszámot alakítsunk ki. A tervezett fejlesztő tevékenység, kis 
létszámú csoportban eredményesebben megvalósítható. Elegendő idő jut az 
impulzívabb, eltérő képességekkel rendelkező gyerekekre, jobban kézben tartható a 
szakmai vezető számára a megtervezett foglalkozás. 

Figyelembe vettük a gyerekek életkorát, érdeklődését, de a minél eredményesebb 
munka érdekében lehetőséget teremtünk azon gyerekek részére, akik szociokulturális 
háttere az átlag alatt van. A tevékenységi formákban helyt kapnak a hátrányos és a 
halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek. Az ő számukra fontos, hogy az 
ingerszegény környezetüket kompenzáljuk, mind a verbalitás, mind a kézműves-
vizuális ismeretátadásban, mind a mondatalkotásukban, szókincsükben, de a 
lakókörnyezetük határainak kiszélesítésében és a különböző felnőtt személyek 
kapcsolatában is. Az átlagos családi háttérrel rendelkező gyerekek részvétele pedig 
azért fontos, mert az a tapasztalat, hogy egyre kevesebb idő jut a mindennapokban az 
együttes élményekre, gyakran a modern technikai eszközök adják számukra a „nevelő 
eszközt”. A csoport kis részét alkotják azok a gyerekek, akik képességei túlmutatnak 
életkori sajátosságaikon, de részvételük a csoportban indokolt, egyfelől a skála 
szélesítése, illetve a modellnyújtó szerep miatt.  

A pályázat szakmai tervezete maximális összhangban van a nevelési-oktatási 
intézmények Pedagógiai Programjával. Tervezéskor szem előtt tartottuk a 
rendszerességet, a folyamatok egymásra épülését, az életkori sajátosságokat. 

Az intézmény által kiválasztott tématerületek, illetve kiajánlott tevékenységi formák az 
alábbiak szerint alakulnak:népünk kulturális örökségének, nemzeti kultúránk 
értékeinek megismertetése; a szűkebb és tágabb környezet épített és szellemi 
örökségének megismerése által, azok fenntartására és megőrzésére történő 
figyelemfelhívás; a kulturális és a társas kapcsolatokra vonatkozó értékek közvetítése; 
a testi és lelki egészség megerősítése, egészséges életmódra nevelés; a sport és a 
mozgás örömének felkeltése; a közösségi értékek hangsúlyozása; a csapat és 
versenyszellem megerősítése; az esztétikai-művészeti kifejezőképesség fejlesztése; a 
természeti és a társadalmi környezettel való harmonikus kapcsolat megalapozása; aktív 
állampolgárságra és környezettudatosságra nevelés. 
 
 
 



A kiválasztott tématerületekhez az alábbi tevékenységek kerültek meghatározásra: 

 Hajdúdorogi értékek nyomában- Témanap /múzeumpedagógiai 
foglalkozások/. Tartalmi, módszertani háttér: Az oktatás módszerei: előadás, 
magyarázat, megbeszélés, szemléltetés, kooperatív oktatási módszer, 
szimuláció, szerepjáték, játék. A következők miatt érdemes gazdag módszertani 
repertoárral rendelkezni, s a módszereket változatos formákban használni:a 
differenciálás érvényesítése miatt, hogy megtaláljuk a gyerekek, csoportjaik 
számára a tanulás megfelelő módszereit; a motiváció felkeltése, fenntartása 
miatt, mert az érdekesebb módszereknek, valamint a többféle módszer 
alkalmazásának motiváló hatása van; a többféle megközelítés elvének 
érvényesítése miatt, mert ha többféle módszert használunk, az lehetőséget 
biztosít arra is, hogy a gyerekek, csoportjaik eltérő megközelítéseket 
alkalmazzanak, éljenek át;  a kontextus elv miatt is, mert más és más módszerek 
másfajta kontextusok alkalmazását teszik lehetővé, s ezzel igazodhatunk a 
gyerekek, csoportjaik ezzel kapcsolatos igényeihez. A múzeumpedagógiai 
foglalkozások alkalmával újszerű elemként jelenik meg a szép-korú 
nagymamák és nagypapák bevonása, akik életútjuk alatt megszerzett tudásukat, 
ismeretüket, tapasztalatukat és nem utolsósorban történeteiket adják át és 
mondják el a gyerekeknek.  

 Zsebünkben a város – Kulturális órák (5 alkalom). Tartalmi, módszertani 
háttér: Az oktatás alapját az ismeretszerzés alábbi négy foka határozza meg 
világosság - tiszta képzetek tanítása; asszociáció - kapcsolat a tiszta és rokon 
képzetekkel; megértés, mely a rendszer alapját képezi; alkalmazás és gyakorlás. 
A tevékenység az előkészítés szakaszával kezdődik, azaz az eddigi ismeretek 
felderítésével, melyet az új ismeretek átadása követ. A régi tudáshoz 
hozzákapcsoljuk a megszerzett új ismereteket, majd összefoglaljuk és 
gyakoroljuk is azt. Ezen alapulva biztosítjuk az oktatás elméleti síkját, majd 
lehetőség lesz a gyakorlati tevékenység megvalósítására is érzékeléssel, 
megfigyeléssel, közreműködéssel és ezek elmondásával. 

 Egy ősi technika újra felfedezése - Nemezkészítő heti szakkör. Tartalmi, 
módszertani háttér: A program kialakításakor a szakmai gyakorlati ismeretek 
elsajátításán túl törekszünk egy pozitív érzelmi töltés, harmónia kialakítására, 
mind a környezetben, annak, díszítése révén, mind a játékok, mesék révén a 
tanulóban. A tanulók megismerkednek a nemezkészítő mesterség 
alapfogásaival, a nemez a hagyományban, a népművészetben és az 
iparművészetben betöltött szerepével. Megtanulják az egyszerűbb 
nemeztárgyak tervezését, kivitelezését.  

 Robotika heti szakkör. Tartalmi, módszertani háttér:Az egymásra épülő 
modulok során szórakoztató, játékos feladatok megoldására képes robotokat 
építenek a résztvevők, miközben kiismerik a különböző érzékelőket, és egyre 



összetettebb programozási szerkezeteket használnak. A robotok fejlesztése 
során a „tervezés - kivitelezés - tesztelés”  folyamatát követik, amellyel a valós 
fejlesztői magatartás kialakulását segítjük elő. Egy-egy újabb modul 
megkezdésekor, a programozási megvalósítás során, a gyerekek saját 
elképzeléseik, terveik, algoritmusuk szerint valósítják meg a kitűzött feladatot. 

 Természet csodái - Témahét /4 nap/.Tartalmi, módszertani háttér:A 
témahét megszervezése a diákok bevonásával történik. A szakmai vezetők az 
első és negyedik napon ismeretátadó szerepet, míg a második és harmadik 
napon kísérőtanári szerepet töltenek be. Az elsajátítani kívánt új ismereteket 
szakmai kirándulás színesíti Budapestre, amelynek során az egyes 
nevezetességeket a diákok mutatják be tanári segítséggel. Az ismereteket 
tovább bővítik személyes megfigyeléssel. A kirándulást követően az 
összegyűjtött anyag alapján tetszésszerinti technikával bemutatókat készítenek, 
amelyeket társaiknak is bemutatnak. 

 Logikus gondolkodás hete - Témahét /4 nap/. Tartalmi, módszertani 
háttér:A tanulók csoportokban dolgoznak az adott témakörök feldolgozásán. 
Központi téma a digitális technikák alkalmazása. Fejlesztés és kísérletezés, 
mint a gyakorlatias tapasztalatra épülő tudás megszerzésének alapja. Az 
ismeretek elsajátítása alatt a résztvevők többnyire az új IKT eszközöket 
használják, de nem feledkeznek meg a hagyományos eszközök használatáról 
sem. A könyvtárban, illetve az Internetről szerzett ismeretanyagot a tanulmányi 
kiránduláson előadva megosztják társaikkal. Az összegyűjtött anyag alapján 
bemutatók készülnek.  

 Rockvarázs zeneszakkör. Tartalmi, módszertani háttér: A nevelési-oktatási 
intézményben már hagyománya van a tanulókból álló könnyűzenei műfaj, 
ezen belül is az igényes rockzene művelésének, azonban a tagok a 
tanulmányok befejezésével lecserélődnek. Elméleti és gyakorlati modulok 
felállításával a tanulók megismerik a könnyűzene világát, a közös zenélésben 
rejlő örömöt, a hangszeres tudás bővítését. A zenéket, a szöveget alapötletekre 
építve, közösen hozzák létre a szakmai vezető irányításával. 

 Könyvmoly heti olvasószakkör. Tartalmi, módszertani háttér: A 
foglalkozás változatos módszerekkel igyekszik a bevont tanulók érdeklődését 
felkelteni az élményszerző olvasás, a szépirodalom irányába. A találkozási 
alkalmak, különböző témájú, magyar és külföldi szerzőktől, ifjúsági és 
szórakoztató regényeket dolgoz fel szakmai vezető irányításával. A program 
magvát a tanulói tevékenységek adják: beszámolók, felolvasások, kooperatív 
feladatmegoldások, beszélgetések, egyéni illusztrációkészítés, dramatikus 
feldolgozások. 

 Kovácsolás heti szakkör. Tartalmi, módszertani háttér: A szakkör tagjai 
mind elméletben, mind gyakorlatban megismerik a vas képlékeny 



alakításának lehetőségeit; biztonsággal tudják használni és karbantartani a 
kovács szerszámokat; megismerik a kovácsok munkamódszereit; megismerik és 
elsajátítsák a munka alapelemeit, képesek legyenek másokkal is együtt 
dolgozni, és olyan ismereteket kapjanak, mely alapja lehet a foglalkozások 
utáni kovácsolási tevékenységhez; alkalmassá válnak a szakelméleti ismeretek 
gyakorlati alkalmazására és megismerik az alkotás örömét, annak büszkeségét. 

 3 nap SPORT - Verseny./3 nap/Tartalmi, módszertani háttér: A tervezett 
versenyszámok: kispályás labdarúgó torna, lábtenisz, dekázó és fejelő verseny, 
büntető és célba-rúgó verseny, Csiha legerősebb diákja verseny, fekve-nyomó 
verseny, szkander verseny, futóverseny, asztalitenisz verseny, kerékpáros 
ügyességi akadálypálya, kosárlabda, póker, floorball verseny. A tanulók 
csapatokat szerveznek, beneveznek a versenyekre, és aktívan részt vesznek 
azokon. A versenyek alatt alkalmazzák mindazon ismereteket, technikai és 
taktikai tudást, amelyeket az iskolai testnevelés során elsajátítottak. A 
sportversenyen részt vesznek a tanulók szülei is, akik mind az előkészületi 
munkában, mind a játékban aktívan vesznek részt és töltik el szabadidejüket 
gyermekeikkel. A versenynapok vége a hagyományőrzés jegyében telik.Az 
iskola 1991 őszén rendezte megaz első éjszakai röplabdaversenyét, azóta 
minden évben megrendezésre kerül. 12 csapat méri össze erejét. Minden 
versenyen képviseltetik magukat a tanárok és az öregdiákok is - immár 
szülőként - egy-egy csapattal, a többi csapatot az intézmény tanulói alkotják. A 
verseny győztese megkapja a Csiha vándorkupát, és egy évig birtokolhatja azt. 
Ez a verseny nagyon népszerű a diákság és a szülők körében. 

 „Arany-kor” –Témanap /3 nap/. Tartalmi, módszertani háttér: A témanap 
Arany János születésének 200. évfordulójához kapcsolódik, s nem csupán a 
költő munkásságának feldolgozását öleli fel, hanem korának, a pezsgő szellemi 
élettel rendelkező reformkornak, valamint az azt követő szabadságharcnak 
magyar és európai történelmi hátterét, kultúráját. Mindezt gyűjtőmunkával, 
feladatlapok kitöltésével, interaktív tapasztalatszerzéssel párosul egy fővárosi 
tanulmányi kirándulás keretében. 

 Világlátó olvasókör /heti szakkör/. Tartalmi, módszertani háttér: a kortárs 
szórakoztató- és szépirodalom, illetve új „könyvtípusok” segítségével a 
foglalkozáson résztvevő diákok olvasási szokásait, a társaikkal való 
együttműködést kívánja fejleszteni, illetve szabadidejük hasznos eltöltésében 
szeretne segítséget nyújtani. A foglalkozás változatos módszerekkel igyekszik a 
bevont tanulók érdeklődését felkelteni az élményszerző olvasás, a szépirodalom 
irányába. A találkozási alkalmak, különböző témájú, magyar és külföldi 
szerzőktől, ifjúsági és szórakoztató regényeket dolgoz fel szakmai vezető 
irányításával.  



 Több mint Mese! - Heti szakkör. Tartalmi, módszertani háttér:A 
csoportszokások kialakítása; a meleg, nyitott légkör megteremtése; a társas 
viselkedés, ismerkedés a csoport tagjaival; a szociális kompetencia fejlesztése; 
a mese megismertetése; a szerepek vállalása a cél, amely a drámapedagógia, 
beszélgetés, a bemutatás, a gyakorlás, a dicséret, magyarázat, a szerepvállalás, 
az értékelés, a játékba integrálás tevékenységével,a szemléltetés és ismétlés 
módszerének alkalmazásával teljesedhet ki. 

 Több mint játék! - Havi szakkör. Tartalmi, módszertani háttér: A gyerekek 
ismerkedjenek meg olyan kifejezésekkel, mint az éghajlat, az energia, az 
energiatakarékosság, komposzt, humusz. Fedezzenek fel olyan összefüggéseket, 
mint az energia és a környezetünk, a mitől működik folyamatokat. A fentiekben 
leírtak eléréséhez az alábbi módszerek kerülnek alkalmazásra, mint a 
beszélgetés, a magyarázat, a játékos, élményközpontú cselekedtetés, az 
összefoglalás és a dicséret. 

 Vitamin-hét - Témahét /5 nap/. Tartalmi, módszertani háttér: Minél több 
ismeretnyújtás a helyes táplálkozás kialakításához. Tudatosítani szükséges, 
hogy az egészséges életmód magába foglalja a környezettel való harmonikus 
együttélést, annak óvását is. Alkalmazott módszerek:Az egészséges életmód 
megalapozása, a rágás fontosságának megismertetése. Ismerjék meg a 
vitaminok fontosságát, tudják a különleges zöldségek, gyümölcsök nevét. A 
fogmosás technikájának elsajátítása. A közösen végzett tevékenységek öröme, 
élmények adása. Baleset és sérülésmentes eszközhasználat a gyakorlatban. 

 Kis gazdasszonyok - Heti szakkör. Tartalmi, módszertani háttér: A 
szakköri tevékenységek végzése során jó lehetőség nyílik a csapatban, ill. az 
önállóan való munkavégzés képessége, a mozgáskoordináció, a téri orientáció, 
a pénzügyi műveltség, figyelem, rövidtávú és hosszú távú memória, vizuális és 
akusztikus szeriális figyelem, vizuális differenciálás fejlesztésére. Mindezen 
képességek úgy fejlődnek - indirekt módon -, hogy a gyerek örömből és 
érdeklődésből fakadó tevékenységet végez, nem tanulási helyzetben érzi magát. 
Az iskola diákjainak életkörülményeiről elmondhatjuk, hogy egy-egy családban 
6-8, sőt esetenként akár 10 gyermeket is nevelnek. Általában 3-4 generáció is 
egy házban lakik. Így több feladat hárul az általános iskoláskorú gyermekekre is 
a háztartásban. Fontos, hogy a személyi higiénia iránti igényességük fejlődjön; 
tudatosan válasszanak párt maguknak és tervezzenek családot; a gyermekeket 
megfelelő lelki és erkölcsi körülmények között neveljék fel; ugyanakkor 
figyelmet fordítsanak a tudatos pénzügyi gazdálkodásra is. A szakköri 
foglalkozásokra egy-egy alkalommal meghívást kapnak a szülők is, hogy 
tapasztalati úton ismeretet szerezzenek, illetve osszanak meg gyermekeikkel. 
 



 Asztalitenisz –Heti szakkör. Tartalmi, módszertani háttér: Az asztalitenisz 
edzések során a gyerekek mozgáskultúrája, kitartása, szem -kéz - láb 
koordinációja fejleszthető magas szintre, ami a HHH és SNI gyerekek számára 
kiemelkedően fontos. A folyamatos terhelések elviselése az élet minden 
területén fontos, és a sport segít ennek a kifejlesztésében.   

 Sportnap - Témanap /3 nap/. Tartalmi, módszertani háttér:A tervezett 
szabadidős mozgásban gazdag napok atlétikára, futballra és a kosárlabdázás 
köré épül fel. A nevelési-oktatási intézmény sajátosságából adódóan - főleg 
HH, HHH, SNI, illetve tanulásban akadályozott gyerekek - leginkább a 
mozgásos tevékenységi formákban tudnak sikerélményhez jutni, így a 
fentiekben megjelölt sportnap ezt a célt szolgálja. A sport nagyszerű alkalmat 
teremt arra, hogy szülő és gyermeke együtt töltsön egy-egy élményekben 
gazdag napot. A közös játék módszerével a gyerekek együtt a szülőkkel, 
észrevétlenül sajátítják el a fair play szabályát, az ellenfél, a bíró döntéseinek, a 
közösség, valamint a játék szellemének tiszteletét, a csapatszellemet, a 
lojalitást, valamint az önérzetet a győzelemben éppúgy, mint a vereségben. A 
nagy létszámú családokban olykor nincs lehetőség az egyénekkel való 
foglakozásra, amelyre ebben a tevékenységi formában lehetőség nyílik, s 
kidomboríthatja az egyén tehetségét, mások elismerését kiváltva. 

 Táncoló Talpak - Heti szakkör. Tartalmi, módszertani háttér: Ismeretes, 
hogy a tánc, a zene szerves része a cigányság életének. A nevelési-oktatási 
intézmény sajátosságából adódóan - főleg HH,HHH, SNI, illetve tanulásban 
akadályozott gyerekek - leginkább a mozgásos tevékenységi formákban tudnak 
sikerélményhez jutni. Az autentikus cigányzenére történő tánc jó alkalmat 
teremt a komplex személyiségfejlődésre; a mozgáskoordináció; a társas 
kapcsolatok, szabályok betartására, az esztétikai ízlés formálására, a népi 
hagyományok megismerésére; a ritmusérzék fejlődésére. Elméleti és gyakorlati 
foglalkozások valósulnak meg. Vizualitás kép és filmvetítés. Hallás útján a 
zenei elemek megismerése, megismertetése. 

 Örökségünk- Heti szakkör. Tartalmi, módszertani háttér: A foglalkozások 
a kézizmok erősítését, a finom-motorikus készségek fejlesztését tűzi ki célul,a 
kitartás és önbizalom erősítésére való törekvés mellett. A bőrözés és a fonal, 
mint természetes anyag tulajdonságának és felhasználhatóságának elméleti 
síkon történő elsajátítása. Felhasználásának módjai, illetve különböző technikai 
eljárások megismerése gyakorlati úton. Egyéni és csoportos munka szakmai 
vezető irányításával.  

 Színes világ - hímző kör / Heti szakkör. Tartalmi, módszertani háttér: A 
hímzés során lehetőség nyílik a gyerekek komplex személyiségfejlődésére. 
Fejlődik a szem-, és a kézkoordináció, a finom-motorikus mozgás, a 
koncentráció, az esztétikai ízlés, a vizuális, a szeriális képesség, a pozitív énkép 



és a kollektív munka ellátásának képessége. A hímzéshez szükséges eszközök, 
valamint, a földrajzi tájegységek színes virágmintáinak kivarrás útján történő 
megismerése. Egyéni és csoportos munka szakmai vezető irányításával, illetve 
alkalmanként az apák bevonásávalzajlik. Azért az apák, mert a legtöbb 
családban a férfik közül többen büntetés végrehajtási intézetben töltöttek el 
több, kevesebb időt, ahol nem ritkán a hímzés volt egyik szabadidős 
tevékenységük. A szakkör jó alkalmat teremt arra, hogy az apák nem 
megszégyenülve, hanem büszkeséggel töltve adhassák át tudásukat 
gyermekeiknek. 

Módszerek összegzése: A tevékenységek során a csoport életkori sajátosságaihoz 
és igényeihez igazodva egyfelől résztvevőközpontú feladatok kerülnek 
összegyűjtésre, amelyek az adott témához szorosan kapcsolódva, kreatív és 
interaktív módon aktivizálják a gyerekeket/fiatalokat/óvodásokat. Csoportos 
foglalkozásaink során sokszínű gyakorlatok megvalósítására törekszünk (egyéni és 
páros, illetve csoportos feladatok, szituációs gyakorlatok, tesztek stb…). Másfelől 
fellelhető a tapasztalok útján történő ismeret- és élményszerzésre alapuló 
ismeretátadás. 
Továbbá a projekt megvalósítása során kiemelt szerepet kap, hogy a gyerekeken és 
tanulókon túl a szülők is bevonásra kerüljenek a tevékenységekbe, akár mint aktív 
részvevő, akár mint szemlélő. A szülők jelenléte serkentően hathat mind a 
kivitelezés, mind az elérni kívánt cél teljesülésére, illetve a gyerekek és tanulók 
teljesítményére. Ugyanakkor a foglalkozások alkalmával bekívánjuk még vonni a 
nagyszülőket is azzal a nem titkolt céllal, hogy a generációk közötti ’szakadék’ az 
együtt töltött idő alatt örömteli módon, tiszteletet ébresztve, egymás értékeit 
megismerve csökkenjen. 

 
 

 
 


