
Napóra-projekt – a külső tanulási környezet fejlesztésének 

lehetőségei az iskolában 

30 órás kurzus 

 

A kurzus elméleti háttere: 

Az informális tanulás szerepét az utóbbi évtizedben különösen felértékelte a növekvő 

tananyag, a iskolai motiváció romlása, és a pedagógia –különösen a neurodidaktika és a 

fenntarthatóság pedagógiája területén végbement fejlődése.     

A kurzus a Nemzeti alaptanterv követelményrendszerének figyelembe vételével készült.  

A tanterv központi elvei a tevékenykedtetés, projektmunka, az érzékszervek együttes 

bevonása, a probléma-megoldási készségek fejlesztése, a művészi alkotómunka és 

művészi környezet élménye. Elsősorban a pedagógusképzésben elhanyagolt napközis 

foglalkozásokra, a szünetek értelmes kitöltetésére, tematikus projektnapok (rendhagyó 

órák) tervezésére és megvalósítására készíti fel a pedagógusjelölteket. Megtanítja, 

tantermen kívüli iskolai tereit hogyan vonhatjuk be az oktatásba, tehetjük általa 

otthonosabbá az iskolát, ezáltal elmélyítve és kiteljesítve az iskolai környezeti nevelést. 

Az elkészítendő oktatóeszközök a következők: 

Napóra – az idő és az időmérés kultúrtörténetének kulcseszköze egyben a legjobb 

eszköz a nap járásának szemléltetésére is. Ez az időjárás elemei közt az első, ha 

didaktikusan, ok-okozati láncban gondolkodunk. A napórát ingyen hozzáférhető 

szoftverrel tervezik, a középkori hagyományoknak megfelelően díszítik hallgatóink, 

majd felszerelik az időjárás más elemeinek mérésére szolgáló egyszerű eszközökkel – 

hőmérő, szélsebesség-mérő, szélirány-jelző, csapadékmérő. Programot dolgoznak ki az 

időjárás alsós iskolai megfigyeltetésére, az időjárás témájának iskolaudvari, iskolakerti 

tárgyalására. Az időjárás mély-megértetésén alapul az éghajlat, majd az éghajlat-változás 

sikeres oktatása is. 

Logikai játékok az iskolaudvaron: malom- illetve mankalatábla, ill. egyszemélyes 

rejtvények az iskola udvarára felfestve, újrahasznosított kellékekkel (pl. PET-palack 



bábuk). A foglalkoztatás módszertani illesztése a sakkpedagógiai oktatáshoz. Számolási 

készségek fejlesztésére foglalkozást dolgoznak ki a hallgatók az elkészült eszközökhöz. 

Díszek, jelölők az iskolakertben – iskolai kert-design. Az iskolakert otthonosabbá, 

didaktikusabbá tételét szolgáló eszközök elkészítése, jellemzően újrahasznosított 

anyagokból, hogy azok minden pedagógus számára elérhetően legyenek. Az eszközök 

kreatív fejlesztésének egyik iránya a kerettantervek által megszabott témák minél 

szélesebb körének kivitele az iskolakertbe, ezáltal az iskolakert fenntarthatóságának, 

elterjedésének segítése. 

A kurzus helyszíne a kari vizuális műhelyterem, a kar udvara és iskolakertje, ill. a 

gyakorló iskola udvara, ahol az elkészült eszközöket kisiskolásokkal szervezett 

foglalkozásokon ki is próbálják, a tapasztaltakat értékelik. 

A kurzus célja: 

A fent említett történeti, elméleti háttér tükrében a kurzus célja felkészíteni a 

hallgatókat egy komplexebb, a gyermekek életkori sajátosságait szem előtt tartó 

szemléletmódra, melyben a tantárgyköziség, élménypedagógia, fenntarthatóságra és 

művészetekre nevelés együtt szerepel. 

Hosszú távú célja a kurzusnak, hogy a gyakorlóiskolai munkába jobban bevonja 

pedagógushallgatóinkat, fogékonyabbá téve őket az iskolafejlesztési tevékenységek iránt 

is.  

 

A kurzus oktatói:  

Dr. Halbritter András Albert 

Dr. Szunyogh László 

 

A kurzus tematikája napokra lebontva, alkalmanként 6x45 perc: 

1. Elmélet bevezető: a külső tanulási környezet alakításának céljai, eszközei, 

módszerei; a projekt megbeszélése, tervezése; csoportalakítás, feladatok 

kiosztása  – Dr. Halbritter András Albert, Dr. Szunyogh László 



2. Napóra készítése és iskolai alkalmazása 

3. Logikai játékok az iskolaudvaron 

4. Díszek, jelölők az iskolakertben – iskolai kert-design 

5. Foglalkozások általános iskolásokkal – az elkészült alkotások kipróbálása 

 

Ajánlott irodalom: 

www.iskolakertekert.hu 

http://www.ltl.org.uk/ 

http://www.rwlnetwork.org/resources.aspx 

Gerhard Winkel: Iskolakert-tankert 
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