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Bevezető 

A következő dokumentum a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A 

PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT”projekt keretében készült anyagokat tartalmazza. 

 A dokumentum a projekt során kidolgozott pedagógusképzési modell gyakorlataihoz kapcsolódó 

elméleti jellegű tárgyak felépítésére, tartalmaira vonatkozóan fogalmaz meg javaslatokat. Az anyagokat 

pedagógusképzésben dolgozó egyetemi oktatók és vezetőtanárok készítették, felhasználva a képzés 

során szerzett eddigi tapasztalataikat. E fejlesztés a vezetőtanárok képzésfejlesztésbe történő 

bevonásával arra törekedett, hogy ösztönözze a képzés szereplői közti együttműködést, melynek 

jelentőségét a fejlesztő csoport a projekt korábbi szakaszában született számos dokumentumban 

hangsúlyozta. 

Az anyagok kidolgozása során a fejlesztés egyik kiemelt célja az osztatlan pedagógusképzésen belüli 

tevékenységek és tartalmak koherenciájának növelése, a gyakorlatok és az elméleti tárgyak közti 

szemléletbeli egységesítés volt. Ennek elősegítése érdekében az anyagok építenek a projekt előző 

szakaszaiban elkészült anyagokra, ezek részletes jegyzéke a kötet végén található. 

 A gyakorlatokat az osztatlan képzésben számos olyan új tantárgy kíséri, melyek az osztott képzésben 

nem, vagy nem ebben a formában jelentek meg. Az ELTE-PPK által kidolgozott, modulszerű 

rendszerben felépülő képzés a gyakorlatok támogatására számos, a pedagógusképző intézmény által 

szervezett kísérő órát tartalmaz, ezek helye a képzésben a következő: 

Cím jelleg 

 

értékelés 

formája 

kredit 
heti 

óraszám 

ajánlott 

félév 

Esetmegbeszélés szem min 1 1 11-12 

Pedagógusként az iskola világában szem gyj 2 2 11 

Az összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő 

pedagógia-pszichológia szeminárium 

szem min 1 1 12 

 

E kurzusokhoz a következőkben bemutatott tematikák és foglalkozástervek a következő módon 

kapcsolódnak: 

 Esetmegbeszélés 
Pedagógusként az iskola 

világában 

Az összefüggő egyéni 
gyakorlatot kísérő 

pedagógia-pszichológia 
szeminárium 

A folyamatos szakmai 
fejlődés fogalma és szerepe 

a pedagógus életében 
 x x 

A szakmai fejlődés és az 
életpályamodell kapcsolata, 
a hazai életpályamodellel 

 x  

Az iskola mint szervezet, 
értelmezések 

 x  

Az iskola mint szervezet, a 
megismerés lehetőségei 

 x  

Kommunikáció a 
szervezetben és azon kívül: 

Kapcsolat a 
vezetőtanárral/mentorral 

x x  

Kommunikáció a 
szervezetben és azon kívül: 

Kapcsolat a segítő 

 x  
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szakemberekkel, 
támogatórendszer 

 

Kommunikáció a 
szervezetben és azon kívül: 

Kapcsolat a szülőkkel 
 x  

Szervezeti tanulás, 
tanulószervezet 

 x x 

Tanuló közösségek, szakmai 
közösségek 

 x  

Az iskola működése, 
változás, változáshoz való 
viszony: Változó iskola- a 
változás külső kontextusai 

 x  

Az iskola működése, 
változás, változáshoz való 
viszony: A változás helyi 

kontextusa, a változáshoz 
való viszony a szervezet és 

az egyén szintjén 

 x  

Az iskola, mint szervezet és 
támogató rendszereinek 

megismerés 
 x x 

A szaktárgyak tanításával 
kapcsolatos tevékenységek 

 x  

A szaktárgyak tanításán 
kívüli oktatási, nevelési 

alaptevékenységek 
 x  

Esetmegbeszélés x   

A portfólió építése, 
építkezése 

 x x 

Reflexió a portfólióban  x x 

A gyakorlat és az elmélet 
kapcsolata 

 x x 

Egyéni fejlődési utak 
lehetőségei 

  x 

 

E dokumentum a fentebbi tantárgyakhoz kapcsolódó tematika-javaslatokat és foglalkozásterveket 

tartalmaz. Az egyes témákat a következő szerkezetben mutatjuk be: 

 A modul címe  

 A modul szerepe, helye a képzésben: rövid indoklás, a cím pontosítása, illetve táblázatba szedve 
szerepelnek a pedagógusjelölt lehetséges, témával kapcsolatos kérdései 

 Tartalmi, szemléleti alap: közös szakmai, elméleti háttér, amely összefoglalja röviden azt a keretet, 

amelyben a modul gondolkodik 

 Célok: A tanári KKK tanulási eredményeihez kötődő, az adott modul által fejleszthető kompetenciák 
leírása.  

 Rövid leírás: Rövid tájékoztatás, indoklása témáról - almodulonként, E részben az ismertetés 

szempontja a tanárjelölt nézőpontja és a feldolgozás módja. 

 Tervezett idő: minden esetben irányadó keretszámok, csak tájékoztató jellegű 

 Ajánlott tevékenységek: a foglalkozások folyamata pontokba szedve. A leírások tartalmaznak 

alternatívákat, elágazásokat is. Itt találhatók meg a szükséges eszközök listája is. 

 Változatok: az idő és szervezési keretek függvényében kínálunk néhány alternatív megoldást. 
Változatok lehetnek:  

o levelező képzéshez kötés;  
o több tárgyhoz ajánljuk, itt eltérő a hangsúly megfogalmazása;  
o a feladaton belül különböző hangsúlyú kidolgozás megfogalmazása. 
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 Értékelés: a téma jellegéből adódóan leginkább a diákok önértékelését, reflektálását támogatást segítő 
eszközöket, ötleteket  

 Az értékelés/reflexió szempontjai almodul szinten 

 Mely kurzushoz ajánljuk: több óra lehet 

 Háttér: irodalom + segédlet 
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1. SAJÁT SZEREP ÉRTELMEZÉSE  

Téma A pedagógusjelöltek kérdései 

Folyamatos szakmai fejlődés, 

pedagógus életpályamodell, a 

szakmai fejlődés támogatórendszere 

-   Mi lesz velem a pedagógusképzés után? Hogyan tudok majd 

fejlődni? Milyen támogatást kereshetek ehhez? 

 

Cím: Folyamatos szakmai fejlődés (FSZF) 

A modul szerepe, helye a képzésben: A képzés egészében lényeges cél, hogy a jelöltek megértsék 

és elfogadják a folyamatos szakmai fejlődés gondolatát, s képesek legyenek saját fejlődésük tervezésre. 

Ezért a képzés második felében a gyakorlathoz kötődően lényeges ennek fejlesztése. 

Tartalmi-szemléleti koncepció: 

1. A pedagógussá válás folyamata:„A tanári válás folyamata az egyetemre, főiskolába lépés előtt 

megkezdődik, s a végzés után sok évvel teljesedik ki” (Falus, 2004, 1.o). A képzésbe lépéskor a 

jelölt rendelkezik egyfajta sajátos, egyedi tudás és nézetrendszerrel, amely hatással van az ő 

szakmai fejlődésre. A szakmai fejlődés kulcsa, hogy tapasztalatok, gyakorlatok, elméleti tudás, 

reflexiók hatására a személy értékelő rendszere változhat. Ez a folyamat a teljes pályaszakaszt 

végigkíséri. A szakmai fejlődés ebben az értelemben egy tanulási folyamat.  

 

2. A szakmai fejlődés célja: Elsődlegesen a tanulók tanulási eredményességének javítása, a szakma 

professzionalizálása. Másrészt a pedagógus saját szakmai perspektíváinak megtalálása.  

 

3. A szakmai fejlődés eredménye: A tanulási eredmények (learning outcomes) állítások arra 

vonatkozóan, hogy a személy/tanuló mit tud, mit ért, és mit képes megcsinálni a tanulási folyamat 

befejezése után. Egy pedagógus szakmai felkészültségének meghatározása nagyon összetett 

rendszer, hiszen le kell írja a felkészültség minden fontos elemét, amely alapján a tevékenység 

eredményesen végezhető. A pszichikus képződmények közül, Korthagen alapján (2004), a 

kompetenciát tekintjük olyan elemnek, amely lehetővé teszi e bonyolult rendszer a 

tanulás/fejlődés/támogatás számára még megfogható szintű leírását.   

 

 A FSZF és a pedagógus tanulása: Alapvető kérdés, hogy a szakmai fejlődés hogyan hat a 

tanítás – tanulás folyamatára. „Az együttműködésen alapuló szakmai fejlődés sikerét az alábbi 

tényezőkkel hozták összefüggésbe:  

~ nagyobb önbizalom, különösen, amikor a pedagógusok készségszintű fejlesztést 

(coaching) kaptak az új tanítási stratégiák alkalmazásához vagy új technológiák 

működtetéséhez; 

~ megnövekedett hit a saját tanári hatékonyságban; 

~ fokozottabb lelkesedés az együttműködés iránt, például a megfigyelők jelenlétében 

történő tanítás és a problémák felvállalása miatt érzett aggodalomleküzdése; 

~ erősebb indíttatása régi módszerek változtatására/nagyobb hajlandóság új gyakorlatok 

kipróbálására (Cordingley et al., 2003. 45.o. idézi: MacGilchrister al, 2008). 
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4. A tanulási út sokfélesége: A szakmai fejlődésbe beletartozik „minden természetes tanulási 

tapasztalat és azok a tudatos és tervezett tevékenységek, amelyeknek az a direkt vagy indirekt 

céljuk, hogy az egyén,a csoport vagy az  intézmény hasznára váljanak, és amelyek hozzájárulnak 

a csoportban/osztályban folyó munka minőségének javulásához(Day, 1999). A tanulási út sokféle 

lehet: 

 reflexió – a tapasztalat feldolgozása; vizsgálódásra alapuló gondolkodásmód; metatanulás 

(vagyis a saját tanulási folyamat tanulmányozása); a saját maguk és a diákok által tanultak 

összekapcsolása; 

 gyakorlás és továbbfejlesztés–a pedagógiai készségek gyakorlása és továbbfejlesztése; 

 olvasmányok –egyénileg vagy olvasókörben; 

 írás –naplóírás/ feljegyzések az osztálytermi tapasztalatokról; 

 kutatás –az osztálytermi és iskolai gyakorlat egyes aspektusainak kutatása; 

 kapcsolatok–tapasztalatcsere és kölcsönös támogatás hangsúlyozása, pl. párban tanítás, 

mentorálás, együttes akciókutatás, egymás készségeinek fejlesztése (peer coaching), közös 

tervezés,egymás munkájának kölcsönös megfigyelése és visszacsatolás; 

 kockáztatás –új ötletek kipróbálása és kockázatvállalás (Stoll, Fink, és Earl 2002). 

A FSzF akkor igazán hatékony, ha az iskolában zajlik, illeszkedik az iskolai kultúrához, a 

tanárok eltérő igényeit figyelembe veszi, egymástól tanuláson, együttműködésen alapul és 

fenntartott” (Kelly, 2006). 

 

5. A FSZF és a képzés kapcsolta: A tanári szakma, a tanári karrier építése élethosszig tartó folyamat, 

amelyben a képzés egyetlen rendszerelem. Ez a gondolat meghatározta a tanárképzés átalakulását 

is, hiszen komoly törekvés van a pedagógusképzés, a pályakezdés és a szakmai továbbfejlődés 

hármasának tudatos összekapcsolására, támogatására. Ehhez azonban nélkülözhetetlen a tanárok 

személyes bevonódása, egymás segítése és az egymástól való tanulás szükségességének 

elfogadása, de mindenekelőtt alapvető a folyamatos szakmai fejlődésre való igény.  

A képzés oldaláról a tanulási eredmények, a kompetenciák leírása a képzési kimeneti 

követelményekben öltetnek testet (KKK, 2013). 
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 Az FSZF Európában: A FSzF szakmai kötelezettség a legtöbb európai országban. Több 

országban az iskoláknak kötelező erre tervet készíteni. Az intézményi szintű tervhez több 

helyen egyéni tervet kapcsolnak, amely általában iskolai (vagy központi) szintű. Az egyéni 

fejlődést olyan rendszerelemek támogatják mint az előrelépés/előléptetés biztosítása.  

Rövid leírás (indoklás a témáról): 

A folyamatos szakmai fejlődés fogalmának és saját személyére való értelmezése fontos eleme a 

képzéshez kötött felkészülésnek.  

A modulon belül három fő témakör kerül feldolgozása ajánlott:  

 a folyamatos szakmai fejlődés fogalma és szerepe a pedagógus életében 

 a szakmai fejlődés és az életpályamodell kapcsolta, a hazai életpályamodell 

 

Célok, fejlesztendő kompetenciák 

 A jelölt értelmezze magára nézve a folyamatos szakmai fejlődés szempontjait, 

következményeit. 

 Ismerje meg a ma érvényes életpályamodellt és kapcsolatát a folyamatos szakmai 

fejlődéssel. 

 Fogadja, hogy a folyamatos szakmai fejlődés állandó kihívást jelent számára. 

 Lássa át, hogy milyen szakmai közösségekben fejlődhet, mely rendszerelemek, 

személyek támogathatják a szakmai fejlődésében. 
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1.1 A folyamatos szakmai fejlődés fogalma és szerepe a pedagógus életében 

 

Tervezett idő: 1,5 óra 

Ajánlott tevékenység: 

1. Ráhangolódás:  

1.1. Milyennek látom magam pedagógusként 10 év múlva? (10 perc) 

A jelöltek gondolják végig egyénileg, hogy 10 év múlva mik azok a legfőbb tanári jellemzők, pedagógiai 

megközelítések és tevékenységek, amelyek jó lenne, ha jellemeznék őket. A jellemzőket gyűjtsék össze 

egy papíron! 

A jellemzők összegyűjtéséhez, a gondolkodás megindításához lehet képeket is kiadni a papíron.  
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1.2 Interjú a „jövőbeli tanárképemmel” (2x 10 perc) 

Párban cseréljék ki egymással az összegyűjtött tanári jellemzőket tartalmazó lapokat. A társ feladata, 

hogy egy rövid interjúban megkérdezze, hogy hogyan érheti el, milyen út, milyen lépések vezethetnek 

az adott kvalitások, megközelítések, tevékenységek eléréséhez (maximum 4-5 kérdés)! 

 

2. Jelentésteremtés:  

 Párban írják össze egy szakmai fejlődési vonalon, hogy milyen elemek, lépések vezethetnek el az elérni 

kívánt pedagógusképhez! Próbálják időben is elhelyezni az idővonalon! (5 perc) 

 

A jelölt 

 

 

B jelölt 

 

4 fős csoportokban keressenek hasonló elemeket, lépéseket! Látnak-e jellegzetes korszakokat, 

lépéseket, elemeket a pedagógusi fejlődésben, tanulásban? (15 perc) 

 

A folyamatos szakmai fejlődés megközelítésének tárgyalása előadás és megbeszélés formájában: 

szakmai tanulás a pedagógus életút során (20 perc) 

 

A folyamatos szakmai fejlődés értelmezése 

Hasonlítsuk össze a szakmai fejlődés korábbi rendszerét és a folyamatos szakmai fejlődés 

megközelítését! 

 

 Alap- és továbbképzések rendszere Folyamatos szakmai fejlődés 

Kontextus 

Kiszámítható, előre jól tervezhető Folytonosan változó, nehezen előre jelezhető 

Lokálisan különböző 

Élethosszig tartó tanulás paradigmája 

Cél 

Felkészítés a szakma gyakorlására 

Véglegesen megszerezhető szakmai 
kompetenciák 

A nevelés-oktatás eredményességének javítása 

A szakmai kompetenciák folyamatos megújítása 

Az adaptív szakértelem megszerzése, 
fenntartása 

Forrása 
Külső, intézményi, formális Változatos, gyakran belső intézményi (tanuló 

szakmai közösségek), formális és informális 

Időtartam A befejezettség érzetét kelti A folyamat(osság) a lényege 

A pedagógus 

Kevésbé kezdeményező, inkább a kínálatból 
tud választani 

Nem biztos, hogy aktívan vesz részt saját 
tanulásában 

A tanulásban aktív, kezdeményező 

Kritikus hozzáállás 

Fejlődés –
tanulás 

A tanulás nem kapcsolódik közvetlenül a 
pedagógus mindennapi gyakorlatához 

Explicit, előre tervezett, szervezett tanulás 

A hangsúly az egyéni pedagógusi fejlődésen 
van 

A tanulás folyamata a pedagógus közvetlen 
gyakorlatához kötődik, abba azonnal 

visszaforgatható, azon alapul 

Implicit tanulási formák is, nemcsak tudatosan 
tervezett 

Erős az önszabályozó tanulás 
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Szakmai tanulóközösségekben való tanulás: a 
szakmai kultúra megosztása 

Struktúra 
Egymástól sokszor független elemek: alap- 

és továbbképzések 
Rendszerbe illeszkedik: pedagógusképzés – 

bevezető szakasz – folyamatos szakmai fejlődés 

Hatás 
Esetleges, kevéssé eredményes az iskola 

egésze szintjén 
Tervezett az iskola szintjén, hatással van az 
osztálytermi gyakorlatra, eredményes is a 

tanulók fejlődése, eredményessége kapcsán is 

 

Felhasználva és továbbfejlesztve: 

 Hunya Márta – Szabó Mária: A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogatása. (előadás) 

URL: http://www.ofi.hu/sites/default/files/WEBRA/2013/10/Dr._Szabo_Maria_-

_Dr._Hunya_Marta.pdf (utolsó letöltés: 2015. február 12.) 

 

Az elérendő cél: az adaptív szakértelem 

Rutin= ismerős problémák gyors, szinte automatikus és hatékony megoldása + innovativitás =a 

pedagógiai helyzetek rugalmas, innovatív, kreatív megoldásai 

  

http://www.ofi.hu/sites/default/files/WEBRA/2013/10/Dr._Szabo_Maria_-_Dr._Hunya_Marta.pdf
http://www.ofi.hu/sites/default/files/WEBRA/2013/10/Dr._Szabo_Maria_-_Dr._Hunya_Marta.pdf


 TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

12 

Forrás:  

Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Bp. 122-123., 

Kálmán Orsolya – Lénárd Sándor (2009, szerk.): Útravaló, ELTE PPK. URL: 

http://oktataselmelet.elte.hu/wp-content/uploads/2012/09/Utravalo_PED-BA.pdf (utolsó letöltés: 

2015-02-12) 

 

3. Reflektálás: 

 

Megbeszélés 4 fős csoportokban a saját szakmai életút terveikről (15 perc): 

Szempontok 

 Látják-e a folyamatos szakmai fejlődés jellemzőit az összegyűjtött elemek közt? 

 Megjelent-e és hogyan a saját gyakorlatból való, aktív szakmai tanulás?  

 Az iskola, szakmai közösség szerepe? 

 Mely elemek, lépések tartoznak inkább a rutin erősítéséhez és melyek az 

innovativitás, megújulás elősegítéséhez? 

 

Egyéni feladat: a szakmai fejlődésem 3 legfontosabb eleme, lépése (5 perc) 

 A megbeszélés eredményei alapján mindenki egyénileg gondolja újra, majd rögzítse azokat a 

legfontosabb elemeket, amelyeket szükségesnek tart a szakmai céljai eléréséhez (Vö: 10 év 

múlvai önmaga)! 

 

 A folyamatos szakmai fejlődésemhez szükségem van... 

 

 

http://oktataselmelet.elte.hu/wp-content/uploads/2012/09/Utravalo_PED-BA.pdf
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Mely tantárgyhoz ajánljuk?  

 a Pedagógusként az iskola világában c. tárgyhoz 

 a Pedagógiai-pszichológiai tanítást kísérő szeminárium c. tárgyhoz 

 

1.2 A szakmai fejlődés és az életpályamodell kapcsolta, a hazai életpályamodell 

Tervezett idő: 1,5 óra 

Ajánlott tevékenység:  

 

1. Ráhangolódás:  

A pályakezdő pedagógus erősségei – nehézségei (kb 20 perc) 

 A hallgatók egyéni munkában gondolják végig saját magukra nézve, hogy milyen jellemzői 

vannak a kezdő pedagógus létüknek. 

ERŐSSÉGEIM NEHÉZSÉGEIM 

  

 

 Beszéljék meg párban, vagy kiscsoportban az egyéni táblázatokat, s keressenek fejlődési 

utakat a megfogalmazott nehézségekhez. A megbeszélés alapján mindenki egyénileg 

fogalmazzon meg egy – egy fejlődési célt önmagára nézve. 

 Közös megbeszélés a kitűzött fejlődési célok tartalmáról, sokféleségéről, valamint arról, hogy e 

célok meghatározásban milyen szempontokat vettek figyelembe. 

 Értékelés/megbeszélés szempontjai: 

 a pályaszocilaizáció kezdő szakaszának értelmezése 

 milyen szempontok alapján határozta meg személyes céljait 

2. Jelentésteremtés:  

Szakmai fejlődés rajzban – (25 perc) 

 A hallgatók szakmai narratívumok alapján készítsenek ábrát az olvasott szakmai életútról 3-4 

fős csoportokban. Jelöljék az időt, szereplőket, sorsfordító eseményeket, a szakmai fejlődés 

tartalmát, stb. 

 Megbeszélés közösen. Minden csoport egy szempont megmutatását vállalja.  

 Értékelés/megbeszélés szempontjai: 

 a szakmai események és szakmai fejlődés közti kapcsolat értelmezése 

 

Változat: Lehetséges feldolgozási mód, hogy különböző narratívumokból dolgoznak a csoportok. Itt a 

feladat célja inkább az egyéni fejlődési utak összehasonlítása, különbségek, azonosságok 

megállapítása. 

 

A szakmai fejlődés és az életpálya kapcsolata - rövid tanári magyarázat, ppt (15 perc) 

 pályaszocializáció 

 kezdő pedagógustól a szakértő pedagógusig  
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 életesemények, egyéni szakmai célok és a köznevelési rendszer 

kapcsolata 

 életpálya Európában 

 a hazai életpálya modell főbb állomásai 

Ezt a témakört részben érinti „A pedagógus szerep pszichológiai nézőpontból”, így fontos azzal való 

kapcsolat megteremtése 

 

A hazai életpálya modell főbb szakaszainak megismerése (30 perc) 

 Szöveges anyag alapján az egyes pályaszakaszok céljának, feladatainak értelmezése 

kiscsoportban. 

 Értékelés/megbeszélés szempontjai: 

 a FSZF és az életpálya modell kapcsolata 

 az egyes szakaszok tartalmi értelmezése 

 az egyes szakaszokhoz szakmai célok megfogalmazása 

 Mely tantárgyhoz ajánljuk?  

 a Pedagógusként az iskola világában c. tárgyhoz 
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2. ÉN A SZERVEZETBEN  

A modul szerepe, helye a képzésben 

Az iskola szervezetként való kezelése egyre inkább elfogadottá vált a pedagógusok körében, egyre 

többen elfogadják, hogy szervezetben működnek, pedagógiai munkájuk céljait, sajátosságait és 

eredményességét is a szervezet keretei között lehet értelmezni (Golnhofer, 2011). A pályaszocializációt, 

kompetenciafejlesztést segítő, támogató képzések céljai, feladatai között egyre határozottabban jelenik 

meg az iskola szervezetébe való bevezetés (uő, uo.), a gyakorlatok bővülő funkciói között kiemelt az 

iskola életével való teljes megismerkedés (Kopp – Kálmán, 2014). Ez a megközelítés arra alapoz, hogy 

a kompetens pedagógusnak ismernie, értenie kell, s nem utolsó sorban el kell fogadnia az iskolát mint 

szervezetet, s képesnek kell lennie a szervezet aktív tagjaként részt venni annak folyamatos, innovatív 

fejlesztésében. 

Témák 
Pedagógusjelöltek lehetséges kérdései 

 

1. Az iskola mint 

szervezet 

Milyen jogaim és kötelességeim vannak a gyakorlatok során az intézmény szintjén? Melyek az 

intézmény egészének jogai és kötelezettségei velem kapcsolatban? Erről hol kaphatok 

tájékoztatást? 

Mit tanulhatok az intézménytől? Mit tanulhat tőlem az intézmény? Hogyan ismerhetem meg az 

intézmény szervezeti működését, sajátosságait? Mit csináljak akkor, ha konfliktusaim vannak a 

szervezet szintjén? Miből származhatnak ezek a konfliktusok? Milyen megoldások lehetnek ezek 

kezelésére? 

2.  Kommunikáció a 

szervezetben és 

azon kívül: a 

pedagógus 

kapcsolatrendsze

re, partnerei 

(vezetőtanár/men

tor, szülők, segítő 

szakemberek, 

szervezetek stb.) 

Milyen kommunikációs szabályok vonatkoznak rám a szervezetben? (pl. tegeződés-magázódás, 

részvétel a megbeszéléseken). Hogyan adok visszajelzést a szervezetnek a működésről? Milyen 

visszajelzéseket kapok a szervezettől saját munkámra vonatkozóan? 

Milyen kommunikációelméleti jelenségeket figyelhetek meg a különböző szereplőkkel való 

kommunikáció során? Ezeket hogyan értelmezzem, hogyan alkalmazhatom későbbi tanári 

tevékenységem, a tanár-diák kommunikáció és az intézményi/intézményen kívüli kommunikáció 

során? 

3. Az iskola mint 

tanulószervezet, 

(tanuló) szakmai 

közösségek 

Kiktől, hogyan tanulhatok a gyakorlat során? Milyen szakmai közösségeknek lehetek a tagja? 

Milyen formális közösségek működnek az iskolában? (pl. szakmai munkaközösségek, iskolaszék, 

szülői szervezet, diákönkormányzat stb.). Hogyan értelmezik a közösséget az iskolában? Kik 

ennek a tagjai? Tanuló közösségként tekintenek-e magukra? Mi jellemzi az iskola 

tanulásfelfogását? (pl. megjelenik-e a kooperatív tanulás, projektekben való gondolkodás?) Az 

iskola tanulásfelfogásában megjelenik-e a másoktól, másokkal együttműködésben történő 

tanulás? Hogyan jelenik meg a pedagógusok tanulása, képzése? 

4. 4.  Az iskola 

működése, 

változás, 

változáshoz való 

viszony 

Hogyan viszonyul az intézmény a folyamatos változásokhoz? Miben érhető tetten az iskola 

kezdeményező ereje, innovativitása? Hogyan gondolkodnak a pedagógiai fejlesztésekről? Ezekről 

honnan kaphatok információt? Fontosnak tartják-e a saját fejlődésükre való reflektálást? Milyen 

lehetőségeim vannak az iskolai fejlesztésekbe, projektekbe való bekapcsolódásra? Ezekből mit 

tanulhatok? 

  

Tartalmi-szemléleti koncepció 

 A modul az oktatási intézményekről mint nyílt szervezetekről gondolkodik, melyek eredményes 

működésének alapvető feltétele a környezet változásaihoz történő folyamatos adaptáció. Ezt a 

folyamatot szervezeti tanulásként értelmezzük (Schein 1985). A pedagógusok folyamatos szakmai 

fejlődésében az iskolai kontextus meghatározó szerepet játszik. A magyar oktatáspolitikai megújulási 

törekvések egyik meghatározó területe a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének erősítése, és 
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ehhez kapcsolódva az intézményen belüli tudásmegosztó tevékenységek ösztönzése.  E 

tudásmegosztási tevékenység alapvető célja az, hogy a szervezetek tagjai implicit tudáselemeinek 

explicitté tételével erősítse az iskolai szervezet egészének közös tudását. Mivel a jelenlegi magyar 

köznevelési rendszer intézményeinek többségében a pedagógusok tudatos, tervezett, szervezeti szintű 

együttműködése kevésbé jellemző, ezért kiemelten fontos szerepet tulajdonítunk a képzésből kikerülő 

hallgatók intézményi szintű tudásmegosztó folyamatokra történő felkészítésének. A szervezeten belüli 

tudásmegosztás minőségét alapvetően meghatározzák azok a szervezeti kultúrára, és ezen belül a 

szervezeti tanulás kultúrájára jellemző sajátosságok, melyek támogatják vagy akadályozzák a 

pedagógusok közti tudásmegosztást. A pedagógusok fejlődését támogató iskolai kultúra vizsgálatára 

ebben a kontextusban számos elemzés irányul. Kutatásunk szempontjából meghatározó a TALIS 2009-

es vizsgálata, mely a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését is elemzi. A kutatás elméleti 

kereteként használt modell a változók öt olyan nagy csoportját azonosítja, melyek meghatározó módon 

befolyásolják a szakmai fejlődést, ezek közül az egyik az iskolai kultúra (Scheerens 2010, 107-120), 

melyet az iskolai klímára irányuló változók mentén ír le. Mint a vizsgálat kimutatja, a szakmai fejlődésre 

irányuló tevékenységeket annál nagyobb mértékben érzik hatékonynak a pedagógusok, minél inkább 

részt vesznek ilyen tevékenységben. A részvétel meghatározó feltételét jelenti az iskolai kultúra: azok 

a pedagógusok, akik elégedettek voltak munkájuk szakmai környezetével, nagyobb arányban érezték 

hatékonynak a folyamatos szakmai fejlődésre irányuló tevékenységeket és szívesebben vettek részt 

benne.  

A szervezeti kultúra fogalmát a szervezetkutatásból emeli át a pedagógia. A fogalom megközelítései 

olyan sokrétűek, hogy a tipológiákon belül is irányzatok különíthetőek el (pl. Martin és Meyerson 1987, 

Martin, Frost és O'Neill 2004), ezért most csak a témánkhoz szorosan köthető megközelítéseket 

tárgyaljuk.  A szervezeti kultúra definíciói közül a leggyakrabban idézett forrás, aki a szervezeti kultúrát 

olyan alapvető feltevések mintázataként értelmezi, melyet a szervezet külső és belső problémáinak 

megoldása során tanult, és amelyek beváltak, így a szervezet tagjai elfogadják, érvényesnek és 

működőképesnek tartják hasonló problémák esetén.  E fogalomhasználatban a szervezeti kultúra 

elsődleges funkciója az adaptivitás kialakítása, ezáltal a kultúra kialakítása tanulási folyamatként 

értelmezhető. Azért Schein elméletét választottuk a kutatás szervezeti kultúrára vonatkozó egyik 

elméleti kereteként, mivel Schein tanuló kultúrára és tanuló szervezetre vonatkozó elméletei általában 

erősen inspirálják az iskolai szervezetre vonatkozó oktatásügyi vizsgálatok és fejlesztések 

fogalomhasználatát és gyakorlatát, értve ezalatt a magyarországi oktatásügyi fejlesztéseket is.  

 Az iskola mint szervezet értelmezése 

 Kommunikáció a szervezetben és azon kívül: a pedagógus kapcsolatrendszere, partnerei 

 Az iskola mint tanulószervezet, (tanuló) szakmai közösségek 

 Az iskola működése, változás, változáshoz való viszony 

A modul célja 

A modul abban segíti a tanárjelölteket, hogy az iskolára mint szervezetre tekintsenek. Cél, hogy az 

iskola mint  szervezet változatos értelmezéseinek, a megismerés lehetőségeinek a tudatosításával, 

gyakorlásával a tanárjelölt gyakorlati tapasztalataihoz kötődően, saját tevékenységére nézve 

értelmezze az iskolák szervezeti jellemzőivel kapcsolatos tudását, kompetenciáit. Ismerje meg és 

gyakorolja az intézményi és intézményen kívüli kommunikáció lehetőségeit, folyamatait, az 

együttműködés formáit; értse meg, tapasztalja meg az iskola mint szervezet életében való tudatos, aktív 

részvétel, szakmai közösségekben való részvétel, a szervezeti tanulás, tanulószervezetként való 

működés sajátosságait; a változáshoz való viszony szervezeti és egyéni szintű tudatosításával 
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gyakorlati tapasztalataihoz kötődően értelmezze a különböző tevékenységekben való részvételét, 

bevonódását. 

 Célok, fejlesztendő kompetenciák 

 A hallgatók tudatosan készüljenek és képesek legyenek az iskoláról mint szervezetről 

gondolkodni 

 Saját tapasztalataik bázisán értsék meg és tudatosan szemléljék az iskola működési folyamatát, 

innovációs lehetőségeit, szervezeti csoportjait 

 Legyenek tájékozottak a szülőkkel és pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, 

szakmai intézményekkel, civil kezdeményezésekkel való együttműködés módjairól 

 Szakmai szituációkban legyenek képesek szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles 

kommunikációra diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyaiknak megfelelő szakterületek képviselőivel, 

az iskolai és iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően 

~ Felelősséggel vállalják a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés 

kialakítására 

~ Kísérjék figyelemmel saját tevékenységük másokra gyakorolt hatását, s reflektív módon 

törekedjenek tevékenységük javítására, szakmai felkészültségük folyamatos 

fejlesztésére 

2.1 Az iskola mint szervezet 

Rövid leírás: 

 

Az iskola szervezetként történő értelmezése és a megismerés lehetséges szempontjainak, eszközeinek 

a tudatosítása fontos része a képzéshez kötött felkészülési folyamatnak. Fontos, hogy a hallgatók olyan 

keretet kapjanak, amelyben a gyakorlat során elhelyezhetik a szervezettel kapcsolatos tapasztalataikat 

s ezekre építhetik elemzéseiket, reflexióikat. 

Az almodulon belül az alábbi fő témakörök feldolgozása ajánlott: 

 az iskola mint szervezet változatos értelmezéseinek a tudatosítása 

 az iskola  mint szervezet megismerésének lehetőségei, szempontjai 

 

2.1.1 Az iskola mint szervezet értelmezések 

Tervezett idő: 1,5 óra 

Ajánlott tevékenység: 

1. Ráhangolódás 

Az iskolát értelmezhetjük úgy, mint… - iskola-értelmezések 

 A hallgatók eddigi élményeikre, tapasztalataikra alapozva fejezzék be az elkezdett mondatot és 

indokolják. Az iskolát értelmezhetjük úgy, mint …., mivel… 

 3-4 fős kiscsoportokban vitassák meg az iskola-értelmezéseket és próbálják csoportosítani. Az 

értelmezéseket, rendezési elveket, szempontokat osszák meg a csoport egészével. 

 

 Közös megbeszélés szempontjai:  

~ a leginkább összecsengő értelmezések 

~ az indoklásban megjelenő szempontok 
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~ az iskola szervezetként történő értelmezésén túl milyen egyéb értelmezések jelennek 

meg (pl. az iskolák mint az életút meghatározói, mi történik, milyen eredményességgel 

az iskolákban stb.) 

 

 2. Jelentésteremtés 

Az iskola mint szervezet változatos értelmezései- szövegfeldolgozás és megjelenítés rajzban 

 4 fős csoportokban a jelöltek olvassák el a különböző iskola mint szervezet értelmezéseket 

Golnhofer (2011) írása alapján: (1) a szervezet mint mechanisztikus bürokratikus modell, (2) az 

emberi kapcsolatok elmélete, (3) a szervezetek mint rendszerek, (4) a szervezetek mint hatalmi 

struktúrák, (5) szervezeti kultúra, (6) intelligens tanulószervezetek 

 Készítsenek posztert az öt legfontosabb jellemző kiemelésével és rajzban is próbálják 

megjeleníteni. 

 Mutassák be a csoport egészének a posztereket. 

 Közös megbeszélés: a bemutatás közös szempontjainak keresése, kiemelése 

 

 Rövid tanári magyarázat: Mikor mondhatjuk egy iskolára, hogy szervezet? (ppt) 

 közös cél 

 munka- és felelősség megosztása 

 együttműködő tagok 

 szerepek kialakulása 

 viszonyrendszerek stb. 

 

Szervezeti kultúra-modellek – egyéb szervezet-értelmezések: hasonlóságok és különbségek rajzban 

megjelenítve 

 A tanár kifüggeszti a falra a különböző szervezeti kultúra-modellek rajzos 

megjelenítését és jellemzőik rövid bemutatását. A csoportok tanulmányozzák a 

rajzokat, a kapcsolódó rövid magyarázatokat, majd hasonlóságokat keresnek a 

korábban általuk feldolgozott szervezet-értelmezések és a rajzok között. 

 Minden csoport kiemel 2 hasonlóságot és két különbséget, indoklással. 

 

 3. Reflektálás 

Mindenki kiválaszt egy rajzot, melyhez kötődően az alább elkezdett mondatokat kell befejeznie: 

 Egy ilyen iskolában szívesen lennék diák, mert… 

 Egy ilyen iskolában nem szívesen lennék diák, mert… 

 Egy ilyen iskolában szívesen lennék tanár, mert… 

 Egy ilyen iskolában nem szívesen lennék tanár, mert…. 

 Egy ilyen iskolában szívesen lennék vezető, mert… 

 Egy ilyen iskolában nem szívesen lennék vezető, mert… 

Mely kurzushoz ajánljuk 

Pedagógusként az iskola világában 

Háttéranyagok 
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Golnhofer Erzsébet (szerk.,2006): Az iskolák belső világa. A gyakorlati pedagógia c. sorozat 6. 

kötete. ELTE PPK. mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf 

Golnhhofer Erzsébet (2011):  Bevezetés az iskolába mint szervezetbe. In: M. Nádasi Mária (szerk.): 

A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorfelkészítés szakterületi előkészítése. TÁMOP- 

4.1.2.-08/2/B KMR-2009-0001. Budapest. 240-258.  

 

2.1.2  Az iskola mint szervezet megismerési lehetőségei 

Tervezett idő: 1,5 óra 

Ajánlott tevékenység: 

1. Ráhangolódás 

Tanárjelöltként eddigi nehézségeim az iskola életének megismerése során -problémalista 

 A hallgatók gondolják végig egyénileg, hogy tanárjelöltként az iskolában való eligazodás, az 

iskola megismerése során mik okoztak leginkább nehézséget, problémát nekik. Erről 

készítsenek listát. 

 

 Közös megbeszélés szempontjai: 

 a szervezettel kapcsolatos problémák azonosítása 

 közös szempontok keresése 

 A legtöbb közös nehézséget említők alkossanak egy csoportot, majd az általuk megnevezett 

nehézségek, problémák mellé írják oda, hogyan próbáltak túljutni az adott nehézségen, kitől, 

milyen forrásból kaptak, kértek-e segítséget (célszerű táblázatos formában elkészíteni, jelölni 

a külön utakat) 

 

 Megbeszélés szempontjai: 

 a nehézségek megoldásának lehetséges módjai, eltérő útjai 

 

2. Jelentésteremtés 

Szempontrendszer a szervezet megismeréséhez – tanári bemutatás, magyarázat 

 A tanár a szervezet megismerésének egy lehetséges szempontrendszerét mutatja be: 

McKinsey-féle 7S modell 

 A megismerés lehetséges forrásai 

 A csoport papíron is megkapja a keret rövid összefoglalását, a hallgatók feladata, 

hogy két további szempont mentén gondolják át az egyes dimenziókat: 

 

 az első feladatban megfogalmazott saját nehézség besorolása valamely dimenzióba 

 Közös megbeszélés szempontjai: 

 a megismerés forrásai, módszerei, eszközei 

 a megismerést nehezítő, segítő tényezők 

  

3. Reflektálás 

Terv a szervezet mélyebb megismeréséhez 

 A jelöltek gondolják végig, milyen további konkrét lépéseket terveznek a szervezet mélyebb 

megismeréséhez, majd osszák meg a csoport egészével. 

 Egymás terveire lehet reagálni az alább elkezdett mondatok befejezésével: 

http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf
http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf


 TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

20 

 Az én tervem abban hasonlít a tiedhez, hogy… 

 Az én tervem abban tér el a tiedtől, hogy… 

Mely kurzushoz ajánljuk:  

Pedagógusként az iskola világában 

 

Háttéranyagok: 

Golnhofer Erzsébet (szerk., 2006): Az iskolák belső világa. A gyakorlati pedagógia c. sorozat 6. 

kötete.  ELTE PPK. mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf 

Golnhhofer Erzsébet (2011):  Bevezetés az iskolába mint szervezetbe. In: M. Nádasi Mária 

(szerk.): A mentorfelkészítés rendszere, próbája, a mentorfelkészítés szakterületi 

előkészítése. TÁMOP- 4.1.2.-08/2/B KMR-2009-0001. Budapest. 240-258. 

 

2.2  Kommunikáció a szervezetben és azon kívül: a pedagógus kapcsolatrendszere, partnerei 

Rövid leírás: 

A képzés fontos része, hogy a jelöltek megismerjék az intézményi és intézményen kívüli, különböző 

szereplőkkel való kommunikáció sajátosságait, az együttműködés lehetséges formáit, tudatosuljon 

bennük, hogy a gyakorlat során milyen kommunikációs szabályok vonatkoznak rájuk, milyen 

visszajelzéseket adhatnak és kaphatnak saját munkájukra vonatkozóan, hogyan szerezzenek 

tapasztalatokat, valamint gyakorolják a pedagógiai munkájukat segítő szakemberekkel, 

partnerekkel való nyitott szakmai kommunikációt. 

Az almodulon belül az alábbi fő témakörök feldolgozása ajánlott: 

 a tanárjelölt kapcsolata, kommunikációja a vezetőtanárral/mentorral 

 kapcsolat a segítő szakemberekkel, támogatórendszer 

 a szülőkkel való kapcsolat 

 

2.2.1  Kapcsolat a vezetőtanárral/mentorral 

Tervezett idő: 1,5 óra 

Ajánlott tevékenység: 

1. Ráhangolódás 

A szereplők feladatai 

Minden résztvevő készítsen egyénileg listát arról, mi a feladata a vezetőtanárnak/mentornak és a 

hallgatónak a gyakorlat során. 

Alkossunk 4 fős csoportokat. A csoportok készítsenek közösen táblázatot egy nagyméretű papíron, 

melyen összegzik a csoporttagok listáját. Jelöljék azokat a pontokat, ahol nem értettek egyet 

valamelyik feladatban. 

Szövegfeldolgozás 

 Olvassa el mindenki egyénileg a vezetőtanárok/mentorok és hallgatók tevékenységéről szóló 

szövegrészt Nádasi Mária (szerk.) alapján. 

 Minden csoport egészítse ki a saját táblázatát az olvasottak alapján. 

 A felmerült kérdéseket beszéljék meg a teljes csoportban. 

 A feldolgozott szövegrész kerüljön fel a kurzusfelületre. 

http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf
http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf
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2. Jelentésteremtés 

 Mit tanulhatunk a vezetőtanárral/mentorral kialakított kapcsolatból? 

 Ismertessük a megbeszélés menetét a csoporttal. 

 Alakítsunk 4 fős csoportokat. Jelöljünk ki időfelelőst, szóvivőt és írnokot. Minden csoportban 

beszéljék meg, melyek voltak a mentorral kialakított kapcsolatuk meghatározó élményei. 

Mindenki 4 percet beszélhet. 

 Válasszanak ki egy meghatározó jó és egy meghatározó rossz élményt a csoportban az 

elmondott történetek közül. 

 Kezdjük a rossz élménnyel: gondoljuk ezt a történetet végig, és dolgozzuk fel, mint esetet: 

 Azonosítsuk a történet fő eseményeit, egyes szám harmadik személyben, a szereplőket 

nevezzük X-nek, Y-nak, stb.. Röviden írásban is rögzítsük. 

 Foglaljuk össze a gondolatainkat a következő kérdések mentén, írásban is: 

 Mit csinált X? Mit csinált Y? ... 

 Mit gondolt X? Mit gondolt Y?.... 

 Mit érzett X? Mit érzett Y?....... 

 Fogalmazzuk meg, mit lehetett volna tenni az esemény egyes pontjain ahhoz, hogy elkerüljük 

ezt a helyzetet? Gondoljuk végig mindkét szereplő nézőpontját, cselekvési lehetőségeit 

mérlegelve. Több alternatívát is fogalmazzunk meg minden helyzetre. 

 A szóvivők ismertessék a feldolgozott esetet 3-3 percben a többiekkel. 

 Minden történetre reagálhatnak a többiek, de csak kérdésekkel. 

 Zárásként mindenki fogalmazza meg, mit tanult az ismertetett esetekből, a következő 

szempontok alapján: 

~ mint tanárjelölt 

~ mint tanár 

~ mint egy iskolai közösség tagja, például később mentor 

Folytassuk a jó élménnyel: 

 Dolgozzuk fel az előzőekben ismertetett módon. 

 Fogalmazzuk meg, hol lehetett volna elrontani ezt a helyzetet, hol lettek volna a buktatók 

ebben a helyzetben? Gondoljuk végig mindkét szereplő nézőpontját. 

 A szóvivők ismertessék a feldolgozott esetet 3-3 percben a többiekkel. 

 Minden történetre reagálhatnak a többiek, de csak kérdésekkel. 

 

3. Reflektálás 

Zárásként mindenki fogalmazza meg, mit tanult az ismertetett esetekből, a következő 

szempontok alapján: 

~ mint tanárjelölt 

~ mint tanár 

~ mint egy iskolai közösség tagja, például később mentor 

 

 Változatok: 

 A 2. egység esetében, ha több probléma is felmerül, érdemes hosszabb időt és több esetet feldolgozni, 

megbeszélni  
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 Mely kurzushoz ajánljuk:  

Esetmegbeszélés, Pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szeminárium  

 

Háttéranyagok: 

Sági Mónika: Tanárjelöltek oktatással kapcsolatos nézeteinek alakulása a tanítási gyakorlat 

folyamán. Szakdolgozat-részlet. In: M. Nádasi Mária (szerk., 2010): A mentorképzés 

koncepciójáról. II. kötet. 105-115. 

   

2.2.2 Kapcsolat a segítő szakemberekkel, támogatórendszer 

Tervezett idő: 1,5 óra 

Ajánlott tevékenység: 

 

1. Ráhangolódás 

A pedagógiai munkát segítő szakemberek, feladatkörük, kompetenciáik 

 Alkossunk 3-4 fős csoportokat. A csoportok egy-egy szituációt kapnak, melynek kapcsán el kell 

dönteniük, hogy ki/kik lehet(nek) a legkompetensebb(ek) a probléma, helyzet megoldásában és 

mit kellene tenniük a szakembereknek. 

 A csoportok lefordított lapokon megkapják a probléma, szituáció megoldásában 

legkompetensebb szakember feladatköréről, kompetenciáiról szóló rövid leírást, amit szükség 

esetén segítségül hívhatnak. 

 Röviden bemutatják a csoport egészének. 

 Közös megbeszélés szempontjai: 

~ mi volt a legnehezebb a feladat megoldásában, miért 

~ a szakemberek munkáját nehezítő tényezők, körülmények 

 

2. Jelentésteremtés 

A pedagógus munkáját segítő egyéb szervezetek, támogatórendszer- szövegfeldolgozás 

 A jelöltek 3-4 fős csoportokban szövegrészleteket dolgoznak fel a pedagógus munkáját segítő 

egyéb szervezetek, háttérintézmények munkájáról Hegedűs Judit (2006) tanulmánya alapján 

(az aktuális változásokkal kiegészítve a szövegrészleteket), melyekről rövid handout-ot 

készítenek az alábbi szempontok alapján: 

~ miben nyújt segítséget 

~ milyen tevékenységi köröket céloz meg 

 A handout-okat kiragasztjuk a falra, a csoportok röviden bemutatják a sajátjukat, majd minden 

csoport körbejár és további kiegészítéseket tehet a másik csoport handout-jához. 

Én azt tudom még ehhez a témához kötődően, hogy… 

  

 

3. Reflektálás 

Körkérdés: Melyik téma (segítő szakember feladatköre, egyéb szervezetek munkája) volt 

a legérdekesebb, leghasznosabb, újszerű, miért? 
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Mely kurzushoz ajánljuk: Pedagógusként az iskola világában 

Háttéranyagok: 

Hegedűs Judit (2006): Segítők segítése. In: Golnhofer Erzsébet (szerk.): Az iskolák belső világa. 

A gyakorlati pedagógia c. sorozat 6. kötete.  ELTE PPK. 48-69. 

mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf 

  

2.2.3 Kapcsolat a szülőkkel 

Tervezett idő: 1,5 óra 

Ajánlott tevékenység: 

 

 1. Ráhangolódás 

A szülő mint partner- a hatékony kommunikáció alapelvei 

 4-5 fős csoportokban egy szituációt kell végiggondolniuk a jelölteknek: tanévnyitó értekezleten 

csoportmunka keretében azt a feladatot kapja a csoport (akik közt vannak munkaközösség-

vezetők, tanárok, osztályfőnök, aligazgató), hogy gyűjtsék össze, hogyan lehet a szülőkkel 

hatékonyan kommunikálni. Válasszanak szereplőket, akiknek a nézőpontjából végiggondolják 

a szituációt. 

 Ehhez megkapják az iskola partnerközpontú működésének alapelvei közül azokat, amelyek a 

szülőkkel, mint partnerekkel való kommunikáció, együttműködés sajátosságaira vonatkoznak 

(Részlet egy iskola minőségirányítási programjából). 

 Kiindulópontunk a pozitív hozzáállás: minden szülő szereti a gyerekét és minden szülő törődik 
a gyerekével! 

 A szülőkkel való kommunikáció az iskola/tanár kötelessége, az ő felelőssége a kommunikáció 
„minősége”. 

 A saját munkánk hatékonysága érdekében fontos „sikeres” kommunikációra törekedni. 

 A hatékony kommunikáció azt jelenti, hogy a szülők és az iskola (szakemberek) között mindkét 
irányban áramlik az információ, a tudás és a szakértelem. 

 A valódi együttműködésen alapuló viszonyban a szülők értik az iskola elveit és céljait, és 
aktívan alakítják is azokat. 

 A szülők és az iskola (szakemberek) sokat tanulhatnak egymástól, így hatékonyabban 
bővíthetik a gyerekek ismereteit, és támogathatják fejlődésüket. 

 

 Közös megbeszélés: a partnerközpontú kommunikáció sajátosságai 

  

2. Jelentésteremtés 

 Az alapelvek átbeszélése után készítsenek a csoportok egy éves ütemtervet, amiben minden, 

az iskolában zajló eseményt beterveznek (pl. évnyitó, felvételi, évzáró, nyílt nap, osztálypénz, 

kirándulás, jegybeírás, adománygyűjtés, dicséret… stb.-minden szinten gondolkodjunk!), s 

minden eseményhez kötődően jelöljék a szülőkkel való kommunikáció lehetséges módjait, 

sajátosságait, mi lehet az üzenet, miben lehet partner a szülő stb. 

  

Iskolai 

események 

Fő 

kommunikátorok 

Mi lehet az 

üzenet? 

Miben lehet 

partner a szülő? 

A kommunikáció 

módja, 

sajátosságai 

http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf
http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf
http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf


 TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

24 

          

  

  

Közös megbeszélés a táblázatok összehasonlításával 

 saját táblázatok kiegészítése 

 

Változatok: a tanár is kitöltheti a táblázatot, ami szintén a közös megbeszélés, összehasonlítás 

alapja lehet, s további szempontokkal gazdagíthatja a téma feldolgozását. 

 

3. Reflektálás 

 A csoportok a táblázatukból válasszanak ki egy iskolai eseményt s a kommunikáció 

módjának, sajátosságainak átbeszélése után tervezzék meg a szülőnek szóló üzenet belső 

tartalmát (írják le néhány mondatban). 

 A másik csoport értékelje az alábbi szempontok mentén, indoklással: 

~ a kommunikáció módjának megválasztása 

~ stílus stb. 

  

Mely kurzushoz ajánljuk: Pedagógusként az iskola világában 

 

2.3 Az iskola mint tanulószervezet, (tanuló) szakmai közösségek 

Rövid leírás: Az intézmények tanulószervezetté válásának, illetve a szakmai tanulóközösségek 

kialakulásának, fejlődésének elősegítése az oktatási intézmények fejlesztése és a pedagógusok 

folyamatos szakmai fejlődése szempontjából egyaránt kiemelt jelentőséggel bír. A 

pedagógusképzésben ez azért különösen fontos fejlesztési terület, mivel vizsgálatok igazolják, hogy a 

saját intézményen belül zajló tanulási folyamatok a magyar pedagógusok szakmai fejlődésében a 

szükségesnél lényegesen kisebb szerepet töltenek be (Scheerens, J. (2010). Teacher’s Professional 

Development. Luxemburg: Office for Official Publications of the European Union.) E területen kiemelt 

szerepe van a pedagógusképzésnek: fontos, hogy az intézményekbe belépő új pedagógusok már a 

tanulóközösségek, tanuló szervezetek kereteiben gondolkodva tervezzék saját szakmai fejlődésüket.  

A téma feldolgozásához a tanárjelöltek eddigi, tanulószervezetben, szakmai tanulóközösségben 

szerzett tapasztalataira építünk, az e közösségekben szerzett tapasztalatokra reflektálva, azokat 

tudatosítva gondolkodunk a közösségben végzett tanulási folyamatok szerepéről, lehetőségeiről, 

formáiról. 

 

Az almodulon belül az alábbi fő témakörök feldolgozása ajánlott: 

 a szervezeti tanulás, tanulószervezetként való működés 

 tanuló közösségek, szakmai közösségek működésének sajátosságai, feltételei 

  

2.3.1 Szervezeti tanulás, tanulószervezet 

Tervezett idő: 90 perc 

Ajánlott tevékenység: 
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1. Ráhangolódás 

Egyéni munka, tanári rávezetés: 

 Mindenki gondolja végig, mit az, amit előző iskolájában (vagy más intézményben, amelynek 

munkáját alaposabban megismerte) melyek voltak azok a jelenségek, amelyet problémaként, 

megoldandó nehézségként érzett. Készítsen listát ezekről az elemekről kis papírokra, legalább 

3-at! 

 Alkossunk párokat, beszéljék meg párban az elkészült listákat. Mindenki ismertesse párjának a 

problémát röviden. Válasszák ki azokat a problémákat, melyeket átalakításokkal, tanulással, 

fejlesztéssel kezelni tudott volna az intézmény! Ezt követően helyezzék el közösen a 

kiválasztott elemeket az alábbi ábrában, a következő kérdések mentén: 

 Ki az, akinek a segítségét igénybe lehetne venni az adott probléma megoldásához?  

 

 

2. Jelentésteremtés 

Alkossunk párokat!  

 A következőkben egy listát olvashat olyan tevékenységekről, melyeket az iskola pedagógusai 

tanulási folyamatainak támogatása érdekében alkalmazhat. (ld. segédlet) Olvassa végig a listát, 

majd beszéljék meg párban, melyek azok a módszerek, melyeket már ismernek, és melyek 

azok, amelyeket nem. Jelöljék a lapon azokat, amelyeket nem ismernek. 

 Beszéljük meg a teljes csoportban azokat az elemeket, amelyek ismeretlenek. (Tanári 

magyarázat) Tisztázzák, mit jelentenek az egyes megoldások. 

 Ismét alkossunk párokat! Feladat: 

 Válasszunk módszereket (min. 2.), melyeket fel lehetne használni, alkalmazni lehetne azoknak 

a problémáknak a kezelésére, melyeket az 1.c. feladatnál összegyűjtöttünk. A választás 

szempontjait is gondolják át! 

 

Külső szakértő

Szakos kolléga

Nem szakos kolléga

szakirodalom
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3. Reflektálás 

 A teljes csoport előtt mindegyik pár legalább egy problémát és az erre adott válaszokat mutassa 

be. A teljes csoport értékelje a megoldásokat. 

 Értékelés, reflexió szempontjai: 

~ problémák komplexitása 

~ javaslatok relevanciája 

~ problémaérzékenység 

 

Mely kurzushoz ajánljuk: Pedagógusként az iskolában, Pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő 

szeminárium 

 

Háttéranyagok:  

 MacGilchrist, B., Myers, K., & Reed, K. (2004). A tanár az „iskolapadban”. In Az intelligens iskola. 

Saage. Elérés forrás http://fszk.hu/images/stories/Az_intelligens_iskola_-_6.fejezet_-

_vgleges.pdf 

 

2.3.2 Tanuló közösségek, szakmai közösségek 

Tervezett idő: 1,5 óra 

Ajánlott tevékenység: 

 

1. Ráhangolódás 

 Kiscsoportban (4 fő) gyűjtsenek össze olyan élményeket, amikor kollégáiktól 

(csoporttársaiktól) tanultak meg valamit a pedagógus szakmával kapcsolatban. Készítsenek 

egy listát nagyméretű csomagolópapírra, ahol felsorolják ezeket az eseteket. 

 Minden csoport ismertessen 1-1 kiválasztott példát a következő szempontok mentén: mit 

tanult a tanuló ebben az esetben, mi volt a tartalom? Hogyan tanult, mi volt a tanulás módja? 

 

2. Jelentésteremtés 

 Az előző csoportokat megbontva hozzunk létre vegyes 4 fős csoportokat. Dolgozzák fel a 

mellékletben található szövegeket szakértői mozaik módszerrel, a kapcsolódó kérdések 

mentén. Ld. segédlet 

 A szövegfeldolgozást követően elemezzük az első szakaszban összegyűjtött tanulási 

helyzeteket, a következő kérdések mentén: 

 Melyik elméleti kereteket alkalmazhatjuk az adott helyzet elemzéséhez? 

 Hogyan helyezhető el az adott elméleti kerethez készített tanulási folyamat-ábrában az adott 

eset során zajló tanulás? 

 

3. Reflektálás 

 Gyűjtsenek csoportban ötleteket, milyen keretek közt lehetne megszervezni az 

iskolákban/óvodákban a csoport által összegyűjtött tanulási helyzetekhez hasonló tanulási 

alkalmak létrejöttét? 

 Mutassák be a gyűjtött ötleteket a teljes csoport számára! 

http://fszk.hu/images/stories/Az_intelligens_iskola_-_6.fejezet_-_vgleges.pdf
http://fszk.hu/images/stories/Az_intelligens_iskola_-_6.fejezet_-_vgleges.pdf
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Mely kurzushoz ajánljuk: Pedagógusként az iskola világában 

Háttéranyagok - Segédlet: 

Kérdések az összes szöveghez:  

 Melyek az adott elmélet fő fogalmai? Hogyan magyarázhatjuk ezeket a fogalmakat? 

 Készítsünk ábrát a tanulás folyamatáról/szintjeiről az elméleti szöveg alapján! 

A szöveg 

Az ismeretgazdagítási folyamat egyik alapkérdése, hogy a személyes ismeretek és tapasztalatok 

hogyan adhatók át hasznosan és eredményesen egy csoport, vagy szakmai közösség és tagjai 

számára, valamint a csoport hallgatólagos ismeretei hogyan alakíthatók személyes ismeretekké és 

tapasztalatokká (Hakkarainen és mtsai 2004). Nonaka és Takeuchi (1995) modellje az ismeretalkotás 

dinamikájával foglalkozik, lényege, hogy az ismeretalkotás a tacit (hallgatólagos, rejtett) és az explicit 

(látható, megnyilvánuló, artikulált) ismeretek közötti interakciókon, átalakulásokon, valamint szintek 

(egyéni, csoport, szervezeti és szervezet közi) közötti átalakulásokon alapul. A modell alkotói 

vizsgálataik és megfigyeléseik alapján az explicit és a tacit ismeretek négy átalakulási folyamatát 

mutatják be: az externalizáció (kommunikáció), a kombináció (elosztás), az interanalizáció (tanulás) 

és a szocializáció (megosztás) folyamatait. Ezek alkotják a ciklikus ismeretalkotás, -megosztás és -

átadás spiráljának négy fázisát. Az externalizációs folyamat – mely az ismeretalkotás központi fázisa 

– során a tacit – hallgatólagos, rejtett – ismeretek explicitté – kifejezetté, artikulálttá – alakíthatók, 

vagyis kommunikációs eszközökkel és módszerekkel kifejezhetők mások által érthető módon, 

szavak, fogalmak, figuratív nyelvi formák, hasonlatok, analógiák, történetek formájában és vizuális 

megoldások segítségével. A kombinációs folyamatok segítségével a már meglévő explicit, vagyis 

artikulálható ismeretek oszthatók meg másokkal, például egy csoport, vagy közösség többi tagjával. 

Az internalizációs folyamatok a csoportban, vagy a közösségben jelen lévő, elérhető explicit 

ismereteket alakítják belsővé, az egyén hallgatólagos ismereteivé. A modell szocializációs folyamata 

pedig a hallgatólagos ismeretek kölcsönös megosztását és átadását segítik. Az ismeretek 

megosztása szoros interakciókon, dialógusokon és csoportokon belüli együttműködéseken alapul. 

Maga a szocializációs fázis közös értelmezést és csoporton belüli bizalmat eredményez. Ezek az 

ismeretfeldolgozási folyamatok gyakran ciklikusan ismétlődhetnek. 

A rejtett ismeretek, vagyis a személyes, szubjektív ismeretek - például a személyes intuíciók, 

elképzelések, értékek -, melyek gyakran egyéni tapasztalatokba és tevékenységekbe ágyazottak, 

nehezen kommunikálhatók mások felé, azonban az ilyen ismeretek sokszor fontosabbak az 

innovációs folyamatokban, noha a gondolkodás nyugati módja túlságosan az explicit ismeretekre 

fókuszál (Nonaka és Takeuchi, 1995).  

B szöveg 

Engeström szerint az innovatív tanulás kritikával, kérdésfeltevéssel és a meglévő tevékenységek 

elemzésével kezdődik. Elméletének egyik központi eleme a dialógusokra, vitákra, feszültségekre, 

közösségen belüli konfliktusokra épülő problémafeltárás és kommunikáció. (...) Az expanzív tanulási 

modell lényege, hogy a tanulás ciklikusan folytatódó cselekvéssorozat, mely kérdésfeltevéssel és a 

felmerülő kérdések kritizálásával kezdődik, helyzetelemzéssel folytatódik, melyet problémamegoldó 

modellalkotás követ, majd új modell kísérletek általi vizsgálata, monitorozása, a benne rejlő 

lehetőségek és korlátok elemzése, gyakorlati kivitelezése, a folyamat értékelése és a folyamatra 

reflektálás, végül pedig az új tevékenységforma állandósítása. Engeström vizsgálatai gyakran tártak 

fel rejtett feszültségeket, zavarokat és ellentéteket az aktuális tevékenységekkel kapcsolatban, 
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melyekkel a résztvevők maguk nem voltak tisztában, azonban ezek a feszültségek reflektív módon 

orvosolhatónak bizonyultak. Engeström tanulási modelljének, valamint Nonaka és Takeuchi 

modelljének szocializációs folyamatai között találunk átfedéseket; ilyen például a konfliktusokat és az 

egyet nem értés lehetőségét hordozó dialógusok és viták alkalmazása. 

C szöveg 

Bereiter (2002) elméletében a fogalmi, kulturális ismeretobjektumok szerepének fontosságát, a 

fogalmi ismeretek bővítéséhez szükséges tudatos erőfeszítés és a szakértelem fejlesztésének 

fontosságát hangsúlyozza. Bereiter a tudásépítést és a tanulást megkülönbözteti egymástól, az új 

ismeretek megfontolt, közös létrehozását a meglévő ismeretek egyéni asszimilációs tanulási 

folyamatától. A tudományos munkában és az üzleti világban a hangsúly az új ismeretek létrehozásán 

és kidolgozásán van, az ilyen kultúrák innovatív szakértői közösségei közös erőfeszítések árán 

oldanak meg problémákat, dolgoznak ki új elképzeléseket és eljárásokat, hoznak létre közösen 

ismeretobjektumokat. Bereiter az ilyen jellegű közös erőfeszítések folyamatait nevezi 

tudásépítésnek. Bereiter és Scardamalia (1993) egy korábbi tanulmányukban az ismeretfeldolgozás 

három szintjét fogalmazták meg: véletlen (nem szándékos tanulás, non intentional learning), melyben 

a tanulás, mint kiegészítő folyamat jelenik meg. Ilyen helyzetekkel találkozhatunk a mindennapi 

életvitelünk során. Egy másik szint a szándékos tanulás (intentional learning), mely során tudatos 

(metakognitív) erőfeszítést teszünk az ismereteink bővítésére. Ezen a szinten szisztematikus módon 

történik az ismeretek és a készségek elmélyítése. A harmadik szint a tudásépítés, mely szakértői 

közösség részeként végzett közös ismeretalkotó és -gazdagító tevékenység. Bereiter modellje 

különös hangsúlyt helyez a hálózatos, tudásépítő technológiák felhasználására, kutatására és 

fejlesztésére. A tudásépítés gondolata tudományos felfedezéshez hasonlítható. A tudományos 

kutatóközösségekre jellemző, hogy empirikus vizsgálatokon alapuló hipotéziseket alkotnak, 

elméleteket és magyarázatokat gyártanak, valamint különböző ismeretobjektumokat alkotnak 

együttműködve, közös erőfeszítéssel. Az ilyen szakértői közösségek tulajdonképpen tudásépítő 

közösségeknek tekinthetők (Hakkarainen és mtsai 2004). 

 

Szakmai közösségek, kollektív gondolkodás és tevékenységek. (é. n.). Elérés 2015. március 6., 

forrás http://elte.prompt.hu/sites/default/files/tananyagok/halozatosodas/ch10s06.html 

 

2.4  Az iskola működése, változás, változáshoz való viszony 

Rövid leírás: 

A képzés során fontos, hogy a hallgatók megértsék az iskolákkal szemben megfogalmazódó külső 

elvárások, állandó változások, az ezekhez való viszonyulás jelentőségét. Tudatosodjon bennük, hogy 

az adott intézmény és tagjainak változáshoz való viszonya, felkészültsége meghatározó, ez alapján 

eltérő változási utak léteznek, az eredmények fenntarthatóságának alapja a képesség a folyamatos 

tanulásra, változásra, az önelemzésre. 

Az almodulon belül az alábbi fő témakörök feldolgozása ajánlott: 

- az iskolát körülvevő, változó környezet kihívásai 

- a változáshoz való viszony szervezeti és egyéni szinten 

  

2.4.1 Változó iskola- a változás külső kontextusai 

Tervezett idő:1,5 óra 

Ajánlott tevékenység: 
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1.Ráhangolódás 

Az iskolával szembeni külső elvárások, kihívások és az erre adott lehetséges válaszok 

 A hallgatók 4-5 soros szövegrészleteket, idézeteket olvasnak az iskolával szembeni 

elvárások, változások, kihívások kontextusairól: Rapos (2011) tanulmánya alapján. 

 Kezdeményezzünk közös beszélgetést a szövegrészletekben, idézetekben megjelenő 

kihívásokról: első körben szabad reagálás alapján, majd irányított kérdések mentén: Pl. 

 Vajon megváltoztatja-e, hogyan, mennyiben az iskola körüli világ változása az osztálytermi 

gyakorlatot is? 

 Ha igen, hogyan reagáljon erre egy intézmény, pedagógus? 

 Ha egy intézmény elköteleződött egy változási folyamat mellett, hogyan tudja azt hitelesen és 

meggyőzően közvetíteni közvetlen környezete felé? 

  

2.Jelentésteremtés 

A tanár egy olyan iskola gyakorlatát mutatja be, meséli el, mely elköteleződött a változás mellett. 

Rapos és mtsai (2011): Az adaptív-elfogadó iskola koncepciója alapján, 70. old. 

 

A hallgatók papíron is megkapják a bemutatást. Feladatuk, hogy 3-4 fős kiscsoportokban töltsék 

ki az alábbi táblázatot, hozzanak példákat a szövegből, magyarázatokkal. 

Témák Példák, 

magyarázatokkal 

 Hogyan gondolkodik az iskola, a különböző szereplők a 

változásokról? 

  

  

 Hogyan gondolkodnak a gyerekekről?   

 Miben érhető tetten az iskola innovativitása?   

 Milyen nehezítő tényezők, körülmények merülnek fel?   

 

Rövid kiegészítő tanári magyarázat (fogalomértelmezés) 

 változás 

 innováció 

 tanulás 

 fejlesztés 

  

3.Reflektálás 

Szituáció  

 Az előzőekben bemutatott iskola igazgatójaként egy tévéadásban beszéljen az iskola 

változásokhoz való viszonyáról, pedagógiai koncepciójáról,  térjen ki a változások adta legfőbb 

kihívásokra, nehézségekre, a helyi közösséggel való kapcsolat javításának lehetséges 

módjaira! 

 

Mely kurzushoz ajánljuk: Pedagógusként az iskola világában 
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Háttéranyagok: 

Rapos Nóra – Kálmán Orsolya – Gaskó Krisztina – Mészáros György (2011): Az adaptív-

elfogadó iskola koncepciója. OFI, Budapest. 

  

2.4.2 A változás helyi kontextusa, a változáshoz való viszony a szervezet és az egyén szintjén 

Tervezett idő: 1,5 óra 

Ajánlott tevékenység: 

1. Ráhangolódás 

Milyen fejlesztést valósítana meg az iskolánk? 

 A hallgatók 3-4 fős csoportokban gondolják végig, hogy milyen fejlesztést valósítanának meg 

szívesen az iskolájukban, melyhez pénzbeli támogatást is kapnak? Az alábbi lehetőségek közül 

választhatnak: 

~ 6-8 évfolyamos gimnázium, magas továbbtanulási arány a felsőoktatásban, innovatív 

pedagógusok, projektoktatás 

~ gyakorlóiskola, együttműködés a tanárképzéssel, közös projektek a képző 

intézménnyel, innovatív pedagógusok 

~ szakiskola, hátrányos térség, nehéz szociális helyzetű diákok, hátránykompenzáló 

programok, hagyományos oktatási formák 

 Majd az alábbi táblázat kitöltésével gondolják végig a fejlesztés folyamatát! 

 

Szakaszok Jellemző kérdések Lehetséges válaszok 
Milyen támogatásra 
lenne szükségünk 

ehhez? 

Belső helyzetfeltárás, igények, 
problémák azonosítása 

Mire építhetünk? Milyen 
igények, problémák 

azonosíthatók az 
intézményben, amire 

válaszolhatunk a 
fejlesztéssel? 

  

Bevonódás 

Kikre számíthatunk a 
fejlesztés során? Hogyan 

tehetnénk érdekeltté, 
vonthatnánk be aktívan a 

résztvevőket a 
fejlesztésbe? Milyen 

nehezítő, segítő 
tényezőkkel kell 

számolnunk? 

  

Főbb fejlesztési célok 
Mik a legfontosabb 

céljaink? 
  

A megvalósítás módja, a 
folyamat lépései 

Melyek lehetnek a 
fejlesztés főbb lépései? 

  

Eredmények/eredményes 

ség 

Milyen eredményekre 
számítunk? Honnan 

tudjuk, hogy eredményes 
volt-e a fejlesztés? 

  

Az eredmények 
fenntarthatósága 

Hogyan segíthetnénk elő 
az eredmények intézményi 

beágyazódását? 
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2. Jelentésteremtés 

A változáshoz való viszony és a változás támogatása – egy lehetséges modell 

 Tanári bemutatás és magyarázat: a tanár bemutatja a CBAM-modellt (Rapos és mtsai, 2011 

alapján, 76. old.). 

  

3. Reflektálás 

Hogyan látom magam innovatív pedagógusként? 

 Megbeszélés 3-4 fős csoportokban saját innovációhoz való viszonyulásukról, szakmai 

terveikről. 

 Megbeszélés/reflexió szempontjai: 

~ látják-e szakmai fejlődési terveikhez kötötten, hogy milyen szempontok határozzák 

meg az innovációról, innovatív pedagógusról való gondolkodást 

 

Mely kurzushoz ajánljuk: Pedagógusként az iskola világában 

 

Háttéranyagok: 

Rapos Nóra – Kálmán Orsolya – Gaskó Krisztina – Mészáros György (2011): Az adaptív-

elfogadó iskola koncepciója. OFI, Budapest. 
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3. MODULOK A GYAKORLÓISKOLÁBAN 

A modul szerepe, helye a képzésben  

A bolognai, majd az új osztatlan képzési rendszer bevezetése következtében a gyakorlóiskolák szerepe 

alapvetően megváltozott. Feladatai egyes területeken csökkentek, máshol növekedtek. 

A modul a tanárképzés azon elképzeléséhez kapcsolódik, amely szerint a pedagógiai-pszichológiai 

képzést egyre inkább gyakorlatorientálttá kell tenni. Ebbe a koncepcióba jól illeszkedhetnek a 

gyakorlóiskolák, ahol gyakorlatközpontú, „terepmunkára” épülő kurzusok, valamint egyéni vagy 

csoportos, folyamatos vagy alkalomszerű gyakorlatok szerveződhetnek a vezetőtanárok, vagy a 

vezetőtanárok és az egyetem oktatói közös vezetésében. 

A modul három tematikai egysége a 8/2013-as EMMI rendelet a tanári felkészítés közös 

követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 2.2 c) pontjában 

megnevezett 3 területet fedi le: 

 az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerés 

 a szaktárgyak tanításával kapcsolatos tevékenységek, 

 a szaktárgyak tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek 

 

Témák 

 

Pedagógusjelöltek lehetséges kérdései 

 

1. Az iskola, mint szervezet 

Hogyan kerülhetek be egy iskolába? Hol hirdetik meg az állásokat? Van-

e állásinterjú? Mire kell figyelni a szerződéskötésnél? Mit jelent a 

közalkalmazotti jogviszony (jogok, kötelességek)?  

Hogyan használják a mindennapokban az iskolai dokumentumokat? 

Hogyan működik egy tantestület? Ki és hogyan segít egy kezdő 

tanárnak? Mit jelent a gyakornoki státusz?  Mit kell csinálnia egy tanárnak 

a tanítási órák megtartásán túl? Mit jelent a heti 32 órás munkaidő-

elszámolás?  

Hogyan működik egy tantestületen belül a kommunikáció? Hogyan 

működik az érdekérvényesítés? Kihez kell fordulni, ha …? Hogyan válok 

majd tagjává a munkaközösségnek? Lesz-e külön munkaközösségi 

feladatom? Előfordulhat-e, hogy azonnal osztályfőnöki feladatokat 

kapjak? Hogyan dől el, hogy milyen osztályokat fogok tanítani? Hány 

órában kell kezdő tanárként tanítanom?   

Van-e a tanárnak a szüneteken kívül fizetett szabadsága? Mikor veheti 

ki a szabadságát? Nyáron (szünetekben) kell-e dolgozni? Kötelező-e a 

nyári táboroztatás? Fogják-e ellenőrizni a munkámat? Ha igen, akkor 

ki(k)? 

2. Az oktatás keretei 

Az iskola pedagógiai programja, helyi tanterve miként épül a Nemzeti 

alaptantervre, a kerettantervekre és az érettségi 

követelményrendszerre? 

Milyen óraszámban tanulják a diákok az adott tantárgyat? Van-e emelt 

óraszámú tanítás (fakultáció)? Milyen óraszervezési formákat 

alkalmaznak a tanórákon az iskolában? Milyen módszereket 

alkalmaznak a tanórákon az iskolában? Milyen IKT eszközök állnak 

rendelkezésre a tanórákon? 



 TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

33 

A tanórai munka értékelésének milyen módjai vannak az iskolában az 

egyes tantárgyaknál?  

Kik a tagjai és hogyan működik a szakmai munkaközösség?  

Milyen szakkörök működnek az iskolában? Milyen iskolán kívüli szakmai 

programokat szerveznek a diákoknak? 

3. A nevelés keretei 

Kihez fordulhatok nevelési tanácsért az iskolában, ha diákjaim között 

beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos 

nevelési igényű diák van? 

Ki irányítja, és ki segíti az iskolában az osztályfőnökök nevelési 

munkáját? Miben tud, és miben nem tud segíteni az iskolapszichológus 

és a fejlesztő pedagógus? Hogyan lehet felvenni a kapcsolatot a 

pedagógiai szakszolgálatokkal? Ki kezeli, és értelmezi a nevelési 

tanácsadóból érkező szakvéleményeket? 

Hogyan készül, miből áll az osztályfőnök éves munkaterve? Hogyan 

készüljek fel a szülői értekezletre? Milyen hatékony formái léteznek a 

szülőkkel való kommunikációnak?  

Mi történik a nevelési értekezleteken? Hogyan kell felkészülni rá? 

Hogyan történik a diákok magatartásának értékelése? 

Mikor és hogyan érdemes szociometriai vizsgálatot végezni a rám bízott 

osztály közösségének vizsgálatához? 

Milyen segítséget, honnan kaphatok, ha társadalmi érzékenyítő 

programokat szeretnék szervezni? 

Milyen módszerek, jó gyakorlatok vannak a diákok szabadidős 

tevékenységének szervezésére? 

Tartalmi-szemléleti koncepció 

A tanárképzés folyamatában a gyakorlati szempontot nem lehet elégszer hangsúlyozni. A pedagógiai-

pszichológiai kurzusokon, valamint a szakmódszertan gyakorlatokon elsajátított elméleti ismeretekhez 

szorosan hozzátartozik azok „működés közben” való megfigyelése, majd kipróbálása. Ez egyrészt 

megtörténik azokon az egyetemi órákon, amelyeken a hallgatók a gyakorlóiskolákba, vagy más 

köznevelési intézményekbe tesznek látogatást, másrészt a szaktárgyi tanítási gyakorlat és az egyéni 

összefüggő gyakorlat alatt a hospitálások során, majd a tanítással. 

A pedagógusképzésben két olyan gyakorlat van, ami teljes időtartamában köznevelési intézményben 

valósul meg, a szaktárgyi tanítási gyakorlat és az egyéni összefüggő gyakorlat. A „gyakorlóiskolai 

modul” mindkét gyakorlathoz illeszkedik, támogatja azt. Nagymértékben segíti a tanárjelölt hallgatókat 

abban, hogy elsajátíthassák azt az attitűdöt, amely arra sarkallja majd őket, hogy majdani pályájuk során 

saját fejlődésüket és a tanulók fejlődésének támogatását mindig tényekre, tapasztalatokra alapozzák. 

Emiatt fontos, hogy a tanárképzés során a neveléssel kapcsolatos pedagógiai-pszichológiai kurzusok 

minél jobban kiegészüljenek a köznevelési intézményekben szerzett tapasztalatokkal, valamint 

pedagógiai vizsgálódásokkal, interjúk, esettanulmányok készítésével és megfigyelésekkel. E 

tevékenységeket a gyakorlóintézményekben dolgozó pedagógusok, pszichológusok, osztályfőnökök, 

nevelési szakemberek vezetik a Pedagógiai és Pszichológiai Kar oktatóival együttműködve. 

 

A modul célja 

A modul segítséget ad a hallgatóknak a felkészülésben a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 2. melléklet 2.2 

pontjában szereplő gyakorlatokra: az iskolában vezető tanár irányításával végzett szakos tanítási 

gyakorlatra, az összefüggő egyéni gyakorlatra, valamint a közösségi pedagógiai gyakorlatra.  
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A modul célja, hogy gyakorlati oldalról, egy működő iskola szemszögéből ismertesse meg a hallgatókkal 

mindazt, amit az elméleti kurzusokon megtanultak. A hallgató az iskolában szerzett tapasztalatok során 

gyakorló pedagógusoktól ismeri meg a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerét. A modullal a 

hallgatók olyan valós, életszerű pedagógiai nevelési esetekkel, problémákkal, helyzetekkel 

ismerkedhetnek meg, amelyek jövőbeni nevelő munkájuk során alapul szolgálhatnak a felmerülő 

nevelési problémák felismerésében, kezelésében és megoldásában. A rendszerezett megfigyelések és 

vizsgálódások során a hallgatók előtt feltárulnak a nevelő munkát segítő szakemberek és intézmények 

feladat- és hatáskörei, problémái, sikerei és kudarcai, a hatályos jogszabályok alkalmazásának 

lehetőségei és korlátai. 

A modul feladatának tekinti felkészíteni a hallgatókat arra, hogy képessé váljanak intézményi 

struktúrában gondolkodni, átlássák a szervezeti egységek (pl. iskolavezetés, munkaközösségek, 

osztályok, szülői szervezetek) közötti kapcsolatokat, és konkrét gyakorlati példákon tapasztaljanak meg 

különböző oktatási módszereket, pedagógiai helyzeteket. Alkossanak véleményt, tudjanak értelmezni 

és értékelni különböző tipikus iskolai helyzeteket. 

A modul megalapozza az összefüggő egyéni gyakorlat nem szakterülethez kötődő feladatait is, 

orientálja a hallgatót a hosszú gyakorlat során megismerendő területek felé. Segítséget nyújt abban, 

hogy a hallgató a későbbiekben sikeresen pályázhasson meg tanári állást, és könnyebben 

beilleszkedjen az iskolai életbe. 

 

Fejlesztendő kompetenciák 

A gyakorlóiskolai modul a törvényi leírásokban megadott tudások, készségek, képességek, 

kompetenciák fejlesztéséhez kíván hozzájárulni (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 2. melléklet és  

326/2013. (VIII. 30.) számú Kormányrendelet). Almodulonként részletezve: 

 

Az iskola, mint szervezet: 

Az iskolavezetéssel, a szakterülethez kapcsolódó munkaközösség vezetőjével folytatott 

esetmegbeszélések, interaktív helyzetgyakorlatok, jó gyakorlatok bemutatása arra irányulnak, hogy a 

hallgató átlássa az iskola szervezeti struktúráját, működését, és ennek segítségével pontosabban meg 

tudja majd határozni saját helyét és szerepét leendő iskolája szervezetében. Cél, hogy példát lásson a 

szakmai együttműködés formáira, a konfliktuskezelés módjaira, a belső kommunikáció működésére, és 

ezeket saját tapasztalataival is összevetve tudatosan szemlélje és értelmezze. Legyen tájékozott a 

közalkalmazotti jogviszony mibenlétéről. Ismerje meg „működésükben” az alapvető iskolai 

dokumentumokat, tudja értelmezni azok funkcióját. 

 

Az oktatás keretei: 

Ez az almodul szorosabban a tanítási órákhoz, a foglalkozásokhoz kapcsolódik. Ebből adódóan a 

leendő pedagógusok számára ezekre területekre jellemző kompetenciákat fejleszti. A tanórák és 

foglalkozások látogatásával, esetlegesen részfeladatok megtartásával a saját pedagógiai tevékenység 

tervezése, a szakmódszertani és szaktárgyi tudás terén, valamint a pedagógiai folyamatok folyamatos 

értékelése területén fejlődnek a tanárjelöltek. A meglátogatott órákat, foglalkozásokat mindig közös, 

reflektív megbeszélés követi, ami fejleszti a hallgatók önértékelését, a véleményalkotó képességét, 

valamint a kommunikációs és szakmai együttműködési kompetenciáját.  

 

A nevelés keretei: 
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Gyakorlati példák, módszerek bemutatásán keresztül a hallgatók olyan eszköztárhoz juthatnak, amely 

támogatja őket a pedagóguspályán a tanulók személyiségének fejlesztésében: pl. egyéni fejlesztési terv 

készítésében, speciális bánásmódot igénylő gyerek fejlesztésében. Konkrét példákat tanulmányozva 

birtokába kerülnek olyan szempontoknak, amelyek segítik őket a tanulócsoportok szociális 

kompetenciáinak fejlesztésében, az iskolai konfliktushelyzetek értékelő elemzésében. Megismerik a 

szakmai szervezetekkel való kommunikáció dokumentumait és formáit, a szülőkkel való kapcsolattartás 

formáit. A konkrét helyzetgyakorlatokon, esettanulmányokon és az iskolai szereplőkkel 

(iskolapszichológus, nevelési igazgatóhelyettes, diákönkormányzati képviselő) folytatott konzultációkon 

keresztül benyomásokat szerezhetnek az intézményen belüli, az intézmény és szülők valamint az iskola 

és a pedagógiai szakszolgálatok közti kommunikáció formáiról, stílusáról és hatékonyságáról. Az iskolai 

szervezet működésének megismerését a gyakorlat során a nevelési kérdésekben kompetens iskolai 

szereplők bevonása támogatja. A tanulók műveltségének, készségeinek és képességeinek 

fejlesztéshez pedig praktikus eszköztár birtokába juthatnak pl. a prevenciós és szabadidős programok 

megismerésén, azokban való aktív részvételen keresztül. A gyakorlat ezen elemei támogatják a 

pályakezdő pedagógusnak a tanulói csoportok, közösségek alakulását, fejlődését segítő 

kompetenciáját. 

 

3.1 Az iskola, mint szervezet 

Rövid leírás:  

Fontos tudatosítani a hallgatókban, hogy tanárként az iskolában egy sokrétű, összetett szervezet 

részévé válnak. A szervezetben való sikeres működéshez ismerni kell magát a struktúrát, szert kell 

tenni/fejleszteni kell az együttműködési és alkalmazkodási készséget, meg kell tanulni megfelelni 

számos elvárásnak (iskolavezetés, kollégák, diákok, szülők). Fontos, hogy a hallgatók működés közben 

lássanak egy ilyen struktúrát, és olyan tapasztalatokra tegyenek szert, amelyeket saját gyakorlatukban 

később alkalmazni tudnak.  

Az almodulon belül a következő témakörök feldolgozása ajánlott: 

 A közalkalmazotti jogviszony létesítése (pályázat, állásinterjú, szerződéskötés),  

 Az iskolai szervezetbe való beilleszkedés, az együttműködés különböző formái, a belső 

együttműködés feltételeit megteremtő dokumentumok 

 

3.1.1 A közalkalmazotti jogviszony létesítése  

(A foglalkozást lehetőség szerint az igazgató és/vagy igazgatóhelyettes(ek) vezessék) 

Tervezett idő: 90 perc 

 

Ajánlott tevékenység: 

 

1. Ráhangolódás: (10 perc) 

A hallgatók írjanak fel egy lapra 3-4 olyan dolgot, amit elmondanának magukról egy állásinterjún, és 

fogalmazzanak meg 3-4 olyan kérdést, amit feltennének az igazgatóval történő első beszélgetés 

alkalmával. 

A leírtak megvitatása: milyen szempontok/ kérdések merültek föl több helyen, vannak-e 

fontosabb/kevésbé fontos információk, kérdések? 
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2.  Jelentésteremtés: (70 perc) 

A foglalkozásvezetővel folytatott beszélgetés a következő témákat érintheti:  

 tanári állás meghirdetése, állásinterjú 

 a közalkalmazotti jogviszony létesítése 

 életpályamodell, előmeneteli rendszer 

 a tanár munkaideje, munkaidő nyilvántartás 

 az iskola életét szabályozó dokumentumok (Pedagógiai Program, SZMSZ, Házirend) 

 

A fenti témákról bevezetésként lehet rövid előadás formájában beszélni, ennek célja az lehet, hogy a 

hallgatók figyelmét felhívjuk néhány fontos dologra, pl:  

 a tanári állásokat kötelező meghirdetni a kozigallas.hu oldalon 

 a közalkalmazotti jogviszonyt érintő kérdésekről tájékozódhatnak a Kjt.-ben (A 

közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény) 

 az előmeneteli rendszer (gyakornoki idő, pedagógus életpálya) működését, a pótlékok 

rendszerét, a pedagógusok munkaidejének beosztását a 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 

szabályozza 

 az álláspályázat benyújtása előtt érdemes tájékozódni az intézményről, a honlapon kötelezően 

közzéteendő dokumentumok alapján (Pedagógiai Program, Helyi tanterv, Szervezeti és 

Működési Szabályzat, Házirend) 

A foglalkozás további részében érdemes kisebb csoportokat szervezni, és a csoportokban egy-egy 

témát alaposabban körüljárni. A csoportvezetők a gyakorlóiskola tanárai vagy egyéb munkatársai (pl. 

gazdasági ügyintéző, a témáktól függően). Javasolt kiscsoportos témák, feladatok: 

 

 Álláspályázatok és motivációs levelek elemzése. Nagyon fontos szempont, hogy a 

pályázatokból minden személyes adatot előzőleg ki kell venni! Amennyiben ez megoldható, 

érdemes néhány valódi pályázatot és motivációs levelet az iskola vezetőjének szerepébe 

helyezkedve megvizsgálni: melyikben mi kelthette fel az érdeklődését, milyen hibákat érdemes 

elkerülni, mit kell mindenképpen kiemelni egy álláspályázatban?  Az adott pályázók közül a 

hallgatók melyiket részesítették volna előnyben és miért?  

 Munkaköri leírások elemzése. Célszerű különböző munkaköri leírások mintáit elemezni: 

szaktanár, osztályfőnök, munkaközösség vezető, iskolapszichológus, stb. A munkaköri leírások 

elolvasása előtt a hallgatók írjanak egy listát, hogy szerintük az adott munkakörökben milyen 

tevékenységeket kell végeznie a tanárnak. Ezt követően olvassák el az egyes munkaköri 

leírásokat, majd vessék össze a saját előzetes feltevéseikkel. A megbeszélés során az 

eltérésekre érdemes fókuszálni: miről nem gondolták, hogy beletartozik az adott munkakörbe, 

mit vettek bele ők feleslegesen? Több vagy kevesebb tevékenységet tartalmaz-e a leírás, mint 

amire számítottak?  

 Munkaidő nyilvántartás elemzése. A 32 órás munkaidő nyilvántartás bevezetését követően 

minden iskola kidolgozta a maga rendszerét arra, hogy a tanárok hogyan tudják igazolni a 

tevékenységeiket. Érdemes megbeszélni a hallgatókkal, hogy milyen problémákat vet fel ez a 

rendszer (miért nehéz nyilvántartani a tanárok munkaidejét, milyen tevékenységeket lehetetlen 

munkaórára átváltani, mérhető-e a valódi munkaóra mennyisége, objektívnek tekinthető-e ez a 

rendszer? stb.) Ezt követően lehet néhány munkaidő-elszámolást megnézni, értelmezni. 
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A kiscsoportos megbeszéléseket követően – ha marad idő – minden csoportból egy választott szóvivő 

összefoglalhatja a többi csoport tagjai számára a saját csoportjában történteket. 

 

3.  Reflektálás: (10 perc) 

A hallgatók fejezzék be a mondatokat: 

 Új információ volt számomra… 

 Meglepett az, hogy... 

 Az elemzett dokumentum(ok)ban tetszett… 

 Jó lett volna még arról is beszélni… 

 Örülök annak, hogy… 

 

3.1.2 Az iskolai szervezetbe való beilleszkedés 

Tervezett idő: 180 perc 

 

Ajánlott tevékenység: 

 

1.  Ráhangolódás (30 perc): 

A hallgatók fogalomkártyákat kapnak. Feladatuk: ha tudják, nevezzék meg, hogy kikből áll és mi a 

feladata az alábbi iskolai szervezeteknek, közösségeknek: fenntartó, iskolavezetés, osztályközösség, 

munkaközösség, SZMK, DÖK (vagy ID), iskolaszék, alapítványi kuratórium (stb). 

A „megoldások” megbeszélése, a hiányzó ismeretek tisztázása.  

Háttéranyag: az adott iskolai szervezetek működésének kereteit A nemzeti köznevelésről szóló 2011. 

évi CXC. törvény szabályozza, a konkrét intézményben való működésüket pedig az iskola Szervezeti 

és Működési Szabályzata írja le. 

 

2. Jelentésteremtés (90 perc): 

A hallgatókat nagyjából egyenlő arányban kisebb csoportokra osztjuk. Az egyes csoportok felkért 

csoportvezetők segítik. Csoportvezető lehet az iskola tanára, munkaközösség-vezető, SZMK-elnök, 

DÖK-elnök, stb., a csoport tematikájától függően. A csoportok különböző iskolai szervezetek 

munkájával ismerkednek meg a csoportvezető segítségével, pl.:  

 szaktárgynak megfelelő munkaközösség 

 osztályfőnöki munkaközösség 

 DÖK 

 SZMK (szülők bevonásával) 

Mindegyik csoportban ugyanazokat a kérdéseket tárgyalják meg: 

 az adott közösségnek hol van a helye az iskola struktúrán belül?  

 kikkel van kapcsolata?  

 kikkel hogyan kell együttműködnie?  

 milyen szakmai feladatai vannak?  

 milyen kommunikációs csatornákat alkalmaznak? 
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  miben eredményes, miben fejlesztendő az adott csoport tevékenysége?  

 a tevékenységük során hol és miből adódhatnak konfliktushelyzetek?  

 hogyan szokták ezeket megoldani? (stb) 

Ötletek a csoportvezetőknek a fenti kérdések megvitatásához: 

 a beszélgetés célszerű kiindulási pontja az iskola éves munkaterve: ebben meg lehet mutatni, 

hogy a tanév során az adott közösségnek mikor van kiemelt feladata 

 össze lehet gyűjteni az adott csoport tevékenységi körét, és ezek közül érdemes kiválasztani 

egyet (pl. DÖK- gólyaavató/iskolanapok, SZMK- támogatói bál, munkaközösség- szakmai 

nap/felvételi stb), amelyet részletesebben megbeszél a csoport. A megbeszélés során érinteni 

lehet a következő szempontokat: mikor kezdődik, mennyi ideig tart a szervezése az adott 

eseménynek, kikkel, milyen módon kell együttműködni a szervezés során, milyen pontokon 

fordulhatnak elő hibák, stb) 

 érdemes konkrét esetek kapcsán rövid esetmegbeszélést tartani, megbeszélni, hogy mit lehet 

tenni adott szituációban, kinek van joga beavatkozni, kinek milyen hatásköre van az iskolán 

belül az adott probléma megoldására. Pl.:  

~ a magyar munkaközösség egyik tagja nem hajlandó felvételi dolgozatokat 

javítani arra hivatkozva, hogy már teljesítette  32 órát 

~ az egyik osztály SZMK-képviselője a szülők nevében bepanaszol egy tanárt az 

igazgatónál, aki túl sokat követel/nem tud fegyelmet tartani/megszégyeníti a 

gyereket 

~ a DÖK olyan elnököt választ, aki a tanároknak nem tetszik, nem szívesen 

működnek vele együtt 

 

3.  Reflektálás (60 perc): 

Mindegyik csoportból egy választott szóvivő beszámol a többi csoportnak arról, hogy melyik szervezeti 

egységgel ismerkedtek meg, és röviden összefoglalja, hogy mit tudtak meg annak iskoali feladatairól, 

működéséről. 

A beszámolók után a reflexiók megfogalmazása pl. az alábbi szempontok mentén: 

 Az általam megismert szervezeti egység működésében jó az, hogy… 

 Az általam megismert szervezeti egység működésében kifogásolható az, hogy… 

 Ennek az iskolának a vezetése figyel arra, hogy… 

 Ennek az iskolának a vezetése nincs tekintettel arra, hogy… 

 Szívesen lennék tagja ennek a csoportnak, mert… 

 Nem szívesen lennék tagja ennek a csoportnak, mert… 

 A tanárok és diákok kapcsolatáról számomra kiderült, hogy… 

 A tanárok és diákok kapcsolatáról számomra nem derült ki, hogy… 

 A szülők szerepe ebben az iskolában…. 

 Ez az iskola innovatív/nem innovatív, mert… 

 

3.2 Az oktatás keretei 

Rövid leírás: 
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A tanári pálya nagyon alapvető része az oktatás, ami nevelés is egyben. Az oktatás a legtöbbször a 

tanórákon valósul meg, de vannak nem tanórai keretei is. Nagyon fontos, hogy a tanárjelöltek lássák, 

milyen tennivalójuk van az oktatás folyamatában, egyrészt magukat miként tudják a tanári hivatásban 

fejleszteni, másrészt tanítványaik fejlesztésében milyen feladataik vannak, mennyire fontos a szerepük. 

Az almodulon belül a következő három nagy témakör ajánlott: 

 A tanórai munka megismerése 

 A mikrotanítás 

 A tanórán kívüli tanulási módszerek bemutatása a gyakorlatban 

 

3.2.1 A tanórai munka megismerése 

Egyéni vagy csoportos hospitálások gyakorlott vezetőtanár(ok) irányításával, előzetes terv, tematika és 

időbeosztás alapján.  

Az óralátogatást megbeszélés előzi meg. A gyakorlóiskola tanárképzési igazgatóhelyettese ennek a 

megbeszélésnek a keretében mutatja be azt, hogy az iskola pedagógiai programja, helyi tanterve miként 

épül a Nemzeti alaptantervre, a kerettantervekre és az érettségi követelményrendszerre. A 

megbeszélés másik részében a szaktanár mutatja meg a tantárgy óraszámi kereteit az iskolában. 

Megfigyelési szempontrendszer alapján az elméletben tanultak gyakorlati alkalmazásának 

megfigyelése órai hospitálás keretében. A bemutató órát mindig reflektív megbeszélés követi. 

Példák megfigyelési szempontokra: 

 Óraszervezési módok, módszerek bemutatása 

 Alkalmazott IKT eszközök 

 Konfliktuskezelés megvalósulása a tanórán 

 Az értékelés módszerei 

 Kommunikációs helyzetek a tanórán 

 A tanulói kompetenciák fejlesztése  

 A sajátos nevelési igényű tanulók differenciált segítése a tanórákon 

 

Tervezett idő: a rendelkezésre álló alkalomszor 90 perc 

Ajánlott tevékenység: 

1. Ráhangolódás:  

A megfigyelési szempontoknak megfelelő tanári kompetenciák jellemzése. A hallgatók ötleteket 

gyűjtenek, hogy az adott téma feldolgozásához ők miként valósítanák meg a megfigyelendő 

szempontokat. (Ötletbörze) Az ötletek, elképzelések közös megbeszélése. 

 

2. Jelentésteremtés 

A csoport – a csoportvezető irányításával - kiválasztja a nyolc kompetenciaterület közül azt vagy azokat, 

amelyikbe, vagy amelyekbe tartozik vagy tartoznak az adott órára megadott szempontok. 

Először minden hallgató egy lapra összeírja ötleteit, hogy ő miként valósítaná meg az órán a 

megfigyelendő tanári tevékenységet.  



 TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

40 

A csoport létszámától függően teljes csoporttal, vagy kisebb csoportokban megbeszélik a hallgatók a 

javaslataikat. 

 

3. Reflektálás 

Javaslatok a reflektív óramegbeszélésen alkalmazható mondatkezdésekre. 

 A tanár célja volt az órán, hogy …………………. 

 A kitűzött célból megvalósultak a következők: ………………… 

 Az eredeti elképzelés helyett a tanár a következőket alkalmazta: ………………. 

 Jónak tartottam a kitűzött célt, mert …………….. 

 Egyetértek a megvalósítás módjával, mert …………………….. 

 Más megoldást javaslok, mert ………………… 

 Más megoldást javaslok, például ……………………. 

Tetszett a megvalósítás módja, de érdemesnek gondolom a következők kipróbálását is …………… 

 

3.2.2 Tapasztalatszerzés a tanórák tartásában például mikrotanítás keretében 

A mikrotanítás a pedagógusi pályára készülés egy speciális, ugyanakkor rendkívül hasznos módja. A 

tanárjelölt nem teljes órát, hanem egy órarészletet tanít csak. Akkor igazán hatékony, ha a 

gyakorlóiskolában, vezetőtanár által irányítottan végzi a gyakorlatnak ezt részét. Példák a mikrotanítás 

szervezésére: a 45 perces órát 2-3 hallgató megoszthatja, egymás után tanítanak, vagy a nagyobb 

létszámú osztályt kisebb csoportokra bontanak, és minden tanárjelölt egy-egy csoporttal foglalkozik egy 

időben. 

 

Tervezett idő: 2x 90 perc 

Ajánlott tevékenység: 

 

1. Ráhangolódás:  

A hospitálások és a reflektív óraelemzések következtében a hallgató már motiváltnak érzi magát arra, 

hogy az eddig látott, elemzett pedagógiai és szaktanári munkát kipróbálja, maga is tartson órarészletet. 

Ha van rá lehetősége, olyan témájú órát választ, aminek a szakmai része nem okoz nagy kihívást, 

inkább a módszertani megoldásokra tuja fektetni a hallgató a hangsúlyt. 

 

2. Jelentésteremtés:  

A hallgatói csoporton belül párok alakulnak a mikrotanítások megtartására. A hallgatók szakmai és 

pedagógiai együttműködését igényli ennek a feladatnak a teljesítése. Megbeszélik, hogy a 45 perces 

órának mi a szakmai és pedagógiai célja, kölcsönösen javaslatot tesznek a megvalósítás módjára. 

Amennyiben egyedül, csak egymás utáni időben tartják a hallgatók az órát nagyon fontos abban 

megegyezni, és be is tartani, hogy mikor váltják egymást. 

A tanárjelöltek óravázlatot készítenek, egyeztetik egymással és a vezetőtanárral. 

3. Reflektálás:  

 Az órában a ……………. részt így akartam megoldani, mert ……………….. 

 Az alkalmazott módszert/óraszervezési módot jónak találtam, mert ………………… 

 A következő változtatásokat tenném az órarészlet menetében: …………………………… 
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 A tanulókkal nagyon jól tudtam együtt dolgozni, mert ………………………….. 

 A tanulók nem voltak együttműködőek, mert ……………………………………… 

 A felkészülésben problémát jelentett ………………………… 

 

3.2.3 Tanórán kívüli foglalkozások 

A tanórán kívüli foglalkozások a tanulás fontos színterei az oktatás folyamatában. A diákok számára 

ezek a tanulási formák általában élményszerűbbek, mint a tanórák. Másik fontos jellemzője, hogy 

legtöbbször a tanuló saját választása, döntése alapján jelentkezik ezekre a foglalkozásokra, így a 

motivációja nagyobb, mint a tanórákon.  

 

Tervezett idő: a rendelkezésre álló alkalmak száma/90 perc 

Ajánlott tevékenység: 

 

1. Ráhangolódás: 

A hallgatók a szakirodalomból összegyűjtik a tanórán kívüli oktatási formákat, és bemutatják egymásnak 

az egyes formák jellemzőit, előnyét, hátrányát. 

A megvalósulás helyszíne alapján két csoportja különíthető el a tanórán kívüli tanulási formáknak: 

 Iskolán kívüli oktatási formák. Például: erdei iskola, tábor, diákcsere, projektek stb. 

 Iskolában történő tanórán kívüli oktatási formák. Például: iskolanap, diákszínjátszás, szakkörök, 

projektek stb. 

 

2. Jelentésteremtés:  

A hallgatók az iskola pedagógiai programjából tájékozódnak arról, milyen tanórán kívüli oktatási formák 

vannak a gyakorlóiskolában, és melyek azok, amelyek a modul ideje alatt ténylegesen zajlanak is. A 

csoport tagjai beosztják egymás között, hogy kik, melyik programra mennek el, és hospitálnak. Minden 

programról rövid, írásos, reflektív elemzés készül, amit közösen megbeszélnek. 

Ha lehetőség van rá, és a hallgatónak is van kedve, az egyes programok szervezésébe, lebonyolításába 

is bekapcsolódhatnak. 

 

3. Reflektálás: 

 A tanórán kívüli foglalkozásokon a következő módszereket figyeltem meg:… 

 A tanulók aktivitására jellemző volt, hogy … 

 Az eredetileg jelentkezett tanulók részvételi aránya az egyes programokon … 

 A projektmódszer előnyei közül a következőket tapasztaltam: … 

 A projektmódszer hátrányai közül a következőket tapasztaltam: … 

 A tanár-diák kapcsolat a tanóraival összehasonlítva … 

 

3.3 A nevelés keretei 

Rövid leírás: 
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A foglalkozásokon a hallgatók a nevelési helyzeteket és problémákat felismerő, ezekhez érzékenyen 

közelítő, változatos módszerekkel feldolgozó gyakorlott, tapasztalatokkal rendelkező és képzett 

szakemberekkel ismerkednek meg. Lehetőség nyílik esetleírásokkal való megismerkedésre, jó 

gyakorlatokba való betekintésre, tanulmányok és interjúk készítésére. Az egyes alkalmak lehetővé 

teszik a szabadidős tevékenység szervezésébe való bekapcsolódást is. Mindezek rendkívül fontosak, 

és hasznosak, hiszen a pályakezdő, gyakornokként dolgozó pedagógus ezekkel a helyzetekkel az első 

percektől kezdve szembesül. Olyan megoldandó feladatok megoldását várja el tőle majdan az iskola, a 

szülő és nem utolsó sorban a tanuló, amelyekre nincsenek kész receptek ugyan, de e foglalkozásokon 

szerzett tapasztalatok kellő alapot nyújthatnak az estekkel való szembenézés képességére, a nevelési 

helyzetek tudatos felismerésére és kezelésére. A gyakornokok (fiatal koruknak, a középiskolai 

diákokhoz közel álló kultúrájuk, érdeklődési körükből fakadóan) sokszor kapnak a diákok szabadidős 

tevékenységének szervezésével kapcsolatos feladatokat, akár teljes feladatkörök felelőseivé válnak – 

mindezt kevés tapasztalattal a hátuk mögött. A konkrét példák, gyakorlatok bemutatása, esetleges 

kipróbálása azonban támogatja pályakezdőket az ilyen típusú feladatokkal való megküzdésben. 

 

A nevelési kérdésekkel foglalkozó foglalkozások az alábbi két témakör köré csoportosulnak: 

 A sajátos nevelési szükségletű tanulók 

 A diákok szabadidős tevékenységének szervezése 

 

3.3.1 A sajátos nevelési szükségletű tanulók 

A hátrányos helyzetű tanulók, a veszélyeztetett gyerekek helyzete és lehetőségei, az iskola 

kötelezettségei és felelőssége. 

A sajátos nevelési igényű (SNI), a beilleszkedési, tanulási és magatartászavarral küzdő tanulók (BTM) 

problémájának megismerése, és a velük való bánásmód lehetőségei. 

 

Ajánlott tevékenységek (időkeret: 3 x 45 perc) 

 

1. Ráhangolódás (45 perc) 

Az iskolapszichológus és/vagy a fejlesztőpedagógus, a nevelési igazgatóhelyettes rövid 

bemutatkozása. Mi tartozik, és mi nem tartozik a munkakörükbe? Mik a leggyakoribb esetek, amelyekkel 

foglalkoznak: a problémák tematizálása, csoportosítása. Mi a hivatalos út az SNI és BTM zavarral küzdő 

gyerekek nevelési problémáinak azonosítására, diagnosztizálására. Mit jelent, mit tartalmaz, és mire 

kötelez a pedagógiai szakvélemény? 

 

2. Jelentésteremtés (45 perc) 

A hallgatók 4 fős csoportokban egy megtörtént és részletesen dokumentált, nevelési tanácsadó 

állásfoglalását és közreműködését igénylő, konkrét tanulóhoz köthető, de anonim, pedagógiai probléma 

tanulmányozását végzik előre megadott szempontok alapján. 

Az esettanulmányban szerepel(het): 

 a tanuló családi környezetének bemutatása 

 a tanulók tanulóközösségben elfoglalt helyének bemutatása 

 a probléma keletkezésének és az egyes események időpontjainak feltüntetése 
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 az észlelők (a tanuló tanárainak) észrevételei, problémái 

 a szülők problémához való közeledésének, és az iskolával folyatott kapcsolatának bemutatása 

 a nevelési tanácsadó vizsgálatának és javaslatának bemutatása 

 a pszichológus/fejlesztő pedagógus munkája, részvétele a probléma kezelésében 

 a pedagógusok fejlesztési tervének, fejlesztő tevékenységeinek, kísérleteinek és 

eredményességének bemutatása 

 

3. Reflektálás (45 perc) 

A hallgatók először kis csoportban reflektálnak az alábbi szempontrendszer alapján a problémára, majd 

a csoport közös állásfoglalását a teljes csoporton belül is ismertetik. 

A hallgatóknak az esettanulmányhoz kötődően az alábbi kérdésekben kell továbbgondolkodniuk és 

reflektálniuk: 

 Milyen kép alakult ki bennük a tanulóról? 

 Az esetleírásban szereplők részvételének értékelése. 

 Megvalósult-e a szakvéleményben javasolt fejlesztés? Ha igen, hogyan, miben, ha nem, mire 

lett volna még szükség? 

 Milyen további javaslataik lennének a probléma kezelésére? 

Fontos, hogy a hallgatók reflektáljanak az egyes megszólalásokra, nézeteiket ezek alapján módosítsák, 

vagy álláspontjukat védjék meg. 

 

3.3.2 A diákok szabadidős tevékenységének szervezése 

Mely pedagógusok feladatkörébe tartozik a diákok szabadidős tevékenységének szervezett keretek 

közt történő koordinálása, irányítása? Milyen jó gyakorlatok alakultak ki az intézményben a szabadidős 

tevékenységek szervezésére? Hogyan vállalnak részt a diákok a saját szabadidős tevékenységük 

szervezésében, hogyan működ(het)nek együtt a pedagógusokkal? A diákönkormányzat munkáját 

segítő pedagógus (DMSP) munkájának megismerése. Az iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) intézményi 

feladatai. 

Ajánlott tevékenységek (időkeret: 2 x 45 perc + 1 x 45 perc) 

 

1. Ráhangolódás (45 perc) 

A DMSP tevékenységének rövid bemutatása. Az iskolai diákönkormányzat (DÖK) működési elvének, 

programjainak (választások, DÖK gyűlések, a tisztségviselők feladatainak, diákparlament) bemutatása. 

A DÖK-tantestület, a DÖK-tanulók viszonyának, kommunikációjának megismerése. 

Az IKSZ szervezési, koordinátori feladatait végző pedagógus munkakörének bemutatása. Az IKSZ 

iskolára háruló kötelezettségének összefoglalása. 

 

2. Jelentésteremtés (45 perc) 

A hallgatók önállóan vagy párosával tájékozódnak a DÖK iskolai munkáját bemutató írásos vagy az 

iskola honlapján fellelhető dokumentumokkal, információkkal, eseményekkel, és/vagy Facebook 

oldalaival a számítástechnika teremben. Az összegyűjtött információkkal kapcsolatosan a működést 

firtató (operatív vagy stratégiai) kérdéseket fogalmaznak meg, és írnak le. 
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A hallgatók 4 fős csoportokban forgószínpadszerűen, interjú módszerével, megismerkednek az iskolai 

diákonkormányzat egyes diáktisztségviselőivel, feladataikról, motivációikról, sikereikről, kudarcaikról. A 

dokumentumok és közösségi oldalak tanulmányozása során felmerült kérdéseikre megpróbálnak 

választ kapni a diákoktól. 

Pl.: 

 Miért és hogyan lett diákönkormányzat képviselő? Hogyan bonyolódott a választás az 

osztályban? Mióta tölti be ezt a tisztséget? Hogyan felel meg az érdekképviseleti feladatoknak 

az osztályban? Milyen konkrét eredményeket tud felmutatni? 

 Pontosan milyen feladata volt egy adott esemény szervezésének kapcsán? 

 Milyen egyéni feladat, felelőssége van az iskolai DÖK munkájában? 

 Mennyire tartja hatékonynak az iskolai DÖK munkáját? 

 Miben ért el intézményi szinten a DÖK sikereket? 

 

3. Reflektálás (45 perc) 

A hallgatók a kérdéseik és az azokra kapott válaszok alapján frontálisan, egyenként megfogalmazzák 

a tapasztalataikat, kételyeiket, javaslataikat a DMSP felé, reflektálnak egymás gondolataira is. 

Gyakorlat (45 perc) 

A hallgatók részt vesznek vagy részt vehetnek egy DÖK által szervezett rendezvényen, esetlegesen 

részt vállalhatnak annak szervezésében, lebonyolításában is a DMSP-vel való együttműködés keretén 

belül. 
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4. ESETMEGBESZÉLÉS 

Az itt megjelenített témák az esetmegbeszélő mint sajátos műfaj illusztrálására szolgálnak, így maguk 

a témák felvetődhetnek az egyes alkalmakkor, de előfordulásuk nem szükségszerű.  

Valamennyi témát a tanárjelöltek hozzák, felvetésük és csoportosításuk lehet oktatói feladat: 

 szakmai kommunikációval, kapcsolattartással kapcsolatos eset  

 a szervezetbe való bekapcsolódáshoz kapcsolódó eset 

 diákkal kapcsolatos eset (tanórai és tanórán kívüli)  

 konfliktus – diákkal, csoporttal, kollégával, mentorral, szülővel 

Az esetmegbeszélőnél nem értelmezhető az almodulokra bontás, hiszen a tartalmat alapvetően a 

résztvevők határozzák meg, a saját eseteiket hozva az esetmegbeszélőbe. 

 

Az esetmegbeszélő modul szerepe a képzésben 

A képzés záró szakaszában az esetmegbeszélő azt a célt szolgálja, hogy a tanárjelölt szakszerűen 

tudja kezelni a mindennapi iskolai gyakorlat során őt érintő kihívásokat. Az esetmegbeszélő ennek 

keretét biztosítja, szakszerű pszichológusi csoportvezetéssel, tartalmilag a tanárjelöltek tapasztalatai a 

meghatározóak. Fontos a csoportban való működés, a csoport támogatása az esetek feldolgozásában, 

az adott alkalomkor történő visszajelzés, a későbbi alkalmakon újra-reflektálás és utánkövetés.  

 

Szemléleti háttér 

Az esetmegbeszélő már műfajánál fogva magában hordozza a tanárképzésben megjelenő 

szemléletnek azt az aspektusát, miszerint a tanárjelöltek folyamatosan dolgoznak saját pályaképükön 

és tanári identitásukon. Az esetmegbeszélő ehhez a munkához egyrészt impulzusokat kínál, másrészt 

kereteket biztosít, harmadrészt támogató csoportot jelent. Az esetmegbeszélő révén megszerezhető 

készségek szintjét, a kimeneti tanulási eredményeket erősen befolyásolják a tanárjelöltek bemeneti 

készségei. 

 

Rövid összefoglaló az esetmegbeszélő sajátos műfajáról, jellegzetességeiről 

Az esetmegbeszélő egy olyan csoportfolyamat, amelyet pszichológus vezetésével zárt csoportban 

végeznek a tanárjelöltek. A csoport zárt jellege szükséges az esetek feldolgozásának kellő 

mélységéhez, hiszen ez a munka a tanárjelöltektől (is) intenzív jelenlétet kíván, nem bírja el a változó 

csoport-összetételt. A csoport keretei a tréningekéihez hasonlóak: fontos jellemző a megszólalás 

önkéntessége; a titoktartás, amely valamennyi résztvevőt köti; a nem minősítő, hanem támogató jellegű 

megnyilvánulások. Mindezen keretekben megjelenő jellemzők hátterében az áll, hogy a tanárjelöltek 

által hozott nehéz helyzetek, problémás esetek, viselkedési sémáik, konfliktusaik és megoldásaik 

reflektív elemzése érzelmileg szabad és barátságos légkört igényel. Ez teszi lehetővé, hogy képesek 

legyenek elemezni az eseteket, felismerni egy-egy megoldás kevéssé adaptív voltát vagy a tényleges 

szándékaiktól való eltérését, illetve a nyugodt reflexiót. Ebben a munkában az eset gazdája mellett a 

csoport tagjai egyenrangú támogató felek, akik aktívan részt vesznek az eset feldolgozásában. 

Csoportmunkáról lévén szó, a csoport állandóan fejleszti kollektív és egyéni probléma feldolgozását. 

Fontos szempont, hogy az esetmegbeszélő során a résztvevő tanárjelöltek megbizonyosodnak arról, 

hogy gondjaikkal társaik azonosulni tudnak.  

Az esetmegbeszélő problémaorientált csoport, fókuszban a tanári működés különböző aspektusai 

állnak, különös tekintettel az érzelmileg megterhelt helyzetekre, amelyekben az érzelmi viszony (a 
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helyzethez, a résztvevőkhöz, illetve a megoldáshoz) nem segíti a tisztánlátást. A nehéz helyzetek 

elemzése és reflektálása segíti a tanárjelöltek kommunikációját, mélyíti az önismeretüket, erősíti tanári 

kompetenciáikat. A folyamatos visszajelzés, amelyet az esetgazda a csoporttól és a csoportvezetőtől 

kap, segíti a reflektív gondolkodás árnyalását. Az esetek feldolgozásakor a csoportvezető épít a csoport 

tagjainak korábban szerzett pszichológiai tudására, előmozdítja az elméleti tudás gyakorlatba való 

átfordítását. Az esetmegbeszélő révén a résztvevők begyakorolják, hogyan érvényesíthetnek egy adott 

probléma megoldása során pszichológiai szempontokat, a csoportban végzett munka révén mélyítik 

pedagógus-önismeretüket.  

Az esetmegbeszélő funkciói 

 a szakmai működésben megjelenő elakadások megértése és átdolgozása 

 a problémák megosztása révén csoport támogatásának megélése 

 pozitív szakmai kontroll (továbblépési lehetőségek) 

 a csoporttagok szakmai munkájának megismerése 

 szakmai identitás formálása és erősítése 

 védelem a szakmai elszigetelődés ellen  

 burnout prevenció 

 szakmai személyiségfejlődés 

 szakmai kommunikáció fejlesztése (Szőnyi 2005 alapján) 

 

Gyakorlati megfontolások 

Az esetmegbeszélő a hallgatók saját eseteinek, problémahelyzeteinek közös, csoportos feldolgozása. 

A folyamat kiemelt pontjai: 

 a csoportba behozandó esetek kiválasztása 

 a választott eset szakszerű, pontos, informatív bemutatása 

 alternatív megoldási javaslatok gyűjtése és értékelése 

 az eset gazdájának saját megoldása - elemzés minősítés nélkül  

 érzelmi viszonyulások kezelése 

 visszajelzések a csoport részéről 

 reflektív elemzés 

 

Az esetmegbeszélő kiscsoportos munkaforma, általában 8-15 fős csoportban működik hatékonyan, 

maximális létszám 15 fő. Érdemes viszonylagos rendszerességgel ütemezni az egymást követő 

alkalmakat, hogy a folyamatok beérhessenek – nem javasolt az egyetlen tömbbe való összevonás, 

hiszen akkor nem tudjuk követni a változást. Kritikus pont az önkéntesség, amint a tréningek esetében 

általában. Az esetmegbeszélő teljesítésének feltétele a tréningekhez hasonló módon az aktív részvétel. 

A csoportvezető részéről nem történik értékelés, a csoporttagok saját fejlődésükre tekintenek reflektív 

módon. 
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5. A PORTFÓLIÓ 

A modul helye a képzésben 

A gyakorlathoz köthető tárgyakon belül meg kell valósítani azt, hogy  

 a portfólió képzésben kialakuló képe összeköthető legyen majd a pedagóguspályán előkerülő 

portfólió-képpel, ne legyen attól, annak működésétől gyökeresen eltérő, 

 már eleve olyan szemlélettel készüljenek a munkák, amelyek segítik a későbbi 

pedagógusportfólió készítését is, 

 a hallgatók értsék és értőn kezeljék a dokumentumok, produktumok reflektálásának, 

fejlődésének és bemutatásuknak szerepét, lényegét. 

A portfólióval egy pedagógus portré születik, ami megmutatja a tanulási folyamatokon túl azt is, hogy 

éppen hol tart a pedagógus vagy a pedagógusjelölt a különböző kompetenciák fejlődésében és milyen 

hitvallása van a pedagógiai folyamatokról.  

 

Tartalmi-szemléleti koncepció 

A konstruktivista tanulásszemléleti irány az egyén tanulásában nagyon fontos szerepet szán az 

információk közötti saját értelem- és rendkeresésnek. A portfólió készítése is erre épít hiszen 

meghatározott szempontok szerint kell bizonyítékokat gyűjteni, és végiggondolni az addigi munkákat, 

mellyel a metakognitív képességek hangsúlyozottan fejlődnek. 

A portfóliók a képzők számára is lényeges információkkal szolgálnak, hiszen sok mindent elárulnak 

képzésről is, és több tanuló portfólióját egybevetve tanításunk, tanulástámogatásunk erősebb-gyengébb 

pontjai is előtűnnek. Körültekintően használva tehát a portfóliók a képzésre is visszahatnak.  

 

A portfólió a szakmai életút különböző szakaszaihoz kötődően különböző funkciókat tölthet be. Jó 

esetben mindig betölt tanulási funkciót (de a bevezetett életpályamodellhez kapcsolódóan pl. az 

értékelési részre helyeződik a hangsúly). Fontos, hogy ne csak egy gyűjtemény legyen, hanem valóban 

a pedagógus folyamatos tanulásának egyik színtere, lehetősége is a benne elhelyezett 

dokumentumokkal együtt, melyek így közel sem csak adminisztrációs céllal kerülnek bele a szakértői 

dossziéba, hanem megmutatják a tanulási folyamatot, és a megszerzett tudást, attitűdöket, egyéb 

tudáselemeket.  

Témák 
Pedagógusjelöltek lehetséges kérdései 

 

1. A portfólió építése, építkezése 

 

cél: a képzés különböző feladatainak és a portfólió 

kapcsolatának megteremtése 

 

 

 

A kompetenciák, indikátorok és az egyes képzési 

szakaszokban, blokkokban, kurzusokon a portfólióba 

kapcsolható anyagok, online és offline szemináriumi 

feladatok kapcsolata 

Kötelező és választható elemek válogatásának 

szempontjai (lásd még a 3. Egyéni fejlődési útvonal 

pontnál) 

Mire jó a portfólió? 

Hogyan tervezzem meg a portfóliómat? Milyen 

szempontokra figyeljek? Miből áll egy portfólió? Mitől 

lesz „jó” a portfólióm? 

Mely produktumokat kapcsoljam be a portfólióba? 

Beilleszthetők-e órai anyagok, produktumok is a 

portfólióba? 
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Az adott feladatokkal, anyagokkal kapcsolatban a 

reflexió módszerei, lehetőségei 

A rendezés elvei, a „fokozatosság” érvényesítése – 

ezzel a tanulási folyamat megmutatása a portfólióban 

Honnan tudom, hogy egy produktum alkalmas a 

portfólióban való megjelenítésre? 

Milyen szempontok alapján válogassak, vagy hogyan 

figyeljek már a kialakítás során a portfólió 

építkezésére? 

Ki(k) támogat(nak) a portfólió rendezésében? Hogyan 

támogat(nak)? 

Milyen szempontok érvényesítése fontos az egyes 

produktumokban? 

2. Reflexiók a portfólióban 

 

cél: A tapasztalatok, dokumentumok, produktumok 

stb., reflexióinak, újragondolási lehetőségeinek 

tanulása 

 

reflektív módszerek 

az elkészült munkák utólagos dúsításának 

lehetőségei a különböző kurzusok újabb szempontjai 

alapján 

Hogyan reflektálhatom az egyes munkáimat, miután 

elkészültek? 

Hogyan teremtsek kapcsolatot az egyes órák 

produktumai között? Milyen szempontok, 

rendezőelvek irányíthatnak ebben? 

Ki és hogyan támogatja a későbbi visszatekintést, 

reflexiót? 

Milyen újabb szempontokat gondoljak át az anyagok 

későbbi reflektálása és korrigálása, továbbfejlesztése 

kapcsán? 

Hogyan mutathatom meg, emelhetem ki, hogy mi az, 

amit utólag (pl. félévek elteltével) alakítottam, 

dúsítottam az anyagon? 

Honnan tudom, hogy mely szakirodalmi kérdések, 

hivatkozások relevánsak és fontosak annyira, hogy 

azokról a portfólióban szót ejtsek? 

Hogyan tudom a gyakorlatban tapasztaltakat az 

elméleti órákra „bevinni”? Ott milyen támogatást 

kapok azok továbbgondolásában? 

Ezeket hogyan jelenítsem meg a portfólióban? 

3. A gyakorlat és az elmélet kapcsolata 

 

Cél: az elmélet és a gyakorlat összefüggéseinek 

megismerése, kölcsönösen egymásra támaszkodó 

hatásainak tudatosítása és mértéktartó kezelése 

 

Az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának 

megteremtésére irányuló fókusz 

Nézetek alakulása az egyes munkák során, a képzés 

előrehaladásában, ezek elemzése 

A tényekre alapozottság szempontjának 

megjelenítése a portfólióban 

Milyen arányban legyen jelen az elmélet és a 

gyakorlat a portfóliós munkáimban? 

Milyen módon vethetem össze az elméletben 

tanultakat és a gyakorlatban tapasztaltakat? 

Mi van, ha ezek nem illeszkednek? 

Hogyan tudom megjeleníteni a gyakorlati 

tapasztalataimat a munkáimban? Milyen módon 

utalhatok vissza rájuk? 

4. Egyéni fejlődési utak lehetőségei:  
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Cél: Az egyéni választási lehetőségek támogatása, a 

portfólióba választható és készíthető anyagokkal 

kapcsolatban. 

Önreflexió és egyéni pedagógiai hitvallás 

Fejlődés és értékelés 

A hallgatók saját pedagógiai hitvallásának 

alakulásának követése az egyes órákon, ehhez 

szempontok. 

Önreflexió és egyéb, saját maga megismerésére 

vonatkozó módszerek, tényekre alapozott módokból 

érkező információk összevetése és reflektálása (Pl. 

gyakorlati tevékenysége mások- tanár, hallgatótárs- 

megfigyelése által, kérdőívekből származó 

információkból). 

Kötelező és választható elemek a tárgyakhoz 

kapcsolódóan (amelyeket az órákon támogatunk és 

készítjük is rá a hallgatókat (Pl. kötelező: sajátos 

nevelési igénnyel foglalkozó anyag, adaptivitás és 

differenciálás megmutatása- csoportos és egyéni 

keretek között, hallgatótárs értékelése gyakorlatra 

vonatkozóan, vezetőtanárral való beszélgetés 

jegyzetelése és reflektálása stb.) 

Egyéni fejlődési terv 

Hogyan tehetem „láthatóvá” pedagógiai hitvallásomat 

a portfólióba csatolt anyagok segítségével? Mit 

emeljek ki, mire fektessem a hangsúlyt? 

Hogyan építsem be és vessem össze a különböző 

forrásokból érkező visszajelzéseket? Mennyire és 

hogyan építsek saját önreflexióimra? Milyen 

szempontokat gondoljak át az egyéni fejlődésemmel 

kapcsolatban? 

Milyen szempontok alapján érdemes választanom a 

szabadon választható feladatok közül? Hogyan 

támogatják ezeket a feladatmegoldásaimat? 

 

 

5.1 A portfólió építése, építkezése 

Rövid leírás (indoklás a témáról): 

 A kompetenciák, indikátorok és az egyes képzési szakaszokban, blokkokban, kurzusokon a 

portfólióba kapcsolható anyagok, online és offline szemináriumi feladatok kapcsolata 

 Kötelező és választható elemek válogatásának szempontjai (lásd még a 3. Egyéni fejlődési 

útvonal pontnál) 

 Az adott feladatokkal, anyagokkal kapcsolatban a reflexió módszerei, lehetőségei 

A portfólió egy szisztematikusan gyűjtött szakértői dosszié a legjobb munkákból, vagy a fejlődés 

bemutatásának szándékával.  

Ha értékelési céllal készül, akkor fontos, hogy szempontok segítsék a döntést a gyűjteménybe 

kerülésről. Tanulási céllal készítve pedig fokozottabb felelősségvállaláshoz vezethet a készítőben. A két 

cél természetesen össze is fonódik és kölcsönösen hatnak egymásra. Egyszerre rugalmas és kötött 

tehát a dokumentumok válogatásának lehetősége, hiszen a dokumentumok megjelenítésével célja is 

van a készítőnek.  

Darling-Hammond és Synder (2000) háromféle dokumentumtípust sorol fel a bizonyításra alkalmas 

dokumentumfajtákra (idézi Falus- Kimmel, 2004, 63): 

 „tanítás során készített dokumentumok (tanítási óra audio - és videófelvételét, kiegészítő 

anyagok, óravázlatok, diákok munkái, dolgozatok stb.) 

 a tanár reflexióit rögzítő anyagok (tanári tanulási napló, reflektív napló stb.) 

 a jelölt tanításáról mások által készített dokumentumokat” 

Barton és Collins (idézi Falus- Kimmel, 2004, 63-64) négy félét: 
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 „jelölt által készített dokumentumok (szemináriumi dolgozat, óralátogatási jegyzőkönyv, 

videófelvételek) 

 reprodukciók, melyek a jelölt életének olyan jellegzetes pillanatait rögzítik, melyek általában 

nem kerülnek rögzítésre, bemutatásra (megbeszélés vezetőtanárral, szülőkkel stb.). 

 nem a jelölt készíti, hanem róla készítik: diákok visszajelzései, vezetőtanár záróértékelése 

 kifejezetten a portfólióba készített dokumentumok: célok megfogalmazása, reflexiók, 

dokumentumokhoz kapcsolt megjegyzések, magyarázatokat”.  

A fentiek alapján javasolható a hallgatóknak, hogy műfaji változatosságra törekedjen és legyen tudatos 

a feladatok készítése során. 

 

Célok, a modulrész a hallgató következő kompetenciaterületeken történő fejlődését célozza: 

 

 Saját fejlődésében nyomon követi a szereptanulás különböző fázisait, azonosítja az egyes 

szakaszokban jelentkező problémákat, képes megfogalmazni továbbhaladási irányokat, és 

ezeknek megfelelően is cselekszik. 

 Ismeri pályaszocializációjának (tanárképzésének) történéseinek elemző technikáit. 

 Tudatosan szemléli pedagógiai nézeteit. 

 Saját attitűdöket, nézeteket elemez a tanári szerepekkel kapcsolatosan. 

 Hatékonyan részt tud venni (érvelni, mások érveit megérteni) szakmai vitában. 

 

Ajánlott tevékenységek 

A Ráhangolódás első gyakorlatát, és 1.2. alpontjának alkalmazását megfontolásra lehet ajánlani a 

képzés korábbi szakaszára, de később, a Kísérő szemináriumkor is alkalmazható. 

 

1. Ráhangolódás: 

Írjuk ki papírcsíkokra a Falus- Kimmel (2004) 66-68.oldalán található dokumentum - típusokat, formákat, 

melyek egy portfólióba kerülhetnek!  

A hallgatók három fős csoportokban rendszerezzék ezeket, csoportosítsák (akár a földön, padon stb.) 

különböző szempontok szerint:  

~ milyen kompetenciának vagy sztenderdnek a bizonyítására alkalmasak, 

~ melyik dokumentum-típussal kapcsolatban merülnek fel bennük a leginkább kérdések, 

kételyek, nehézségek, dilemmák és miért? 

2. Jelentésteremtés: 

Hangosítsunk ki csoportonként egy-egy kérdést és beszéljük meg! 

 

3. Reflektálás: 

 

 Ezt követően egyénileg gondolják végig, hogy mely tevékenységeket, illetve produktumok 

elkészítését tartották a „leghasznosabbnak” a fejlődésükben. Írják fel ezeket egy-egy post it-re 

és egy nagy papíron összegezzük, csoportosítsuk ezeket! 
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 Melyik tevékenységgel, dokumentum- típussal, „nem találkoztak” még, amely így 

végiggondolva valódi hiányt is jelent számukra és amely elkészítése fejlődési lehetőséget 

jelentene számukra 

 (Írják fel ezeket egy-egy post it-re és egy nagy papíron összegezzük, csoportosítsuk ezeket! 

Ezzel a képző is visszajelzést kaphat a különböző produktumokra vonatkozóan, hogy pl. 

mennyire ítélik meg hasznosnak a hallgatók, illetve mi az, ami kevésbé hangsúlyosan kerül elő 

a képzés során.) 

 

További lehetséges feladatok: 

 

Gondolják át, hogy a nemformális és az informális tanulásból hogyan gazdagodtak a pedagógussá válás 

szempontjából lényeges jellemzőkben! Hozzák el az órára azokat a dokumentumokat, produktumokat 

(magántanításból származó, külső szemináriumok, tanfolyamok anyagai stb.)! 

 Beszéljék meg 3 fős csoportokban, hogy miben térnek el ezek a tapasztalataik a formális 

pedagógusképzésben szerzettektől!  

Gondolják végig hármas csoportokban, hogy az alábbi portfóliótípusok közül melyiket próbálnák ki 

diákjaikkal! 

 kompetencia-alapú portfólió: kifejezett célja a kompetenciák bemutatása  

 pillanatfelvétel- portfólió: egy adott pillanatban bemutatni az összeállítót, életének összes 

területére kiterjedően, gyengeségeivel, erősségeivel, további fejlődési út meghatározására 

késztetve  

 tantárgyi portfólió: egy adott tárgyban adott időszak alatt feldolgozott tartalmak és a diák 

munkája, a tanulási folyamat lenyomata 

 tematikus portfólió: több tantárgyban szerzett ismeretek szintetizálása 

 kutatási portfólió: egy kutatási projektet és annak eredményét mutatja be 

 projektportfólió: egy projekt megvalósulásának menetét és benne a diák szerepét mutatja be 

+ eredménymutató, fejlődési, diagnosztikus, kimeneti, felvételi, reflektív portfólió  (Falus, Kimmel (2004), 

15-16.) 

 Beszéljék meg, hogy milyen célokat tudnának megfogalmazni az alkalmazásukra vonatkozóan! 

 Ötleteljenek a lehetséges megoldásokról és az egyes portfóliótípusokba behelyezhető 

portfóliókról?  

A tantárgyi (kurzus) portfólió „működését”, saját maguk által „irányított” változatát ők maguk is 

kipróbálhatják.  

 A Pedagógusként az iskolában című kurzus első vagy második óráján, a tematika és a 

követelmények ismeretében gondolják át, hogy milyen produktumokat tudnának majd az órákról 

kapcsolni, illetve milyen lenyomatokkal tudnák kézzelfoghatóvá tenni a fejlődést? (Pl. 

emlékeztetők az adott órákról, olvasmányélmények, készülés az adott órákra stb.; feljegyzések 

pl. együttműködésről, csoportmunkáról.  

 Készítsenek egy saját értékelő szempontrendszert az egyes munkákhoz, dokumentumokhoz 

(szempontokkal, kritériumokkal stb.)! 

  

 A kurzus közepén tekintsék végig az addig keletkezett dokumentumokat és gondolják át, milyen 

irányban mehetnek tovább! 
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 A kurzus végén reflektálják, hogy mit tanultak belőle, milyen tanulságai vannak, miben lehetett 

volna még jobb az egyes munkák színvonala? 

 

 

Mely kurzushoz ajánljuk: 

Pedagógusként az iskola világában, Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szeminárium 

Háttéranyagok: 

Falus Iván – Kimmel Magdolna (2004) A portfólió, Gondolat Kiadói Kör Kft., Budapest. 

 

5.2 Reflexió a portfólióban 

Rövid leírás (indoklás a témáról): 

A tapasztalatok, dokumentumok, produktumok stb., reflexióinak, újragondolási lehetőségeinek tanulása 

 reflektív módszerek 

 az elkészült munkák utólagos dúsításának lehetőségei a különböző kurzusok újabb szempontjai 

alapján 

Nehéz a portfólió anyagai között fontossági sorrendet felállítani és szerencsére nem is kell, de a 

reflexiók mégis a portfólió talán leglényegesebb elemei közé tartoznak.  

A reflexió többféle nézőpontból megjelenhet a portfólióval kapcsolatban. Az egyik nézőpont, miszerint 

ez a portfólió készítésének egyik szakasza, hiszen a kiválasztott dokumentumokhoz és az egész 

portfólióhoz a választás indokait megvilágító reflexiók csatolása szükséges. Azonban nemcsak ezt az 

„egyszeri alkalomból” születő dokumentumot tekintjük reflektálásnak, reflexióknak. Az anyagok 

újragondolása, az egyes kurzusokban előkerülő új szempontok megjelenítése korábbi anyagokban, 

illetve az ezekkel való dúsítás és újabb tanulási célok kitűzése is reflexiós munka.  

A fenti folyamaton keresztül a nézetek változásának követése, és ezzel a tudatosítása a pedagógus 

egyik legfontosabb feladata. Több reflexiós szintről beszélhetünk, a cél, hogy az adott helyzetek felszíni 

leíró jellegű elmondásától továbblépjenek a hallgatók a kontextusba helyezés, érvelés irányába. 

 

1. A reflektálás tanulását azonban támogatni kell, ami többféle módon megvalósulhat. Ha a képzés 

számára fontos, hogy a hallgatók teremtsenek kapcsolatot a különböző órák között és az egyes 

kurzusokkal gazdagítani tudják addigi munkáikat is (akár visszamenőleg), akkor ezt a képzés 

is meg kell jelenítse pl. az egyes témák új szempontjainak artikulált kiemelésével, illetve ehhez 

kapcsolódó feladatokkal.  

2. A reflektív technikák több formája társas környezetben, társas feltételek mellett alkalmazható. 

Ezek előnye, hogy alakítja a hallgatók (később pedagóguskollégák) kapcsolatait, 

tapasztalatcserére és lehetőséget teremtenek az egymástól való tanulásra. Ezeket a 

technikákat alkalmazva és az ebből születő produktumokat a portfólió lehetséges inputjainak 

tekintve a későbbi tanári együttműködésre való szocializációhoz is adalékokat adunk. 

3. A reflektálás nehéz tevékenység, több ellenállás is előkerülhet. A portfólióba kerülő reflexiók 

készítése (és önmagában bármely reflektálás során) találkozhatunk különböző ellenállásokkal 

(pl. tartanak a az anyagaik kritikai elemzésétől, esetlegesen képzelt vagy valós kitárulkozástól, 

esetlegesen felerősödik a reflektív feladat házi feladat- jellege vagy értelmezése vagy 

bizonytalanok abban, hogy jól alkalmaznak-e egy reflektív technikát (Seresné Busi, 2015). 

Ezekre mindenképpen figyelni kell a reflektálás tanulásának támogatásakor. 
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Célok 

A modulrész a hallgató következő kompetenciaterületeken történő fejlődését célozza: 

 Ismeri a gyakorlat elemző eljárásait. 

 Érti és elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét a pedagógusgondolkodás, gyakorlat 

fejlesztésében. 

 Képes kollégáival elemző beszélgetést folytatni pedagógiai problémákról, kérdésekről. 

 Meg tud írni (szakszerű forrásfeldolgozással) maga választotta témában pedagógiai esszét, 

illetve képes gyakorlati pedagógiai szöveg (pl. pedagógiai programrészlet, SZMSZ, házirend, 

törvény stb.) reflektív olvasására, értelmezéséről számot tud adni. 

 Képes feladatokat megfogalmazni a reflektálás eredményeképpen. 

 

Ajánlott tevékenységek 

A feladat célja az egyes reflektív technikák feldolgozása, fókuszainak megismerése és reflektálása. 

 

1. Ráhangolás (30-35 perc): 

 Mindegyik hallgató válasszon 3-3 reflektív módszert, amit részletesebben szemügyre fog venni! 

Az előkészületek, az átgondolás, a reflektív technika irodalmának megismerése óra előtt 

történjen. Gondolják végig, hogy az egyes reflektív technikák fókuszában mi áll és mire 

alkalmasak a leginkább! Készüljenek írásos lenyomatok pl. gondolattérképek! 

 Az órán 4 fős csoportokban dolgozzanak.  Válasszanak ki a 3 technikából egyet, amit 

bemutatnak a többieknek, mint az adott technika „gazdái”. (Fontos szervezési kérdés, hogy egy 

csoportba úgy kerüljenek hallgatók, hogy mindenki más módszert mutasson be a többieknek!) 

Indokolják, hogy miért éppen az adott reflektív technikát választották! Ezután az adott 

szempontok mentén a bemutatott módszerekről beszélgessenek csoportban is. A 

módszergazda készítsen feljegyzést a megbeszélésről, az elhangzott javaslatokról, ötletekről, 

véleményekről! 

 Az elkészült írásos anyagokat tegyék ki a csoport poszterállványára! Az azonos technikák „egy 

bokorban” helyezkedjenek el! 

 Szánjunk 15 percet a kirakott lenyomatok megtekintésére és arra, hogy legyen a hallgatóknak 

lehetősége kérdezni a technika kidolgozójától.  

(Az órát követően töltsük fel az elkészült feljegyzéseket (vagy a fotókat a feljegyzésekről) a kurzus online 

felületére!) 

 

2. Jelentésteremtés (40-45 perc) 

 A hallgatók gondolják végig 3 fős csoportokban, hogy vajon milyen kérdések fogják őket 

foglalkoztatni 2, 5 vagy 15 év múlva, amikor tanárként stb. kerülnek esetleg elgondolkodtató, 

nehéz helyzetekbe!  

 Szóforgó módszerrel vagy brain storminggal gyűjtsék össze ezeket a kérdéseket, helyzeteket  

 Gondolják végig, hogy az egyes problémahelyzetekhez, azok továbbgondolásához, 

elemzéséhez mely módszer lehet eredményes és miért? Milyen körben lenne érdemes majd 

akkor a reflektálást végezni? 
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3. Reflektálás (10- 15 perc): 

 Kilépőkártya módszerrel adjanak visszajelzést („a legkevésbé ismert, a legizgalmasabb, a 

legnehezebben alkalmazható” stb. szempontok alapján).  

 

További lehetséges feladatok: 

Ha van rá lehetőség, a hallgatók rögzítsék egy-egy órájukat (képi vagy hanganyagként) és a támogatott 

felidézés technikájával elemezzék, gondolják végig azt! 

 

A képzés során vegyék elő újra korábbi anyagaikat és alakítsák azt az anyag elkészülte óta megismert 

új szempontokkal. Olyan megoldást (korrektúra) válasszanak a szerkesztésre, amely tartalmazza és 

meg tudja mutatni a kezdeti megoldásokat és minden javított verziót (akár dátummal is). Fontos, hogy 

az átalakítások tükrözzék a fogalmak alaposabb megértését, vagy a közöttük lévő kapcsolatok 

szélesedését.  

 

A kurzusvezetői javaslatok alapján történt korrekciókkal mutassák meg egy anyag alakulásának 

történetét.  

 

Mely kurzushoz ajánljuk 

Pedagógus az iskola világában, Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szeminárium 

 

Háttéranyagok: 

Hunya Márta (2014) Reflektív pedagógus – reflektív gyakorlat, Oktatáskutató és fejlesztő Intézet, 

http://www.ofi.hu/publikacio/reflektiv-pedagogus-reflektiv-gyakorlat 

Seresné Busi Etelka (2015) Reflektív módszerek, reflektív technikák In.: Hegedűs Judit- Seresné Busi 

Etelka (szerk.) Módszertani kézikönyv a pedagógia szakos tanári képzéshez, TÁMOP-4.1.2.B.2-

13/1-2013-0002 - "A műszaki és humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők 

hálózatának fejlesztése" TÁMOP. 

Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése, Gondolat Kiadó, Budapest. 

Szivák Judit (2010a): A reflektív gondolkodás fejlesztése, Magyar Tehetségsegítő Szervezetek 

Szövetsége, Budapest. 

Szivák Judit (2014): Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok, Eötvös Kiadó, Budapest. 

 

5.3 A gyakorlat és az elmélet kapcsolata 

Rövid leírás (indoklás a témáról): 

Az elmélet és a gyakorlat kapcsolatának megteremtésére irányuló fókusz 

 Nézetek alakulása az egyes munkák során, a képzés előrehaladásában, ezek elemzése 

 A tényekre alapozottság szempontjának megjelenítése a portfólióban 

 

Az elméleti órák és a gyakorlat esetében nagyon fontos az elmélet és a gyakorlat összefüggéseinek 

megismerése, a kölcsönösen egymásra támaszkodó hatásainak tudatosítása és mértéktartó kezelése.  

http://www.ofi.hu/publikacio/reflektiv-pedagogus-reflektiv-gyakorlat
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Fontos, hogy a gyakorlaton készült anyagok elméleti órákon való továbbépítésére (szempontokkal való 

gazdagítására) lehetőség legyen és az elméleti órán készült anyagok gyakorlaton való 

továbbgondolása, és reflektálása is megtörténhessen.  

A köznevelésben gyakori, hogy pedagógusok kutatási programokba kapcsolódnak be és szervezett 

tudásmegosztásban vesznek részt. A kutatás-alapúság irányába úgy mozdulhat el a hallgatók 

szemlélete és hathatja át tevékenységeiket a tényekre alapozott gondolkodás, ha gyakorolhatják 

elemzéseik szakmai alátámasztását, megalapozását (Kálmán - Kopp, 2014, Halász, 2009). A 

mindennapi pedagógiai munkának alapvetése kell legyen, hogy a pedagógus időről időre vizsgálatokat 

végez saját iskolai környezetében, felülvizsgálja, teszteli nevelésről, oktatásról való elgondolásait, 

nézeteit, meggyőződéseit.  

 

Célok: 

A modulrész a hallgató következő kompetenciaterületeken történő fejlődését célozza: 

 Elemzi a saját attitűdjeit, reakcióit a különböző szerepmegvalósításokkal kapcsolatban. 

 Szükségét érzi annak, hogy saját tevékenységét tudományos elemzésnek vesse alá, 

gazdagítsa a saját szaktárgyának tanítására vonatkozó tudományos ismereteket. 

 Megfelelő módszereket alkalmaz az adott probléma megválaszolásához szükséges adatok 

gyűjtése érdekében. 

 Munkája és tanulása során tudatosan támaszkodik a szakirodalmi forrásokra és az új kutatási 

eredményekre. 

 Tisztában van a pedagógiai kutatás alapvető sajátosságaival, módszereivel, eljárásaival 

 

Ajánlott tevékenységek 

 

1. Ráhangolás (kb. 30 perc): 

 Készüljenek a hallgatók az órára azzal, hogy két olyan anyagukat hozzák magukkal, amelyeket 

érdemesnek tartanak a portfóliójukban való megjelenítésre! 

 Az órán először párokban dolgozzanak. Nézzék végig a párjuk anyagait és a sajátjukat is olyan 

szemmel, mintha külső szemlélők lennének!  

 Emeljék ki azokat a mondatokat, amelyek valamilyen módon a nézetekre utalnak. Fogalmazzák 

meg, hogy milyen előfeltevések, hiedelmek, nézetek állnak a mondatok mögött!  

 

2. Jelentésteremtés (kb. 40 perc) 

 Válasszanak ki két-két, számukra kiemelkedően fontos előfeltevést és gondolják végig, hogy 

az így megfogalmazott előfeltevéseket, hogyan tudnák ellenőrizni vagy tetten érni a 

gyakorlatban!  

 Fogalmazzanak meg változatos módszereket az adatok gyűjtési lehetőségeire vonatkozóan! 

 Üljenek össze négyes csoportokba és osszák meg a többiekkel a kettőből az egyik előfeltevést 

és vizsgálati lehetőségeinek ötleteit! Fűzzék tovább az ötleteket közösen a négyes 

csoportokban! 
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3. Reflektálás (kb. 20 perc): 

 A négyes csoportok készüljenek egy 2 perces beszámolóra arra vonatkozóan, hogy melyek 

voltak a leggyakrabban előkerülő kérdések, vagy a legnehezebben ellenőrizhetőek! 

 Írjuk fel ezeket egy nagy papírra!  

 Az összes csoportbeszámolót követően próbáljunk közösen ötleteket hozni és kidolgozni 

ezekre a nyitott kérdésekre is! (Vagy választva belőlük 2-t, a többit pedig online 

csoportfeladatként folytatva.) 

 

Értékelés/reflexió szempontjai 

 az előfeltevések megfogalmazásának egyértelműsége 

 az adatgyűjtési, vizsgálati lehetőségek kidolgozottsága 

 a következtetések mértéktartósága 

 

Alternatívák: 

 Keressenek a hallgatók kutatási beszámolókat, szakirodalmakat, melyek az adott kérdést 

vizsgálták és gondolják újra, egészítsék ki addigi ötleteiket!  

 Végezzék el adatgyűjtéseiket és év végén eredményeikről (megfigyeléseikről, vizsgálataikról) 

5 percben számoljanak be az órán a hallgatók a többieknek! 3-3 percet hagyjunk a rövid 

csoporttársi hozzászólásokra is! 

 

Mely kurzushoz ajánljuk 

Pedagógusként az iskola világában, Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szeminárium 

 

Háttéranyagok: 

Falus Iván (szerk., 1996) Bevezetés a pedagógiai kutatás módszereibe, Keraban Könyvkiadó, 

Budapest.  

Falus Iván- Ollé János (2008) Az empirikus kutatások gyakorlata, Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

Szokolszky Ágnes (2004) Kutatómunka a pszichológiában, Osiris Kiadó, Budapest. 

Halász Gábor (2009): Tényekre alapozott oktatáspolitika és oktatásfejlesztés. In: Pusztai Gabriella – 

Rébay Magdolna (szerk.): Kié az oktatáskutatás. Tanulmányok Kozma Tamás 70. születésnapjára. 

Csokonai Könyvkiadó. Debrecen.187-191. o 

 

5.4 Egyéni fejlődési utak lehetőségei 

Rövid leírás (indoklás a témáról): 

Az egyéni választási lehetőségek támogatása, a portfólióba választható és készíthető anyagokkal 

kapcsolatban. 

 Önreflexió és egyéni pedagógiai hitvallás 

 Fejlődés és értékelés 
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A témát érintettük a pedagógus szerepeknél már, de itt is kitérhetünk rá, hiszen a portfólió alapvetően 

egyéni műfaj. A feladatok választási lehetőségének felkínálásával biztosíthatjuk, hogy a hallgatók saját 

fejlődésüket kompetensen éljék meg és maguk is befolyásolhassák. Így az egyéni tanulási út- és 

feladatválasztásaik - során érvényesíthetik, ha úgy érzik, hogy egyik vagy másik kompetenciában 

kevésbé haladtak előre és további elmélyülésre van szükségük. 

Célok: 

A modulrész a hallgató következő kompetenciaterületeken történő fejlődését célozza: 

 Saját attitűdöket, nézeteket elemez a tanári szerepekkel kapcsolatosan. 

 Elkötelezett az olyan tartalmi szabályozás mellett, amely elősegíti az egész életen át tartó 

tanulásra való felkészítést, az alkalmazható tudásrendszerek fejlesztését, a 

kompetenciaközpontú oktatás kibontakozását. 

 Saját tevékenységét elemzi a szakirodalomból szerzett tudása tükrében, képes ezen tudás 

alapján megalkotni saját adekvát pedagógusszerepeit. 

 Saját fejlődésében nyomon követi a szereptanulás különböző fázisait, azonosítja az egyes 

szakaszokban jelentkező problémákat, képes megfogalmazni továbbhaladási irányokat, és 

ezeknek megfelelően is cselekszik 

 Képes feladatokat megfogalmazni a reflektálás eredményeképpen. 

 Saját pedagógiai tapasztalatokat feldolgozza a tanult elemző módszerek alkalmazásával 

 

Ajánlott tevékenységek 

Hármas csoportokban mutassák be egymásnak az értékelési portfólióba szánt munkáikat! A többiek 

ötleteljenek, fogalmazzanak meg javaslatokat, hogy 

 milyen munka mondana még többet a portfólió készítőjéről,  

 milyen munka gazdagítaná a portfóliót, mivel lenne érdemes kiegészíteni az eddigi gyűjteményt 

és még színvonalasabbá, komplexebbé tenni azt!  

 Alternatíva1.: A kiscsoport két tagja választhat a többi, egyelőre csak a munkaportfólióban 

meglévő anyagból, hogy melyik az az egy, amit még mindenképpen beletennének a portfólióba 

hallgatótársuk helyében. 

 

Reflektálás:  

 A többiek hozzászólásai arra mutattak rá, hogy…” 

 „A többiek választásaiból azt látom, hogy …” 

(A hallgatók egyénileg gondolják végig, hogy amennyiben nincs ilyen dokumentumuk, akkor hogyan 

tudnák pótolni; vagy betervezni, hogy a gyakorlat során a dokumentumok, tevékenységek 

választhatósága esetén figyelni fognak rá.) 

Alternatíva 2.: A hallgatók párokban dolgoznak. Az elhozott munkaportfóliókból azt kell kiemelni, hogy 

melyik az a 3 dokumentum, amely a legtöbbet mondja a portfóliógazda kompetenciáiról, pedagógiai 

hitvallásáról.  

 

Mely kurzushoz ajánljuk 

Összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő szeminárium 
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Háttéranyagok: 

Szivák Judit (2014): Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok, Eötvös Kiadó, Budapest. 

6. Melléklet 

6.1 Kapcsolódó blokk leírása - Felkészülés a tanári mesterségre tantárgyblokk 

 

A tantárgyblokk célja 

A tantárgyblokk célja, hogy a hallgatóknak támogatást nyújtson ahhoz, hogy tudatosan készüljenek a 
tanárrá válásra; formálódjon, differenciálódjon pályaképük, szerepértelmezésük, valamint a képzés 
folyamán alakuljon, tudatosodjon a hallgatók tanári öndefiníciója.  

A hatékony pedagógiai munka alapfeltétele, hogy a pedagógus törekedjék arra, hogy önismeretét 
fejlessze, az ebből származó releváns tapasztalatait tanulja meg átültetni a gyakorlatba, fogadja el a 
reflektív gondolkodás jelentőségét munkájában, és rendelkezzen a saját pedagógiai gyakorlatának 
elemzését, megértését és feltárását segítő módszerekkel, technikákkal. Ebben a folyamatban kiemelt 
jelentőségű a kezdő pedagógus, pedagógusjelölt számára, hogy a képzés záró szakaszában képes 
legyen egyedi helyzetekben adekvátan alkalmazni a képzés egésze során elméletben megtanultakat, 
és segítséget kapjon pedagógiai tevékenységének elemzéséhez, fejlesztéséhez. Lényeges továbbá, 
hogy a megélt és elemzett pedagógiai tevékenység segítségével a hallgató tudatosítsa saját 
pedagógusszerep-felfogását, elképzeléseit leendő munkájáról. 

A tantárgyblokkot alkotó kurzusok egy része a tanári hatékonyság különböző aspektusaira fókuszál, és 
közös bennük az, hogy gyakorlat során megélt és virtuális pedagógiai helyzetek megoldását és a 
hallgató ezekre való reflektálását ösztönzik, segítik. Így a tantárgyblokk célja, hogy a tanítási gyakorlatok 
során előforduló pedagógiai tevékenységek megvalósításában, a különböző helyzetek megértésében, 
kezelésében és az ezekről való elemző gondolkodásban támogatást nyújtson a hallgatónak.  

A tantárgyblokk másik hangsúlyos eleme, célja továbbá, hogy a hallgatók tudatosan készüljenek az 
iskolában, mint szervezetben való működésre. Saját diákként és pedagógusjelöltként szerzett 
tapasztalataik átgondolásán, feldolgozásán és reflektálásán túl, illetve annak talaján alakuljon ki a 
folyamatos szakmai fejlődés és önfejlődés igénye. Legyenek képesek az iskoláról, mint szervezetről 
(munkahelyről) gondolkodni. Tapasztalják meg, értsék és tudatosan szemléljék a mai iskola működési 
folyamatait, innovációs lehetőségeit, szervezeti csoportjait, partnerközösségeit, azok működési 
mechanizmusait és tudják értelmezni helyüket, szerepüket ebben a világban. Tudatosan használják 
azokat a diagnosztikus, fejlesztő és kommunikációs módszereket, stratégiákat, melyek a szervezetben 
való működés eredményessége szempontjából fontosak. 

A blokk célja továbbá, hogy hozzájáruljon a jelöltek IKT kompetenciájának fejődéséhez és annak 
pedagógiai kontextusban történő értelmezéséhez. 

A fenti két fő fókusz: az egyén saját(os) pedagógiai rendszerének megismerése és folyamatos 
monitorozása, valamint a közösségekben, tanulóközösségben, szervezetben való működés együttes 
megértése segítheti a hallgatót abban, hogy elfogadja és saját tevékenységében is értelmezze a 
pedagóguspálya többszörösen is rendszerszerű megközelítését. 

 

A tantárgyblokk szerepe a tanári felkészítés folyamatában 

A tantárgyblokk a képzés két nagyobb szakaszán jelenik meg. Egyrészt a blokk kurzusai lezárják a 
pedagógiai-pszichológiai képzés első 6 félévét, tanulási helyzeteiben szintetizálják és alkalmazzák a 
tanári feladatok megoldásához szükséges pszichológiai-pedagógiai tudást. Másrészt a képzés záró 
szakasz tárgyai – a képzési időtől függően – a 9-12. félévben az összefüggő egyéni gyakorlat során 
támogatják a hallgatót szakmai fejlődésében, az önálló, autonóm szakmai döntések megoldások 
meghozatalára való felkészülésben, valamint egyéni szerepértelmezésben.  

A Felkészülés a tanári mesterségre tantárgyblokk fókuszában a jelölt saját szakmai fejlődése áll, s ezzel 
egyben formális keretet is teremt annak reflektálására, a fejlődési út tudatos tervezésére, értékelésére. 
E tekintetben e tantárgyblokk a képzést záró értékelési portfólió fontos előzményének, támogatójának 
tekintendő. A tantárgyblokk szerves kapcsolatot mutat a Személyiségfejlődés és egyéni 
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sajátosságok tantárgyblokkal, az ott átgondolt pedagógiai tapasztalatokra, nézetekre, a 
személyiségfejlődésre vonatkozó megtanult tudással, a Társadalmi és társas viszonyok tantárgyblokkal 
a tekintetben, hogy épít annak szociológiai, neveléselméleti, társadalomlélektani, történeti aspektusaira, 
s azokat értelmezi a pedagógusszerepek nézőpontjából. Szoros kapcsolatot mutat továbbá a Tanulás, 
tanítás és adaptivitás tantárgyblokk tantárgyblokkal- a pedagógus pedagógiai szerepeinek és 
feladatainak komplex értelmezése okán. 

 

A tantárgyblokk során fejlesztendő kompetenciák 

A tantárgyblokk tartalmi nagyságával, és a képzésben elfoglalt helyén keresztül a tanári kompetenciák 
jelentős részét támogatja, ennek keretein belül a hallgató egyéni tanulási folyamata határozza meg, 
hogy mely kompetenciák terén nyílik lehetősége jelentősebb fejlődésre. A tantárgyblokk kurzusai 
kiemelten foglalkoznak “a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás” kompetenciák 
képesség komponenseinek fejlesztésével és támogatásával, valamint felkészítik a hallgatót a modern 
információs és kommunikációs technológia eszközeinek alkalmazására. Valamint hangsúlyos szerepet 
kap a elkötelezettség és felelősségvállalás  a folyamatos szakmai fejlődés igényének kialakítása. 
Konkrétan: 

 

Ismeret 

7. kompetencia 

 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a 
továbbképzés lehetőségeiről. 

 Tájékozott a szülőkkel és pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai 
intézményekkel, civil kezdeményezésekkel való együttműködés módjairól.  

 Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai és pedagógiai elméleteket, 
a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat.  

 Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. 

 Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs forrásokról, 
szervezetekről.  

 

Készség/képesség 

1. kompetencia 

 Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes. 

 Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges bánásmódot 
igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot 
nyújtani. 

2. kompetencia 

 Képes a konfliktusok hatékony kezelésére.  

 

4. Kompetencia 

 Képes a szaktárgya tanulása-tanítása során felhasználható nyomtatott és digitális 
tankönyveket, taneszközöket, egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni, a konkrét céloknak 
megfelelően kiválasztani (különös tekintettel az információ-kommunikációs technológiára). 

5. Kompetencia 

 Képes a hagyományos és az információ-kommunikációs technikákra épülő eszközök, digitális 
tananyagok hatékony, szakszerű alkalmazására. 

7. kompetencia 
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 Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását.  

 Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére.  

 Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni, 
felhasználni.  

 Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit, és ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer 
megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására. 

 Jól tájékozódik a pedagógiai és szaktárgyi szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e 
területek kutatási, fejlesztési eredményeit. 

8 kompetencia 

 Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására. 

 Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. 

 A végzett tanár jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális 
kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában. 

 

Attitűd 

1. kompetencia 

 A szakképzett tanár törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek megfogalmazására. 
Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. 

 Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit 
biztosítani minden tanuló számára.  

7. kompetencia 

 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása illetve megoldása érdekében 
szakmai segítséget kérjen, elfogadjon. 

 Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, testi" lelki egészségének 
megőrzésére, és ehhez nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. 

 Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását. Törekszik 
tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. 

 A végzett tanár pedagógiai helyzetekben törekszik az együttműködésre, kölcsönösségre, 
asszertivitásra, segítő kommunikációra. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák 
feltárása, megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. 

 Kész együttműködni a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival.  

 Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, 
szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.   

 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára 

 

A tantárgyblokk tartalmi elemei 

 pedagógus szerep 

 tanár-diák interakció  

 a hallgatók saját iskolai tapasztalatai alapján előforduló legkülönbözőbb pedagógiai helyzetek 
megértése és sikeres megoldása 

 a tanári pályán előforduló tipikus konfliktusok és nehéz helyzetek értelmezése és feldolgozása 

 a gyakorlatok egészének reflektív elemzése, értékelése 

 az IKT-s eszközök hatékony alkalmazása a tanítási folyamat támogatására 

 pedagógusként az iskola szervezetében, pályakezdés 
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 az értékelési portfólió és az egyéni szakmai fejlődés elméleti és gyakorlati kérdései 

 az önkéntesség szerepe, lehetőségei a tanári szakmában a közösségi gyakorlaton keresztül 

 

A tárgy, melyekhez a blokkzárás közvetlenül kapcsolódik: TANO-321 Az összefüggő egyéni 
gyakorlatot kísérő pedagógia-pszichológia szeminárium 

Blokkzáró feladat:  

A szakzáró portfólió tervezett dokumentumai alapján összegző reflektív elemzés készítése: 

 a tanári felkészülés egészéről;  

 a pedagógus szerep előzetesen elképzelt és megélt alakulásáról; 

 a pedagógiai helyzetek szereplőivel való együttműködés és kommunikáció 
tapasztalatairól; 

 és a kompetenciák fejlődéséről. 

A reflexió terjedelme nincs megkötve, de jellemzően öt - hat oldal. 

 

A blokkzáró feladat a reflexió szempontjából: 

Komplex, a szakmai fejlődés és a tanulási eredmények szempontjából összegző elemzés készítése, 
melyben szerepet kap a szakmai felelősségvállalás értelmezése is. A reflexió dialektikus szintje (lásd 
Taggart – Wilson, 2005). 

A blokkzáró értékelése: 

A reflexiót a szeminárium vezetője az értékelés részeként szövegesen (írásban, vagy szóban) értékeli.  

Az értékelés szempontjai megegyeznek a portfólió értékelésnél meghatározott szempontokkal. Az így 
készült reflexió, vagy annak az oktatói értékelés alapján átdolgozott változata megegyezhet a szakzáró 
portfólió záróreflexiójával, de a hallgató személyes döntése alapján új reflexiót is készíthet a szakzáró 
portfólió számára. 

 

A tantárgyblokk tanegységei és előfeltételei 

kód cím jelleg é.f. kr 
h.  

ósz. 

ajánlott 

félév 
előfeltételek 

TANO-

302 

Közösségi gyakorlat gy min 1  4–12 TANO- 

309 

  

TANO-

314 

Korszerű tanári mesterség – 

IKT 

szem gyj 3 2 5-8 TANO-313 (Tanulás, 

tanítás és adaptivitás 

tantárgyblokk) 

TANO-

115 

A pedagógus szerep 

pszichológiai nézőpontból 

ea koll 1 1 5 TANO-

106 

  

TANO-

216 

Tanári hatékonyságfejlesztő 

tréning 

gy min 1 2 6 TANO-313 (Tanulás, 

tanítás és adaptivitás 

tantárgyblokk) 

TANO-

319 

Esetmegbeszélés szem min 1 1 11-12 TANO-

422 

  

TANO-

320 

Pedagógusként az iskola 

világában 

szem gyj 2 2 11 TANO-

422 

  

TANO-

421 

Az összefüggő egyéni 

gyakorlatot kísérő 

szem min 1 1 12 TANO-

323 
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pedagógia-pszichológia 

szeminárium 

Horizontális szempontok a tantárgyblokkban: 

 Egyéni bánásmód: a hallgató egyedi tapasztalatainak, hozott tudásának figyelembe vételében, 
valamint a tanítási feladatok során a tanulók egyéni sajátosságaira fókuszálás (adaptív, 
differenciált tanulásszervezés) formájában jelenik meg.  

 Egyéni fejlődés támogatása: kiemelten jelenik meg a tantárgyblokkban mivel célja, hogy a 
hallgatók által “hozott” élményeket, tapasztalatokat értelmezve tudatosítsa az egyéni fejlődési 
utak felelős vállalását, és segítse az arra (is) építő tanulást. Erre konkrét feladathelyzetek 
irányulnak (pl: egyéni fejlődési feladatokat határozzanak meg). Fontos alapelv, hogy elfogadjuk, 
hogy a hallgatók különböző kompetenciastruktúrákkal, és ebből kiindulva eltérő fejlődési 
szükségletekkel, kérdésekkel, igényekkel bírnak és ezeket minél komplexebben figyelembe is 
vesszük a tanárrá válásuk támogatása során.  A záró értékelési/fejlődési portfólió 
összeállításának és értékelésének támogatása is ezt a horizontális szempontot erősítő elem. 

 Reflektivitás: a tantárgyblokk kurzusainak jellemző tanórai tevékenysége a reflektív 
beszélgetés, valamint a tanulási feladatok szintjén is megjelennek a reflektivitást ösztönző és 
fejlesztő módszerek. A hallgató önreflexiói mellett jelentős szerepet kapnak a társaktól és az 
oktatóktól kapott visszajelzések, valamint a reflektivitás igen hangsúlyos portfólió írásakor, 
értékelésekor is. 

 Tényekre, adatokra alapozott pedagógiai tevékenység: Ennek megértéséhez járul hozzá, hogy 
a Pedagógusként az iskola világában című tanegység keretében és a Közösségi gyakorlaton 
egyaránt konkrét megfigyeléseket végezhetnek a különböző terepeken a hallgatók. A 
megfigyelésen kívül nagy hangsúlyt fektetünk az adatok gyűjtésének rendezett lehetőségeire, 
elemzésére, egyfajta kutató tanári attitűd, szerep épülésére. Ezen kívül a kurzusok során 
alkalmazott reflektív megbeszélések a hallgatók saját tapasztalataira, tényszerű 
megfigyeléseire, ezek szempontok szerinti elemzésére alapoznak. 

 LLL: a hallgató az elvégzett tevékenységek, feladatok során saját fejlődésének értelmezésével, 
valamint a rendszeres, több szempontú és több résztvevőtől származó visszajelzések révén 
elsajátítja az önreflexió képességét, amely nélkülözhetetlen eleme a hatékony tanulásnak. A 
reflektív beszélgetések és az önreflexiós tevékenységek során a hallgatóban nem csak 
erősségei tudatosulnak, hanem azt is végiggondolja, mely területeken érdemes 
továbbfejlesztenie önmagát, így a tantárgyblokk kurzusai az élethosszig tartó tanulás igényének 
kialakulását is szolgálják.  

Javaslat a tantárgyblokkok elmélyítést és az egyéni tanulási utak támogatását szolgáló 
lehetőségekre, különös tekintettel a szabadon választható kreditek felhasználására 
A tantárgyblokk elmélyítéséhez egyrészt a saját pedagógiai szerep értelmezéséhez, differenciálásához 
kötődő kurzusok kerülnek meghirdetésre. Ezen kurzusok keretében lehetőség nyílik különböző 
módszerek (pl. a drámapedagógia, relaxációs technikák közül az autogén tréning) szakmai önismeretet 
támogató működésének kipróbálására, illetve olyan témák feldolgozására, mint pl. a kezdő pedagógus 
dilemmái, munkajogi kérdések, a pedagógus társadalmi megítélése, a tanár szerepe a 
tehetséggondozásban vagy saját kreativitásának fejlesztése, módszertani praktikák, pedagógiai 
helyzetek, pedagógiai megoldások, önismeretfejlesztés, reflektív technikák tanároknak, tanulóknak. 

A tantárgyblokk elmélyítésének másik iránya a különböző partnerekkel, szereplőkkel történő 
együttműködés értelmezése, fejlesztése pl. kapcsolatok a szülőkkel, civil szervezetekkel, szakértőkkel. 

A blokk lehetőséget kíván nyújtani azoknak a hallgatóknak is, akik érdeklődnek a tanárság 

kérdéseinek problémaközpontú, kutatási orientációjú megközelítése, esetlegesen az Országos 

Tudományos Diákköri munka iránt, számukra támogató kurzust hirdetve. 
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Tantárgy neve: TANO-214 Korszerű tanári mesterség – IKT Kreditszáma: 3 

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: szeminárium, 2 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 5-8. félév 

előtanulmányi feltételek (ha vannak):  

TANO-313 (Tanulás, tanítás és adaptivitás tantárgyblokk) 

Szükséges előzetes tudás:  

- óravázlat készítése 
- oktatási módszerek, különös tekintettel a differenciálásra és a kooperációra 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor 
informáló leírása 

A tantárgy célja: 

 A tanári mesterszakon tanuló hallgatók felkészítése a tanári pálya során használható web 
2.0-ás eszközök és internetes szolgáltatások alkalmazására. A kurzus elsődleges célja, hogy 
az IKT eszközök oktatásban való használatának didaktikai vonatkozásait közelebbről 
megismerjék a hallgatók, és a megismert eszközöket képesek legyenek a saját és mások 
tanulási folyamatainak támogatására használni. 

 A félév kontaktóráin a tanítási-tanulási folyamatot támogató online alkalmazásokat mutatunk 
be, amelyek elsősorban az online tanulási környezet módszertani jellemzőinek 
megismeréséhez járulnak hozzá. A kurzus teljesítéséhez kapcsolódó feladatok kiemelt célja 
a mindennapi tanítási gyakorlathoz való illeszkedés, és a tanári önreflexió fejlesztése. 

 Az óra célja továbbá egy a kurzus témájához kapcsolódó tartalmon keresztül a saját tanítási 
sajátosságok megismerése, a tanítási helyzet kipróbálása, elemzése (mikortanítás). 

 

A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök: 

 A web 2.0 alapjai. Elméleti és a gyakorlati felhasználás bemutatása oktatási környezethez 
kapcsolódóan. Digitális generációk - információs társadalom hatásai: az iskola és az oktatási 
folyamat résztvevőinek szerepváltozásai 

 A személyes tanulási környezet (PLE) 

 IKT alapú óratervezés. Mikrotanítás 

 Információmenedzsment és időgazdálkodás, RSS és blogolvasó használata a tantárgyi 
tartalmakhoz 

 Számítógép alapú mérés és értékelés 

 Tartalomkezelő keretrendszerek. Az online tanulási környezet didaktikai jellemzői. Online 
tartalommegosztás és tartalomszerkesztés a tanulási-tanítási folyamat támogatására: 
Moodle 

 A Google - Miért használjuk a Google szolgáltatásait az oktatáshoz kapcsolódóan? (Google 
dokumentumok) Google oldalak - weblapkészítés egyszerűen. Google űrlap 

 A fogalomtérkép. Online fogalomtérképek használata az oktatásban. 

 Online időszalagok az oktatásban. 

 Interaktív tábla, digitális tananyagok használata a szaktárgyi oktatás során (Smart Notebook, 
Realika, Geogebra, Sunflower) 

 Online prezentációkészítés 

 A Sulinet szolgáltatásai, online tudásbázisok, online források, online taneszközök és 
tananyaggyűjtemények 

 Mikroblogok: Twitter/Tumblr. Tanárblogok és tantárgyi blogok 
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 Kollaboratív tudásépítő rendszerek: Wiki-használat módszerei az órai és az otthoni 
tanulásban és közösségi könyvjelzők 

  

A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek 

Ismeret 

3. Kompetencia 

 Rendelkezik az információszerzéshez, az információk feldolgozásához, értelmezéséhez és 
elrendezéséhez szükséges alapvető (szövegértési, logikai, informatikai) felkészültséggel.  

 Ismeri az adott szakterület társadalomban betöltött szerepét.  

 Ismeri a szaktárgy tanítása-tanulása során felhasználható nyomtatott és nem nyomtatott 
információforrásokat, az azokról való tájékozódás lehetőségeit, a digitális tankönyveket, 
taneszközöket, tanulásszervezési módokat, fontosabb módszereket, tanítási és tanulási 
stratégiákat.  

7. Kompetencia 

 Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs forrásokról, 
szervezetekről.  

 

Készség/képesség 

3. Kompetencia 

 Képes az alkotó információ-kommunikációs technológia használatára. 

 Szaktárgyi felkészültségével kapcsolatban önreflexióra és önkorrekcióra képes. 

2. Kompetencia 

 Alkalmazza az együttműködést támogató, motiváló módszereket mind a szaktárgyi oktatás 
keretében, mind a szabadidős tevékenységek során.  

4. Kompetencia 

 Képes a szaktárgya tanulása-tanítása során felhasználható nyomtatott és digitális 
tankönyveket, taneszközöket, egyéb tanulási forrásokat kritikusan elemezni, a konkrét 
céloknak megfelelően kiválasztani (különös tekintettel az információ-kommunikációs 
technológiára). 

5. Kompetencia 

 Képes a hagyományos és az információ-kommunikációs technikákra épülő eszközök, 
digitális tananyagok hatékony, szakszerű alkalmazására. 

 Képes az egész életen át tartó tanulás képességrendszerének megalapozására, 
technikáinak gyakoroltatására.  

 

Attitűd 

5. Kompetencia 

 Törekszik a tanulók tanórai, tanórán kívüli és iskolán kívüli tevékenységének 
összehangolására, az egész életen át tartó tanulással kapcsolatos pozitív attitűdök 
kialakítására.  

7. Kompetencia 

 Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, 
szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra. 

 

Tanulásszervezés: 

A kurzus hetente 2*45 perces egységekben jelenik meg a félév során. A kurzus jellemzően interaktív 
tevékenységekkel, az egyéni, páros és csoportmunka, valamint az előadás és megbeszélés 
módszerével segíti az elsajátítandó ismeretanyag feldolgozását és a kompetenciák fejlesztését.  
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Követelmények és az értékelés módja, szempontjai: 

- Aktív részvétel az óráknak legalább 80 % -án (a HKR alapján). 

- Online teszt a félévhez kapcsolódó elméleti tananyagrészből. A sikeres teljesítéshez legalább 
61% szükséges. 

- Online tanulási környezet kialakítása: egy választott keretrendszerben tanulástámogató felület 
és tananyag készítése saját tantárgyához kapcsolódó témában, melyek előzetesen 
meghatározott kötelező elemeket tartalmaznak. (Pl. információmegosztásra, 
információgyűjtésre, értékelésre, szolgáló modulok)  

- Mikrotanítás: A tematikában feltüntetett modern IKT-s eszközök, webkettes lehetőségek közül 
válasszon egyet a félév elején! Az Ön által választott eszköz/alkalmazás segítségével tartott 
órarészletet (legfeljebb 25 perc) óravázlatban rögzítse, és az oktatónak küldje meg a 
mikrotanítás előtt legalább egy héttel, véleményezésre. A vázlathoz az eLearningben sablon 
található. Igény szerint a mikrotanításokat videón rögzítjük, és a felvételt átadjuk a tanárjelöltnek. 

Értékelés szempontjai: 

- jelenlét az órák legalább 80%-án (azaz legfeljebb 3 alkalommal lehet hiányozni) 

- 2-4. részfeladatok minimum 61%-os megoldása 

- a foglalkozásterv minősége 

- az IKT funkcionális megjelenése a mikrotanítás során 

- a tervezett célok megvalósítása a mikrotanítás során 

- az értékelő beszélgetésben való részvétel aktivitása 

- a saját tanári képességek fejlődésének tudatos tervezése 

Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv: 

 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól. 

 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól. 

 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók. 

 Teljes felmentés adható. 

Horizontális szempontok érvényesítése: 

- egyéni bánásmód: a mikrotanításhoz kapcsolódó alapelvekben kiemelt jelentőséget kap a 
differenciált óraszervezés 

- egyéni fejlődés támogatása: a mikrotanítás témája, tanulásszervezése igazodik a hallgató 
fejlődési céljaihoz, melyekre a tervezés során fókuszál a hallgató. A hallgató a digitális tanulási 
környezet kialakítása során egyéni igényekhez igazodó feladatot kaphat. 

- reflektivitás: a mikrotanítást és a digitális tanulási környezetet értékelő megbeszélés során 
tudatosan törekszünk a reflektív elemzés és az önreflexió fejlesztésére, a csoporttársaktól 
érkező visszajelzések hangsúlyozására. 

- tanári képességek fejlesztése: A kurzus keretében – az infokommunikációs eszközök tudatos, 
módszertani felhasználásával – fejlődik a tanárjelöltek kompetenciája az alábbi területeken: 

o A tanuló személyiségfejlesztése; 
o Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése; 
o Szaktudományi, szaktárgyi és tantervi tudás integrálása; 
o A pedagógiai folyamat tervezése; 
o A tanulási folyamat szervezése és irányítása; 
o Szakmai együttműködés és kommunikáció; 
o Elkötelezettség és felelősségvállalás a szakmai fejlődésért  

- evidence based: A kurzus elméleti keretét az International Society for Technology in Education 
(ISTE) tanári és tanulói kompetenciái, a digitális állampolgársághoz kapcsolódó elméletek, 
valamint az UNESCO “IKT az oktatásban” irányelvei adják. 

- LLL: a feladatok értékelése során megfogalmazott tapasztalatok összekötése fejlődési célokkal 
és feladatokkal 

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 
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Kötelező irodalom: 

 Kárpáti Andrea – Molnár Gyöngyvér – Tóth Péter – Főző Attila László (szerk.) 2008. A 21. 
század iskolája. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. [Online elérhetőség: 
http://bit.ly/1dlhhac. Utolsó letöltés ideje: 2014. február 3.] 

 Ollé János – Papp-Danka Adrienn – Lévai Dóra – Tóth-Mózer Szilvia – Virányi Anita 2013. 
Oktatásinformatikai módszerek. Tanítás és tanulás az információs társadalomban. Budapest: 
ELTE Eötvös Kiadó. ISBN: 9789633121573. 

 

Ajánlott irodalom: 

 Bányai Sándor – Szivák Judit (szerk.) 2012. MódszerLesen. Infokommunikációs módszerek 
a tanításban. Budapest: Raabe Kiadó. ISSN 2061-5825 

 Falus Iván (szerk.) 2003. Didaktika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN 9631952967. 

 Hunyady Györgyné – Nádasi Mária 2000. Pedagógiai tervezés. Pécs: Comenius. ISBN 
9630394383. 

 Szivák Judit 2014. Reflektív elméletek, reflektív gyakorlatok. Budapest: ELTE Eötvös Kiadó 

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Lévai Dóra, tanársegéd PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): Lévai Dóra, 
tanársegéd PhD., Hülber László, tanársegéd 

 

Tantárgy neve: TANO-115 A pedagógus szerep pszichológiai 
nézőpontból  

Kreditszáma: 1 

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: előadás, 1   

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): koll. 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 5. félév 

előtanulmányi feltételek (ha vannak): TANO-106 Szociál- és egészségpszichológia előadás 

Szükséges előzetes tudás:  

 szociálpszichológiai ismeretek a csoportalakulás és csoportszerkezet, csoport működése és 
társas befolyás témában, 

  az egészségmegőrzés általános szempontjai  

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor 
informáló leírása 

A tantárgy célja 

A pedagógus szerep fogalmának szociálpszichológiai megismerése, a szereppel együtt járó 
helyzetek, elvárások, konfliktusok, lehetőségek feltárása, az összefüggések bemutatása, 
értelmezése. Az iskola, mint szervezet megjelenítése, a különféle szervezetei kultúrák áttekintése. A 
tanári mentálhigiéné legfontosabb kérdéseinek ismertetése, a kiégés jelenségének és a megelőzés 
illetve az intervenció lehetőségeinek bemutatása. 

 

A fejlesztendő fő kompetenciaterületek 

Ismeret 

7. kompetencia 

 Tájékozott a szülőkkel, kollégákkal, a szakmai munkáját segítő különféle szakemberekkel és 
szakmai intézményekkel való együttműködés módjairól 

 Ismeri a pedagógus szerepre vonatkozó pszichológiai elméleteket, a szereppel kapcsolatos 
különböző elvárásokat 
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Készségek/képességek 

7. kompetencia 

 Képes hiteles kommunikációra és együttműködésre a diákokkal, szülőkkel, az iskolai és 
iskolán kívüli munkatársakkal 

 Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását 

 Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni, 
felhasználni 

Attitűdök 

7. kompetencia 

 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása, megoldása érdekében szakmai 
segítséget kérjen, illetve elfogadjon 

 Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, reflektív módon 
törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére 

 

A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök 

 A tanári szerep fogalma, a szereptanulás, szerepkonfliktusok. Szerep és személyiség. 

 A tanár, mint vezető – a tekintély kérdései, „fegyelmezés”, ellenőrzés. A kontroll kérdései a 
kistanár szerepben. 

 Az iskolai kommunikáció sajátosságai – a fizikai környezettől a személyközi 
kommunikációig.  

 A tanár-diák interakció jelentősége és jellemzői. Hatékony és fejlesztő kommunikáció. 

 Tipikus iskolai konfliktusok, és azok kezelése 

 Az iskola, mint szervezet jellemzői. Az iskolavezető vezetési stílusa 

 A pedagógus helye a szervezetben.  A kezdő pedagógus szerepjellemzői és beilleszkedése.  

  Az iskolapszichológus és más segítő szakemberek helye a szervezetben   

 A pedagógus mentálhigiénéje, a kiégés elkerülése. 

Tanulásszervezés: 

Alapvetően frontális előadás, de a hallgatók interaktív bekapcsolódásával – kérdezés, vélemény - az 
előadásba. 

Követelmények és az értékelés módja, szempontjai: 

Szóbeli vagy írásbeli kollokvium 

Értékelés szempontjai 

Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv: 

 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól. 

 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól. 

 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók. 

 Teljes felmentés adható 

Horizontális szempontok érvényesítése: 

 tanári képességek fejlesztése: Az előadás során a tanári szerephez kapcsolódó alapvető 
szociálpszichológiai jelenségekről kap képet a hallgató, melyek a gyakorlati 
tapasztalatokkal kiegészülve segítik a tanárrá válás folyamatát. 

 tényekre, adatokra alapozott pedagógiai tevékenység: Az előadások tudományosan 
elismert kutatási eredményeken alapulnak. 

 egyéni bánásmód, egyéni fejlődés támogatása;  

 reflektivitás 
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a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Kötelező irodalom:  

 N. Kollár Katalin – Szabó Éva (szerk.) 2004. Pszichológia pedagógusoknak. Budapest: Osiris 
Kiadó. ISBN: 9789633896723. 

 Serfőző Mónika 2005. „Az iskolák szervezeti kultúrája.” Iskolakultúra 10: 70–83. 

Ajánlott irodalom:  

 Sárosdi Anna 2002. „Fegyelemfegyelmezés nélkül – a fegyelmezés preventív eszközei.” In: 
Mészáros A. (szerk.) Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Budapest: ELTE Eötvös 
Kiadó, 70–82. ISBN: 9634635581. 

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): N. Kollár Katalin, habil. egyetemi docens, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k) (név, beosztás, tud. fokozat): N. Kollár Katalin, habil. egyetemi 
docens, PhD; Solymosi Katalin, mestertanár; Forrás-Biró Aletta, egyetemi tanársegéd. 

 

 

Tantárgy neve: TANO-216 Tanári hatékonyságfejlesztő tréning Kreditszáma: 1  

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: tréning, 2 óra  

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb):  3 fokú minősítés 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 6. félév 

előtanulmányi feltételek (ha vannak): TANO-313 (Tanulás, tanítás és adaptivitás tantárgyblokk 

Szükséges előzetes tudás:  

saját tanulói tapasztalatok reflektív feldolgozása 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor 
informáló leírása 

A tantárgy célja 

A különböző, alternatívan választható tréningek olyan készségek fejlesztését célozzák, amelyek nem 
csupán általános hatékonyságfejlesztést szolgálnak, hanem az iskolai oktatási és nevelési 
helyzetekben közvetlenül is felhasználhatóak. 

  

A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek: 

Ismeretek: 

7. Kompetencia 

 A végzett tanár ismeri az osztálytermi kommunikáció sajátosságait. Tájékozott a szülőkkel 
és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való 
együttműködés módjairól. 

 

Képességek 

1. Kompetencia 

 Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes. 

2. Kompetencia 

 Képes a konfliktusok hatékony kezelésére. 

 Képes hozzájárulni az iskolai és osztálytermi toleráns, nyitott légkör megteremtéséhez. 

7. Kompetencia 
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 A szakképzett tanár képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő 
kapcsolatrendszer megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, 
elfogadtatására. 

 Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit és ezen a téren önmagát 
fejleszteni. 

 

Attitűdök: 

1. Kompetencia 

 Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit 
biztosítani minden tanuló számára. 

2. Kompetencia 

 Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. Törekszik a fiatalok világáról 
minél több ismeretet szerezni, tiszteli különbözőségeiket és jogaikat. Folyamatosan 
együttműködik a szülőkkel. 

7. Kompetencia 

 A végzett tanár pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, 
asszertivitásra, segítő kommunikációra.  

 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása illetve megoldása érdekében 
szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. 

8. Kompetencia 

 Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, szakterületével, illetve azok 
képviselőivel kapcsolatban. 

 

A tantárgy keretében feldolgozható témakörök 

 A tanári pályán előforduló tipikus konfliktusok és nehéz helyzetek feldolgozása. A hallgatók 
saját iskolai tapasztalatai alapján előforduló problémás helyzetek. 

 Tanár szerep, tanár-diák kapcsolat. 

 Diákok közti konfliktusok megértése és a konfliktusmegoldás segítése. 

 Előítéletek és mérséklésük. 

 Tanár-szülő kapcsolat. 

 A diákok magánéleti és iskolai problémáinak felismerése, a segítő készségek használata, a 
tanulók pszichés támogatása. 

 A nem verbális kommunikáció jelzéseinek tudatosítása. 

 A meghallgatás készsége, értő figyelem 

 

Tanulásszervezés: 

A tréning 15 fős csoportokban folyik, biztosítva a diákoknak a tréningek közti választás lehetőségét. 

A tréning jellegétől, intenzitásától függően egy féléven át, tömbösített formában valósul meg, mely 
lehetőséget ad a hallgatóknak a helyzetgyakorlatok, strukturális feladatok közben felmerülő érzelmek, 
gondolatok megértésének, megélésének elmélyítésére.  

A kurzus folyamán interaktív tevékenység folyik: egyéni, páros és csoportmunka, helyzetgyakorlatok, 
szociodramatikus feldolgozás stb. 

Követelmények és az értékelés módja, szempontjai: 

 aktív részvétel az órákon, bekapcsolódás a feladatokba,  

  egyes kurzusoknál szakirodalom feldolgozása, tanórán kívüli tapasztalat/információgyűjtés 
Értékelés módja: három fokozatú minősítés 

Értékelés szempontjai. 

 értékelés szempontjai az egyes tréningeknél változó lehet: 
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 órai jelenlét minősége 

 pozitív hozzáállás a saját szakmai fejlődéshez 

 a kutatómunka teljesítése, és a tanórán kívül szerzett tapasztalatok prezentációja 

Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv: 

 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól. 

 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól. 

 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók. 

 Teljes felmentés adható 

Horizontális szempontok érvényesítése: 

 egyéni bánásmód: a felbukkanó pedagógiai helyzetek elemzésének kiemelt szempontja 

 egyéni fejlődés támogatása: egyéni fejlődési célok, feladatok azonosítása 

 reflektivitás: a gyakorlat során felmerülő élethelyzetekben megjelenő érzelmek és gondolatok 
reflektív elemzése 

 tanári képességek fejlesztése: empátia, érzékenység fejlesztése 

 a diák több szempontú megismerése 

 LLL: a nehézségek, a továbbiakban fejlesztendő kompetenciák azonosítása, fejlődési célok, 
feladatok meghatározása 

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Kötelező irodalom: 

A tréning jellegét figyelembe véve nem javaslunk kötelező irodalmat. 

 

Ajánlott irodalom: 

 Bagdy Emőke – Telkes József (szerk.) 1999. Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. 
Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. ISBN: 9631826260. 

 Czachesz Erzsébet (szerk.) 1998. Multikulturális nevelés. Szeged: Mozaik Oktatási Stúdió. 
ISBN: 9636972265. 

 Csóti Marianna 2006. A gyermek társas készségeinek fejlesztése; Kapcsolatok, 
kommunikáció, önbecsülés. Budapest: Pro Die Kiadó. ISBN: 9638691441. 

 Diósi Ágnes 2002. Szemtől szemben a magyarországi cigánysággal. Budapest: Pont Kiadó. 
ISBN 9639312592. 

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Jármi Éva, adjunktus, PhD 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), (név, beosztás, tud. fokozat): Jármi Éva, adjunktus, PhD; 
Forrás-Bíró Aletta, tanársegéd; N. Kollár Katalin, habil. egyetemi docens, PhD; Schildné Pulay Klára, 
mestertanár; Solymosi Katalin, mestertanár; Somogyi Mónika tanársegéd. 

 

Tantárgy neve: TANO-319 Esetmegbeszélés Kreditszáma: 1 

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: gyak. 1 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb1): minősítés 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 9. vagy 10.; 10. vagy 11.; ill. 11. vagy 12. 
félév 

előtanulmányi feltételek (ha vannak): TANO-422 

                                                      

 

1  pl. évközi beszámoló 
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Szükséges előzetes tudás:  

 az előző tantárgyblokkok - személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok, társadalmi és társas 
viszonyok, tanulás – tanítás és fejlődés támogatása – által közvetített kompetenciaelemek 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor 
informáló leírása 

A tantárgy célja 

Pedagógiai helyzetek pszichológiai szempontú feldolgozása. A hallgatók által hozott konkrét, a 
tanítási gyakorlatuk során aktuálisan megélt, számukra nehézséget okozó helyzetek több szempontú 
elemzése és a csoport által „felkínált”, alternatív megoldási módok kidolgozása, kiválasztása. A 
hallgató által választott megoldási mód megbeszélése révén a reflektív gondolkodás fejlesztése. A 
korábban tanult pszichológiai ismeretek gyakorlatba ágyazása. 

  

A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek 

Ismeret 

2.kompetencia 

 Ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, 
a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket  

5. kompetencia 

 Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció 
felismerésének és fejlesztésének módszereiről. 

7. kompetencia 

 Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai 
intézményekkel való együttműködés módjairól. 

Készségek/képességek 

1. kompetencia 

 Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos nevelési igényű, valamint a 
hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a tantárgyában különleges bánásmódot 
igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, oktatni, számukra differenciált bánásmódot 
nyújtani. 

2. kompetencia 

 Képes a konfliktusok hatékony kezelésére. 

6. kompetencia 

 Képes elősegíteni a tanulók reális önértékelését és alkalmazni a tanulók önbecsülését 
támogató ellenőrzési módszereket. Az értékelés során képes figyelembe venni a 
differenciálás, individualizálás szempontjait.  

7. kompetencia 

 Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer 
megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására. 
Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. 

Attitűdök 

1. kompetencia 

 Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit 
biztosítani minden tanuló számára.  

2. kompetencia 

 Előítéletektől mentesen végzi tanári munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá 
tenni. 

5. kompetencia 

 Elismeri, hogy a megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell venni a tanulók 
sajátos igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit.  
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 Törekszik a tanulókkal való együttműködés megvalósítására a tanulási folyamat 
hatékonyságának érdekében. 

7. kompetencia 

 A végzett tanár pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, 
asszertivitásra, segítő kommunikációra. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák 
feltárása illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. 

A tantárgy keretében feldolgozható témakörök 

Az egyes, feldolgozásra kerülő témákat a hallgatókat leginkább feszítő, megoldásra váró esetek közül 
választjuk ki: 

 a tanári szerep és az adott személyiség kongruenciájának kérdései 

 a tanulók viselkedési problémáinak tüneti illetve oki „kezelése” 

 a „fegyelmezés” kérdésköre 

 tanári autonómia és az elvárásoknak való megfelelés  

 a tanulók motiválását, aktivitását elősegítő módszerek 

 sajátos nevelési igényű gyerekekkel való bánásmód konkrét kérdései 

 a fejlesztő értékelés konkrét megvalósítása 

 az agresszív megnyilvánulások okainak feltárása, kezelése  

 tanórán kívüli kapcsolattartás a diákokkal 

 együttműködés kollégákkal, szülőkkel, más szakemberekkel 

 kompetenciahatárok kérdése 

 asszertivitás megvalósításának kérdései   

 diszkrimináció, bullying, cyberbullying 

Tanulásszervezés: 

A kurzus kiscsoportos (max. 15 fős) csoportokban, jellemzően 4-5 órás egységekben tömbösítve, olyan 
idősávokban valósul meg, ami lehetővé teszi az összefüggő iskolai gyakorlat zavartalan teljesítését: első 
óra a gyakorlat megkezdése után, az órák a félév során elosztva. 

Az órákon kiscsoportos problémaelemzés és alternatív probléma-megoldási módok kidolgozása folyik. 
A kurzus az esetelemzés sajátos, csoportos módszerével segíti a nehézséget okozó helyzetek 
feldolgozását. Emellett előfordul párokban történő munka és szimulációs gyakorlat is kiscsoportban vagy 
akvárium helyzetben. 

Követelmények és az értékelés módja, szempontjai: 

 aktív részvétel az órákon 

 

Értékelés módja: három fokozatú értékelés 

Értékelés szempontjai: órai jelenlét 

Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv: 

 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól. 

 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól. 

 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók. 

 Teljes felmentés adható 

Horizontális szempontok érvényesítése: 

 Egyéni bánásmód: a felmerülő pedagógiai helyzetek elemzésének kiemelt szempontja 

 Egyéni fejlődés támogatása: egyéni fejlődési célok, feladatok azonosítása 

 Reflektivitás: kulcsfontosságú szerepet játszik, hiszen problémás helyzet lényeges elemeinek 
tudatosítása, az alternatívák kidolgozása, kiválasztása, és gyakorlati megvalósítása után a 
visszajelzésnek is fontos szerepe lesz az adott hallgató és az egész csoport számára. 
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 LLL: a nehézségek, a továbbiakban fejlesztendő kompetenciák azonosítása, fejlődési célok, 
feladatok meghatározása 

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Ajánlott irodalom: 

 Kolozsváry Judit (2002): Más gyerek, más szülő, más pedagógus. Okker Kiadó ISBN: 
9789639228627 

 Gordon, Thomas (2010): Tanári hatékonyság fejlesztése. Gordon Kiadó Magyarország Kft., 
Budapest. ISBN 9789639766037  

 Tringer László (2007): Gyógyító beszélgetés. Medicina, Budapest. ISBN: 963 242 935 4 

 Vekerdy Tamás (2010): Kamaszkor körül. Holnap Kiadó, Budapest. ISBN 9633463394 

 Vekerdy Tamás (2001): Honnan? Hová? Holnap Kiadó, Budapest ISBN: 963346420x 

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): N. Kollár Katalin PhD. habil. egyetemi docens  

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), név, beosztás, tud. fokozat): N. Kollár Katalin, habil. egyetemi 
docens, PhD; Forrás-Bíró Aletta, tanársegéd; Schildné Pulay Klára, mestertanár. 

 

Tantárgy neve: TANO-320 Pedagógusként az iskola világában Kreditszáma: 2 

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: gyak. 2 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb2): gyakorlati jegy 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 9. 10. ill. 11. félév 

előtanulmányi feltételek (ha vannak): TANO-422 

Szükséges előzetes tudás:  

Az iskolai folyamatok társas kontextusban történő értelmezése.  

A pedagógus szerep fogalmának szociálpszichológiai ismerete, a szereppel együtt járó helyzetek, 
elvárások, konfliktusok bemutatására, értelmezésére való képesség. Az iskola, mint szervezet 
fogalmának, valamint a különféle szervezetei kultúrák ismerete.  

A tanári kompetenciákban való tájékozottság. 

A reflektivitás alapvető módszereinek alkalmazása. 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor 
informáló leírása 

A tantárgy célja 

 A tantárgy célja, hogy elősegítse a saját pedagógusidentitás formálódását, tudatosítását és 
segítse a tudatosabb iskolai tapasztalatszerzés tervezését, megvalósítását, értelmezését, 
értékelését, támogassa a tapasztalatok alapján a saját pedagógiai szerep reflektálását. 

 A tantárgy célja továbbá, hogy a hallgató elmélyítse, gazdagítsa, gyakorlati tapasztalataihoz 
kötődően saját tevékenységére nézve értelmezze az iskolák belső világával, szervezeti 
kultúrájával kapcsolatos tudását, kompetenciáit; fejlessze a pedagógiai jelenségek probléma-
érzékeny megközelítését. 

                                                      

 

2  pl. évközi beszámoló 
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 Ismerje meg a pedagógiai munkáját segítő szakemberekkel és a szülőkkel való 
kommunikáció lehetőségeit, folyamatait és az együttműködés formáit. 

 Fontos cél, hogy konkrét támogatást nyújtson az egyéni összefüggő gyakorlathoz 
kapcsolódó személyes, szakmai tevékenység strukturált átgondolásában, megtervezésében 
és reflektálásában.  

 Mindezek alapján a hallgató váljon képessé pedagógiai helyzetek komplex elemzésén 
alapuló döntések körvonalazására, kommunikálására, s szervezeti környezetben történő 
értelmezésére. 

 

A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök 

 Pályaszocializáció, szakmai felelősségvállalás, folyamatos szakmai fejlődés. Egyéni fejlődési 
terv. 

 A pedagógusszerep, szerepváltozatok. Kezdő pedagógus, szakértő pedagógus. Az 
innovatív, kutató tanár. 

 A pedagógus szakma. Professzionalizációs folyamatok a modern társadalomban, a 
pedagógus professzió kialakulása. A pálya társadalmi megítélése, presztízse. 

 Az iskolák belső világa. Értelmezések, a megismerés lehetőségei.  

 Az iskola mint szervezet - tanuló szervezet - szakmai közösségek. A tanulók részvételére 
építő iskola. 

 Emberi tényezők, működési és döntési folyamatok, változásmenedzsment. 

 A pedagógus kapcsolatrendszere, partnerei (szülők, segítő szakmák és szervezetek). 
Kommunikáció az iskolában. 

 

A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek 

Ismeret 

7. kompetencia 

 Tájékozott a szülőkkel és pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai 
intézmények-kel, civil kezdeményezésekkel való együttműködés módjairól.  

 Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai és pedagógiai 
elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat.  

 Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. 

 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a 
továbbképzés lehetőségeiről, lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati 
módszereiről.  

 Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs forrásokról, 
szervezetekről.  

Készség/képesség 

7. kompetencia 

 Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását.  

 Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra 
diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek képviselőivel, az iskolai és 
iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően.  

8 kompetencia 

 Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására. 

 Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. 

Attitűd 

 7. kompetencia 
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 A végzett tanár pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, 
asszertivitásra, segítő kommunikációra. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák 
feltárása illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon.  

 Kész együttműködni a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival.       

 Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s reflektív módon 
törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. 

 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.  

Tanulásszervezés: 

A tárgy az egyéni és páros munkaformák alkalmazása mellett a kiscsoportos munkaformákban 
lehetőséget kínál a szakmai együttműködés kipróbálására (szimuláció). A szeminárium jellemzően ezt 
az együttműködést támogató és ennek kereteit jelentő módszereket alkalmazza: vita, megbeszélés, 
esetmegbeszélés, tréninggyakorlat. A gyakorlatok az iskolában (az összefüggő egyéni gyakorlaton) 
elvégzett feladok feldolgozására, csoportos értelmezésére fókuszálnak.  

 

A folyamatos támogatás érdekében heti vagy kétheti bontásban ajánljuk a tárgy szervezését.  

 

A tanegység továbbá nyitott az esetleg bekapcsolódásra kész mentor számára is. 

Követelmények és az értékelés módja, szempontjai: 

 Kettő, a szervezet témájához kötődő kisebb feladat elvégzése. A feladatok kiválasztását 
feladatbank segíti. 
A két feladat közül az egyik egy megismerésre irányuló vizsgálat. Az eredmények csoport előtti 
bemutatása poszteren, az összegzése pedig 2-3 oldalas elemző esszében történik. 

A másik feladat egy pedagógiai problémahelyzethez kötődő szakmai terv (2-3 oldal) készítése és 
ennek kiscsoportos előkészítő megbeszélése.  

 Az egyéni összefüggő gyakorlat első félévét elindító személyes fejlődési célok megfogalmazása és 
a második félévét előkészítő fejlődési terv készítése. 

 

Az értékelés szempontjai: 

A szervezet témájához kapcsolódó feladatoknál:  

 A vizsgálatok, elemzések szakszerűsége, a szervezeti, valamint ahol szükséges, ott a vonatkozó 
jogi, etikai szempontok megjelenítése. 

 A feladathoz kötődő terv rendszerezettsége. 

 Az eredmények értelmezésének, és reflektálásának mélysége. 

 A szaknyelv használata. 
 

A személyes fejlődési célok és a fejlődési terv esetében: 

 A kompetenciák strukturált és értelmező alkalmazása saját szakmai fejlődésére vonatkoztatva 

 Koherencia a fejlődési célok és a fejlődési terv között 

Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv: 

 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól. 

 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól. 

 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók. 

 Teljes felmentés adható 

Horizontális szempontok érvényesítése: 

A fejlődési terv az egyéni diagnózisra épülésével elősegíti a tényekre, adatokra alapozott pedagógiai 
tevékenység megvalósulását. A szervezeti kutatómunka és elemzés szintén megfelel az evidence-based 
kritériumainak.  

 



 TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” 

 

 

80 

Egyéni fejlődés támogatása: a különböző fejlődési tervek megismerése láthatóvá teszi a szemináriumi 
csoporton belül az eltérő tanulási utak lehetőségét és szerepét a személyes fejlődésben. 

Reflektivitás: a feladatokat előzetes átgondolás, tervezés alapozza meg, majd folyamatos szempontok 
szerinti áttekintés kíséri. 

Tanári képességek fejlődése: a tervezés, az elemzés képességei. 

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Kötelező irodalom: 

 M. Nádasi Mária (szerk) (2006): A gyakorlati pedagógia c. sorozat 6. kötete: Az iskolák belső 
világa. ELTE PPK. 
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Pedagogia/84N%E1dasi/Nyomtat%E1sra/pdf/Az%20is
kol%E1k%20bels%F5%20vil%E1ga.pdf, ISBN 963 970 464 4 

 Lipton, M. – Oakes, J. (2008): A tanítással változó világ, 2. kötet: Az iskola: az intézménytől 
a tanulóig (9. fejezet), Budapest, Educatio URL: 
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=19448. ISBN 978-963-9795-06-8 

 Sági Matild – Varga Júlia (2011): Pedagógusok. In: Jelentés a magyar közoktatásról 2010. 
OFI, Budapest. 295-324., ISSN 1219-8692 

 Török Balázs – Szekszárdi Júlia – Mayer József (2011): Az iskolák belső világa. In: Jelentés 
a magyar közoktatásról 2010. OFI, Budapest. 273 – 294., ISSN 1219-8692 

 

Ajánlott irodalom: 

 Good, Th. L. – Brophy, J. E. (2008): Nyissunk be a tanterembe! 1. kötet (4. fejezet), Budapest, 
Educatio URL: http://www.sulinovaadatbank.hu/letoltes.php?d_id=19452 Utolsó letöltés: 
2013. március 10. ISBN 978-963-9795-10-5 

 Hopkins, David (2011): Minden iskola kiváló. OFI, Budapest, ISBN 978 963 682 677 2 

 Lannert Judit (2006): Az iskola eredményességi vizsgálatok nemzetközi tapasztalatai. In: 
Lannert J.- Nagy M.: Eredményes iskola. Adatok és esetek. OKI, Budapest, 17-42. ISBN: 
9636825890 

 McKinsey & Company (2007): Mi a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének 
hátterében. http://www.obudamatek.hu/McKinsey.pdf 

 Teacher Matter: Attracting, Developing and Retaining Effective Teachers (OECD, Paris, 
2005). A vizsgálat saját honlapjának címe: 
http://www.oecd.org/document/52/0,3343,en_2649_39263231_34991988_1_1_1_1,00.html
. A magyar nyelvű változat: 
http://www.okm.gov.hu/letolt/nemzet/oecd_teachers_matter_061116.pdf. A magyar nyelvű 
összefoglaló: http://www.oecd.org/dataoecd/39/21/34991138.pdf 

Tantárgyfelelős (név, beosztás, tud. fokozat): Rapos Nóra, adjunktus, PhD. 

Tantárgy oktatásába bevont oktató(k), ha vannak (név, beosztás, tud. fokozat): 

Bodonyi Edit, egyetemi docens, PhD.; Seresné Busi Etelka, adjunktus, PhD.; Lénárd Sándor, habil. 
egyetemi docens, PhD.; Rajnai Judit, adjunktus, PhD.; Rapos Nóra, adjunktus, PhD.; Tókos Katalin,  
adjunktus, PhD.; Mészáros György, adjunktus, PhD; Szivák Judit, habil. egyetemi docens, PhD; Vincze 
Beatrix, adjunktus, PhD. 

 

  

http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Pedagogia/84N%E1dasi/Nyomtat%E1sra/pdf/Az%20iskol%E1k%20bels%F5%20vil%E1ga.pdf
http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Pedagogia/84N%E1dasi/Nyomtat%E1sra/pdf/Az%20iskol%E1k%20bels%F5%20vil%E1ga.pdf
http://www.sulinovadatbank.hu/letoltes.php?d_id=19448
http://www.oecd.org/document/52/0,3343,en_2649_39263231_34991988_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/52/0,3343,en_2649_39263231_34991988_1_1_1_1,00.html
http://www.okm.gov.hu/letolt/nemzet/oecd_teachers_matter_061116.pdf
http://www.oecd.org/dataoecd/39/21/34991138.pdf
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Tantárgy neve: TANO-421 Az összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő 
pedagógiai – pszichológia szeminárium  

Kreditszáma: 1 

A tanóra típusa és (heti) óraszáma: gyak. 1 

A számonkérés módja (koll. / gyj. / egyéb): minősítés 

A tantárgy tantervi helye (hányadik félév, vagy más időszak): 10, 11, ill. 12. félév 

előtanulmányi feltételek (ha vannak): TANO-323 

Szükséges előzetes tudás: 

Ismeri a tanári kompetenciákat; a fejlődési portfólió készítésének szemléleti hátterét és a dokumentumok 
rendezésének, strukturálásának technikáit.  

Képes a reflektív módszerek alkalmazására.  

Elfogadja a folyamatos szakmai fejlődés fontosságát és érti a reflektív gondolkodás szakmai fejlődést 
megalapozó és támogató szerepét. 

Tantárgyleírás: az elsajátítandó ismeretanyag és a kialakítandó kompetenciák tömör, ugyanakkor 
informáló leírása 

A tantárgy célja: 

 A kurzus célja az összefüggő egyéni gyakorlaton lévő hallgatók pedagógiai támogatása, a 
saját pedagógusidentitás formálódásának segítése, a tudatosabb iskolai tapasztalatszerzés 
támogatása és a tapasztalatok alapján a saját pedagógus szerep definiálása és ennek a 
folyamatnak a segítése. 

 A tantárgy célja továbbá, hogy a hallgató elmélyítse, gazdagítsa, gyakorlati tapasztalataihoz 
kötődően saját tevékenységére nézve értelmezze az iskolák belső világával, szervezeti 
kultúrájával kapcsolatos tudását, kompetenciáit; fejlessze a pedagógiai jelenségek probléma-
érzékeny megközelítését. Ismerje meg a pedagógiai munkáját segítő szakemberekkel és a 
szülőkkel való kommunikáció lehetőségeit, folyamatait és az együttműködés formáit. 

 Konkrét támogatást nyújt az összefüggő egyéni gyakorlathoz kapcsolódó aktuálisan megélt, 
számukra nehézséget okozó helyzetek több szempontú elemzésében és a csoport által 
„felkínált”, alternatív megoldási módok kidolgozásában, valamint a személyes, szakmai 
tevékenység strukturált átgondolásában, megtervezésében és reflektálásában. A tantárgy 
olyan elemző megbeszéléseket kínál, melyek támogatják pedagógiai munkáját, nevelési 
feladatokra való felkészülését, a tanítás (természetesen tanulással összefüggésben 
értelmezett és komplex, nevelési keretben vizsgált) problémáinak feldolgozását és a teljes 
folyamat reflektív önértékelését.  

 Cél, hogy a hallgató a képzés végén a megélt és elemzett pedagógiai tevékenység 
segítségével tudatosítsa saját pedagógusszerep-felfogását, elképzeléseit leendő 
munkájáról. Fontos, hogy ráirányítsa a hallgató figyelmét a képzés elején feltárt nézeteinek 
gazdagodására, alakulására, és hogy ezek reflektálása mellett a hallgató képes legyen 
megfogalmazni a pedagógiai munka során megtapasztalt erősségeit és a pedagógusi 
munkában való fejlődési lehetőségeket, irányokat, célokat.  

 A kurzus célja továbbá, hogy támogassa a hallgatókat a portfólió elkészítésének 
folyamatában, és hogy fejlessze önértékelésüket saját pedagógiai nézeteiknek és 
tevékenységeiknek reflektív elemzése által. 

 

A tantárgy keretében feldolgozandó témakörök: 

 A tanári kompetenciák terén végbement fejlődés értékelése az összefüggő gyakorlat 
tevékenységeiben. 
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 Fejlesztési feladatok, tevékenységek meghatározása a kompetenciákkal kapcsolatban; 
egyéni fejlődési terv. 

 A pedagógus kapcsolatrendszere, partnerei (szülők, segítő szakmák és szervezetek). 
Kommunikáció az iskolában.  

 A hallgatókat leginkább feszítő, megoldásra váró esetek elemzése. Gyakran hozott témák: a 
tanári szerep és az adott személyiség kongruenciájának kérdései, a tanulók viselkedési 
problémáinak tüneti illetve oki „kezelése”, a „fegyelmezés” kérdésköre, a tanulók motiválását, 
aktivitását elősegítő módszerek, sajátos nevelési igényű gyerekekkel való bánásmód, 
diszkrimináció, bullying, cyberbullying stb. 

 Az iskolák belső világa. Értelmezések, a megismerés lehetőségei.  

 Az iskola mint szervezet - tanuló szervezet - szakmai közösségek. A tanulók részvételére 
építő iskola. 

 Képzést záró fejlődés/értékelési portfólió összeállítása (differenciáltan). 

 

A fejlesztendő főbb kompetenciaterületek: 

Ismeret:  

1. kompetencia 

 Alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a személyiség 
sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról és a 
perszonalizációról, a hátrányos helyzetű tanulókról, a személyiségfejlődés zavarairól, a 
magatartásproblémák okairól, a gyermeknevelés, a tehetséggondozás és az 
egészségfejlesztés módszereiről. Ismeri a tanulók megismerésének módszereit. Alapvető 
ismeretekkel rendelkezik a különböző motiváció-elméletekről, a tanulási motiváció 
felismerésének és fejlesztésének módszereiről. 

2. kompetencia 

 Ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó fontosabb feltáró módszereket, 
a közösség kialakítását, fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket  

7. kompetencia 

 Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő különféle szakemberekkel, szakmai 
intézményekkel való együttműködés módjairól. 

 Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai és pedagógiai 
elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző elvárásokat.  

 Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. 

 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai fejlődésben, a 
továbbképzés lehetőségeiről, lelki egészség megőrzésének elméleti és gyakorlati 
módszereiről.  

 Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő információs forrásokról, 
szervezetekről. 

 

Készség/képesség 

1. kompetencia 

 Képes reális képet kialakítani a tanulók világáról, a nevelés és a tanulói személyiség 
fejlesztésének lehetőségeiről. Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a sajátos 
nevelési igényű, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a 
tantárgyában különleges bánásmódot igénylő tanulókat felismerni, hatékonyan nevelni, 
oktatni, számukra differenciált bánásmódot nyújtani. 

2. kompetencia 

 Képes a konfliktusok hatékony kezelésére. 

6. kompetencia 
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 Képes elősegíteni a tanulók reális önértékelését és alkalmazni a tanulók önbecsülését 
támogató ellenőrzési módszereket. Az értékelés során képes figyelembe venni a 
differenciálás, individualizálás szempontjait.  

7. kompetencia 

 Képes a tanulókkal a kölcsönös tiszteletre és bizalomra épülő kapcsolatrendszer 
megteremtésére, az együttműködési elvek és formák közös kialakítására, elfogadtatására.  

 Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív értelmezésére, elemzésére, értékelésére. 

 Képes meghatározni saját szakmai szerepvállalását. 

 Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles kommunikációra 
diákokkal, szülőkkel, a szaktárgyainak megfelelő szakterületek képviselőivel, az iskolai és 
iskolán kívüli munkatársakkal a partnerek életkorának, kultúrájának megfelelően.  

 Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát szakirodalmat keresni, 
felhasználni.  

 Jól tájékozódik a pedagógiai és szaktárgyi szakirodalomban, képes elemezni, értelmezni e 
területek kutatási, fejlesztési eredményeit. 

8. kompetencia 

 A végzett tanár jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája átfogó és speciális 
kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai nézetek képviseletében, indoklásában. 

 Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai együttműködés kialakítására. 

 Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. 

 
Attitűd 

1. kompetencia 

 Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására.  

 Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit 
biztosítani minden tanuló számára.  

2. kompetencia 

 Előítéletektől mentesen végzi tanári munkáját, igyekszik az inklúzió szemléletét magáévá 
tenni. 

 Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. Folyamatosan 
együttműködik a szülőkkel. 

3. kompetencia 

 Nyitott a megismerés, illetve a tapasztalatszerzés iránt, törekszik a tanulók megismerési és 
alkotási vágyának, önművelési igényeinek a felébresztésére és fenntartására. 

5. kompetencia 

 Elismeri, hogy a megfelelő tanulási légkör megteremtéséhez figyelembe kell venni a tanulók 
sajátos igényeit, ötleteit, kezdeményezéseit. 

 Törekszik a tanulókkal való együttműködés megvalósítására a tanulási folyamat 
hatékonyságának érdekében. 

7. kompetencia 

 A végzett tanár pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, 
asszertivitásra, segítő kommunikációra. Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák 
feltárása illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. 

 A tanárjelölt törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek megfogalmazására. 

 Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s reflektív módon 
törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére.  

 Kész együttműködni a szaktárgy, valamint más szaktárgyak tanáraival.  

 Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos szaktudományi, 
szakmódszertani és neveléstudományi megújulásra.  
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 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.  

Tanulásszervezés: 

A kurzus jellemzően interaktív tevékenységekkel, a páros és csoportmunka, valamint a megbeszélés és 
az esetelemzés módszerével segíti a hallgatói problémák feldolgozását. Folyamatosan szükség van a 
hallgató egyéni, önálló elemzésére, elmélyülésére építő munkára, tervek készítésére, reflexiókra.  

A kurzus megszervezése tömbösített formában történik. A portfólió összeállítása kapcsán szükség 
esetén egyéni konzultáció biztosítására kerülhet sor.  

A kurzus nyitott a mentorok bekapcsolódására. 

Követelmények és az értékelés módja, szempontjai: 

 A hallgató aktív részvétele a foglalkozásokon, interaktív bekapcsolódás a szemináriumi 
munkába, érdemi hozzájárulás annak sikeréhez. 

 Egy, az összefüggő gyakorlaton végzett, tanórán kívüli tevékenységhez kötődő - már a szakmai 
gyakorlatra elkészített – programterv és megvalósulásának szakmai elemzése (2-3 oldal). 

 A portfólió dokumentumai alapján összegző reflektív elemzés készítése: 
- a tanári felkészülés egészéről;  
- a pedagógus szerep előzetesen elképzelt és megélt alakulásáról; 
- a pedagógiai helyzetek szereplőivel való együttműködés és kommunikáció 
tapasztalatairól (különös tekintettel a szervezeti keretben való 
értelmezésre); 
- és a kompetenciák fejlődéséről. 

Értékelés szempontjai: 

Megegyeznek a portfólió értékelés szempontjaival. 

Máshol korábban szerzett tudás elismerése/validációs elv: 

 Nem adható felmentés a kurzuson való részvétel és teljesítés alól. 

 Felmentés adható egyes feladatok teljesítése alól. 

 Más, kiegészítő munkával egyes feladatok kiválhatók. 

 Teljes felmentés adható 

Horizontális szempontok érvényesítése: 

Egyéni fejlődés támogatása: a kurzus a hallgatók összefüggő gyakorlatán szerzett tapasztalatainak, 
élményeinek folyamatos reflektálására és az abból való további fejlődésre épít 

Reflektivitás: a tanítási- tanulási helyzetek, a különböző pedagógiai szituációk, a pedagógusi szerep 
megvalósításának több szempont szerinti átgondolása, elemzése, reflektálása áll a tanításkísérő 
szeminárium középpontjában 

Tanári képességek fejlesztése: a kommunikációs képességek, a problémamegoldáshoz kapcsolódó 
tanári képességek 

Tényekre, adatokra alapozott pedagógiai tevékenység: konkrét, megtapasztalt és szempontokkal 
támogatott helyzetek elemzésére épít a szeminárium 

a 3-5 legfontosabb kötelező, illetve ajánlott irodalom (jegyzet, tankönyv) felsorolása bibliográfiai 
adatokkal (szerző, cím, kiadás adatai, oldalak, ISBN) 

Kötelező irodalom: 

 Bábosik István et al. 2006. Az iskolák belső világa. [M. Nádasi Mária (sorozatszerkesztő) A 
gyakorlati pedagógia c. sorozat 6. köt.] Budapest: ELTE PPK. ISBN: 9639704644 [Online 
elérhetőség: http://gepeskonyv.btk.elte.hu/adatok/Pedagogia/84N%E1dasi/Nyomtat% 
E1sra/pdf/Az%20iskol%E1k%20bels%F5%20vil%E1ga.pdf]  

 „Az emberi erőforrások minisztere 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelete a tanári felkészítés közös 
követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről.” Magyar 
Közlöny 2013/15. [Online elérhetőség: http://www.kozlonyok.hu/ 
nkonline/index.php?menuindex= 200&pageindex=kozltart&ev=2013&szam=15] 
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 Falus Iván – Kimmel Magdolna 2009. A portfólió. [Oktatás-módszertani Kiskönyvtár.] 
Budapest: Gondolat Kiadói Kör. ISBN: 9789636931209.  

 Szivák Judit 2003. A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest: Gondolat Kiadói Kör. ISBN: 
9639500615. 

 Török Balázs – Szekszárdi Júlia – Mayer József 2011. „Az iskolák belső világa.” In: Jelentés 
a magyar közoktatásról. Budapest: OFI, 273–294. ISSN 1219-8692. 

 

Ajánlott irodalom: 

 Berliner, D. C. 2005. „Szakértő tanárok viselkedésének leírása és teljesítményeinek 
dokumentálása.” Pedagógusképzés 2: 71–93. ISSN: 0133-2570 

 Hopkins, David 2011. Minden iskola kiváló. Budapest: OFI. ISBN: 9789636826772. 

 Kotschy Beáta (szerk.) 2011. A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger: 
EKF. ISBN: 9789639894853.  

 McKinsey&Company 2007. Mi a világ legsikeresebb iskolai rendszerei teljesítményének 
hátterében. Online elérhetőség: http://www.obudamatek.hu/ McKinsey.pdf [Utoljára letöltve: 
2014.02.08.] 

 Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György 2011. Az adaptív-
elfogadó iskola koncepciója. Budapest: OFI, 3. fejezet. ISBN: 9789636826864. 
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