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

PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” projekt keretében a Tanulási eredmények (learning 

outcomes) alapú, validációs lehetőségeket figyelembe vevő kurzusok kidolgozásához kapcsolódó 

mintafeladatok kézirata. A kötet szerkesztői munkálatai szintén a projekt keretében valósulnak meg, 

melynek eredményeként interaktív, szerkesztett feladatgyűjtemény kerül kialakításra. 
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A tantárgyblokk célja 
 
A tantárgyblokk célja, hogy a hallgató megértse a tanulás komplex jelenségeit, értelmezni tudja a tanulás 
sajátosságait a mai sokszínű társadalmi, kulturális, oktatási kontextusban. Ehhez a tantárgyblokk 
kiemelten épít a tanulás új tudományos elméleteire és megalapozott kutatási eredményeire. A 
tantárgyblokk a tanítást a tanulási folyamatok támogatásaként értelmezi, ezért cél annak 
megalapozása, hogy a jelöltek képessé váljanak a közösségben végbemenő, de egyéni utakra figyelő 
– azaz az adaptív – tanulás-támogatásra. Ehhez foglalkozik a tanulás általános tanulási jellemzőivel, a 
tanulást nehezítő tényezőkkel, a hatékony tanulás módszereivel és a tanulási nehézségek esetén 
kívánatos támogatás speciális jellemzőivel is. A tantárgyblokk a tanulók tanulása mellett foglalkozik a 
szakmai közösségek, szervezetek tanulásával is. Közvetlen célja eközben, hogy a hallgatók saját 
felsőoktatási tanulásukhoz is tudatosan, reflektív módon viszonyuljanak. A tantárgyblokk a pedagógussá 
váláshoz igánybe veszi az aktív, alkalmazott pedagógia eredményeit, megerősíti a pedagógusok/-
jelöltek egymástól való tanulását, közvetve hozzájárulva ezzel a szakmai igényességhez, a pedagógusi 
felelősségvállaláshoz és a pálya iránti elkötelezettséghez. A tantárgyblokk kurzusai elő kívánják segíteni 
a tanulás és tanítás, a tanuló és a pedagógus nézőpontja közötti összefüggés, a térben és időben egyre 
differenciáltabb és nyitottabb tanulás megértését és kezelését. A tantárgyblokk tanulás folyamatának, a 
tanulás megismerésének eszköztárát is gazdagítani kívánja olyan tanulásdiagnosztikai repertoárral, 
amely a kognitív, affektív és szociális sajátosságokra egyaránt tekintettel van. 

 

Az adott tantárgyblokk szerepe a tanári felkészítés folyamatában  
 
A Tanulás–tanítás és fejlődés támogatása tantárgyblokk alapismereteket nyújt a kognitív és affektív 
pedagógiai és pszichológiai alapfolyamatokról, fejlődéspszichológiai sajátosságokról, a tanuláshoz 
szükséges részképességek működéséről. A hallgatók megismerik, valamint a tanári mesterség és 
kultúra nézőpontjából értelmezik a tanulás és tanítás különféle megközelítéseit, összefüggéseit, különös 
tekintettel a tervezés, tanulási folyamat és értékelés ciklusaira. A lehető legtöbb szereplő szempontjából 
értelmezi a tanulás tereit, kereteit, a tanuló-csoportokat és szervezeteket, a szakmai, közösségi, társas 
tanulást. Ennek megfelelően a tantárgyblokk szorosan kapcsolódik (a) a fejlődéspszichológiai és 
személyiségjellemzők tudományos alapjaihoz (Személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok 
tantárgyblokk), (b) épít az oktatás-nevelés társadalmi kontextusára és a változások szisztematikus 
kezelésére (Társadalmi és társas viszonyok), (c) megalapozza (kognitív és affektív alapfolyamatok, 
tanulás- és tanításelméletek, tervezés és értékelés, tanulásszervezés, tanításmódszertan) a 
Felkészülés a tanári mesterségre tantárgyblokkot és (d) illeszkedik a Pedagógussá válás 
tantárgyblokkhoz.  
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO 123 A Tanulás támogatása otthoni /Otthon feladatra épülő tanórai 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

A pedagógiai folyamatok tervezése  Ismeri a tanulásszervezés módjairól és a tanulói munka 

különféle formáiról kialakított elméleteket, az oktatási 

módszerekre és eszközökre, azok csoportosítására és kivá-

lasztására vonatkozó nézeteket, az egyes oktatási módszerek 

és módszerkombinációk alkalmazásának előnyeit, hátrányait, 

nehézségeit, várható eredményeit. 

 Elfogadja, hogy a tervezés során a tanulók tevékenységét, a 

tanulási folyamatot kell elsősorban szem előtt tartania. 

 Meg tudja határozni a tanulás-tanítás stratégiáját. A módszerek, 

eszközök és munkaformák megválasztásában komplex módon 

veszi figyelembe a pedagógiai helyzet minden lényeges elemét 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatók óratrevi sablonokat, mintákat gyűjtenek össze internetről, szakpedagógiai és iskolai 

forrásból, majd megvizsgálják ezek közös és eltérő vonásait, elemeit. Választ keresnak arra, hogy miért van 

az óratervezésben változatosság és emellett miért szükséges benne lenniük ugyanazoknak az egységeknek. 

Milyen nézőpontok azonosítahtók.  

A feladat szinesíhető neveléstörténeti dokumentumokkal és más országokból származó óratervek 

begyűjtésével és elemzésével.  

A házi faladat önmagában is hasznos, tanórai megbeszélése lehetővé teszi a szakok szerinti 

különbségekre irányuló feldolgozást is.    

 

Tervezendő idő Otthoni feladatként 2 óra /tanórai feldolgozáskor + 20 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Tanóra tervezése Vámos Ágnes 
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 A sablonok elemeinek jellemzője 

 A különböző nézőpontok szerepe a tervezéskor 

 A tanóra tervezésében lévő azonosságok és különbségek valamint ezek okai  
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO 123 A Tanulás támogatása otthoni /Otthon feladatra épülő tanórai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

A pedagógiai folyamatok tervezése  Ismeri a tanulásszervezés módjairól és a tanulói munka 

különféle formáiról kialakított elméleteket, az oktatási 

módszerekre és eszközökre, azok csoportosítására és kivá-

lasztására vonatkozó nézeteket, az egyes oktatási módszerek 

és módszerkombinációk alkalmazásának előnyeit, hátrányait, 

nehézségeit, várható eredményeit. 

 Elfogadja, hogy a tervezés során a tanulók tevékenységét, a 

tanulási folyamatot kell elsősorban szem előtt tartania. 

 Meg tudja határozni a tanulás-tanítás stratégiáját. A 

módszerek, eszközök és munkaformák megválasztásában 

komplex módon veszi figyelembe a pedagógiai helyzet minden 

lényeges elemét 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatók – előzetesen – felkutattak és elemeztek óraterv-variációkat. Jelen feladat ennek 

folytatásaként saját óraterv sablon elkészítése a tanítási órán. A hallgatók párban dolgoznak és érveket 

állítanak minden egyes óratrev elem mellé, amit kiválasztanak, s érveket amellé is, amit nem. Az elkészült 

sablokonat közösen megbeszéljük. 

Alternatív feladat, ha nem a hallgatók által előzetesen összegyűjtött és feldolgozott sablonokkal 

dolgozunk, hanem az oktató hoz be sablonokat. Ez utóbbi esetén a feldolgozási idő megnő, a behozott és 

feldolgozásra kerülő sablonok számától függően. 

 

Tervezendő idő 25 perc   

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- a hallgatók által előzetesen elvégzett feladatból származó ótarev-sablonokat el kell hozni ezen a 

tanórán vagy az oktató kell biztosítson különböző sablonokat.  

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Tanóra tervezése 2. Vámos Ágnes 
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Értékelési- megbeszélési szempontok 

 A sablonok elemei melletti érvek gazdagsága 

 A tanórai működés árnyaltságának leképeződése a sablonban (nézőpontok, ágensek, 

tanulástámogató elemek) 

 A tanulói tevékenységek és tanulói kompetenciafejlődés láthatósága    

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Falus Iván (szerk.): Didaktika, a tanítás tanulása. Nemzeti tankönyvkiadó, 2013. Tervezés, tanulásszerevzés, 

módszerek, értékelés. stb fejezetek.  

 

  



 

 

9 

Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO 123 A Tanulás támogatása otthoni és órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

A pedagógiai folyamatok tervezése  Ismeri a tanulásszervezés módjairól és a tanulói munka 

különféle formáiról kialakított elméleteket, az oktatási 

módszerekre és eszközökre, azok csoportosítására és kivá-

lasztására vonatkozó nézeteket, az egyes oktatási módszerek 

és módszerkombinációk alkalmazásának előnyeit, hátrányait, 

nehézségeit, várható eredményeit. 

 Elfogadja, hogy a tervezés során a tanulók tevékenységét, a 

tanulási folyamatot kell elsősorban szem előtt tartania. 

 Meg tudja határozni a tanulás-tanítás stratégiáját. A módszerek, 

eszközök és munkaformák megválasztásában komplex módon 

veszi figyelembe a pedagógiai helyzet minden lényeges elemét: 

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Az azonos szakos  hallgatók otthoni feladatként egy meghatározott téma tervezésén dolgoznak ( óraterv). 

Az egyik hallgató alapvetően frontális, a másik kooperatív, a harmadik egyéni tanulásszervezési formák 

alkalmazására helyezi a hangsúlyt. Az órán az elkészült tervekkel lehet tovább dolgozni:   

- a hallgatók érvelnek az általuk tervezett tanóra eredményessége mellett 

- a három elkészült óraterv alapján a kiscsoport elkészíti a közösen legoptimálisabbnak tartott óra 

tervét 

- a hallgatók szempontokat gyűjtenek az egyes óratervek kiválasztásához 

 

Tervezendő idő 30 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Egy téma több megoldás Szivák Judit 
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Értékelési- megbeszélési szempontok 

 az óratervezés meghatározó szempontjai 

 milyen szempontokat érdemes figyelembe venni a tanulásszervezési formák kiválasztásakor? 

 oktatási módszerek – tanulási eredmények 

 a tevékenységközpontú pedagógia,  módszertani vonatlozások 

 a változatos tanulói tevékenység szerepe a tanulásban 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO 123 A Tanulás támogatása  órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

A pedagógiai folyamatok tervezése  Tisztában van azzal, hogy szaktárgyának elsajátításához 

milyen tanulási stratégiák és eszközök tervezésére van 

szükség. 

 A tervezés során fontosnak tartja az egyéni sajátosságok 

figyelembe vételét. 

 Képes a tanulók tapasztalataira, előzetes tudásukra építeni, 

ösztönözni a magasabb szintű gondolkodási folyamatokat, 

elősegíteni és fejleszteni az előbbiekre való folyamatos 

reflektálást a tanulási folyamat során.  

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

 

A hallgatók meghatározott tanórához / tematikus terv zárásához készítenek házi feladatokat páros 

munka keretében. A feladatok készítésénél: 

- alkalmazzák a Bloom féle kognitív céltaxonómiát, 

- eltérő életkorok tanuláslélektani sajátosságait 

- a differenciálás elvét ( eltérő opcionális feladatok különböző intelligencia típusok számára) 

Az elkészült feladatokat a párok kicserélik, tanulmányozzák és meghatározott szempontok mentén 

visszajeleznek egymásnak. 

 

Tervezendő idő 45 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Házi feladat Szivák Judit 
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Értékelési- megbeszélési szempontok 

 a kognitív céltaxonómia alkalmazásának szintje 

 a meghatározott életkori sajátosságok figyelembe vétele 

 az eltérő intelligencia típusok sajátosságainak beépítése 

 a házi feladat szerepe a tanulási folyamatban 

 a házi feladat problematikája a méltányos oktatásban 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Falus Iván (2003) (szerk): Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 

Kristen NIcholson-Nelson (2007): A többszörös intelligencia. SZIA, Budapest 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-213 A tanulás támogatása órai vagy interaktív felületen végzett 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanuló 

személyiségfejlesztése 

5. A tanulási folyamat 

szervezése, irányítása 

1.1.2. Képes a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési 

lehetőségeket kihasználni, a tanulók önálló ismeretszerzését támogatni 

1.1.3. A szakképzett tanár törekszik saját megalapozott pedagógiai 

nézeteinek megfogalmazására. 

1.5.2. A szakképzett tanár képes a különböző céloknak megfelelő, 

átgondolt stratégiákhoz 

1.5.3. A végzett tanár fontosnak tartja a tanulás és tanítás 

folyamatainak tudatosodását, az önszabályozó tanulás támogatásához 

szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási képességek 

fejlesztését 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A feladat során a tanulói autonómiát támogató tanácsok feldolgozása zajlik. A feldolgozás során 

előbb párban, majd csoportnak dolgoznak a hallgatók.  

Instrukció: Olvassa el a mellékelt tanácsokat, majd párjával beszéljék meg az alábbi feladatokat: 

 Válassza ki azt a három tanácsot, amellyel a leginkább egyetért!  

Válassza ki azt a három tanácsot, amellyel a legkevésbé ért egyet!  

 Indokolják választásaikat! 

 Vajon milyen pedagógiai kérdéskörhöz tartozhatnak a tanácsok? 

 Kiscsoportban ( 2 pár) osszák meg választásukat és indokaikat a  tanácsokkal kapcsolatban! 

 Hasznosak-e az ilyen jellegű jó tanácsok? 

 

 

Tervezendő idő 30 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Jó tanácsok Szivák Judit 
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nagy létszámú csoportban is alkalmazható, eszközigénye nincs 

 

Értékelési- megbeszélési  szempontok 

 A „receptek” alkalmazhatósága a komplex pedagógiai helyzetekben? 

 Az autonómia jelentősége a tanítási-tanulási folyamatban? 

 Az autonómia és az önszabályozó tanulás kapcsolata? 

 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Jó tanácsok! Jó tanácsok? 

 Részesítsük a tanulót személyes figyelemben! 

 Dicsérjünk hangosan, de a hibát csak az érintettnek mondjuk! 

 Ösztönözzük a diákokat közös munkára! 

 Hagyjuk, hogy a tanulók egymásnak magyarázzanak! 

 A kommunikáció iránya legyen megfordítható! 

 Engedjük, hogy a tanulók legyenek a középpontban! 

 Szorgalmazzuk, hogy értékeljék az órát! 

 Alkalmazzunk különböző tanulási stílusokat! 

 Értékeljük és használjuk fel az ötleteiket! 

 Ne használjuk a „problémás tanuló” megnevezést! 

 Adjunk elegendő időt a gondolkodásra! 

 Vegyük figyelembe az eltérő munkastílust, vérmérsékletet! 

 Irányítás helyett ösztönzés! 

 A diákot ruházzuk fel felelősséggel! 

 Egyéni igényekhez igazított instrukció! 

 A tanulók maguk tervezzék munkájukat! 

 A tanuló választhassa meg a feladatok sorrendjét!  

 A tanulók vegyenek részt az értékelési szempontok kialakításában, reflektálhassanak saját 

munkájukra! 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-213 A tanulás támogatása órai feladat 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

4. a pedagógiai folyamat tervezése 

5. a tanulás támogatása, 

szervezése és irányítása 

6. a pedagógiai folyamatok és a 

tanulók értékelése 

4.2. Képes a tanulási-tanítási stratégia meghatározására, a 

tananyag feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározására, 

hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására 

5.1. Képes a tanulási-tanítási stratégia meghatározására, a 

tananyag feldolgozásához a pedagógiai céloknak és a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő oktatási folyamat meghatározására, 

hatékony módszerek, szervezési formák, eszközök kiválasztására 

6.2. A szakképzett tanár képes az értékelés különböző céljainak 

és szintjeinek megfelelő értékelési formák, módszerek 

meghatározására. 

Az értékelés során képes figyelembe venni az értékelés hatásait a 

pedagógiai folyamat szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére 

és önértékelésére. Képes elősegíteni a tanulók reális önértékelését és 

alkalmazni a tanulók önbecsülését támogató ellenőrzési módszereket 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A „Léghajó” gyakorlat a konszenzusvita alkalmazásával támogatja a Tanulás támogatása kurzus 

témaköreinek  megértését, feldolgozását. 

A léghajó gyakorlatban (sokszor egyformán) fontos dolgokat – értékeket, eszményeket, jogokat stb. – kell 

rangsorolni olyan egyértelmű módon, hogy egyeseket megtartunk, másoktól megválunk.  

Ajánlott menet: 

1. A konszenzusvita alapját képező lista megismerése, értelmezése (a lista elemeit a résztvevők 

maguk is összegyűjthetik a gyakorlat bevezetéseként). 

2. A lista elemeit egyenként, papírcsíkokra gépelve kapják meg a résztvevők. 

3. Az első feladat ismertetése: egy léghajón utazik a lista minden eleme, az összes szükséges 

(kompetencia, cél, feladat…) pedagógiai „hozzávaló”. Sajnos a léghajó léket kapott, így meg kell 

válnunk a lista bizonyos számú elemétől (öt, három,- a lista hosszától függően kb. a lista 

egyharmada!). 

4. Minden résztvevő egyénileg hoz döntést, majd csoportokat alkotunk. 

A gyakorlat neve Témakör  Az eszköz, módszer kidolgozója 

Léghajó gyakorlat  Szivák Judit 
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5. A csoportoknak 20 perc áll rendelkezésére, hogy a vita eredményeképpen kiválasszák azokat 

az elemeket, amelyektől megválnak. 

6. A csoportok által kiválasztott elemek papírlapjait kitesszük a táblára, majd összehasonlítjuk az 

azonos és eltérő választásokat, illetve a csoportok indokolják döntésüket. 

7. A második feladat ismertetése: A léghajó a könnyebb teherrel gyorsabban folytatja útját, amikor 

hirtelen észreveszik, hogy lassan kifogy a gáz a tartályból, és ismét zuhanni kezd a léghajó. Csak 

akkor érhetnek biztonságosan haza, ha összesen három elemet tartanak meg. 

8. A csoportoknak további 20 perc áll rendelkezésére, hogy kiválasszák a megmaradó elemek 

közül az általuk három legfontosabbat a közös vita nyomán.  

9. A kiválasztott elemek papírjai is a táblára kerülnek és elhangzanak a csoportok választását 

alátámasztó érvek. 

10. A csoportok egy-egy képviselőt küldenek egy záróvita számára, ahol a feladat a csoport 

álláspontjának képviselete és közös döntés meghozatala. 

A fenti vita az idő függvényében több ponton is lezárható (az első döntést követően, a záróvita előtt). 

Javasolt  témák (listák) a Tanulás támogatása kurzus számára: 

 a tanulói kompetenciák; 

 tanulási, tanítási célok; 

 módszertani alapelvek ( NAT) 

 oktatási módszerek; 

 fejlesztési feladatok (NAT); 

 értékelési szempontok; 

Variációk a kerettörténethez 

Tudáskapszula 

Feltalálók egy csoportja megalkotta azokat a tanuláskapszulákat, melyek bevétele megkönnyíti egy-

egy tanulói kompetencia, fejlesztési cél… stb. elsajátítását. Sajnos egymás után csak három (öt és így 

tovább) kapszula alkalmazható, így ki kell választanunk, melyiket vásároljuk meg. 

A vitához mellékelni kell a listákat, vagy a vita előtt a résztvevőkkel összeállítani az általuk legfontosabbaknak 

ítélt elemeket.  

Gonosz vírus  

Rejtélyes, gonosz vírus terjedése tizedeli az iskolák diákjait/pedagógusait... A vírusfertőzés 

következtében az iskolában fejlesztett tanulói kompetenciák, oktatási módszerek, értékelési 

szempontok…feledésbe merülnek . A védőoltás kifejlesztése megkezdődött, de egy oltóanyag csak egy 

problémát gyógyít. Milyen sorrendben kezdjék meg az oltóanyagok kifejlesztését? A  listákat összeállíthatják 

a résztvevők is. 

 

 

Tervezendő idő 60 perc 
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Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Maximum 25 fős csoportban, csoportmunkára alkalmas teremben 

 

Értékelési-megbeszélési szempontok 

 a döntések kialakításának pedagógiai szempontjai 

 az indoklások, érvelések szakszerűsége, a szakmai nyelvhasználat szintje 

 a döntéshozatal nehézségei, a konszenzusra törekvés sikeressége 

 

 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet 

a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról 

I.1.1. Fejlesztési területek - nevelési célok 

A fejlesztési területek - nevelési célok áthatják a pedagógiai folyamat egészét, s így közös értékeket 

jelenítenek meg. A célok elérése érdekében a pedagógiai folyamatban egyaránt jelen kell lennie az 

ismeretszerzés, a gyakoroltatás-cselekedtetés mellett a példák érzelmi hatásának is. 

E területek - összhangban a kulcskompetenciák alapját adó képességekkel, készségekkel, az oktatás 

és nevelés során megszerzett ismeretekkel, és a tudásszerzést segítő attitűdökkel - egyesítik a 

hagyományos értékeket és a XXI. század elején megjelent új társadalmi igényeket. 

A nevelési célok a következőképpen érvényesülnek a tartalmi szabályozás különböző szintjein, és 

valósulnak meg a köznevelés folyamatában: 

- beépülnek az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, tartalmaiba; 

- tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként jelenhetnek meg az iskola helyi 

tanterve szerint; 

- alsó tagozaton tematizálják a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az 

osztályfőnöki órák témaköreit; 

- témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tanórai keretek között folyó, egyéb iskolai 

foglalkozások, programok számára. 

A nevelési célok intézményi szintű tudatos követése, valamint a hozzájuk rendelt feladatok 

végrehajtása és végrehajtatása az intézményi pedagógiai kultúra és a színvonalas pedagógiai munka 

meghatározó fokmérője, a pedagógiai-szakmai ellenőrzés egyik fontos kritériuma. 

Az erkölcsi nevelés 

A köznevelés alapvető célja a tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése, a cselekedeteikért és azok 

következményeiért viselt felelősségtudatuk elmélyítése, igazságérzetük kibontakoztatása, közösségi 

beilleszkedésük elősegítése, az önálló gondolkodásra és a majdani önálló, felelős életvitelre történő 

felkészülésük segítése. Az erkölcsi nevelés legyen életszerű: készítsen fel az elkerülhetetlen 

értékkonfliktusokra, segítsen választ találni a tanulók erkölcsi és életvezetési problémáira. Az erkölcsi 

nevelés lehetőséget nyújt az emberi lét és az embert körülvevő világ lényegi kérdéseinek különböző 
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megközelítési módokat felölelő megértésére, megvitatására. Az iskolai közösség élete, tanárainak 

példamutatása támogatja a tanulók életében olyan nélkülözhetetlen készségek megalapozását és 

fejlesztését, mint a kötelességtudat, a munka megbecsülése, a mértéktartás, az együttérzés, a 

segítőkészség, a tisztelet és a tisztesség, a korrupció elleni fellépés, a türelem, a megértés, az elfogadás. 

A tanulást elősegítő beállítódások kialakítása - az önfegyelemtől a képzelőtehetségen át intellektuális 

érdeklődésük felkeltéséig - hatással lesz egész felnőtt életükre, és elősegíti helytállásukat a munka 

világában is. 

Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulók ismerjék meg nemzeti, népi kultúránk értékeit, hagyományait. Tanulmányozzák a jeles 

magyar történelmi személyiségek, tudósok, feltalálók, művészek, írók, költők, sportolók munkásságát. 

Sajátítsák el azokat az ismereteket, gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek 

megalapozzák az otthon, a lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését. 

Alakuljon ki bennük a közösséghez tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség 

esetén Magyarország védelme minden állampolgár kötelessége. Európa a magyarság tágabb hazája, 

ezért magyarságtudatukat megőrizve ismerjék meg történelmét, sokszínű kultúráját. Tájékozódjanak az 

egyetemes emberi civilizáció kiemelkedő eredményeiről, nehézségeiről és az ezeket kezelő nemzetközi 

együttműködési formákról. 

Állampolgárságra, demokráciára nevelés 

A demokratikus jogállam, a jog uralmára épülő közélet működésének alapja az állampolgári részvétel, 

amely erősíti a nemzeti öntudatot és kohéziót, összhangot teremt az egyéni célok és a közjó között. Ezt 

a cselekvő állampolgári magatartást a törvénytisztelet, az együttélés szabályainak betartása, az emberi 

méltóság és az emberi jogok tisztelete, az erőszakmentesség, a méltányosság jellemzi. Az iskola 

megteremti annak lehetőségét, hogy a tanulók megismerjék a főbb állampolgári jogokat és 

kötelezettségeket, és ennek keretében biztosítja a honvédelmi nevelést. A részvétel a közügyekben 

megkívánja a kreatív, önálló kritikai gondolkodás, az elemzőképesség és a vitakultúra fejlesztését. A 

felelősség, az önálló cselekvés, a megbízhatóság, a kölcsönös elfogadás elsajátítását hatékonyan 

támogatják a tanulók tevékeny részvételére építő tanítás- és tanulásszervezési eljárások. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztése 

Az önismeret - mint a személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, 

fejlődő és fejleszthető képesség - a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező 

szellemi fejlődését, készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, 

s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék érzelmeinek 

hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, 

valamint a kölcsönös elfogadásra. Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, 

az elsajátított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás 

egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, 

sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 

és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok 

kialakításához. 

A családi életre nevelés 

A család kiemelkedő jelentőségű a gyerekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, 

önismeretének, testi és lelki egészségének alakításában. A szűkebb és tágabb környezet változásai, az 

értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok egy részének működésében bekövetkező zavarok 

szükségessé teszik a családi életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési 

intézményeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, a családi közösségek 

megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős 
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párkapcsolatok kialakításában, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok 

kezeléséről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultúra kérdéseivel is. 

A testi és lelki egészségre nevelés 

Az egészséges életmódra nevelés hozzásegít az egészséges testi és lelki állapot örömteli 

megéléséhez. A pedagógusok ösztönözzék a tanulókat arra, hogy legyen igényük a helyes táplálkozásra, 

a mozgásra, a stresszkezelés módszereinek alkalmazására. Legyenek képesek lelki egyensúlyuk 

megóvására, társas viselkedésük szabályozására, a konfliktusok kezelésére. Az iskola feladata, hogy a 

családdal együttműködve felkészítse a tanulókat az önállóságra, a betegség-megelőzésre, továbbá a 

szabályok betartására a közlekedésben, a testi higiénében, a veszélyes körülmények és anyagok 

felismerésében, a váratlan helyzetek kezelésében. A pedagógusok motiválják és segítsék a tanulókat a 

káros függőségekhez vezető szokások kialakulásának megelőzésében. 

Felelősségvállalás másokért, önkéntesség 

A Nat ösztönzi a személyiség fejlesztését, kibontakozását segítő nevelést-oktatást: célul tűzi ki a 

hátrányos helyzetű vagy fogyatékkal élő emberek iránti szociális érzékenység, segítő magatartás 

kialakítását a tanulókban úgy, hogy saját élményű tanuláson keresztül ismerik meg ezeknek a 

csoportoknak a sajátos igényeit, élethelyzetét. A segítő magatartás számos olyan képességet igényel és 

fejleszt is egyúttal (együttérzés, együttműködés, problémamegoldás, önkéntes feladatvállalás és -

megvalósítás), amelyek gyakorlása elengedhetetlen a tudatos, felelős állampolgári léthez. 

Fenntarthatóság, környezettudatosság 

A felnövekvő nemzedéknek ismernie és becsülnie kell az életformák gazdag változatosságát a 

természetben és a kultúrában. Meg kell tanulnia, hogy az erőforrásokat tudatosan, takarékosan és 

felelősségteljesen, megújulási képességükre tekintettel használja. Cél, hogy a természet és a környezet 

ismeretén és szeretetén alapuló környezetkímélő, értékvédő, a fenntarthatóság mellett elkötelezett 

magatartás váljék meghatározóvá a tanulók számára. Az intézménynek fel kell készítenie őket a 

környezettel kapcsolatos állampolgári kötelességek és jogok gyakorlására. Törekedni kell arra, hogy a 

tanulók megismerjék azokat a gazdasági és társadalmi folyamatokat, amelyek változásokat, válságokat 

idézhetnek elő, továbbá kapcsolódjanak be közvetlen és tágabb környezetük értékeinek, 

sokszínűségének megőrzésébe, gyarapításába. 

Pályaorientáció 

Az iskolának - a tanulók életkorához igazodva és a lehetőségekhez képest - átfogó képet kell nyújtania 

a munka világáról. Ennek érdekében olyan feltételeket, tevékenységeket kell biztosítania, amelyek révén 

a diákok kipróbálhatják képességeiket, elmélyülhetnek az érdeklődésüknek megfelelő területeken, 

megtalálhatják hivatásukat, kiválaszthatják a nekik megfelelő foglalkozást és pályát, valamint képessé 

válnak arra, hogy ehhez megtegyék a szükséges erőfeszítéseket. 

Ezért fejleszteni kell bennük a segítéssel, az együttműködéssel, a vezetéssel és a versengéssel 

kapcsolatos magatartásmódokat és azok kezelését. 

Gazdasági és pénzügyi nevelés 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a világgazdaság, a 

nemzetgazdaság, a vállalkozások és a háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő 

munka, a javakkal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa és a fogyasztás területén. Tudják mérlegelni 

döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák világosan rövid és hosszú távú 

céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, 

egymásrautaltságát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer 
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alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kapcsolatos minimális ismeretek 

és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását. 

Médiatudatosságra nevelés 

Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és 

a hagyományos médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai beállítódás 

kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demokrácia részvételi kultúrájára és a 

médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. 

A tanulók megismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a társadalom 

közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyilvános és a bizalmas érintkezés 

megkülönböztetésének módjával, valamint e különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai 

jelentőségével. 

A tanulás tanítása 

A tanulás tanítása az iskola alapvető feladata. Minden pedagógus teendője, hogy felkeltse az 

érdeklődést az iránt, amit tanít, és útbaigazítást adjon a tananyag elsajátításával, szerkezetével, 

hozzáférésével kapcsolatban. Meg kell tanítania, hogyan alkalmazható a megfigyelés és a tervezett 

kísérlet módszere; hogyan használhatók a könyvtári és más információforrások; hogyan mozgósíthatók 

az előzetes ismeretek és tapasztalatok; melyek az egyénre szabott tanulási módszerek; miként 

működhetnek együtt a tanulók csoportban; hogyan rögzíthetők és hívhatók elő pontosan, szó szerint 

például szövegek, meghatározások, képletek. Olyan tudást kell kialakítani, amelyet a tanulók új 

helyzetekben is képesek alkalmazni, a változatok sokoldalú áttekintésével és értékelésével. A tanulás 

tanításának elengedhetetlen része a tanulás eredményességének, a tanuló testi és szellemi 

teljesítményeinek lehetőség szerinti növelése és a tudás minőségének értékelése. 

I.1.2. Egységesség és differenciálás, módszertani alapelvek 

A tartalmi szabályozást a Nat úgy valósítja meg, hogy az iskolák, a pedagógusok, a tanulók sokféle, 

differenciált tevékenysége a teljesítmény növelésére sarkalló, az életesélyek tanulással történő növelését 

szolgáló egységes, közös alapra épüljön. Ily módon lehetőséget nyújt az iskolafenntartók értékeinek, a 

szülők, a tanulók érdeklődésének, a pedagógusok szakmai törekvéseinek és az iskolát körülvevő 

környezet helyi sajátosságainak figyelembevételére. 

A tudományok gyors fejlődése, a szükségletek új megjelenési formái és a világ új kihívásai (köztük a 

gyermekek testi-lelki egészségét veszélyeztető számos tényező) a megszokottól eltérő feladatok elé 

állítják az iskolát, a pedagógusképzést és a pedagógus-továbbképzést. Olyan tudástartalmak jelentek 

meg, amelyek nehezen sorolhatók be a tudományok hagyományos rendszerébe, vagy amelyek egyszerre 

több tudományág illetékességébe tartoznak. Így megnőtt az igény egyrészt egyes hagyományos 

tantárgyak összevonására és/vagy tantárgyközi megjelenítésére, másrészt új 

tantárgyak/tantárgyegyüttesek kialakítására. Fontos pedagógiai szempont, hogy a tantárgy-

összevonásos és a tantárgyközi tantervi szemlélet a tanulók érdeklődését és tapasztalatait is figyelembe 

veszi. A Nat azáltal biztosítja e szemlélet érvényesülését, hogy nem határoz meg egységes, minden 

iskolára kötelezően érvényes tantárgyi rendszert, hanem annak kialakítását a kerettantervek, illetve a 

helyi tantervek hatáskörébe utalja. 

A Nat a gyerekek, a serdülők és a fiatalok képességeinek fejlődéséhez szükséges feladatok 

meghatározásával ösztönzi a személyiségfejlesztő tanítást. Olyan pedagógiai munkát feltételez, 

amelynek középpontjában a tanulók tudásának, képességeinek fejlesztése, a készségek elsajátíttatása, 

kibontakoztatása, a személyiség fejlődéséhez szükséges megfelelő feltételek biztosítása áll, figyelembe 

véve, hogy az oktatás és a nevelés színtere nem csak az iskola, hanem az élet számos egyéb fóruma is. 
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A fejlesztési területek, nevelési célok megvalósulásának, a kulcskompetenciák kialakításának egyik 

feltétele az említett célok szolgálatába állított pedagógiai folyamat. A differenciált tanítás-tanulás 

megvalósulásához különösen a következő szempontokat ajánlatos figyelembe venni: 

- olyan szervezési megoldásokat kell előnyben részesíteni, amelyek előmozdítják a tanulás belső 

motivációinak, önszabályozó mechanizmusainak kialakítását, fejlesztését; 

- a tanulást úgy kell megszervezni, hogy a tanulók cselekvő módon vegyenek részt benne, előtérbe 

állítva tevékenységüket, önállóságukat, kezdeményezéseiket, problémamegoldásaikat, 

alkotóképességüket; 

- a nevelési-oktatási folyamat segítse elő a tanulók előzetes ismereteinek, tudásának, nézeteinek 

feltárását, adjon lehetőséget esetleges tévedéseik kiigazítására és tudásuk átrendezésére; 

- az iskolai tanítás-tanulás különböző szervezeti formáiban (az osztálymunkában, a 

csoportfoglalkozásokon, a tanulók páros, részben vagy teljesen egyéni nevelésében-oktatásában) 

alkalmazni kell az együttműködő (kooperatív) tanulás technikáit és formáit; 

- váljék a tanítás egyik elvévé és teendőjévé a tanulókhoz alkalmazkodó differenciálás a feladatok 

kijelölésében, megoldásában, a szükséges tanári segítésben, az ellenőrzésben, az értékelésben; 

- a tanulók egyéni képességeinek fejlesztése érdekében alkalmazni kell a feladathoz illeszkedő 

tanulásszervezési technikákat; 

- sajátos tanulásszervezési megoldásokat kell alkalmazni a különleges bánásmódot igénylő, sajátos 

nevelési igényű gyerekek esetében, a tanulási és egyéb problémákkal, magatartási zavarokkal küzdő 

tanulók nevelési-oktatási feladatainak ellátásában; 

- a tanítási-tanulási helyzetek, a tanulásszervezési módok és értékelési eljárások alkalmazkodjanak az 

egyes területeken tehetséges tanulók fejlesztési igényeihez, általában is támogassák a tehetségek 

felkutatását és tehetségük kibontakoztatását; 

- különböző tanulásszervezési megoldásokkal az együttműködést és a tanulási esélyek egyenlőségét 

szolgáló szervezeti formákat kell kialakítani mind az iskolák közötti együttműködésben, mind az iskolán 

kívüli és az iskolai munkában. 

Az eredményes tanulás segítésének elvei 

Minden tanköteles korú tanulónak törvényben biztosított joga, hogy a neki megfelelő nevelésben-

oktatásban részesüljön. Ennek érvényesítéséhez az iskolának (az iskolafenntartóval, az iskola 

működtetőjével, a családdal, a gondviselővel, szakmai és civilszervezetekkel együttműködve) a 

következő elvek szerint kell biztosítania a nevelő-oktató munka feltételeit: 

- a képességek megismerése és fejlesztése, a készségek, ismeretek, tudástartalmak megalapozása, 

az attitűdök alakítása az 1-4. évfolyamon; 

- folyamatos, egyénhez igazodó fejlesztés, a tudás bővítése, megszilárdítása az iskolázás további 

szakaszaiban; 

- az eredményes szocializáció akadályainak korai felismerése és kezelése pedagógiai eszközökkel; 

- a tanuló tanulási nehézségeinek feltárása, problémái megoldásának segítése az iskolai nevelés-

oktatás egész folyamatában és annak valamennyi területén; 

- a tanulást érintő lemaradás, illetve a tanulói leszakadás megakadályozásának érdekében a tanuló 

személyiségének, szociokulturális hátterének megismerése, a tanulás eredményességét növelő 

pedagógiai módszerek alkalmazása; 

- a tanuló önmagához és másokhoz viszonyított kiemelkedő teljesítményeinek, tehetségjegyeinek 

feltárása, fejlesztése a tanórákon, más iskolai foglalkozásokon, és e tevékenység támogatása az iskolán 

kívül is; 
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- motiváló és hatékony tanulásszervezési eljárások alkalmazása, akár játékok segítségével (pl. sakk, 

logikai játékok); 

- egységes alapokon nyugvó tanulási követelmények, ellenőrzési-értékelési eljárások alkalmazása; 

- a sajátos nevelési igényű, akadályozott, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdők elfogadása, 

beilleszkedésük feltételeinek kölcsönös alkalmazkodáson alapuló megteremtése, a képességprofilhoz 

viszonyított haladás elismerése, a tanulásban meghatározó képességeik feltárása és fejlesztése. 

Képesség-kibontakoztató felkészítés 

A képességeket kibontakoztató felkészítés a személyiséget fejlesztő pedagógiai munkával és a 

közösségfejlesztés segítségével járul hozzá a tanulási kudarcból, a szociális hátrányból eredő lemaradás 

csökkentéséhez, a tanuló egyéni képességeinek, tehetségének kibontakoztatásához, tanulási, 

továbbtanulási esélyeinek növeléséhez. A képesség-kibontakoztató felkészítés megszervezhető integrált 

keretek között is, ha a közösség- és a személyiségfejlesztés halmozottan hátrányos helyzetű és az e 

körbe nem tartozó tanulók közös felkészítése keretében valósul meg, kiegészülve a társadalmi 

kirekesztés minden formáját elutasító, és a bármely oknál fogva hátrányos helyzetben lévők társadalmi 

beilleszkedését elfogadó és segítő magatartásformák és készségek kialakításával, az ezek alapjául 

szolgáló képességek kibontakoztatásával. 

II. RÉSZ 

KOMPETENCIAFEJLESZTÉS, MŰVELTSÉGKÖZVETÍTÉS, TUDÁSÉPÍTÉS 

II.1. A KULCSKOMPETENCIÁK8 

Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készségeket és az ezek alapját 

alkotó képességeket és attitűdöket értjük, amelyek birtokában az Unió polgárai egyrészt gyorsan 

alkalmazkodhatnak a modern világ felgyorsult változásaihoz, másrészt a változások irányát és tartalmát 

cselekvően befolyásolhatják. A tudásalapú társadalomban felértékelődik az egyén tanulási képessége, 

mert az emberi cselekvőképesség az élethosszig tartó tanulás folyamatában formálódik. 

A különböző kompetenciaterületekben megjelenő ismeretek, készségek, és ezek hátterében a 

meghatározó képességek és attitűdök számos tanulási helyzetben és összefüggésben alkalmazhatók 

különféle célok elérésére, különböző problémák és feladatok megoldására, ezért több 

műveltségterülethez is köthetők. Több kompetencia egymásba fonódik, így részben fedik egymást, 

továbbá az egyikhez szükséges elemek támogatják a másik területhez elengedhetetlen készségek 

formálódását, fejlődését. Hasonló egymásra építettség jellemzi a képességek kibontakoztatására és a 

tanulás fejlesztésére irányuló célok és az egyes műveltségterületek viszonyát. Számos olyan fejlesztési 

területet említhető, amely valamennyi műveltségterületen a kialakítandó kompetencia részét képezi: ilyen 

például a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az 

együttműködés, a kockázatértékelés, a döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a 

társas tolerancia. 

Anyanyelvi kommunikáció 

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, vélemények 

kifejezését és értelmezését, megőrzését és közvetítését szóban és írásban (hallott és olvasott szöveg 

értése, szövegalkotás szóban és írásban), valamint a helyes, öntudatos és alkotó nyelvhasználatot az 

oktatásban és képzésben, a társadalmi és kulturális tevékenységek során, a családi és a társas életben, 

a munkában és a szabadidős tevékenységekben, a társas valóság formálásában. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának folyamata és eredménye, amely 

természeténél fogva kapcsolódik az egyén kognitív képességeinek fejlődéséhez. Az anyanyelvi 

kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtan és az egyes nyelvi funkciók ismerete. 

http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1200110.KOR#lbj8param
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Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli és írásbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és nem irodalmi 

szövegek egész sorának, a különböző nyelvi stílusok sajátosságainak, valamint a különféle helyzetekben 

a nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét. 

Az ember rendelkezik azzal a képességgel, hogy változatos helyzetekben, szóban és írásban képes 

másokkal érintkezni, kommunikációját figyelemmel tudja kísérni, és a helyzetnek megfelelően tudja 

alakítani. Képes nyelvileg megalkotni és kifejezni saját valóságát és valóságértelmezését, a 

nyelvhasználaton keresztül mások valóságértelmezését megismerni és a sajátjával összevetni, 

összehangolni, vagy ütköztetni. Képes a nyelvhasználat útján ismereteket szerezni és ismereteit 

gazdagítani, illetve új ismereteket, tudást létrehozni. Képes megkülönböztetni és felhasználni különböző 

típusú szövegeket, továbbá információkat keresni, gyűjteni, feldolgozni és közvetíteni. Tud 

segédeszközöket használni, saját szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelően, etikusan és 

meggyőzően kifejezni. 

A pozitív attitűd magában foglalja a társas viszonyokra érzékeny, tudatos, érdeklődő és önkritikus 

magatartást, a törekvést az építő jellegű párbeszédre, az igényes megnyilvánulás értékének felismerését, 

az esztétikai minőség tiszteletét, mások megismerésének igényét és az anyanyelv iránti felelősség 

vállalását. Ehhez ismerni kell az anyanyelv és a nemzeti kultúra, a nyelv és a valóság, a kommunikáció 

és a társas világ közötti összetett kapcsolatot, a nyelv változó-változtató természetét, másokra gyakorolt 

hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét. 

Idegen nyelvi kommunikáció 

Az idegen nyelvi kommunikáció - az anyanyelvi kommunikációhoz hasonlóan - az alapvető nyelvi 

készségekre épül: fogalmak, gondolatok, érzések, tények és vélemények megértése, kifejezése és 

értelmezése idegen nyelven különböző tevékenységi formákban. Ilyen a hallott és olvasott szöveg értése, 

a szövegalkotás és az interakció szóban és írásban. Ezek a tevékenységek az élet különböző területein 

- oktatás és képzés, munka, családi és társas élet, szabadidős tevékenységek - az egyén szükségleteinek 

megfelelően folynak. Az idegen nyelvi kommunikáció olyan képességekre és készségekre is 

támaszkodik, mint a közvetítés az anyanyelv és az idegen nyelv között, valamint más kultúrák megértése. 

A nyelvhasználó tudásszintje változhat a különböző nyelvek, nyelvi tevékenységek (hallott szöveg értése, 

beszédkészség, olvasott szöveg értése, íráskészség és közvetítő készség), valamint az idegen nyelvet 

használó társadalmi-kulturális háttere, igényei és érdeklődése szerint. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

A kommunikatív nyelvi kompetencia lexikális, funkcionális, grammatikai és szövegalkotási ismereteket, 

valamint szocio- és interkulturális készségeket feltételez. Az élethosszig tartó tanuláshoz a 

nyelvhasználónak el kell sajátítania az önálló tanulás stratégiáit és az ehhez szükséges eszközök 

használatát. 

A pozitív attitűd magában foglalja a kulturális sokféleség tiszteletben tartását és a nyelvek, kultúrák 

közötti kommunikáció iránti érdeklődést és kíváncsiságot. 

Matematikai kompetencia 

A matematikai kompetencia kialakításához elengedhetetlen az olyan meghatározó bázisképességek 

fejlesztése, mint a matematikai gondolkodás, az elvonatkoztatás és a logikus következtetés. E 

kompetencia összetevőit alkotják azok a készségek is, amelyekre támaszkodva a mindennapi problémák 

megoldása során a matematikai ismereteket és módszereket alkalmazzunk. 

A matematikai kompetencia kialakulásában, hasonlóan más területekhez, az ismeretek és a készség 

szintű tevékenységek egyaránt fontos szerepet töltenek be. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 
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A matematikai ismeretek magukban foglalják a számok, mértékek, struktúrák, az alapműveletek és az 

alapvető matematikai fogalmak, jelölések és összefüggések készség szinten alkalmazható tudását. 

A matematikai kompetencia azt jelenti, hogy felismerjük az alapvető matematikai elveket és 

törvényszerűségeket a hétköznapi helyzetekben, elősegítve a problémák megoldását a mindennapokban, 

otthon és a munkahelyen. E kompetencia teszi lehetővé a törvényszerűségek felismerését a 

természetben, és alkalmassá tesz az érvek láncolatának követésére, a matematika nyelvén 

megfogalmazott törvények megértésére. 

A matematikai műveltséghez való pozitív hozzáállás annak az igazságnak a tiszteletén alapul, hogy a 

világ rendje megismerhető, megérthető és leírható. 

Természettudományos és technikai kompetencia 

A természettudományos kompetencia az ismereteknek és készségeknek azt a rendszerét jelöli, 

amelynek megfelelő szintje lehetővé teszi, hogy megfelelő ismeretek és módszerek felhasználásával 

leírjuk és magyarázzuk a természet jelenségeit és folyamatait, bizonyos feltételek mellett előre jelezve 

azok várható kimenetelét is. Segít abban, hogy megismerjük, illetve megértsük természetes és 

mesterséges környezetünket, és ennek megfelelően irányítsuk cselekedeteinket. A technikai 

kompetencia ennek a tudásnak az alkotó alkalmazása az emberi vágyak és szükségletek kielégítése 

érdekében. A természettudományos és technikai kompetencia magában foglalja a fenntarthatóság, azaz 

a természettel hosszú távon is összhangban álló társadalom feltételeinek ismeretét, és az annak 

formálásáért viselt egyéni és közösségi felelősség elfogadását. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

A természettudományok esetében elengedhetetlen a természet működési alapelveinek, az alapvető 

tudományos fogalmaknak, módszereknek és technológiai folyamatoknak az ismerete, de ismerni kell az 

emberi tevékenységeknek a természetre gyakorolt hatásait is. Így megértjük a tudományos elméletek 

szerepét a társadalmi folyamatok alakulásában, valamint az alkalmazások és a technológiák előnyeit, 

korlátait és kockázatait a társadalomra nézve. 

A természettudományos és technikai kompetencia birtokában mozgósítani tudjuk 

természettudományos és műszaki műveltségünket a munkában és a hétköznapi életben: amikor új 

technológiákat, eszközöket, berendezéseket ismerünk meg és működtetünk, amikor a tudományos 

eredményeket a hétköznapokban alkalmazzuk egyéni és közösségi célok érdekében, vagy 

természettudományos és műszaki műveltséget igénylő döntések meghozatalakor. Az ilyen 

kompetenciával felvértezett ember egyaránt kritikus az áltudományos, az egyoldalúan tudomány- és 

technikaellenes, illetve a technikát, a termelést az emberi szempontok és a környezeti fenntarthatóság 

fölé helyező megnyilvánulásokkal szemben. 

A természettudományos és technikai kompetencia kritikus és kíváncsi attitűdöt alakít ki az emberben, 

aki ezért igyekszik megismerni és megérteni a természeti jelenségeket, a műszaki megoldásokat és 

eredményeket, nyitott ezek etikai vonatkozásai iránt, továbbá tiszteli a biztonságot és a fenntarthatóságot. 

Digitális kompetencia 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak (információs és 

kommunikációs technológia, a továbbiakban IKT) és a technológiák által hozzáférhetővé tett. közvetített 

tartalmak magabiztos, kritikus és etikus használatát a társas kapcsolatok, a munka, a kommunikáció és 

a szabadidő terén. Ez a következő készségeken, tevékenységeken alapul: az információ felismerése 

(azonosítása), visszakeresése, értékelése, tárolása, előállítása, bemutatása és cseréje; digitális 

tartalomalkotás és -megosztás, továbbá kommunikációs együttműködés az interneten keresztül. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 
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A digitális kompetencia az IKT természetének, szerepének és lehetőségeinek megértését, alapos 

ismeretét, illetve ennek alkalmazását jelenti a személyes és társadalmi életben, a tanulásban és a 

munkában. Magába foglalja a főbb számítógépes alkalmazásokat - szövegszerkesztés, adattáblázatok, 

adatbázisok, információtárolás és -kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média 

útján történő kommunikáció (e-mail, hálózati eszközök) - a szabadidő, az információ-megosztás, az 

együttműködő hálózatépítés, a tanulás, a művészetek és a kutatás terén. A tanulónak értenie kell, miként 

segíti az IKT a kreativitást és az innovációt, ismernie kell az elérhető információ hitelessége és 

megbízhatósága körüli problémákat, valamint az ezek kiszűrésére használatos alapvető technikákat, 

továbbá az IKT interaktív használatához kapcsolódó veszélyeket és etikai elveket, valamint a szerzői 

jogból és a szoftver-tulajdonjogból a felhasználókra vonatkozó jogi kereteket. 

A szükséges készségek magukba foglalják az információ megkeresését, összegyűjtését és 

feldolgozását, a kritikus alkalmazást, a valós és a virtuális kapcsolatok megkülönböztetését. Ide tartozik 

a komplex információ előállítását, bemutatását és megértését elősegítő eszközök használata, valamint 

az internet alapú szolgáltatások elérése, az ezek segítségével történő keresés, az IKT alkalmazása a 

kritikai gondolkodás, a kreativitás és az innováció területén. 

Az IKT használata kritikus és megfontolt attitűdöket igényel az elérhető információ és az interaktív 

média felelősségteljes alkalmazása érdekében. A digitális kompetencia fejlődését segítheti továbbá az 

aktív részvétel a kulturális, társadalmi és/vagy szakmai célokat szolgáló közösségekben és hálózatokban. 

Szociális és állampolgári kompetencia 

A személyes, értékalapú, személyek és kultúrák közötti párbeszédre nyitott szociális és állampolgári 

kompetenciák a harmonikus életvitel, valamint a közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó iránti 

elkötelezettség és tevékenység felöleli a magatartás minden olyan formáját, amelynek révén az ember 

hatékony és építő módon vehet részt az egyre sokszínűbb társadalmi és szakmai életben, továbbá - ha 

szükséges - képes a konfliktusok megoldására. Az állampolgári kompetencia lehetővé teszi, hogy a 

társadalmi folyamatokról, struktúrákról és a demokráciáról kialakult tudást felhasználva aktívan vegyünk 

részt a közügyekben. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

Az állampolgári kompetencia a demokrácia, az állampolgárság fogalmának és az állampolgári 

jogoknak az ismeretén alapul, ahogyan ezek az Európai Unió Alapjogi Chartájában és a nemzetközi 

nyilatkozatokban szerepelnek, és ahogyan ezeket helyi, regionális, nemzeti, európai és nemzetközi 

szinten alkalmazzák. A kompetencia magába foglalja az aktuális események, valamint a nemzeti, az 

európai és a világtörténelem főbb eseményeinek és tendenciáinak, továbbá a társadalmi és politikai 

mozgalmak valós céljainak, értékeinek és törekvéseinek az ismeretét. Idetartozik az európai integráció 

és az EU struktúráinak, főbb célkitűzéseinek és értékeinek az ismerete, valamint az európai sokféleség 

és a kulturális azonosságtudat fontosságának tudatosítása egyaránt. 

Az állampolgári kompetencia kialakítása során olyan képességekre és készségekre is támaszkodni 

kell, mint a közügyekben kifejtett hatékony együttműködés, a helyi és a tágabb közösségeket érintő 

problémák iránti érdeklődés, valamint a megoldásuk során tanúsított szolidaritás. Ez a kompetencia 

magában foglalja a közösségi tevékenységek és a különböző - helyi, nemzeti és európai - szinteken 

hozott döntések kritikus és kreatív elemzését, továbbá a részvételt a döntéshozatalban (elsősorban 

szavazás útján). 

A pozitív attitűdök az emberi jogok teljes körű tiszteletén alapulnak, ideértve az egyenlőség, a 

demokrácia, a vallási és etnikai sokszínűség tiszteletben tartását. Pozitív attitűd a településhez, az 

országhoz, a nemzethez, az EU-hoz és általában az Európához való tartozás tudata, a részvétel iránti 

nyitottság a demokratikus döntéshozatal valamennyi szintjén, valamint a felelősségérzetnek és a 

közösségi összetartozást megalapozó közös értékek, demokratikus elvek elfogadásának és tiszteletben 
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tartásának kinyilvánítása. Az alkotó részvétel az állampolgári tevékenységeket, a társadalmi sokféleség 

és kohézió, valamint a fenntarthatóság támogatását és mások értékeinek, magánéletének tiszteletét is 

jelenti. 

A személyes és szociális jólét megköveteli, hogy az egyén rendelkezzék a saját fizikai és mentális 

egészségére vonatkozó ismeretekkel és alkalmazza is őket. A kiegyensúlyozott kapcsolatok és a 

társadalmi életben való aktív, sikeres részvétel érdekében elengedhetetlen a normatudat és az 

általánosan elfogadott magatartási szabályok elsajátítása. Fontos az egyénnel, a csoporttal, a 

munkaszervezettel, a nemek közti egyenlőséggel, a megkülönböztetés-mentességgel, a társadalommal 

és a kultúrával kapcsolatos alapvető fogalmak ismerete. Kívánatos a tájékozódás az európai társadalmak 

kulturális és társadalmi-gazdasági viszonyaiban, továbbá a nemzeti és az európai identitás kapcsolatának 

a megértése is. 

E kompetencia alapja az a sokféle képességre épülő készség, hogy az ember különféle területeken 

tud hatékonyan kommunikálni, figyelembe veszi és megérti a különböző nézőpontokat, 

tárgyalópartnereiben bizalmat kelt, és empátiával fordul feléjük. 

Az attitűdök vonatkozásában az együttműködés, a magabiztosság és az integritás a legfontosabb. 

Nélkülözhetetlen még a társadalmi-gazdasági fejlődés, az interkulturális kommunikáció iránti érdeklődés. 

Az attitűd fontos része a személyes előítéletek leküzdése és a törekvés a kompromisszumra. Ide tartozik 

még a stressz és a frusztráció megfelelő kezelése, valamint a változások iránti fogékonyság. 

Kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia 

A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék 

megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint azt, 

hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a speciális 

ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, a 

társadalomban és a munkahelyen szükség van. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

A szükséges ismeretek egyrészt az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez 

illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság működésének 

átfogóbb megértését és a pénz világát érintő magabiztos tájékozódást foglalják magukban. Az egyénnek 

tudatában kell lennie a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi feltételeivel is. 

Olyan készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, a szervezés, az irányítás, a vezetés, a 

feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, a 

kockázatfelmérés és -vállalás, a munkavégzés egyénileg és csapatban, valamint az etikus magatartás. 

A pozitív attitűdöt a függetlenség, az alkotó- és újítókészség, a célok elérésére irányuló motiváció és 

eltökéltség jellemzi a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában. 

Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség magában foglalja az esztétikai megismerést, 

illetve az elképzelések, képzetek, élmények és érzések kreatív kifejezésének elismerését, befogadását 

mind a hagyományos művészetek nyelvén, mind a média segítségével, különösen az irodalomban, a 

zenében, a táncban, a drámában, a bábjátékban, a vizuális művészetekben, a tárgyak, épületek, terek 

kultúrájában, a modern művészeti kifejezőeszközök, a fotó és a mozgókép segítségével. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőkészség feltételezi a helyi, a nemzeti, az európai és az 

egyetemes kulturális örökség tudatosítását, a főbb művészeti alkotások értő és beleérző ismeretét a 

népszerű kortárs kultúra és kifejezésmódok vonatkozásában is. Ide tartozik az európai országok, 
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nemzetek és a kisebbségek kulturális és nyelvi sokfélesége megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés 

fejlődésének, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése is. 

Olyan képességek és készségek értendők ide, mint a művészi önkifejezés, a művészi érzék, a 

műalkotások és előadások értelmezése és elemzése, a saját nézőpont összevetése mások 

véleményével, a kulturális tevékenységben rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása, s ez 

által az általános életminőség javítása. 

A pozitív attitűdök alapját a művészet szeretete, a művészi kifejezés sokfélesége iránti nyitottság és az 

esztétikai érzék fejlesztésére való hajlandóság képezi. A nyitottság, az érdeklődés, a fogékonyság fejleszti 

a kreativitást és az azt támogató készséget, hogy a művészi önkifejezés és a kulturális életben való 

részvétel révén gazdagodjon az állampolgárok önismerete, emberi kapcsolatrendszere és eligazodó 

készsége a világban. 

A hatékony, önálló tanulás 

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és az 

információval. Felismeri szükségleteit és lehetőségeit, ismeri a tanulás folyamatát. Ez egyrészt új 

ismeretek szerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt útmutatások keresését és alkalmazását 

jelenti. A hatékony és önálló tanulás arra készteti a tanulót, hogy előzetes tanulási és élettapasztalataira 

építve tudását, a képességek együttesére támaszkodó készségeit a legkülönbözőbb helyzetekben 

alkalmazza: tanulási és képzési folyamataiban, otthon, valamint a munkában egyaránt. A motiváció és a 

magabiztosság e kompetencia elengedhetetlen eleme. 

Szükséges képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

Az életben jól hasznosítható, a munka- vagy karriercélok elérését szolgáló tanuláshoz az embernek 

megfelelő ismeretekkel kell rendelkeznie saját képességeiről, a szükséges kompetenciákról, 

tudástartalmakról és szakképesítésekről. A hatékony és önálló tanulás feltétele, hogy ismerje és értse 

saját tanulási stratégiáit, készségeinek és szaktudásának erős és gyenge pontjait, valamint képes legyen 

megtalálni a számára elérhető oktatási és képzési lehetőségeket, útmutatásokat, támogatásokat. 

A hatékony és önálló tanulás olyan alapvető készségek meglétét igényli, mint az írás, olvasás, 

számolás, valamint az IKT-eszközök használata. Ezekre épül az új ismeretek elsajátítása, feldolgozása 

és beépítése. A hatékony és önálló tanulás további feltétele a saját tanulási stratégia kialakítása, a 

motiváció folyamatos fenntartása, a figyelem összpontosítása, valamint a tanulás szándékának és 

céljának kritikus mérlegelése. A tanulónak képesnek kell lennie a közös munkára és arra, hogy tudását 

másokkal megossza, saját munkáját tárgyilagosan értékelje, és szükség esetén tanácsot, információt, 

támogatást kérjen. 

A pozitív attitűd tanulás iránti belső motivációt feltételez, amelynek folyamatos fenntartásához 

elengedhetetlen, hogy az ember korábbi tanulási és élettapasztalatait felhasználja, új tanulási 

lehetőségeket kutasson fel, és a tanultakat az élet minden területén széles körben alkalmazza. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO 123 A Tanulás támogatása otthoni / órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

A pedagógiai folyamatok tervezése  Ismeri a tanulásszervezés módjairól és a tanulói munka 

különféle formáiról kialakított elméleteket, az oktatási 

módszerekre és eszközökre, azok csoportosítására és kivá-

lasztására vonatkozó nézeteket, az egyes oktatási módszerek 

és módszerkombinációk alkalmazásának előnyeit, hátrányait, 

nehézségeit, várható eredményeit. 

 Elfogadja, hogy a tervezés során a tanulók tevékenységét, a 

tanulási folyamatot kell elsősorban szem előtt tartania. 

 Meg tudja határozni a tanulás-tanítás stratégiáját. A módszerek, 

eszközök és munkaformák megválasztásában komplex módon 

veszi figyelembe a pedagógiai helyzet minden lényeges elemét: 

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

 

Az azonos szakos  hallgatók otthoni/órai feladatként egy meghatározott téma tervezésén dolgoznak ( 

óraterv). A tervezéshez megismerik, értelmezik az RJR óravezetési modellt. Feladatuk az, hogy: 

- részletesen kidolgozzák az óra ráhangoló és reflektáló szakaszát 

- ötleteket gyűjtsenek egy tematikus terv kapcsán az RJR modell alkalmazására 

 

 

Tervezendő idő 30 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- RÁHANGOLÓDÁS – JELENTÉSTULAJDONÍTÁS – 

REFLEKTÁLÁS MODELL 

Bárdossy Ildikó – Dudás Margit – Pethıné Nagy Csilla – Priskinné Rizner 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

RJR modell Szivák Judit 
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Erika: A kritikai gondolkodás fejlesztése. Az interaktív és reflektív tanulás 

lehetıségei. Pécsi Tudományegyetem, Pécs – Budapest, 172–174. 

Egy lehetséges tanulási-tanulássegítés modell a kritikai 

gondolkodás és az (inter)aktív tanulás érdekében. 

A tanulóknak kritikai gondolkodóvá válása nem történik meg 

automatikusan. A tanulóknak személyes tapasztalatot kell 

szerezniük arról, hogy mit jelent az információval való 

találkozás, hogyan dolgozzák fel, és miként alakítsanak ki 

belıle a maguk számára is használható információt. A kritikai 

elemzés és az elemzı folyamat újragondolásának 

szisztematikus útját kell bejárniuk. Ahhoz, hogy ez a tanulók 

közösségében megtörténjen, a tanárnak a gondolkodás és a 

tanulás rendszerszemlélető, ugyanakkor magától értetıdı 

keretét kell biztosítania. A rendszerszerőség azért fontos, mert 

így a tanulók képesek megérteni és következetesen alkalmazni 

e folyamatot. E keretnek másrészrıl azért kell magától 

értetıdınek lennie, hogy a tanulók maguktól is felismerjék, 

éppen hol tartanak e folyamatban, így akkor is ellenırizni és 

irányítani tudják azt, amikor egyedül tanulnak. 

Az ily módon felfogott tanulás-tanulássegítés lehetséges 

kerete, modellje az RJR (Ráhangolódás – Jelentéstulajdonítás 

– Reflektálás) modell. 

A ráhangolódás (vagy felidézés) fázis 

A tanulók elıször aktívan felidézik a témáról való tudásukat. 

Ez arra ösztönzi ıket, hogy vizsgálat alá vegyék mindazt, amit 

tudnak, és gondolkodni kezdjenek arról a témáról, amelyet 

hamarosan részleteiben is megismernek. Ennek a lépésnek 

kiemelt jelentısége van, hiszen minden maradandó tudást a 

már meglévı és megértett ismeretek kontextusába ágyazzuk 

be. A kontextus nélkül bemutatott információ, illetve azon 

információ, amelyet a tanuló nem tud összekapcsolni saját 

tudásával, hamarosan feledésbe merül. A tanulási folyamat 

során az új ismereteket a már meglévı ismeretekkel 

kapcsoljuk össze. A tanulók az újonnan megértett dolgokat a 

már meglévı tudásukra és vélt tudásukra építik. A korábbi 

valós és vélt ismeretek felelevenítésével olyan alap 

kialakulását segítjük elı, amely elengedhetetlenül szükséges 

az új információ hosszú idıre való megértéséhez. Így azokra a 

félreértésekre, ellentmondásokra és tévedésekre is 



 

 

30 

rámutathatunk, melyek máskülönben elkerülnék a tanulók 

figyelmét. 

A jelentéstulajdonítás (vagy jelentésteremtés) fázis 

A tanuló ebben a fázisban ismerkedik meg az új 

információkkal és gondolatokkal. Ez történhet úgy, hogy 

elolvas egy szöveget, megnéz egy filmet, meghallgat egy 

elıadást, valamilyen kísérletet folytat le stb. 

A jelentés megteremtése fázis legfontosabb célja abban 

áll, hogy fenntartsa a felidézési fázis alatt kialakult figyelmet. 

További cél, hogy segítse a tanulókat a bennük lezajló 

megértési folyamat nyomon követésében. Azok, akik 

hatékonyan tanulnak és hatékonyan olvasnak, folyamatosan 

figyelemmel kísérik azt, mi játszódik le bennük akkor, amikor 

új információval találkoznak. İk újraolvassák azt, amit nem 

értenek pontosan. İk a meghallgatott elıadáshoz 

kapcsolódóan kérdéseket tesznek fel, vagy a késıbbi tisztázás 

érdekében jegyzeteket készítenek. Ha a tanulók figyelemmel 

kísérik saját megértésük folyamatát, az információt aktívan 

saját gondolkodásmódjukhoz illesztik. Így célirányosan 

kapcsolják össze az újat a már ismerttel, mintegy hidat 

építenek a már meglévı ismereteik és az új ismeretek között, 

így téve lehetıvé az új befogadását. 

A reflektálás fázis 

A tanulók a reflektálás fázisa során szilárdítják meg az 

újonnan tanult ismereteket, és aktívan alakítják gondolkodásuk 

elméleti keretét az új gondolatok befogadása céljából. Ebben a 

fázisban sajátítják el „igazán” a tudást. Maradandó ismeretekre 

ebben a fázisban tesznek szert. 

A tanulás olyan folyamat, amelyben változunk, amelyben 

bizonyos értelemben más emberekké válunk. Függetlenül 

attól, hogy ez a változás új dolgok megértésében, más 

viselkedési módok kialakulásában vagy új 

gondolkodásmódban ölt testet, a tanulással igazi és maradandó 

változás megy végbe. Ez a változás csupán akkor jön létre, ha 

a tanulók aktívan alakítják a meglévı gondolkodásmódjukat 

annak érdekében, hogy képesek legyenek befogadni az új 

gondolatokat. 

A reflektálás fázisának egyik célja, hogy a tanulók saját 

nyelvükön fogalmazzák meg azokat az új gondolatokat és 
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információkat, amelyekkel találkoztak. Erre azért van szükség, 

hogy létrejöhessenek az új gondolati sémák. A maradandó 

tudás megszerzése és az elmélyült megértés személyes dolog. 

A tanuló arra emlékszik leginkább, amelyet saját kontextusába 

helyezve értett meg, saját szavaival megfogalmazva. A 

megértés akkor válik maradandóvá, amikor az információt 

jelentéssel teli, kontextuális keretbe ágyazzuk. 

E fázis további célja, hogy jelentıs mértékő 

gondolatcserét generáljunk a tanulók között. Nemcsak 

kifejezıkészségük fejlıdik, de saját gondolati rendszerük 

kiépítése közben másokéval is megismerkednek. A reflektálás 

fázisának vitái során a tanulók egy sor különbözı 

gondolkodásmóddal ismerkednek meg. 

A tanulás folyamatának e fázisa a tudásrendszer 

változásának, az új módosult koncepciók kialakulásának 

fázisa. A tanulók az új információ integrációjának sokféle 

módjával találkoznak, így bennük is rugalmasabb 

gondolkodásmód alakul ki, amit a késıbbiekben hasznosabban 

és célirányosabban tudnak alkalmazni.” 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 Az RJR modell szerepe a tanulási folyamatban 

 A ráhangolás jelentősége, eszközei 

 A reflektálás szerepe az önszabályozó tanulás kialakításában 

 A reflektálás eszközei 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-213 A tanulás támogatása órai feladat 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

8.  autonómia és a 

felelősségvállalás  

A végzett tanár jelentős mértékű önállósággal rendelkezik szakmája 

átfogó és speciális kérdéseinek felvetésében, kidolgozásában, szakmai 

nézetek képviseletében, indoklásában. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatók csoportmunka keretében készítsenek posztert az „Álmaim iskolája” címmel. Az elkészült 

posztereket a forgószínpad módszerével dolgozzuk fel. A csoportok az elkészült posztereket minden 

alkalommal az óramutató járásával megegyező irányban átadják a következő csoportnak egészen addig, 

amíg a poszterek visszaérkeznek a kidolgozó csoporthoz. Az egyes „körök”ben feladatokkal támogatjuk a 

poszterek megismerését. Például:  

- jelöljétek a poszteren a legkorszerűbb megoldásokat! 

- jelöljétek a poszteren a pedagógiailag nem indokolható megoldásokat! 

- fogalmazzatok meg kérdéseket a poszteren szereplő megoldások kapcsán! 

- hogyan értékelné ezt az iskolát a szülő, a pedagógus, a tanuló? 

- milyen funkciókat hangsúlyoz a poszteren lévő iskola?  

 

 

 

Tervezendő idő 60 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

20-25 fős csoportban, poszter rajzolásra alkalmas teremben, nagy méretű csomagoló papírok, színes filcek 

 

Értékelési – megbeszélési szempontok 

 Milyen tanulói tevékenységeket lehet végezni az Álmok iskolájában? 

 Mi a különbség a jelen és az álmok iskolájában végzett tanulásban, tanulás irányításban…? 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Álmaim iskolája Szivák Judit 
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 Milyen tanulási környezet, tanulási források jelennek meg a posztereken? 

 Milyen lehetőség van az Álmok iskolájában az egyéni, kooperatív tanulásra? 

  

 

 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO 123 A Tanulás támogatása otthoni / órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

Önreflexió 7.3. Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt 

hatását, s reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, 

szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

 

A hallgatók párban megismerkednek a tanulók által a tanulásról  írt metaforákkal. A megbeszélés ( lásd 

alábbi szempontok) közösen történik az oktató irányításával. 

 

 

Tervezendő idő 30 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 Mi jellemzi a diákok tanuláshoz fűződő viszonyát?  

 Jellemezze a tipikus tanulói tanulásfelfogásokat! 

 Ha metaforakutatást készítene, milyen elemzési szempontokat találna a tanulói metaforák 

értékeléséhez? 

 Miként használhatja egy pedagógus a tanulói metaforákat? 

 

 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Tanulás metafórák Szivák Judit 
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Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 Mi lenne a tanulás, ha állat lenne? 

 „Kígyó, mert kívülről egyszerűnek látszik, de valójában nagyon bonyolult.”(1a) 

 „Egy patkányhoz. Belül aranyos is lehet, de kívülről csúnya és visszataszító.” (3a) 

 „Sok olyan plüss bagoly van, amit szemüveggel és bizonyítvánnyal ábrázolnak.” (1d) 

 „A sólyom, mert olyan mint egy ragadozó. Mindenkit megragad és nehéz szabadulni.” (1b) 

 „Szerintem vadmacska, ha gondoskodnak róla békés és szelíd, viszont ha gondatlanul, akkor vad és 

veszélyes, a tanulás is sokat kell tanulni így jók lesznek a jegyek.” (1b) 

 „Oroszlán, mert az is furfangosan ejti az áldozatát, én is furfangosan oldom meg a feladatot.” (4d) 

 „Én egy pumához hasonlítom, mert az elején még jó, aztán egyre nehezebb, ahogy a puma 

támad.”(4b) 

 „Rinocérosz, mert olyan nagy és kemény az anyag, amit általában tanulok.” (4d) 

 „Lajhár, mert néhány gyerek miatt lassan haladunk.” (4c) 

 „Érdekes nehezen megszelídíthető állat, mert a tantárgyak nehezek, nehéz megszerezni a 

tudást.”(4d) 

 „Egy kutyához. Ha jól neveled társad lesz, ha rosszul, harapós lesz. Ez a tanulással, ha tanulsz, 

tudsz, ha nem, nem tudsz. (4b)” 

 Mi lenne a tanulás, ha növény lenne? 

 „Egy káros növényhez. Elkezdjük szedni és kezdhetjük az egész rétet, de ha nem csináljuk, akkor 

az egész visszanő.” (1a) 

 „Parlagfű én utálom azt a a növényt és a tanárt.” (1d) 

 „Egy olyan növény, aminek most a neve nem jut eszembe, a kőszirteken él. Állhatatos és 

rendíthetetlen, kitartó, hiszen kősziklákon élni nem könnyű.” (4a) 

 „Egy ismeretlen növényhez, mert meg lehet nézni, le lehet írni a küllsejét, de nem lehet megérteni.” 

(4b) 

 „Citromfa, mert nagyon nehéz elültetni és sokat kell gondozni, de ha megnőtt gyönyörű és hasznos 

lesz.” (1a) 

 „Pálmafa, mert nagy az anyag és ha megtanulod, magasra jutsz.”(4d) 

 „Almafa: a fa az iskola, az almák a tanárok, és a gyerekek a levelek.” (1d) 

 „Egy fenyőfához, ami télen-nyáron megél. Mert az elviseli a hideg és a melegebb életmódját.”(4d) 

 „Kökény bokor: azért mert olyan nehéz átrágni magunkat a tananyagot, mint ha tövises lenne.”(3a) 

 „Egy húsevő növény, mert bekebelezi és megemészti az iskola és a tanulás a diákokat.” (1a) 

 „Egy húsevő növény. Ezt a növényt azért választottam, mert érdekes, hogy hogy eszi meg a legyet 

és más bogarat.” (1a) 

 „Tulipán, mert van amikor kinyilik és van amikor becsukodik.” (1a) 

 „Hóvirág, mert mindig első vagyok a tanulásban.” (4d) 

 „A pipacs, mert ha sok van belőle egy helyen, káros.”(1b) 

 „Mint egy büdöske, amit meg kell szagolni sok éven át.”(3a) 
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 „Bab. Azért mert ha földberakjuk egy hét se kell és már kicsírázik. Utána meg rohamosan nő és 

ameddig kap vizet és fényt nem áll le egy percre sem.” (3a) 

 „Kaktusz- ezt nem nagyon tudom megfogalmazni, de talán mert humoros a kinézete.”(1a) 

 „Kaktusz, mert szúros és igényes.”(1b) 

 „Csalán, mert az úgy csíp, mint amikor rosz jegyet kapok és kiabálnak a szüleim.” (1d) 

 „Egy nagy giz-gaz, mert nagyon kacifántos az óra.” (4b) 

 Mi lenne a tanulás, ha szín lenne? 

 „A világ összes színe, mert elég színes, amit tanulunk, de a fekete, mert sötét és kilátástalan.” (1d) 

 „Fekete, mert egy- két tantárgy tiszta sötétség.” (1a) 

 „Fekete, mert nagyon rossz.”(4d) 

 „Fekete, mert komor, unalmas, érdektelen.” (4b) 

 „A feketéhez, mert a tanulás a halál színe és a tanulás is egyfajta halál.” (3a) 

 „A zöldhöz, mert az egyik legfőbb szín és sok árnyalatot ölthet.” (1d) 

 „Zöld. Szabad az út bármerre és sose piros.” (3a) 

 „Piros. Ebben a színben rejlik az aktivitás és az erő.” (4a) 

 „Kék, mert ez a kedvenc színem.” (4d) 

 „A sárka mert az kivillan és őt kérdeznék legtöbbször, tehát tanulnia kell.” (3a) 

 „Sárga, mert általába jó kedvük van a tanároknak.” (4c) 

 „Rikító narancssárga, mert olyan vad.” (2b) 

 „Fehér, mert ha nincs kedvem tanulni, piszkosfehér. Ha van kedvem, akkor szép tiszta.” (1b) 

 „Fehér. Sokat tudsz meg belőle és tisztán.”(4b) 

 „Rózsaszínhez, mert az egy irritáló szín.” (3a) 

 „A rózsaszín azért, mert ez a kedvenc színem és a rózsaszín mindig vidám.” (2b) 

 Mi lenne a tanulás, ha jármű lenne? 

 „A buszhoz. Mert sokan szállnak fel rá, akik el kezdenek tanulni. Útközben többen leszállnak és 

megbuknak, ők a következővel mennek tovább. Akik a végéig a buszon maradnak, azok elvégzik az 

iskolát.” (1a) 

 „Buszhoz, mert a buszon vannak ellenőrök (itt az iskolában a tanárok) és van amikor megúszom, 

hogy ne kapjanak el.” (1a) 

 „Busz, mert csak mondja és mondja, nem ál le a szája.” (1d) 

 „Egy busz, mert mindig azzal jövök iskolába.” (1b) 

 „A titanik mert elsülyedt.” (1a) 

 „Egy ladik, mert hánykolódik a vizen.” (4c) 

 „Egy trabanthoz, mert mindig lerobban.” (1a) 

 „Az autóhoz, mert az mindennapos, ugyanakkor még is sokféle van.” (1d) 

 „Mercedes, mert mindig elegánsan öltözöm.”(4d) 

 „Vonat, mert az úgy zakatól ahogy agyad gondolkozik.” (1d) 

 „Repülőgép, mert nehéz megtanulni, hogyan kell vezetni egy repülőt, utána meg gyorsan repülünk.” 

(1d) 
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 „Repülőgép, mert ha kevés a lecke akkor gyorsan repül és elérem a célom. Ha sok a házi és nincs 

kedvem tanulni, akkor esetleg lezuhan.” (1b) 

 „Egy utasszállító repülő, mert annyi mindent kell elszállítania.”(1b) 

 „Motor, veszélyes, sok tapasztalat kell hozzá.” (1b) 

 „Hát villamoshoz biztos nem, mert az mindig a helyes úton megy és soha nem tér le róla.” (4d) 

 „Bicikli, mert emelkedőn felfele lassú, lelytőn lefele gyors.” (4c) 

 „Bicikli, mert lassan kezdjük, de közben felgyorsul.” (3a) 

 Forrás: Busi 2007. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO 123 A Tanulás támogatása órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

 A pedagógiai folyamat 

tervezése 

 A tanulás támogatása, 

szervezése és irányítása 

 A pedagógiai folyamatok 

értékelése 

Ismeret: 

• Tájékozott  a differenciális pedagógia, az adaptív 

tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek 

kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. 

• Ismeri a tanulástámogatás tervezéséhez szükséges 

információk forrását. 

•  Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, 

emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek 

megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. 

Készség/képesség: 

• Képes a különböző céloknak megfelelő, átgondolt 

stratégiákhoz a motivációt, a differenciálást, a tanulói aktivitást 

biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és 

együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, 

szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására.  

• A pedagógiai folyamatok, a tanulástámogatás tervezésével 

kapcsolatban szakmai önreflexióra,  illetve önkorrekcióra képes 

• Képes a hagyományos és az információ-kommunikációs 

technikákra épülő eszközök hatékony, szakszerű 

alkalmazására. 

• Képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek 

megfelelő értékelési formák, módszerek meghatározására, 

képes figyelembe venni az értékelés hatásait a pedagógiai 

folyamat szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és 

önértékelésére. 

Attitűd:  

• Fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést. 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Tanítási óra elemzése 

videofelvételről- a 

tanulástámogatás 

kompetenciájának megfigyelése 

Tókos Katalin 
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• Fontosnak tartja az önszabályozó tanulás támogatásához 

szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási 

képességek fejlesztését. 

• Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak 

megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő 

tanulási-tanítási stratégiák, módszerek megismerésére, 

alkalmazására. 

• Nyitott az egész életen át tartó tanulásra 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatókkal közösen megnézünk az órán egy tanítási órarészletet. Előzetesen kapnak egy 

megfigyelési szempontsort a tanulástámogatás kompetenciájának megfigyeléséhez kötötten és minden 

szemponthoz kapcsolódóan jelölniük kell az esetlegesen felmerült problémát vagy a kiemelt/jó megoldást. 

Lehetséges megfigyelési szempontok: 

 A tanár a tanulásszervezés során a tanulók előzetes tudásából, tapasztalataiból indul ki.  

 A tanár a tanulókat partnerként kezeli, kikéri, meghallgatja véleményüket. 

 A tanár lehetőséget teremt a tanulás és az együttműködés szabályainak tanulókkal való közös 

megegyezésére. 

 A tanár figyel a tanulók közti társas kapcsolatokra, az együttműködés sajátosságaira, s épít erre 

a tanulásszervezés során. 

 A tanár változatos stratégiákat, módszereket, taneszközöket használ a tanórán. 

 A tanulói aktivitást, megértést, gondolkodást elősegítő módszereket használ. 

 A tanulók közti megbeszéléseket, problémamegoldást, vitákat elősegítő módszereket használ. 

 

 

Tervezendő idő 20-25 perc+ 30 perc megbeszélés 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 a tanulástámogatás kompetencia elemei 

 az adaptív tanulásszervezés sajátosságai 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO 123 A Tanulás támogatása órai 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

A kurzus által megjelölt 

kompetenciaterületek és 

azok részletesebb leírásai 

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A feladat jelentősége abban ragadható meg, hogy a résztvevő oktatók és  a tanárjelöltek a tanulási 

folyamat elején számbaveszik a kurzus során mozgósítható és továbbfejleszthető kompetenciákat. 

Több formában is kivitelezhető: 

1. Táblázatos formában megadunk néhány, a kurzus által fejleszteni kívánt kompetenciaterületet s 

néhány példát ezekhez kapcsolódóan (1. és 2. oszlopok), majd arra kérjük a hallgatókat, hogy a 3. 

oszlopba írják be azokat a lehetséges feladatokat, tanulási tevékenységeket, amelyekről úgy 

gondolják, hogy ezen kompetenciáik fejlődésében leginkább segíthetik őket. 

vagy 

2. Kettéosztott napló bal oldali oszlopát kitöltjük (a kurzus által fejlesztett főbb kompetenciaterületek), 

majd a hallgatókat kérjük arra, hogy legalább két attitűd, két ismeret és két képesség-elem 

feltüntetésével próbálják kitölteni a jobb oldali oszlopot. 

A kompetencia-lapokkal a félév során tovább dolgozhatunk. 

 

Tervezendő idő 20 perc+30 perc megbeszélés 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 tevékenységek, feladatok, produktumok, kompetencia-elemek számbavétele 

 

 

  

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Kompetenciaterület és saját 

kompetenciák 

Tókos Katalin 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO 123 A Tanulás támogatása otthoni/órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Egy tanuló pedagógiai 

megismerése 

Tókos Katalin 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

• A tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése 

• A pedagógiai folyamat 

tervezése 

• A tanulási folyamat 

támogatása, szervezése 

és irányítása 

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Egy tanuló pedagógiai megismerése interjú és megfigyelés technikájával, a tapasztalatok elemzése és 

javaslatok megfogalmazása google dokumentumban a tanulás támogatására vonatkozóan. 

A feladat párban is végezhető. 

 

A megismerés lehetséges szempontjai, pl.: 

- előzetes tanulmányok 

- tanulmányi nehézségek, sikerek, segítségnyújtás 

- önálló tanulásszervezés 

- tanulmányi elképzelések 

- társas kapcsolatai 

- tantárgyhoz fűződő viszonya stb. 

 

Tervezendő idő 3+ 5 + 5 óra 
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Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Nincs 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

- a tanulómegismerés tapasztalatainak elemzéséhez használt szempontok kidolgozottsága 

- az elemzés mélysége, az értelmezés megjelenése 

- a tanulástámogatásra vonatkozó javaslatok kidolgozottsága, illeszkedése a fejlesztendő területekhez, 

kompetenciákhoz 

Értékelés 1-5 skálán, a csoporttal előzetesen kialakított értékelő leírások mentén (pl. a megismeréshez 

szükséges szempontok száma, ezek indoklása, a leíró vagy értelmezési szint, a javaslatok adekvátsága) 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

• Falus Iván (szerk.) 2003. Didaktika. Budapest: Nemzeti Tankönyvkiadó. 

• Nahalka István (szerk., 2006): Hatékony tanulás. (A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. 3. 

kötet). Budapest: ELTE PPK. Online elérés: http://mek.niif.hu/05400/05446/05446.pdf. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-213 A tanulás támogatása órai/otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

 A pedagógiai folyamat 

tervezése 

 A tanulás támogatása, 

szervezése és irányítása 

 A pedagógiai folyamatok 

értékelése 

 

Ismeret: 

• Tájékozott  a differenciális pedagógia, az adaptív 

tanulásszervezés, a nevelési-oktatási stratégiák, módszerek 

kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. 

• Ismeri a tanulástámogatás tervezéséhez szükséges 

információk forrását. 

•  Rendelkezik a tanulóközpontú tanulási környezet fizikai, 

emocionális, társas, tanulási sajátosságainak, feltételeinek 

megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. 

Készség/képesség: 

• Képes a különböző céloknak megfelelő, átgondolt 

stratégiákhoz a motivációt, a differenciálást, a tanulói aktivitást 

biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és 

együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, 

szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására.  

• A pedagógiai folyamatok, a tanulástámogatás tervezésével 

kapcsolatban szakmai önreflexióra,  illetve önkorrekcióra képes 

• Képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek 

megfelelő értékelési formák, módszerek meghatározására, 

képes figyelembe venni az értékelés hatásait a pedagógiai 

folyamat szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére és 

önértékelésére. 

Attitűd:  

• Fontosnak tartja az alapos felkészülést, tervezést. 

• Fontosnak tartja az önszabályozó tanulás támogatásához 

szükséges tudás és képesség megszerzését, a tanulási 

képességek fejlesztését. 

• Törekszik az életkori, egyéni és csoport sajátosságoknak 

megfelelő, aktivitást, interaktivitást, differenciálást elősegítő 

tanulási-tanítási stratégiák, módszerek megismerésére, 

alkalmazására. 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

„Tanulmányi szerződés” Tókos Katalin 
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A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A feladatot megelőzi óratervek/tématervek közös elemzése, készítése. Az elkészült 

óratervek/tématervek kapcsán a hallgatóknak azt kell átgondolniuk, hogy az egyes tervek milyen 

lehetőségeket rejtenek olyan, az egyéni tanulást, fejlődést támogató programok/tervek 

kidolgozásához, melyek az egyes tanulók tanulását, fejlődését segítik. Ehhez felkínálhatunk 

tanulmányozásra további „tanulmányi szerződés”-, ill. egyéni fejlődési terv-részleteket (pl. Dobbantó 

program stb.). 

Tanulmányozandó szempontok: 

- rövid vagy hosszú távú tervről van-e szó 

- mik lehetnek a források, információs lehetőségek 

- fejlesztendő célok, területek 

- a tanuló tevékenységei, feladatai 

- a tanár tevékenységei, feladatai 

- egyéb szakemberekkel való együttműködés, az ő tevékenységeik, feladataik 

- az értékelés formái, módjai, rendszeressége stb. 

 

Tervezendő idő 30 perc + 20 perc megbeszélés 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Minták, részletek „tanulmányi szerződésekből”, egyéni fejlődési tervekből 

 

Értékelési – megbeszélési szempontok 

- a tanulástámogatás céljai, területei 

- a tanuló feladatai, tevékenységei 

- a tanár tevékenysége, feladatai 

- egyéb szakemberekkel való együttműködés 

- értékelés formái, eszközei, rendszeressége 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Személyiségfejlődés és egyéni 

sajátosságok 
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Célok 

 

A tantárgyblokk célja, hogy elindítsa a tanárrá válás, tanári pályaszocializáció folyamatát segítve a 

hallgatókat a diák perspektívából a tanári nézőpont felé lépni. A kurzusok során a hallgatók reflektálnak 

pedagógiához kapcsolódó tapasztalataikra és nézeteikre, a gyermekről, fiatalról és felnőttről alkotott 

képükre, és megtanulják azt összevetni az alapvető pszichológiai, szociológiai és pedagógiai ember- 

és személyiségképekkel. Cél, hogy tanuljanak meg folyamatosan reflektálni emberképükre a későbbi 

pedagógiai munkájuk során is. A tantárgyblokk célja továbbá, hogy a hallgatók a tanulók megismerésére 

alkalmas pedagógiai módszereket elsajátítson és kipróbáljon.  

A tanári pályaszocializáció fontos eleme, hogy a gyermekről, a serdülőről és a felnőttről mint fejlődő 

személyiségről való gondolkodás szakmailag árnyalttá és differenciálttá váljon, valamint hogy a 

hallgatók komplex módon legyenek képesek gondolkodni a személyiségről, a személyiség fejlődéséről. 

Fontos, hogy a tanárjelöltek felismerjék, értékeljék és képesek legyenek nevelési céljaik érdekében 

kiaknázni az egyéni sajátosságokban, az egyének közötti eltérésekben rejlő lehetőségeket. E folyamat 

szerves része a diákként megélt saját, tanári, családi és más közösségi tapasztalatoknak a szakmai 

szempontú feldolgozása, a diákok és pedagógusok sokszínűségének felismerése és az (ön)reflexiós 

képesség fejlesztése. A blokk célja az is, hogy a hallgató legyen képes a pedagógiai, pszichológiai és 

szociológiai megközelítések összefonódó, egymás kiegészítő értelmezésére és törekedjen ennek 

későbbi, folyamatos megvalósítására is. 

  

 

Az adott tantárgyblokk szerepe a tanári felkészítés folyamatában: 

 

Az Egyéni sajátosságok és személyiségfejlődés tantárgyblokk az első, amelyben párhuzamosan 

megjelennek pszichológiai és pedagógiai kurzusok, ezért a blokknak fontos szerepe van az 

interdiszciplinaritás elvének hangsúlyozásában, a különböző megközelítések egymást kiegészítő, 

egymást támogató szerepének, funkciójának közvetítésében, megjelenítve a pedagógiai és a 

pszichológiai perspektíván kívül szociológiai szempontokat is. 

Ebben a blokkban indul el a nézetekre történő reflexió is, és a tanári pályaszocializáció első lépései.  

A tantárgyblokk arra készíti fel a hallgatót, hogy képessé váljon a tanuló személyiségének, egyéni 

sajátosságainak figyelembevételére az oktatási és nevelési folyamatban, és képes legyen az egyéni 

bánásmód érvényesítésére. A gyermekek/fiatalok különböző tanulási és fejlődési útjait megalapozó 

egyéni sajátosságok középpontba állításával előkészíti a Tanulás támogatása blokkot, amely 

ugyancsak a tanulók egyéni támogatásának szemléletét közvetíti. Szorosan kapcsolódik az egyén 

társas és társadalmi környezetét hangsúlyozó Társadalom és társas viszonyok blokkhoz is azzal, hogy 

a szocializáció alapfolyamatait tárgyalja, és a gyermeket/fiatalt a társadalmi-kulturális dimenziókhoz 

kötődően szemléli, valamint azzal, hogy a gyermek megismerését többféle kontextusban, pl. az iskolán 

kívüli keretek között is hangsúlyozza (kiemelve tehát, hogy a gyermek nem pusztán „tanuló”).  

Kapcsolódásokat mutat a többi modulhoz is, például a gyermekekről és felnőttekről alkotott képünk 

alapvetően meghatározza saját pedagógusszerepünket (Pedagógus Tantárgyblokk). A tanári képesség 

modulban szereplő Esetelemzés című tárgy előkészítéséhez a hallgató alapfogalmakat, 

összefüggéseket ismerhet meg és cél, hogy képessé váljon sok szempont egyidejű figyelembevételére, 

érvényesítésére. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-104 A személyiségfejlődés és szocializáció pszichológiája 
előadás 

órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

A személyiség alapfaktorai Nagy János 

 

A fejlesztendő 
kompetencia  

Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. Ismeret 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Készség/képesség 

“A végzett/szakképzett tanár alapvető pszichológiai 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 módszereiről. Ismeri a tanulók megismerésének 

módszereit. Tisztában van a szaktárgynak a tanulók 

személyiségfejlődésében betöltött szerepével, lehetőségeivel.” ( 1.1.1. 

8/2013. (I. 30.) EMMI) 

 Ismerje fel a személyiségbeli és társas – családi, iskolai és kortárs – 
hatások jelentőségét a gyerekek és serdülőkorúak 
személyiségfejlődésében, viselkedésük, képességeik alakulásában, 
illetve a magatartási- és személyiségfejlődési zavarok 
keletkezésében. 

 Sajátítson el szempontokat és módszereket a tanulók 
megismerésére. 
 

“A végzett tanár a gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti 

tudása felhasználásával képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az 

iskola mindennapi valóságát elemezni. Képes reális képet kialakítani a 

tanulók világáról, a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének 

lehetőségeiről. Képes tapasztalt kollégák, mentorok segítségével a tanulók 

egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket 

teremteni, amelyek elősegítik a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi 

fejlődését, az egészséges életvitel kialakítását. 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. Képes a szaktárgyában rejlő 

személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasználni, a tanulók önálló 

ismeretszerzését támogatni a végzettségének megfelelő korosztály és a 

felnőttoktatás keretében is. Döntéseiben szakmai önreflexióra és 

önkorrekcióra képes.” (1.1.2. 8/2013. (I. 30.) EMMI) 

 Képes legyen belátni az egyéni sajátosságok megismerésének 
jelentőségét a pedagógiai munkában. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 
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A feladatnak három variációja van, s mindegyik több lépésből áll: 

I. 

1. A hallgatók gondoljanak egy általuk jól ismert személyre. Próbálják meg maguk elé képzelni, és írják 

le a tulajdonságait, amennyi csak eszükbe jut. 

2. Próbálják meg csoportosítani az összeírt tulajdonságokat.  

3. Adjanak címkét az egyes tulajdonságcsoportoknak 

4. Vessék össze a csoportok számát. 

5. Vessék össze a csoportok neveit. Ehhez mindenki diktálja be a csoportjai neveit. A neveket írjuk a 

táblára oszlopokba. Nézzük meg, hány oszlopot tudunk alkotni. 

II. 

1. A hallgatók gondoljanak egy általuk jól ismert személyre. Próbálják meg maguk elé képzelni, és írják 

le a tulajdonságait, amennyi csak eszükbe jut. E közben ügyeljenek arra, hogy nem ismételjék 

magukat, azaz ne írjanak olyan tulajdonságot, amit korábban már más szavakkal említettek. (Pl. ha az 

okost írták már, akkor ne írjanak olyanokat, hogy eszes, jó eszű, jó felfogású, csak, akkor, ha úgy 

érzik, hogy az új tulajdonság mást jelent, mint a korábbiak, pl. agyafúrt.  

2. Vizsgálják meg, hány egymástól független jelentésű tulajdonságot sikerült felírni. 

3. A független tulajdonságokat írjuk a táblára oszlopokba. Nézzük meg, hány oszlopot tudunk alkotni. 

III.  

1. Írjanak ajánlólevelet egy jó barátjukról. 

2. Számolják meg, hogy hány különböző, egymástól független jellemzési szempontot alkalmaztak. 

3. A független jellemzési szempontokat írjuk a táblára oszlopokba. Nézzük meg, hány oszlopot tudunk 

alkotni. 

 

 

 

Tervezendő idő 20 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Nagy létszámú csoporttal is végrehajtható papír-ceruza feladat. 

 

Értékelési szempontok 

 A hallgatók megtapasztalhatják, hogy milyen nehezen tudnak tulajdonságokat felidézni, voltaképpen 
mennyire természetellenes ez a feladat 

 Megtapasztalhatják továbbá, hogy milyen kevés független kategóriába (oszlopba) tudják sorolni a 
tulajdonságokat. 

 Demonstrálható, hogy az ún. Big Five, a faktoranalitikus kutatások eredménye nem csupán valamiféle 
matematikai melléktermék, hanem a személyiségre vonatkozó mindennapos fogalmi készletünket 
tükrözi.  

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Az előadásanyag, illetve Carver – Scheier: Személyiségpszichológiai kötet 4. fejezete. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-104 Személyiségfejlődés 
és szocializáció pszichológiája 
szeminárium  

órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Tanár-diák kapcsolat a kötődéi stílus tükrében  
 

Pulay Klára 

 

A fejlesztendő 
kompetencia  

Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1.A tanulói 

személyiség 

fejlesztése 

 
 
 
 
 
 
 
8. Autonómia és a 
felelősségvállalás 
 

 
 

  alapvető pszichológiai… tudással rendelkezik a személyiség 
sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról a 
személyiségfejlődés zavarairól, a magatartásproblémák okairól… 

 az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a 
tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését 

 Érzékeny a tanulók problémáira, törekszik az egészséges 
személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden tanuló számára. 

 

 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai 
fejlődésben. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A kurzus első negyedében, a korai kötődés elméletének, a korai kötődés hosszú távú személyiségformáló 
hatásainak megismerése után.  
Az óra céljai: 

 a hallgatók ismerjék fel, hogy tanárként is magukkal viszik az osztályterembe saját kötődési stílusukat, 
amely befolyásolja tanári céljaikat, magatartásukat, és azt, hogy milyen érzéseik, elvárásaik vannak a 
tanulókkal való interakciók tekintetében. 

 a tanár-diák kapcsolatnak egy olyan, sokrétű, dinamikus, interaktív rendszerként való értelmezése, 
amiben a résztvevők kötődési stílusa is jelentős szerepet játszik 

 a hallgatók tudatosítsák magukban, hogy tanárként lehetőségük nyílik arra is, hogy egyes 
bizonytalanul kötődő diákjaikat korrektív emocionális élményben részesítsék egy hosszan tartó 
biztonságos kötődést nyújtó kapcsolat által. 

  
A gyakorlatot a kurzus első negyedében, a korai kötődés elméletének, a korai kötődés hosszú  
távú személyiségformáló hatásainak megismerése után alkalmazzuk.  

 
 
Feladat: 
1. lépés: Ismerve a korai kötődésnek a személyiségfejlődésre gyakorolt általános hatásait, először az 

egész csoporttal történő közös megbeszélés keretében próbáljuk megfejteni, vajon hogyan 
mutatkoznak meg ezek a hatások a tanulók iskolai viselkedésében: társas készségeikben, én-
hatékonyság érzetükben, iskolai teljesítményükben, stressz-tűrő képességükben stb. 
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2. lépés: Kis csoportokban dolgozva most azt gondolják végig a hallgatók, vajon a tanárok kötődési 
stílusa hogyan hat iskolai jelenlétükre: a diákokkal való kapcsolatukra, én-hatékonyság érzetükre, 
teljesítményükre, stressztűrő képességükre, konfliktusmegoldó stratégiáikra stb. Minden csoport más-
más kötődési stílusú tanár jellemzőit próbálja kitalálni. 

3. lépés: Közös megbeszélésben, tanári segítséggel összegyűjtjük a kiscsoportok által összeírt, és 
pszichológiai vizsgálatokkal is alátámasztott jellemzőket. 

4. lépés: A hallgatók újra kiscsoport keretében most azt gondolják végig, vajon a különböző kötődési 
stílusú tanárok hogyan viszonyulnak a különböző kötődési stílusú tanulókhoz. Tehát a 
biztonságosan kötődő tanár hogyan viszonyul az ambivalens, elkerülő vagy dezorganizált kötődésű 
tanulóhoz, az ambivalensen kötődő tanár hogyan viszonyul az ambivalens, elkerülő, vagy 
dezorganizált kötődésű tanulóhoz és így tovább. Minden csoport természetesen ugyanazzal a kötődéi 
stílusú tanárral foglalkozik, akivel az előző lépésben is tette.   

5. lépés. Közös megbeszélésben tanári segítséggel, összevetjük a hallgatók által talált jellemzőket a 
vizsgálatok által is alátámasztott jellemzőkkel. Majd összegyűjtünk olyan stratégiákat, amik 
hatékonyak lehetnek a bizonytalanul kötődő diákokkal való pedagógia munka során.  

  

 

Tervezendő idő 90 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Olyan létszámú csoport, amiből három, 4-5 fős csoport létrehozható. 

 

Értékelési szempontok 

- a kiscsoportok által összegyűjtött jellemzők mennyiben felelnek meg a pszichológiai vizsgálatok által 
is alátámasztott jellemzőknek  

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Nagyfokú óvatosságra int az a lehetőség, hogy egy-egy hallgató esetleg fájó felismerésre juthat a feladat 

elvégzése során saját kötődési stílusára vonatkozóan. Ezért fontos a hallgatók reakcióinak érzékeny 

figyelése, és az, hogy ilyen esetben a hallgatót minden tekintetben megfelelő védelemben, adott esetben 

egyéni bánásmódban részesítsük. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-104 A személyiségfejlődés és szocializáció pszichológiája 
szeminárium  

órai 

 

A gyakorlat 
neve 

Az eszköz, módszer kidolgozója 

 Gyerekszáj 
 

Vágó Emese 

 

A fejlesztendő 
kompetencia  

Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. Ismeret 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Készség/képesség 

 

“A végzett/szakképzett tanár alapvető pszichológiai 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 módszereiről. Ismeri a tanulók megismerésének módszereit. 

Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében betöltött 

szerepével, lehetőségeivel.” ( 1.1.1. 8/2013. (I. 30.) EMMI) 

 Ismerje az egyes életkorokat jellemző testi, értelmi, érzelmi, lelki, erkölcsi és 
társas készségek alakulását, egymásra hatásukat valamint 
fejleszthetőségüket. 

 Ismerje fel a személyiségbeli és társas – családi, iskolai és kortárs – hatások 
jelentőségét a gyerekek és serdülőkorúak személyiségfejlődésében, 
viselkedésük, képességeik alakulásában, illetve a magatartási- és 
személyiségfejlődési zavarok keletkezésében. 

 Ismerje a visszajelzések kulcsfontosságú szerepét a személyiség, ezen 
belül az énkép, az önértékelés és az önkontroll alakulásában. 

 Sajátítson el szempontokat és módszereket a tanulók megismerésére. 
 

“A végzett tanár a gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti tudása 

felhasználásával képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola 

mindennapi valóságát elemezni. Képes reális képet kialakítani a tanulók világáról, 

a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. Képes tapasztalt 

kollégák, mentorok segítségével a tanulók egyéni szükségleteit figyelembe véve 

olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a tanulók értelmi, 

érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, az egészséges életvitel kialakítását. 

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. Képes a szaktárgyában rejlő 

személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasználni, a tanulók önálló 

ismeretszerzését támogatni a végzettségének megfelelő korosztály és a 

felnőttoktatás keretében is. Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra 

képes.” (1.1.2. 8/2013. (I. 30.) EMMI) 

 Képes legyen belátni az egyéni sajátosságok megismerésének jelentőségét 
a pedagógiai munkában. 
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 Képes legyen az életkori és fejlődési jellemzők tudatos megfigyelésére, az 
egyéni sajátosságok felismerésére, a környezeti tényezők fejlődésben 
szerepet játszó hatásának megértésére és reális értelmezésére. 

 Képes legyen az egyéni igények és fejlődési feltételek figyelembevételére, 
támaszkodni tudjon az ezekben fellelhető értékekre. 

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Előkészület:  
1./ Üljünk le a számítógép elé, és gyűjtsünk össze gyerekszáj-mondásokat. Az internet ontja magából az 
ilyesmit, keresni sem kell rettenetesen (Ajánlat: Berg Judit gyűjteménye, még akkor is, ha talán helyenként 
nem teljesen autentikus: http://www.bergjudit.hu/szerzo/szerzo_gyerekszaj.html). Kiadhatjuk a 
hallgatóknak is, hogy ők is gyűjtsenek. 
2./ A legjobbaknak találtakat nyomtassuk ki, majd egyesével vágjuk szét őket, hogy egy papírcsíkon egy 
mondás maradjon. 
Az órán: 
1./ Osszuk kisebb csoportokra a társaságot (3-4 fő ideális) 
2./ Osszuk ki a csoportoknak a mondásokat. Minden csoport kapjon másmilyeneket. Instrukció: olvassák 
el a kiosztott kis mondásokat, és próbálják meg megállapítani, hogy az milyen kisgyermekkori gondolkodási 
sajátosságot tükröz, tükröz-e bármilyet egyáltalán. 
3./ Miután egymás között mindet megbeszélték, visszaülnek a nagycsoportba. 
4./ Mindegyiket végigbeszéljük, megvitatjuk. 

 

Tervezendő idő kb. 45 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Akár már néhány fős csoportban is hatékonyan lehet alkalmazni 
Szinte nincs eszközigénye (csak a papírok, amikre kinyomtattuk a „gyerekszájakat”) 

 

Értékelési szempontok 

 Ha kiadtuk a hallgatóknak is feladatként a gyűjtést, akkor lehet értékelni is, pl. hány „használhatót” 
küldött, meg tudta-e állapítani, hogy az adott mondás mely gondolkodási sajátosságot tükrözi, stb.) 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Kisgyermekek életkori sajátosságainak, gondolkodásmódjának, nyelvi fejlődésének tanításához hasznos. 

 
  

http://www.bergjudit.hu/szerzo/szerzo_gyerekszaj.html
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-104 A személyiségfejlődés és szocializáció pszichológiája 

szeminárium  

órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

 A korai serdülőkor és a felnőttkor fejlődési 

sajátosságai 

 

Bernáth László 

Kapitány-Fövény Máté 

 

A fejlesztendő 

kompetencia  

Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. Ismeret 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. 

Készség/képesség 

 

“A végzett/szakképzett tanár alapvető pszichológiai 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 módszereiről. Ismeri a tanulók megismerésének módszereit. 

Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében betöltött 

szerepével, lehetőségeivel.” ( 1.1.1. 8/2013. (I. 30.) EMMI) 

 Ismerje az egyes életkorokat jellemző testi, értelmi, érzelmi, lelki, 
erkölcsi és társas készségek alakulását, egymásra hatásukat valamint 
fejleszthetőségüket. 

 Ismerje fel a személyiségbeli és társas – családi, iskolai és kortárs – 
hatások jelentőségét a gyerekek és serdülőkorúak 
személyiségfejlődésében, viselkedésük, képességeik alakulásában, 
illetve a magatartási- és személyiségfejlődési zavarok keletkezésében. 

 Ismerje a visszajelzések kulcsfontosságú szerepét a személyiség, ezen 
belül az énkép, az önértékelés és az önkontroll alakulásában. 

 Sajátítson el szempontokat és módszereket a tanulók megismerésére. 
 

“A végzett tanár a gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti tudása 

felhasználásával képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola 

mindennapi valóságát elemezni. Képes reális képet kialakítani a tanulók 

világáról, a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. 

Képes tapasztalt kollégák, mentorok segítségével a tanulók egyéni 

szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, 

amelyek elősegítik a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, 

az egészséges életvitel kialakítását. 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. Képes a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési 

lehetőségeket kihasználni, a tanulók önálló ismeretszerzését támogatni a 

végzettségének megfelelő korosztály és a felnőttoktatás keretében is. 

Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes.” (1.1.2. 8/2013. (I. 

30.) EMMI) 
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 Képes legyen belátni az egyéni sajátosságok megismerésének 
jelentőségét a pedagógiai munkában. 

 Képes legyen az életkori és fejlődési jellemzők tudatos megfigyelésére, 
az egyéni sajátosságok felismerésére, a környezeti tényezők 
fejlődésben szerepet játszó hatásának megértésére és reális 
értelmezésére. 

 Képes legyen az egyéni igények és fejlődési feltételek 
figyelembevételére, támaszkodni tudjon az ezekben fellelhető 
értékekre. 

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

1. Téma = A korai serdülőkori (10-14 éves kor) fejlődés. A testi érés következményei 
1.1. Saját élmények feldolgozása: 
Feladat: A csoport tagjai visszaemlékeznek, hogy 10-14 éves koruk között milyen új problémák jelentek meg 
életükben (amik korábban nem voltak jellemzőek – pl. testi és pszichés változások). Gondolataikat, 
emlékeiket leírják, majd csoportban összehasonlítják a fiúk és lányok tapasztalatait (cél=nemi különbségek 
tudatosítása).  
 
1.2. Szituációs gyakorlat: 
Feladat: A csoport tagjai kártyákon megkapják a korai serdülőkorhoz köthető jellemző pszichés tünetek (pl. 
szorongásos zavarok) leírását. Önként jelentkezők (vagy ezek hiányában tetszőlegesen kiválasztott 
hallgatók) a saját kártyájukon szereplő tüneteket 5 perc felkészülési idő után, pusztán metakommunikációs 
segítségével megpróbálják eljátszani. A többiek feladata, hogy kitalálják, melyik jellemző tünetet szemlélteti 
a hallgató. 

2. Téma = A felnőttkori fejlődés főbb kihívásai és csomópontjai 

2.1. Élettörténetek írása:  
Feladat: A népmesék stílusában mesét írni, és ott folytatni, ahol általában a népmesék befejeződnek (pl. 
egybekel a fiatal pár). Töredékeket írni a későbbi életszakaszokhoz, hogyan alakul a főhős(ök) további 
élete a középkorúságukban, illetve időskorukban. 

2.2. Szituációs gyakorlat: 
Feladat: A csoport tagjai párokban dolgoznak. A pár tagjai ugyanazt a személyt alakítják, de a személy 
eltérő életkorában (pl. egyikük fiatal felnőttkort, másik pedig az időskort jeleníti meg). Előre megadott témák 
mentén kell vitát indítaniuk egymással (pl. család, gyermekek, munka, célok, hobbik, 
szórakozási/rekreációs lehetőségek, stb.) 
 
Végső értékelés: beadandó dolgozat 
A beadandó dolgozat szerkezeti felépítése: 

 Elméleti bevezető (1-2 oldal): a hallgató által választott téma (pl. 10-14 éves kor fejlődési 
sajátosságai) szakirodalmi hátterének bemutatása. 

 Célkitűzések, megfigyelési szempontok (1 oldal): itt leírja célkitűzéseit, kérdéseit, hogy miért pont 
ezt a témát választotta, illetve, hogy az általa feltett kérdéseket milyen módszerrel és milyen 
szempontok mentén vizsgálta (megfigyelés/interjú). 

 Eredmények (2 oldal): a megfigyelés/interjú eredményeinek bemutatása.  

 Diszkusszió (1 oldal): reflektál a kapott eredményekre, és különös tekintettel arra, hogy saját 
véleménye szerint ezeket az eredményeket hogyan fogja tudni felhasználni későbbi tanári munkája 
során. 
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Tervezendő idő Témánként 90 perc (45 perc/feladat) 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Létszámfeltétel: minimum 6 hallgató, maximum 25 hallgató 

Térigény: megközelítőleg 30 hallgató befogadására alkalmas terem 

Technika és eszközigény: papír, ceruza, kártyalapok 

Időmennyiség: témánként 90 perc 

 

Értékelési szempontok 

A beadott dolgozat értékelési szempontjai: 

 Milyen alapossággal járta körül a választott témát, szakmailag elfogadható hivatkozásokat használt-e 

az elméleti bevezetőben a hallgató? 

 A dolgozat módszertana megfelelő-e, kellő precizitással került-e bemutatásra a választott módszertan, 

illetve megfelelő indoklást kapott-e a választott módszer? 

 Az eredmények bemutatása átlátható-e, az eredmények logikus sorrendben kerülnek-e ismertetésre? 

Az eredményeknek megfelelő szakirodalmi hátteret biztosít-e az elméleti bevezető? 

 A diszkusszióban mennyire képes a hallgató a kapott eredményekre reflektálni, valamint képes-e 

azokat saját tanári hivatásával összekapcsolni, felhasználni? 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

1. Téma 

B. Kádár Judit: Oldás és kötés: a korai serdülőkor folyamatai és  helyszínei. In: Bernáth László, Solymosi 

Katalin (1997, szerk.): Fejlődéslélektan olvasókönyv. Tertia  Kiadó, Budapest. pp. 121-135. 

Cole, M. és Cole, S. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris, Budapest, pp. 586-590; pp.609-635; 675-681. 
N. Kollár Katalin és Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest, 110-118.; 

pp. 481-495.; pp. 551-561. 
2. Téma 
Bernáth László: A felnőttkor néhány jellegzetes kérdése. In: Bernáth László, Solymosi Katalin (1997, szerk.): 

Fejlődéslélektan olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. pp. 121-135. 
Cole, M. és Cole, S. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris, Budapest, pp. 684-687. 
Lénárd Kata: Néhány gondolat a gyermekbántalmazásról. In: Bernáth László, Solymosi Katalin (1997, 

szerk.): Fejlődéslélektan olvasókönyv. Tertia Kiadó, Budapest. pp. 237-276. 
Révész György (2004) Szülői bánásmód - gyermekbántalmazás, Budapest: Új Mandátum. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-104 A személyiségfejlődés és szocializáció 
pszichológiája szeminárium 

Órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Forgalmi dugó Kő Natasa 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1) a tanuló személyiségének 
fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesítése  
4) pedagógiai folyamat tervezése  
5) tanulás támogatása, 
szervezése és irányítása  
8) autonómia és a 
felelősségvállalás 

 

1) Képes a diákok tanulási folyamataira, fejlesztésére alkalmas 
módszerek kiválasztására, tervezésére, alkalmazására; támogatja az 
önálló ismeretszerzést + tanári önreflexió növelése. 

4) Hatékony módszerekkel, szervezési formákkal, eszközökkel tudja 
kidolgozni a tanulás-tanítási stratégiát, az oktatási célokat és 
folyamatot, - mindezt a tanulókhoz igazítva. 

5) Képes felébreszteni és fenntartani a tanulói érdeklődést. 
8) Erősödik tanári autonómiája, ötletessége az eszközök, munkaformák 

kiválasztása terén. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Az óra céljai:  
1. A hallgatók saját problémamegoldási élményein keresztül szemlélteti, hogy a megoldási folyamatba való 
aktív bevonódás mértéke támogatja a) a problémamegoldás iránti elköteleződést (nagyobb kognitív 
erőfeszítés és kitartás), segítve/gyorsítva ezzel a megoldást; növeli b) a feladatmegoldás iránti érdeklődést; 
és segítheti azt, hogy c) visszajelzést kapjunk, jobban megismerjük saját csapat-viselkedésünket (ill. 
problémamegoldási gyakorlatunkat). 
2. Bemutatja, hogy a szocializációs módszerek közül a „gyakornok-módszer” az egyik leghatékonyabb arra, 
hogy létrehozza a tevékenység iránti elköteleződést, ezzel támogatva az internalizációt és az autonóm 
önszabályozást. 
 
Feladat: 

Módszer: a Forgalmi dugó („Traffic jam”) csapatépítős játék kissé módosított, 6 személyes változatban, a 

hallgatók 3 csoportjában kivitelezve (csak az egyik csoportnak kell 6 fősnek lennie, a másik 2 bármennyi 

főből állhat). A játékban a lenti ábrán jelzett teljes helycserét kell végigcsinálniuk úgy, hogy mindenki csak 

megadott szabály szerint léphet,  a kiinduló állapotból a lehető legkevesebb lépésen keresztül el kell érniük 

a célállapotot. 

1. csoport: a hallgatók 6-fős csoportja valóban végigcsinálja a helycserés gyakorlatot (nem a teremben, 

hanem kint a folyosón, hogy ne befolyásolják a többiek megoldását); a szám- és betűjeles figurák helyére 

a hallgatók állnap, a két egymással szemben álló oszlop között egy üres hely marad. 

2. csoport: kis korongokon szimulálja a gyakorlatot, alaprajzon (több csoport is lehet, ahány, annyiszor 3-3 

korongra és alaprajzra van szükség). 

3. csoport: csak papíron vezeti le a megoldást (több csoport is lehet, annyival több alaprajzra van szükség), 

alaprajzzal, tollal.  

 

A Traffic jam játékban a 6 játékos egy sorban áll, közülük 3-3 egymás melletti alkot egy-egy csapatot.  A 2 

csapat sora egymással szemben áll, a saját játékosaik egymásnak háttal állnak, a 2 csapat között van egy 
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üres kihagyott hely, ahova lépni lehet. A feladat az, hogy a 2 csapat úgy cserélj helyet, hogy mindig csak az 

éppen aktuális kihagyott helyre léphetnek, az alábbiak szerint. 

 

 

Kiinduló állapot: 

 

 

 

Célállapot: 

 

 

Szabályok: csak előrefelé lehet mozogni; saját csapattárson nem, csak a másikén lehet túllépni; egy 

alkalommal csak 1 személy léphet, a helyüket nem oszthatják meg. 

 

A feladatmegoldás nem időkorlátos; a csapatok nem versenyeznek egymással; illetve nem számít, ha nem 

sikerül megoldani. 

 

A játék végén mindenki a helyére ül, és a tagok egy mini-kérdőíven egyénileg, 1-5 fokú skálán értékelik, hogy 

a) mennyire élvezték a játékot, b) mennyire érdekelte őket, c) mit gondolnak, mennyi erőfeszítést tettek a 

megoldásba.  A kitöltés végén az egyes csapatok átlagokat számolnak.  

 

Megoldás: (az ABC csak jobbra, az 123 csak balra mozoghat; a piros körök jelzik az üres helyet, ahova lépni 

lehet) a játékvezető számára fontos info, hogy a megoldás lényege, hogy az üres helyet zikk-zakkban 

„visszük át” először az egyik, majd a másik irányba:  

 

A B C o 1 2 3 

A B o C 1 2 3 

A B 1 C o 2 3 

A B 1 C 2 o 3 

A B 1 o 2 C B 

1 2 3  A B C 

A B C  1 2 3 
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A o 1 B 2 C 3 

A 1 o B 2 C 3 

A 1 2 B o C 3 

A 1 2 B 3 C o 

A 1 2 B 3 o C 

A 1 2 o 3 B C 

A 1 o 2 3 B C 

o 1 A 2 3 B C 

1 o A 2 3 B C 

1 2 A o 3 B C 

1 2 o A 3 B C 

1 2 3 A o B C 

1 2 3 o A B C 

 

 

Tervezendő idő 60 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Forgalmi dugó alaprajzok, toll, 3 db korong ’A’, ’B’, ’C’ jelzéssel, és 3 db korong ’1’, ’2’, ’3’ jelzéssel, 
szigetelő szalag. 

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

Elvárásaink szerint a feladatot aktivitás révén megoldó 1. csoport minden mini-kérdőíves pontszáma egy 

kicsivel magasabb lesz, mint a másik két csoporté (korongos, ill. papír-toll) (esetleg még gyorsabbak is 

lehettek) (a 2. csoport pontszámátlaga is magasabb lehet, mint a 3 csoporté, tekintve, hogy a korongos 

játék szintén aktívabb bevonódást teremt, mint a papír-tollas verzió). Ezzel demonstrálhatjuk a hallgatók 

számára, hogy az aktív tanulásos helyzetek nagyobb bevonódáshoz, erőfeszítéshez, kitartáshoz, és 

érdeklődéshez vezetnek, mint a passzívabb formák: ennek mind kognitív szempontból, mind pedig 

szocializációs-internalizációs szempontból nagy szerepe van.  

Ha marad még idő, szakirodalmibb alapon beszélhetünk nekik az a) aktivitás (énes bevonódás) és 

érdeklődés (intrinzik motiváció), illetve jobb frusztrációtűrés és hatékonyabb emlékezeti folyamatok 

kapcsolatáról (pl. Ryan és Deci, 1985, 2008; Tellegen és Waller, 2008); b) a közös megbeszélés során 

összerakhatjuk, hogyan viszonyul a gyakornok-módszer  egy-egy másik szocializációs módszerhez. c)  

Megkérdezhetjük tőlük, mit tanultak saját csoport-viselkedésükről/problémamegoldási gyakorlatukról, 

növelve ezzel az önreflexiós készséget. 
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Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Deci, E. L., and Ryan, R. M. (1985). Inrinsic motivation and self-determination in human behavior. N.Y.: 

Plenum Press. 

A gyakorlat kognitív pszichológia tartalmú szemináriumokon is felhasználható. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-104 A személyiségfejlődés és szocializáció pszichológiája 
szeminárium 

órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

 
Testvérsorrend 

Füzi Virág 
Solymosi Katalin 

 

A fejlesztendő 
kompetencia  

Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1.Ismeret 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Készség/képesség 

 

“A végzett/szakképzett tanár alapvető pszichológiai 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 módszereiről. Ismeri a tanulók megismerésének módszereit. 

Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében betöltött 

szerepével, lehetőségeivel.” ( 1.1.1. 8/2013. (I. 30.) EMMI) 

 Ismerje az egyes életkorokat jellemző testi, értelmi, érzelmi, lelki, erkölcsi 
és társas készségek alakulását, egymásra hatásukat valamint 
fejleszthetőségüket. 

 Ismerje fel a személyiségbeli és társas – családi, iskolai és kortárs – 
hatások jelentőségét a gyerekek és serdülőkorúak 
személyiségfejlődésében, viselkedésük, képességeik alakulásában, 
illetve a magatartási- és személyiségfejlődési zavarok keletkezésében. 

 Ismerje a visszajelzések kulcsfontosságú szerepét a személyiség, ezen 
belül az énkép, az önértékelés és az önkontroll alakulásában. 

 Sajátítson el szempontokat és módszereket a tanulók megismerésére. 
 

“A végzett tanár a gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti tudása 

felhasználásával képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola 

mindennapi valóságát elemezni. Képes reális képet kialakítani a tanulók 

világáról, a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. 

Képes tapasztalt kollégák, mentorok segítségével a tanulók egyéni szükségleteit 

figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a 

tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, az egészséges életvitel 

kialakítását. 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. Képes a 

szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasználni, a tanulók 

önálló ismeretszerzését támogatni a végzettségének megfelelő korosztály és a 

felnőttoktatás keretében is. Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra 

képes.”(1.1.2. 8/2013. (I. 30.) EMMI) 

 Képes legyen belátni az egyéni sajátosságok megismerésének 
jelentőségét a pedagógiai munkában. 
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 Képes legyen az életkori és fejlődési jellemzők tudatos megfigyelésére, az 
egyéni sajátosságok felismerésére, a környezeti tényezők fejlődésben 
szerepet játszó hatásának megértésére és reális értelmezésére. 

 Képes legyen az egyéni igények és fejlődési feltételek figyelembevételére, 
támaszkodni tudjon az ezekben fellelhető értékekre. 

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A testvérsorrend vizsgálata saját élmény alapján. Mindenki egyenként kitölti a testvérsorrend kérdőívet (lásd 
csatolmány), ezután kiscsoportban megbeszélik a testvérsorrendre vonatkozó tapasztalatokat.  

 

Tervezendő idő 20perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

kérdéssor fénymásolva létszámnak megfelelő példányban 

 

Értékelési szempontok 

 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Másik változat: 

Játékos vitahelyzet szimulálása, amiben meg kell győzni a másik feleket a maguk igazáról.  Három 
kiscsoportot alkotnak: az egykék, a testvérpáros, a több testvéres csoport. Megbeszélik, miért az az egyetlen 
üdvözítő formáció, amit ők képviselnek. Lehet egymásnak is esni, minél hevesebben védik az álláspontjukat, 
annál tanulságosabb az egész. Megbeszéljük a végén, mik a tanulságok. Nagyon szokták élvezni!  

 

 

 
 
  



 

 

63 

Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-104 A személyiségfejlődés és szocializáció pszichológiája 
szeminárium 

órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Kortársak, család és iskola hatása a 
személyiségfejlődésre 
 

Füzi Virág 

 

A fejlesztendő 
kompetencia  

Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1.Ismeret 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Készség/képesség 

 

“A végzett/szakképzett tanár alapvető pszichológiai 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 módszereiről. Ismeri a tanulók megismerésének módszereit. 

Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében betöltött 

szerepével, lehetőségeivel.” ( 1.1.1. 8/2013. (I. 30.) EMMI) 

 Ismerje az egyes életkorokat jellemző testi, értelmi, érzelmi, lelki, erkölcsi 
és társas készségek alakulását, egymásra hatásukat valamint 
fejleszthetőségüket. 

 Ismerje fel a személyiségbeli és társas – családi, iskolai és kortárs – 
hatások jelentőségét a gyerekek és serdülőkorúak 
személyiségfejlődésében, viselkedésük, képességeik alakulásában, 
illetve a magatartási- és személyiségfejlődési zavarok keletkezésében. 

 Ismerje a visszajelzések kulcsfontosságú szerepét a személyiség, ezen 
belül az énkép, az önértékelés és az önkontroll alakulásában. 

 Sajátítson el szempontokat és módszereket a tanulók megismerésére. 
 

“A végzett tanár a gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti tudása 

felhasználásával képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola 

mindennapi valóságát elemezni. Képes reális képet kialakítani a tanulók 

világáról, a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. 

Képes tapasztalt kollégák, mentorok segítségével a tanulók egyéni szükségleteit 

figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a 

tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, az egészséges életvitel 

kialakítását. 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. Képes a 

szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasználni, a tanulók 

önálló ismeretszerzését támogatni a végzettségének megfelelő korosztály és a 

felnőttoktatás keretében is. Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra 

képes.”(1.1.2. 8/2013. (I. 30.) EMMI) 

 Képes legyen belátni az egyéni sajátosságok megismerésének 
jelentőségét a pedagógiai munkában. 
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 Képes legyen az életkori és fejlődési jellemzők tudatos megfigyelésére, az 
egyéni sajátosságok felismerésére, a környezeti tényezők fejlődésben 
szerepet játszó hatásának megértésére és reális értelmezésére. 

 Képes legyen az egyéni igények és fejlődési feltételek figyelembevételére, 
támaszkodni tudjon az ezekben fellelhető értékekre. 

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatókat 2 nagy és 3-3 kis alcsoportra bontjuk, így három csoport fog dolgozni a személyiségfejlődésre 
előnyösen ható tényezőkről, és 3 csoport a kockázati tényezőket gyűjti össze. Az alcsoportok 3-3 fókusza: 
kortársak, család és iskola. A brainstorming eredményét a 2 nagy csoport gondolattérkép formában mutatja 
be. 

 

Tervezendő idő 30 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

csomagolópapír, színes filctollak, bluetech 

 

Értékelési szempontok 

 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

        N. Kollár Katalin és Szabó Éva (2004, szerk.): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, Budapest,4.      

fejezet (A családi szocializáció jellemzői 74-95.) 

   Cole,M.és Cole S. (2006): Fejlődéslélektan. Osiris, Budapest 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-104 A személyiségfejlődés és szocializáció pszichológiája 
szeminárium 

órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Kamaszrajz 
 

Füzi Virág 
Szabó Júlia 

 

A fejlesztendő 
kompetencia  

Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1.Ismeret 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. Készség/képesség 

 

“A végzett/szakképzett tanár alapvető pszichológiai 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 módszereiről. Ismeri a tanulók megismerésének módszereit. 

Tisztában van a szaktárgynak a tanulók személyiségfejlődésében betöltött 

szerepével, lehetőségeivel.” ( 1.1.1. 8/2013. (I. 30.) EMMI) 

 Ismerje az egyes életkorokat jellemző testi, értelmi, érzelmi, lelki, erkölcsi 
és társas készségek alakulását, egymásra hatásukat valamint 
fejleszthetőségüket. 

 Ismerje fel a személyiségbeli és társas – családi, iskolai és kortárs – 
hatások jelentőségét a gyerekek és serdülőkorúak 
személyiségfejlődésében, viselkedésük, képességeik alakulásában, 
illetve a magatartási- és személyiségfejlődési zavarok keletkezésében. 

 Ismerje a visszajelzések kulcsfontosságú szerepét a személyiség, ezen 
belül az énkép, az önértékelés és az önkontroll alakulásában. 

 Sajátítson el szempontokat és módszereket a tanulók megismerésére. 
 

“A végzett tanár a gyermek személyiségfejlődésére vonatkozó elméleti tudása 

felhasználásával képes a megtapasztalt pedagógiai gyakorlatot, az iskola 

mindennapi valóságát elemezni. Képes reális képet kialakítani a tanulók 

világáról, a nevelés és a tanulói személyiség fejlesztésének lehetőségeiről. 

Képes tapasztalt kollégák, mentorok segítségével a tanulók egyéni szükségleteit 

figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek elősegítik a 

tanulók értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését, az egészséges életvitel 

kialakítását. 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. Képes a 

szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket kihasználni, a tanulók 

önálló ismeretszerzését támogatni a végzettségének megfelelő korosztály és a 

felnőttoktatás keretében is. Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra 

képes.”(1.1.2. 8/2013. (I. 30.) EMMI) 

 Képes legyen belátni az egyéni sajátosságok megismerésének 
jelentőségét a pedagógiai munkában. 
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 Képes legyen az életkori és fejlődési jellemzők tudatos megfigyelésére, az 
egyéni sajátosságok felismerésére, a környezeti tényezők fejlődésben 
szerepet játszó hatásának megértésére és reális értelmezésére. 

 Képes legyen az egyéni igények és fejlődési feltételek figyelembevételére, 
támaszkodni tudjon az ezekben fellelhető értékekre. 

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatók 3-4 fős csoportokban  csomagolópapírra élet nagyságú kamaszt rajzolnak, majd bemutatják a 
csoport előtt a kamasz figurájukat. A módszer segítségével feltárható a serdülőkorra vonatkozó számos 
nézet és jellemző, viszonyulás, megjeleníti a kamaszok világát és értékrendjét, életstílusát, nehézségeit. 
Ehhez kapcsolódóan meg lehet beszélni a MIÉRT?-eket, beszélhetünk a kamaszok szükségleteiről, 
nehézségeiről és a velük való bánásmódról. 

 

Tervezendő idő 30-40perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

csomagolópapírok, színes filctollak, bluetech 

 

Értékelési szempontok 

 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

lehetséges kiegészítő instrukciók: 

- 1. Képzeljétek bele magatokat az ő helyzetükbe – milyennek látjátok kamasz szemmel a világot? 
önamgatokat? A kamasz milyen szeretne lenni? Mi érdekli? Milyen jellemző tevékenységeket 
folytat?Mik a vágyai és mitől fél? Milyenek a társas kapcsolatai? 

- 2. Gyűjtsetek kamaszokra jellemző pozitív és negatív tulajdonságokat! 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek- 
gyermekkép és egyéni sajátosságok  

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanuló személyiségének 
fejlesztése, az egyéni 
bánásmód érvényesítése  

8. Az autonómia és a 
felelősségvállalás  

 

 Ismeri és értelmezni tudja az emberről szóló legfontosabb 
tudományos eredményeket, a különféle emberképeket, az 
azokhoz kapcsolható nevelésfelfogásokat, tudatában van a 
megközelítésmódokat befolyásoló szocio-kulturális 
tényezőknek, és felismeri mindennek a személyiségfejlesztésre 
vonatkozó hatásait. 

 Elfogadja az emberrel kapcsolatos értelmezések 
sokszínűségét; más szakemberek, laikusok eltérő felfogását. 

 Törekszik az eltérő elméleti megközelítésmódokban rejlő 
szempontokat egyszerre érvényesíteni a nevelés-oktatás 
során. 

 Az emberre, a gyermekre és a nevelésre vonatkozó 
értelmezéseit képes más elméletekkel párbeszédbe lépve, 
nyitottan alakítani; koherens saját megközelítés kialakítására 
törekszik.  

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

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Közösen brainstorming-szerűen összegyűjtünk információkat a háromféle tudományról: pszichológia, 
szociológia, pedagógia. Mit vizsgál? Mi érdekli?  
A hallgatók előre szempontokat kapnak arról, hogy egy adott szituációt milyen módon lehet inkább lélektani, 
inkább társadalmi-szociológiai, és inkább pedagógiai szempontok alapján elemezni.  
 
Lélektani szempontok:  

- arra kérdez rá, mi zajlik a szereplőkben 
- a viselkedés miértjei 
- milyen személyiségjegyekkel rendelkezhetnek? ez hogy befolyásolhatja a helyzetet 
- milyen (akár tudatalatti) motivációk vezérelhetik a tetteiket? 
- a kettejük közötti interakcióban milyen dinamika érvényesül (pl. játszma)  
- milyen mélyebb gyökerei lehetnek a pszichében egy-egy reakciónak, viselkedésnek 
- a viselkedés alakulása:  

o attól függ, hogy milyen visszajelzést kap az illető (“jutalmazást, büntetést”) 
o tudattalan vágyaitól, korábbi emlékek, sérülések meghatározóak 
o a tudati sémáitól 
(változóan attól függően, hogy milyen irányzata a pszichológiának: viselkedéslélektani, 

analitikus, kognitív pszichológiai stb.)  

 
Társadalmi-szociológiai szempontok:  

- arra kérdez rá, hogy mi a szituáció szélesebb társadalmi kontextusa 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Nézőpontok 
 

Mészáros György  
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- akik benne vannak a helyzetben, azoknak mi a társadalmi státuszuk, milyen társadalmi réteghez 
tartoznak (ezek egymáshoz való viszonya)  

- milyen nagyobb társadalmi, gazdasági, kulturális folyamatok befolyásolhatják a helyzet alakulását 
(gazdasági változások, nehézségek; kulturális különbségek) 

- milyen társadalmi értékek és normák szabályozzák a helyzetet 
 
Pedagógiai szempontok:  

- a résztvevők hogyan hatnak egymásra, hogyan „nevelik egymást” a szituációban 
- milyen módokat használnak egymás befolyásolására, egymásnak közvetítenek-e értékeket, hogyan? 
- mit tanulnak és tanulhatnak meg a szituációból, hogyan?  
- a lélektani és társadalmi szempontokat figyelembe véve milyen megoldások/továbblépések 

lehetségesek a szituációból 

- ha az egyik szereplő pedagógus szerepben van, ennek mik a sajátosságai, és ez milyen viszonyban 
van a másik szereplő státuszával (ha gyermek, akkor milyen gyermekfelfogás érvényesül a 
szituációban) 

- ha iskolai a szituáció, mik az iskolai sajátosságok, amik befolyásolják a helyzetet 
 
Fontos jelezni, hogy itt pusztán a tudományos megközelítések nézőpontjáról van szó, nem megyünk bele a 
tudományos elemzés mélységeibe (erről még később tudnak többet tanulni).  
Azt is jelezzük, hogy a szempontok nyilván összefonódnak, és nem választhatók el ilyen élesen egy 
elemzésben.  
 
Egy hétköznapi (nem tipikusan pedagógiai) helyzetet példának hoz a tanár, amit együtt megbeszélnek a 
három szempont alapján. (Ez lehet pl. konfliktus a bolti eladóval, a buszra várakozás közben az emberek 
beszédbe elegyednek egy témáról stb.) 
3-4 fős csoportokra osztjuk a hallgatókat, és mindegyik csoport az egyik szempontot kapja, amit újra 
átbeszélhet pár percben a további feladat előtt (így valószínűleg két csoport fog egy-egy szemponttal 
foglalkozni) tudva, hogy egy iskolai (tanár-diák konfliktus) szituációt fognak elemezni  
 
Ezután megnézünk közösen néhány részletet Cantet: Az osztály c. filmjéből  
Konfliktus Koumbával 27,12-29,15; 37,18-40,28; (ki lehet még egészíteni, de ezt az elemzés után is meg 
lehet nézni: 45,44-47,06)   
 
A csoportok eleve próbálnak a megbeszélt szempontokra figyelni.  
 
(lehetséges más film és más részlet is, ez csupán ajánlat) 
 
A megnézett részletek után a csoportok megbeszélik, hogyan elemeznék a kapott nézőpont szerint a 
helyzetet.  
Ezután a két csoport átküldve kölcsönösen egy-egy képviselőjét konzultál a másik ugyanolyan nézőpontot 
kapott csoporttal (közben a tanári is segítséget nyújthat minden szemponthoz). 
Mindenki úgy készüljön, hogy a többieknek el tudja mondani a megbeszélteket.  
Ezután olyan csoportokat hoznak létre, ahol mindegyik csoportból legalább egy ember van. Beszámolnak 
egymásnak az elemzésekről és mindenki lejegyzeteli mindhárom nézőponthoz kapcsolódó elemzés vázlatát.  
Ezután közösen megbeszéljük az elemzéseket, valamint a konfliktust magát (ekkor is le lehet vetíteni 
Koumba levelét: az utolsó részletet), és hogy milyennek látták ezt a feladatot: ami jól ment, a nehézségei, 
amit tanultak belőle stb.  
 

 

Tervezendő idő 60 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Csoportmunkára és filmnézésre alkalmas terem 
Lapok a szempontokról 
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Értékelési szempontok 

 mennyire érvényesülnek az előre megadott és átbeszélt szempontok az elemzésekben 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek- 
gyermekkép és egyéni sajátosságok  

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

8. Az autonómia és a 
felelősségvállalás 

 Elfogadja a tanári szerepből fakadó tevékenység társadalmi, 
intézményi lehetőségeit és korlátait. 

 Tudatosan vállalja és kezeli saját pedagógiai nézetei és a 
lehetséges pedagógus szerepek közti kapcsolatokat. 

 Tudatosan szemléli pedagógiai nézeteit. 

 Képes elfogadni más pedagógiai nézeteket együttműködő 
helyzetekben. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatókkal először arról beszélgetünk, hogy milyen élményeik voltak pedagógusokkal, milyen típusú 
pedagógusokkal találkoztak.  
Ezután képeket adunk a kezükbe, amelyen különböző pedagógus szerepek vannak (ld. lentebb).  

1. Először egyénileg gondolkodjanak azon, hogy mi jut eszükbe a képekről, és voltak-e az őt tanító 
pedagógusok közül, akiket az egyik vagy másik képpel jellemezne.  

2. Válasszon ki mindenki legalább hármat a képek közül, amihez tud egy-egy tanárt kapcsolni. Gondolja 
végig: ki volt ez a tanár, mit tanított, milyen korosztályt, neki szimpatikus volt-e, mik az élményei stb.  

3. Csoportokban osszák meg az élményeiket.  
4. Beszéljenek a csoportokban arról, hogy mik a jellemzői vajon az egyes pedagógusszerepeknek, 

amelyek megjelennek képen.  
5. Mindenki egyénileg gondolja végig, hogy ő milyen szerepben szeretne lenni mint pedagógus, melyik 

kép áll hozzá közelebb, és miért?  
6. Közös beszélgetés arról, ki mit választott és mit is jelentenek ezek a pedagógus szerepek, mikor 

működnek jól, milyen problémák lehetnek velük stb.  
    

  

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Pedagógusszerepek Mészáros György  
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1. tankönyvbolti eladó 

 

 

5. tyúkanyó 

 

 

9. túravezető 

 

 

2. bíró 

 

 

6. lelkész 

 

 

10. futószalagnál dolgozó gyári 

munkás 

 

 

3. őrmester 

 

 

7. színész 

 

 

11. állatidomár 

 

 

4. szobrász 

 

 

8. karmester 

 

 

12. kertész 
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Tervezendő idő 45-60 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Lapok a képekkel a pedagusszerepekről.  
Körben ülésre és csoportmunkára alkalmas terem.  

 

Értékelési szempontok 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek- 
gyermekkép és egyéni sajátosságok  

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanuló személyiségének 
fejlesztése, az egyéni 
bánásmód érvényesítése 

 

 Ismeri azokat a főbb módszereket, amelyekkel megismerheti a 
gyerekek kognitív, emocionális, szociális és erkölcsi 
sajátosságait és egyéni szükségleteit.  

 Minden egyes tanulóra, mint önmagában értékes és értékeket 
hordozó személyre tekint, törekszik minden tanulóban 
felfedezni saját értékeit, és igyekszik megérteni egyéni 
világukat. 

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

1. Ráhangolódás: A megfigyelési feladat összefoglalása és a fennmaradó kérdések tisztázása 

Egy önként vállalkozó hallgató segítségével és a többiek kiegészítéseivel megpróbáljuk közösen 
összefoglalni, mi vár rájuk a megfigyeléssel kapcsolatban. 

Néhány kérdés, amiről érdemes lenne beszélni: 

 Mit, milyen tanulói sajátosságot, sajátosságokat fogtok megfigyelni? 

 Ehhez milyen szakirodalmakat terveztek elolvasni? Hol fogtok keresgélni? 

 Milyen iskolán kívüli tevékenység közben fogjátok megfigyelni a diákot? 

2. Jelentésteremtés: A diadal c. film felidézése 

A hallgatók segítségével felidézzük A diadal c. filmet, amit eddig megtudtunk a filmből.  
Ezt követően ismét megnézzük azt a bevezető részt, amit a múltkor megnéztünk. A film után most nincs 
megbeszélés, hanem a hallgatók önként dönthetnek, hogy melyik diákot szeretnék megfigyelni a 
továbbiakban (jó lenne, ha próbálnának egyenlően eloszlani). 

 Shameika  

 Badriyah  

 Tayshawn  

 Julio 

A 4 diák képét egy-egy asztalon elhelyezem, és a hallgatók az asztalokhoz ülnek. 

(Nem kell mind a 4-et megfigyelnünk, de max. 6-an legyenek egy csoportban.) 

3. Jelentésteremtés: A megfigyelési jegyzőkönyv kipróbálása 

Az idő függvényében néhány filmrészletet nézünk meg A diadal c. filmből (az előző órán már látták az elejét).  

Kb. 2-2 filmrészlet után megállunk, és az azonos diákot figyelő diákok megosztják a tapasztalataikat 
egymással. Fontos, hogy próbáljanak a megfigyelés menetére, módszerére fókuszálni, ne csak a diákokról 
alkotott benyomásaikat elemezzék. Ezért a megfigyelés utáni beszélgetés fő kérdése: mit csinált az adott 
diák és azt hogyan jegyezték le maguknak. 

Közösen arról beszélünk, hogy: 

 milyen tanulói tevékenységeket, viselkedéseket figyeltek meg és hogyan jelölték ezeket? 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Megfigyelési jegyzőkönyv 
vezetése 

Mészáros György – Gaskó Krisztina munkája alapján 
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 milyen nehézségeik voltak a jegyzőkönyv vezetésével kapcsolatban? 

 mely részeit tudták kitölteni és melyeket nem? 

 milyen különbségeket láttak egymás jegyzőkönyveiben? 

4. Reflektálás: A megfigyelés tapasztalatainak értelmezése 

Ha marad rá idő, akkor az egyes csoport készítenek egy-egy posztert a megfigyelt diákokról: 
csomagolópapírra ragasztják a képét, és köré írják azokat a sajátosságait, amelyeket megismertek. 

Ha kevés az idő, akkor ezt az egyes csoportok csak gyorsan átgondolják, összegzik a tapasztalataikat, és 
szóban beszéljük meg. 

 

Tervezendő idő 90 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Csoportmunkára, filmnézésre alkalmas terem.  
Diadal c. film 
Megfigyelési jegyzőkönyvek 

 

Értékelési szempontok 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek- 
gyermekkép és egyéni sajátosságok 

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés  
8. Elkötelezettség és 
felelősségvállalás a szakmai 
fejlődésért  
 
 

Szakmai együttműködés kompetenciái - az iskolai élet különböző 
szereplőivel folytatott kooperáció 

 Képes az iskolai partnerkapcsolatok hagyományos formái 
hatékonyságának kritikai értékelésére, törekszik új, hatékony, s 
a szimmetriát-együttműködést kifejező kapcsolati formák 
alkalmazására, kialakítására. 

Szakmai szerepek elfogadása és gyakorlása 
A tanári szerepek és feladatok, valamint az ezekre ható társadalmi 
folyamatok, jogszabályok és etikai normák ismeretében képes 
meghatározni és rendszeresen újrafogalmazni saját szakmai 
szerepvállalását.  

 Tudja elemezni saját szakmai, szaktárgyi és szaktantárgyi 
tudásának, személyiségének és a szerep különböző 
elvárásainak illeszkedését. Az elemzésben képes saját szem-
pontokat, elemzési lehetőségeket, terepeket megfogalmazni és 
azokat körültekintően alkalmazni. 

Önismeret, önreflexió, lelki egészség 

 Képes kooperációra növendékekkel, növendékek csoportjával, 
nevelési partnerekkel (laikusokkal és szakemberekkel). 

 
 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A feladat két alkalmat vesz igénybe. 
Az két óra célja, hogy hallgatók egy irodalmi alkotásban felmerülő (Kosztolányi Dezső: Aranysárkány) tanár 
és diák, nevelő és nevelt konfliktusain, emberi kapcsolatain, kommunikációs helyzetein keresztül tudják 
értelmezni a nevelő szerepét, szerepkonfliktusait, sikeres és kudarcos konfliktuskezelését. A tevékenység 
távolabbi célja az „érzékenyítés”, a tanári szerep összetettségének megértése, a felszíni folyamatok 
hétterében húzódó pszichés viszonyrendszer megértése.  
 

Az első alkalommal megnézzük közösen Ranódy László Aranysárkány című filmjét. A filmnézéshez a 

hallgatókat három csoportba osztjuk, minden csoport tagjai egy-egy szereplőre koncentrálnak majd. A három 

megfigyelt szereplő: Helga, Tibor és Vilmos, a történet tanár figurájának három „neveltje”.  

A megfigyelés szempontja az, hogy milyen viszony alakul ki a tanár és a megfigyelt szereplő között, milyen 
személyiségjegyekkel és képességekkel rendelkeznek a megfigyelt szereplők, milyen módszereket alkalmaz 
a tanár velük szemben, hogyan próbálja a kialakult konfliktusokat kezelni esetükben. A feldolgozó alkalommal 
a csoportok bemutatják az általuk megfigyelt szereplőt, majd megpróbálják felgöngyölíteni azt a folyamatot, 
amelynek során a történet főhőse (Novák tanár úr) megbukik, mint nevelő az adott fiatallal szemben. Érveket 
és ellenérveket keresnek a történetben megjelenő tanári tevékenység sikerességével és sikertelenségével 
kapcsolatban. 
Megoldási javaslatokat gyűjtenek a történetben felvetett konfliktushelyzetekre. A tapasztalat alapján élén 
párbeszéd és vita alakul ki a csoportban, magával ragadja a hallgatókat a történet.  
 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Novák tanár úr és 3 fiatal Baska Gabriella 
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Tervezendő idő 90 a filmre+ 70 perc a feldolgozásra 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A feladat első alkalommal mindenképpen film vetítésére alkalmas termet igényel, a második alkalommal 
nincs technikai feltétele. 

 

Értékelési szempontok 

 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Kosztolányi Dezső: Aranysárkány  
http://mek.oszk.hu/04500/04538/04538.htm  

 
  

http://mek.oszk.hu/04500/04538/04538.htm
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek- 
gyermekkép és egyéni sajátosságok 

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. Szakmai együttműködés és 
kommunikáció 
 

A hatékony kommunikáció kompetenciái 

 Képes értő figyelmet tanúsítani partnereivel folytatott 
kommunikáció során. Kérdezéskultúrája tartalmas, változatos, 
igényes. 

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

Szakmai együttműködés kompetenciái - az iskolai élet különböző 
szereplőivel folytatott kooperáció 

 Értelmezni tudja az ember társadalmisága és társas 
létezésmódja összefüggéseiről és különbségeiről keletkezett 
szakirodalmi szövegeket. 

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A feladat célja a gyermekek és a gyermekkor sokszínűségének belátása.  
Legfontosabb tevékenységek: fotógyűjtés és a fotográfiák közös értelmezése, következtetések levonása.  

1. Lépés: saját gyermekkori fotók gyűjtése és bemutatása. Reflexió egykori önmagukra. Ezzel a 
feldolgozandó kérdés személyessé válik, a hallgatók intenzíven bevonódnak az elkövetkező 
feladatokba is. Erősen motiváló tényezővé válik az, hogy közelebb kerülnek egymáshoz gyermekkori 
fotóikon keresztül.  

2. Lépés: milyen a 21. századi gyermek? Ezt reprezentáló fotók gyűjtése az Internetről. A feladat 
lebonyolítása során a hallgatók csoportokra oszlanak. Minden csoport kap egy képet, amellyel 
dolgozni fog. Az Internet segítségével felderítik a képen szereplő gyermek kulturális hátterét, 
életének legfőbb tényezőit, a vele és sorstársaival kapcsolatos alapinformációkat. 

3. Lépés: 21. századi magyar gyermek képi ábrázolása. Fotógyűjtés az Internetről. Magyarországi 
párhozamos sorsok felismerése, a legmarkánsabb motívumok kiemelése. Sajátosan magyar és 
globális motívumok gyűjtése. 

A feladatok tényleges célja annak felismerése és elfogadása, hogy a gyermek és a gyermekkor kultúrafüggő 
fogalmak, történelmi-társadalmi konstrukció eredményei. Egyben lépések megtétele afelé, hogy belássuk, 
milyen előítéletekkel és sztereotípiákkal rendelkezünk ebben a kérdésben.  
 

 

Tervezendő idő 3 szemináriumon átívelő feladat, alkalmanként 45-50 perc,  

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Minden alkalommal projektorral felszerelt és Internet hozzáférést biztosító teremre van szükség a feladat 
lebonyolítására.  
 

 

Értékelési szempontok 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Gyermek a 21. században Baska Gabriella 
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Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Golnhofer Erzsébet és Szabolcs Éva (200): Gyermekkor – nézőpontok, narratívák. Eötvös József Könyvkiadó 
Bt. Budapest. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek- 
gyermekkép és egyéni sajátosságok 

otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanuló személyiségének 
fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesítése 
 
7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés és a 
pályaidentitás  
 
 
8. Autonómia és a 
felelősségvállalás 

 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.   

 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.   

 Ismeretekkel  rendelkezik  a  reflektív gondolkodás  szerepéről  a  
szakmai  fejlődésben. 

 Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és  
hiteles kommunikációra: a pedagógiai folyamatok és a tanulók 
értékelése területén.   

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A félév első óráin kapja a feladatot, amelyet a félév során írásban vagy szóban prezentál 
Feladat: 

 Interjút készít valamelyik nagyszülővel, annak gyermekkoráról.  

 Lehet hangfelvétel vagy videó-felvétel. 

 A kérdéseket a szakirodalom és a csoportban megbeszélt szempontok alapján állítja össze. 

 A csoport előtt bemutatja az interjút vagy annak részletét! 

 Írásban összefoglalja véleményét/reflexióját (2-3 A4 oldalon)! 

 

Tervezendő idő/prezentáció 
Felkészülés/interjú 

15-20 perc 
120 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A hallgatók közül, akiknek módjában áll választhatják ezt a típusú feladatot. A technikai kivitelezésről 
egyénileg gondoskodnak. 

 

Értékelési szempontok:  

- Kérdések relevanciája (strukturált vagy félig strukturált interjú)  

- A kérdező technikája 

- Az interjú technikai lebonyolítása 

- Szakmai, etikai szempontok  

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Szokolszky Á. (2004) A kvalitatív interjú. In Kutatómunka a pszichológiában. Budapest: Osiris Kiadó. 450–
478. 

 
 
 
 
 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Gyermekkor-interjú  Vincze Beatrix 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek 
- gyermekkép és egyéni sajátosságok 

otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanuló személyiségének 
fejlesztése  
 
 
8. Autonómia és a 
felelősségvállalás 

 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.   

 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.   

 Ismeretekkel  rendelkezik  a  reflektív gondolkodás  szerepéről  a  
szakmai  fejlődésben. 

 Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és  
hiteles kommunikációra: a pedagógiai folyamatok és a tanulók 
értékelése területén.   

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A félév során a hallgatónak lehetősége van a magyarországi gyermekkorkép változását irodalmi élményei 
alapján megragadni és erről írásban vagy szóban prezentálni. 
Feladat: 

 Legalább két irodalmi alkotásos gyermekképének bemutatása, elemzése. Célszerű vagy két 
különböző korból választani, vagy eltérő társadalmi származású, eltérő nemű személyek 
gyermekkori élményeit nyomon követni. 

 

Tervezendő idő/prezentáció 
Felkészülés/interjú 

15-20 perc 
120 – 240 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A hallgatók közül, akiknek az érdeklődéséhez közel áll ez a feladat - választhatják ezt a típusú feladatot.  

 

Értékelési szempontok:  

- A választás indoklása 

- Az elemzés strukturáltsága 

- A gyermekkor jellemzőinek feltárásának mélysége 

- Következtetések 

- Reflektív szemlélet  

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Ajánlható munkák: 
 Karinthy Frigyes: Találkozás egy fiatalemberrel 
 Kertész Imre: Sorstalanság 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Gyermekkor-irodalmi élmények 
alapján  

Vincze Beatrix 
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 Kőrössi P. József (szerk., 2002): Vissza a gyermekekhez. Magyar írók novellái, Budapest, Noran. 
http://moly.hu/konyvek/korossi-p-jozsef-szerk-vissza-a-gyermekekhez 

 Márai Sándor: Egy polgár vallomásai 
 Mikszáth Kálmán novellák. 

 Molnár Ferenc: A Pál utcai fiúk. 

 Móricz Zsigmond: Árvácska 
 Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig. 

 Ottlik Géza: Iskola a határon. 

 Szabó Lőrinc Lóci versei 
 Szabó Magda: Abigél. 

 Szabó Magda: Álarcosbál. 

 Szabó Magda: Születésnap. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

http://moly.hu/konyvek/korossi-p-jozsef-szerk-vissza-a-gyermekekhez
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek- 
gyermekkép és egyéni sajátosságok 

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1.kompetencia 

 

 

 

 

 

 

 

2. kompetencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. kompetencia 

 Tiszteli a tanulók személyiségét, képes mindenkiben meglátni 
az értékeket; érzékeny a tanulók problémáira, és képes 
személyre szabott segítséget nyújtani. 

 Minden egyes tanulóra, mint önmagában értékes és értékeket 
hordozó személyre tekint, törekszik minden tanulóban 
felfedezni saját értékeit, és igyekszik megérteni egyéni 
világukat. 

 Képes felismerni és értelmezni a jelenségek mögött rejlő, 
azokat alakító kulturális, társadalmi, illetve esetleges hatalmi-
ideológiai tényezőket. 

 
 

 Értelmezni tudja az egyén viselkedésre vonatkozó 
elvárásrendszerének befolyását az egyes szociális szituációk 
felismerésében, értelmezésében és az ennek megfelelő visel-
kedésben. 

 Ismeri és tudja értelmezni a konfliktusok sajátosságait, okait a 
tanulói csoportok esetében, és ismer hatékony 
konfliktusmegoldási technikákat is. 

 Nyitott saját elképzeléseitől eltérő vélemények, értékek 
megismerésére és tiszteletben tartására. 

 Képes olyan pozitív és támogató közeget kialakítani és 
fenntartani, melyben mindenki a maga konstrukciói mentén 
tudja értelmezni az adott helyzetet. 

 Képes a pedagógiai szituációkban a tanulókkal együttműködni, 
vitázni, mások ötleteit és véleményét értékelni, alternatívákat 
javasolni és a döntéshozatalt elősegíteni.  

 Képes a tanulói csoportokban megjelenő konfliktusokat a 
csoport és az egyének igényeinek megfelelő módon értelmezni, 
megoldani, és a konfliktuskezelésbe a tanulókat is bevonni. 

 
 Az iskola világában tudatosan kezeli az értékek sokféleségét, 

nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, 
tiszteletben tartására; és képes olyan pedagógiai helyzetek 
teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását 
segítik. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatók gondolják végig, hogy volt –e arra példa általános iskolás, illetve középiskolás éveik alatt, hogy 
tanáraik félreértették valamely cselekedetüket, mondatukat? Idézzék fel, hogy mi volt a félreértés oka, 
hogyan reagáltak a tanárok és hogyan érintette őket a tanár reakciója!  
Próbáljanak gyűjteni az emlékeikből olyan helyzeteket is, amelyekben csak fül- vagy szemtanúi voltak a 
történéseknek! 
Gondolják át, hogy hogyan, milyen konkrét mondatokkal, verbális és nemverbális üzenetekkel lehetett 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

„Félreértéseink” Seresné Busi Etelka 
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volna a félreértést megnyugtatóan tisztázni az érintett felek számára!  
Gyűjtsenek össze minél több helyzetet, amelyek gyors és elhibázott következtetéseken alapuló döntéseket 
eredményeznek! Mit lehetne tenni ezekben a helyzetekben, hogy mindenki győztesen kerüljön ki a 
többértelmű helyzetből? 
Az élmények felelevenítése 3 fős csoportokban folyik, utána a nagycsoportos megbeszélést strukturálni 
lehet: 
Válasszon ki minden kiscsoport egy helyzetet a csoportban megbeszéltek közül, és azt mutassák be. A 
választás alapja lehet, hogy melyiket találták pl… 

 … a legizgalmasabbnak,  

 a legbonyolultabbnak, 

 legproblematikusabbnak, legnehezebben megoldhatónak, 

 a legtöbb érzelmet megmozgatónak, stb. (A fenti szempontok közül egyszerre természetesen egyet 
kell kiválasztani.) 

Variáció: Dramatikusan is bemutathatják a választott szituációt a kiscsoportok. 
 

 

Tervezendő idő A választott feldolgozási mód szerint 35- 45 perc.  

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

3-4 fős csoportok,  

 

Értékelési szempontok 

- a helyzetek megoldásának átgondolása, kidolgozottsága 

- a teljes csoport a javasolt megoldási módokat sorba állíthatja aszerint, hogy melyiket tartja a 

legmegfelelőbbnek, illetve hogy melyik milyen kimenethez vezethet   

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek- 

gyermekkép és egyéni sajátosságok 

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. kompetencia 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. kompetencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.kompetencia 

 Elfogadja az emberrel kapcsolatos értelmezések 
sokszínűségét; más szakemberek, laikusok eltérő felfogását. 

 Törekszik az eltérő elméleti megközelítésmódokban rejlő 
szempontokat egyszerre érvényesíteni a nevelés-oktatás 
során. 

 Az emberre, a gyermekre és a nevelésre vonatkozó 
értelmezéseit képes más elméletekkel párbeszédbe lépve, 
nyitottan alakítani; koherens saját megközelítés kialakítására 
törekszik.  

 Saját ember-és gyermekképét, nevelésfelfogását képes 
tudatosítani, s mások felé kommunikálni, és mások emberrel 
kapcsolatos elképzeléseit megérteni. 

 Képes a kortárs kulturális-társadalmi jelenségek nyitott és 
kritikus elemzésére a nevelés-oktatás szempontjainak 
figyelembe vételével.  

 Pedagógiai munkájában képes összekötni az oktatás tartalmait 
és módszereit a nevelés szempontjaival, és kihasználja a 
tipikusan nevelési tevékenységekben rejlő tudás- és 
kompetenciafejlesztő lehetőségeket is.  

 

 Ismeri és érti a gyerekek, fiatalok értékvilágát, szubkultúráit. 
 Ismeri és tudja értelmezni a konfliktusok sajátosságait, okait a 

tanulói csoportok esetében, és ismer hatékony 
konfliktusmegoldási technikákat is. 

 Nyitott saját elképzeléseitől eltérő vélemények, értékek 
megismerésére és tiszteletben tartására. 

 Képes olyan pozitív és támogató közeget kialakítani és 
fenntartani, melyben mindenki a maga konstrukciói mentén 
tudja értelmezni az adott helyzetet. 

 Képes a pedagógiai szituációkban a tanulókkal együttműködni, 
vitázni, mások ötleteit és véleményét értékelni, alternatívákat 
javasolni és a döntéshozatalt elősegíteni.  

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

„A diákok hangjai” Seresné Busi Etelka 
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 Tudatosan vállalja és kezeli saját pedagógiai nézetei és a 
lehetséges pedagógus szerepek közti kapcsolatokat. 

 Elemzi a saját attitűdjeit, reakcióit a különböző 
szerepmegvalósításokkal kapcsolatban.       

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A gyakorlat során előre rögzített hangfile-okat hallgatnak meg a hallgatók és ezeket elemzik, beszélik meg. 

(A felvett anyagok fókuszcsoportos beszélgetések során születtek, interjúvezető: Seresné Busi Etelka. A 

hanganyagok Ollé, J.- Szivák,J. (2006) Mód-Szer-Tár cd mellékletén érhetőek el. ) 

1. Hallgassák meg a 719. hangfilet! Mit közvetít a tanár a véleményével? Találkoztak-e hasonlóval 

diákként? Fogalmazzák meg kiscsoportos munkában, hogyan lehetne helyesen eljárni az adott 

esetben! 

2. Hallgassák meg a 728. hangfilet! Mit közvetít a hangfelvételben említett tanár a viselkedésével? 

3. Hallgassák meg a jegyek megszavazásáról szóló, 732. hangfilet!  Beszéljék meg, hogy milyen 

következménye lehet a tanulókra nézve a tanári tevékenységnek? Milyen egyedi megoldásokkal 

találkoztak az osztályozás kapcsán diákként? Hogyan élték meg ezeket akkor és hogyan 

gondolkodnak erről most? 

4. Hallgassák meg a 708. hangfile-t! A csoportmunka során hogyan alakult a tanár- diák kapcsolat? 

Mit gondolnak, ebben milyen szerepe volt a tanárnak? 

A szemináriumon hallgassák meg a megjelölt hangfile-okat és utána először kiscsoportokban, majd a teljes 

szemináriumi csoportban beszéljék meg ezeket. 

 

 

Tervezendő idő Minden hangfile-ra 10-10 perc. 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

3-4 fős csoportok, számítógép, hangfalak 

 

Értékelési szempontok 

- a megbeszélésekbe való bekapcsolódás 

- megoldási lehetősége gyűjtése 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

  



 

 

86 

 

Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

TANO-205 Pedagógiai tapasztalatok és nézetek- 

gyermekkép és egyéni sajátosságok 

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. kompetencia 

 
 
 
 
 
 
2. kompetencia 
 
 
 
 
 
5.kompetencia 

 Ismeri azokat a főbb módszereket, amelyekkel megismerheti a 
gyerekek kognitív, emocionális, szociális és erkölcsi 
sajátosságait és egyéni szükségleteit.  

 Képes a tanulók megismerése során a tanulók életkori 
sajátosságainak megfelelő, többféle módszer alkalmazására. 

 

 

 Ismeri a tanulói csoportok és az egyes tanulók társas 
helyzetének megismerésére szolgáló módszereket. 

 Képes a csoportok alakításába, fejlesztésébe magukat a 
tanulókat is tevékenyen bevonni, illetve egyre nagyobb 
kezdeményező szerepet adni. 

 

 Képes felismerni az egyes tanulók és a tanulócsoport aktuális 
állapotát és szükségleteit és ezekhez a lehetőség szerint az 
oktatás folyamatában is alkalmazkodni. 

 Elfogadja, hogy egy adott pedagógiai, tanulásszervezési 
helyzet megoldására többféle stratégia is létezhet. 

 

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A terem falaira hívómondatokat helyezünk ki, és a hallgatóknak választaniuk kell aszerint, hogy melyiket 

érzik adott pillanatban magukra nézve a legjellemzőbbeknek.  

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

„Csoportalakítás- 

hívómondatokkal” 

Seresné Busi Etelka 
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A hívómondatok a középiskolás éveikhez kapcsolódjanak. Például: 

- „Nem mondanám, hogy könnyen meggyőzhető középiskolás voltam.” 

- „Rám mindig a szabadsággal lehetett hatni a leginkább.” 

- „Úgy érzem, sokat tanultam az osztálytársaimmal való együttes munkából.” 

- „Többször úgy éreztem, hogy erős korlátok közé vagyok szorítva az iskolában.” 

- „A leginkább az hatott rám, ha tudtam, mi miért van.” Stb. 

A gyakorlattal kiscsoportok kialakítását célozhatjuk meg, illetve az adott óra témájára való ráhangolódást 

segíthetik.  

Ha a későbbiekben a kiscsoportos munkát is eszerint tervezzük, akkor előre „meg lehet határozni”, hogy 

egy-egy mondathoz kb. 3-5 ember álljon. Amennyiben bemelegítő, ráhangoló gyakorlatnak szánjuk, akkor 

nincs létszámkorlátra szükség, viszont egy-egy mondatot kérjünk a választás „magyarázatára”. 

(Természetesen a hívó mondatok az óra témájához illeszkedően alakíthatóak.) 

 

 

Tervezendő idő Kb. 5-15 perc. 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Körberakott székek, hogy a tér könnyen bejárható legyen, a falak pedig elérhetőek.  

 

Értékelési szempontok 

- 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

A gyakorlat a diákok megismerését is támogatja és teret biztosít a diákoknak egymás megismerésére is.  
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Társadalmi társas viszonyok 

tantárgyblokk 
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A tantárgyblokk célja 

 

A blokk célja az, hogy a tanári pálya szempontjából fontos pedagógiai jelenségeket, ma is releváns 

témaköröket neveléstörténeti, nevelésszociológiai, szociálpszichológiai, neveléselméleti szempontból 

megközelítsük, értelmezzük és felkészítsük a tanárjelölteket a tanulócsoportokkal való bánásmódra. 

A tantárgyblokk arra törekszik, hogy megismertesse a hallgatókat azokkal a makro- és 

mikroszociológiai, illetve csoportlélektani folyamatokkal, amelyek az iskola és a társadalom, az iskola 

és a család, továbbá a tanárok és a diákok, valamint a kortársak közötti kapcsolatot alakítják. Cél, hogy 

a hallgatók felismerjék az egyénekre ható társas viszonyokat, szempontokat kapjanak az 

együttműködést támogató megoldások kereséséhez, elsajátítsák a preventív szemléletet a társas 

viszonyok kezelésében és az egészségmagatartás kialakításában. 

Ennek értelmében kiemelten fontosnak tartjuk bemutatni a társadalmi egyenlőtlenségek 

iskolarendszeren keresztül történő újratermelődésének manifeszt és latens mechanizmusait, azt, hogy 

a hallgatók képesek legyenek felismerni önmaguk előfeltevéseit, kezelni mások előítéletes 

magatartását. Továbbá célunk, hogy a hallgatók ismerjék fel az iskola mint közösség szerepét a tanulók 

mentális és fizikai jóllétének elősegítésében és egészségük megőrzésében. 

E komplex megközelítési mód segítségével képessé kívánjuk tenni a hallgatókat arra, hogy a nevelés 

kérdései iránt érdeklődjenek, nyitottá és befogadóvá váljanak a különböző nevelési elképzelések 

irányába. Célunk, hogy a blokk végére a hallgatók képesek legyenek a család és a tanulók életében 

szerepet játszó intézmények, közösségek működéséről, konfliktusairól, esetleges diszfunkcionalitásáról 

szakmai véleményt formálni; a társas-társadalmi rendszerek együtthatását felismerni; megismerni és 

megérteni a minden tanulóra figyelő, mindenki számára pedagógiai esélyeket kínáló iskola „filozófiáját”. 

   

 

A tantárgyblokk szerepe a tanári felkészítés folyamatában 

 

A blokk részben alapozó szerepet tölt be, melynek során a hallgatók megismerkednek a társas világot 

értelmező alapvető fogalmakkal, azzal a befogadó és esélyegyenlőségre épülő értelmezési kerettel, 

amely igyekszik áthatni a képzésünket. Az itt közvetített szemléletmód szolgál alapul a további blokkok 

kiteljesedéséhez. A Személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok tantárgyblokk megalapozza az 

egyénnel kapcsolatos legfőbb ismeretköröket, ennek alapján helyezzük a gyermeket mint egyént a 

társas közegbe, és vizsgáljuk meg a szűkebb és tágabb csoportjaiban betöltött szerepét, valamint a 

pedagógusok feladatait ebben a társadalmi és iskolai térben. Tantárgyblokkunk segíti többek között a 

tervezés, szervezés, értékelés folyamatait az adaptivitás gyakorlati megvalósításának lehetőségeként 

értelmezni. A blokkot végigkíséri a reflektivitásra való törekvés, valamint a pedagógusszerepre való 

reflektálás, mely határozottabban a Felkészülés a tanári mesterségre tantárgyblokkban kerül 

feldolgozásra.  Blokkunk leginkább a társas viszonyok megértésére irányul, szem előtt tartva e tudásra 

építhető gyakorlati munka folyamatos építését.  
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Szociál- és egészségpszichológia szeminárium  

Órai, de otthoni is lehet, akkor online platformon, 

csoportosan gyűjtik a válaszokat, a motiváció 

verseny, pontozással 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

A deindividualizáló csoport – 
Kosztolányi: Tréfa c. novellája alapján 

Solymosi Katalin 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

2. A tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése 

● Ismeri a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek 
pszichológiai sajátosságait  

● képes felismerni a csoportfolyamatokat, hatásukat az 
egyénekre és a közösség egészére, képes a csoportok, 
közösségek számára olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, 
amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és 
egészséges működését 

● fejlődik a csoportok irányításának képességében és a pozitív 
csoportfolyamatokat segítő eszközök választásában, mind 
tanárként, mind osztályfőnökként 

● fejlesztő szemléletű a csoportokkal és az egyénekkel 
kapcsolatban is 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Az óra céljai: a csoportdinamikai folyamatok jobb megértése; annak felismerése, hogy egy túl domináns 

norma hogyan deindividualizálhat, hogy az erős csoportnyomás uralhatja a vezető viselkedését és ez akár 

tragédiához is vezethet, és hogy a büntető jellegű pedagógiai hozzáállás nem megszünteti, hanem inkább 

erősíti az elkerülni szándékozott viselkedést. Megfogalmazhatók a szélsőséges érzelmek és a szélsőséges 

viselkedés összefüggései, a „bűnösség” és a felelősség relativitása stb. 

Feladat: 

Kosztolányi: Ttréfa c. novellájának elolvasása után a hallgatók válaszolnak a következő kérdésekre:  

1. A csoportfolyamatok, a csoportműködés, csoportdöntés szempontjából:  

 Mik a csoport jellemzői?  

 Mennyire differenciáltak a normák? Milyen értékek jelennek meg?  

 Milyen szerepek jelennek meg?  

 Kik a vezetők, és miért? (Mit testesítenek meg?) 

 Miért olyan nagy a konformizmus mértéke? Miért nincs „arca” a csoporttagok többségének?  

 Hogyan alakult a csoportdinamika? Mi vezetett a végkifejlethez? (Események, fordulópontok) 

 A csoportnyomás szerepe a végkifejletben, a vezető, mint a csoportigény szolgálója. 
2. Az életkori jellegzetességek (kamaszkor) szerepe a történetben. Használják a fejlődéslélektan 
keretében tanultakat! 

3. A helyszín és a pedagógusok szerepe a történetben (mennyiben okozója a környezet és a nevelési 
eljárások az eseményeknek?) 

4. Ki(k) a történtekért a felelős(ök)?  

 

Tervezendő idő A novella elolvasásán túl kb. 25 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 
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Órai feladatként a novella közös elolvasása plusz időt jelent, kb. 20 perc. (A novella nyomtatva lehet 

papíron, esetleg kivetítve számítógépen. http://mek.oszk.hu/00700/00755/00755.htm#3) Kiadhatók 

először kiscsoportoknak is a kérdések (létszámtól függően 4-5 csoportnak, papíron), de a megbeszélést 

lehet eleve frontálisan irányítani. 

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai: 

1. A csoportfolyamatok, a csoportműködés, csoportdöntés szempontjából:  

 Mik a csoport jellemzői?  
-  Mennyire differenciáltak a normák? Milyen értékek jelennek meg?  
-  Milyen szerepek jelennek meg?  
-  Kik a vezetők, és miért? (Mit testesítenek meg?) 
-  Miért olyan nagy a konformizmus mértéke? Miért nincs „arca” a csoporttagok többségének?  

 Hogyan alakult a csoportdinamika? Mi vezetett a végkifejlethez? (Események, fordulópontok) 

 A csoportnyomás szerepe és a szerepek hatása a végkifejletben. 
2. A helyszín szerepe a történetben (mennyiben okozója a környezet az eseményeknek?) 

3. Az életkori jellegzetességek szerepe a történetben. Az énszerkezet (ösztönén, én, felettesén) 
szempontjait is vegyék figyelembe!  

4. Ki(k) a történtekért a felelős(ök)?  

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

 

 

 

  

http://mek.oszk.hu/00700/00755/00755.htm#3
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Szociál- és egészségpszichológia szeminárium   

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Csoportalakulás fázisai, 
csoportfejlődés 

Solymosi Katalin 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

2. A tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése 

● Ismeri a csoport, a csoportfejlődés és a közösségek 
pszichológiai sajátosságait  

● képes felismerni a csoportfolyamatokat, hatásukat az 
egyénekre és a közösség egészére, képes a csoportok, 
közösségek számára olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, 
amelyek biztosítják a csoport közösséggé fejlődését és 
egészséges működését 

● fejlődik a csoportok irányításának képességében és a pozitív 
csoportfolyamatokat segítő eszközök választásában, mind 
tanárként, mind osztályfőnökként 

● fejlesztő szemléletű a csoportokkal és az egyénekkel 
kapcsolatban is 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Az óra céljai: A csoportalakulás folyamatának megismerése és dinamikájának jobb megértse, az osztály 

aktuális fejlődési fázisának felismerése a jellegzetes megnyilvánulásokból, a tanári feladatok azonosítása 

az egyes szakaszokban.  

Feladat: 

A csoportfejlődés szakaszainak (alakulás, viharzás, normázás, működés és befejezés) rövid ismétlése után 

/ közben a hallgatók felidézik a saját iskoláséveik tapasztalatait: milyen jellemzői voltak ezeknek a 

fázisoknak? Mit vettek észre magukon és az osztálytársak viselkedésén? Hogy viszonyultak a tanáraik 

mindehhez? 

Ezután 5 kiscsoport alakul, mindegyik egy-egy szakasszal kapcsolatban válaszol a kérdésekre:  

1. Mit vesz észre ilyenkor a tanár?  Milyen jelei vannak annak, hogy épp az adott fejlődési fázisban van a 

csoport? 2. Hogyan hat a csoportműködés adott fázisa a tanár munkájára? 3. Mi a feladata a 

csoportfolyamatokkal ebben a szakaszban? Miért? (A hatékony igazodás elveinek megfogalmazása.)  

A megbeszélés során láthatóvá válik a csoportfejlődés dinamikája.  

Ezután a hallgatók közösen ötletelnek a közösségfejlesztés aktuális fázisokhoz illeszkedő lehetőségein: 4. 

Hogyan tudja a pedagógus megvalósítani fejlesztő céljait? Tanórai és tanórán kívüli eszközök keresése.  

A 4. kérdésre az ötletelést, gyűjtögetést folytathatjuk egy webes felületen.  

 

Tervezendő idő 

Az elmélet átismétlésére és az iskolai élmények felidézésére 20 

perc, a kiscsoportos munkára 10 perc, megbeszélés 10 perc. 

Fejlesztő ötletek gyűjtése 15–30 perc (attól függően, hogy döntően 

az órán végezzük a gyűjtést, vagy inkább egy webes felületen 

folytatjuk a munkát). Összesen 55–70 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Létszámtól függően a kiscsoportok megbeszéléséhez elegendő tér.  
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Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

- A csoportfejlődés szükségszerű állomásainak azonosítása, ennek pedagógiai konzekvenciái 
- A tipikus jellemzők felismerése a hétköznapi viselkedésben  
- A pedagógus kiemelt szerepe az egyes fázisokban (alakulás: az ismerkedés elősegítése, 

lehetőségadás az énbemutatásra; viharzás: a feszültségek szabad kiélése kanalizált módon; 
normázás: konstruktív csoportnormák és szerepek elősegítése az együttműködés elve mentén; a 
búcsú gyászfolyamatának szükséges menedzselése.) 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

Szabó Éva: A csoport fejlődésének és működésének alapmechanizmusai (162-179) és Mezei J.: Burattino 

színháza… (179-196) In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE 

Eötvös Kiadó, Budapest. (Oldalszámok a 3. kiadás alapján.)  
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Szociál- és egészségpszichológia szeminárium  Órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Gyilkosvadászat – 
együttműködés irányítás nélkül, 

csoportszerepek alakulása  

Solymosi Katalin (Forrás: Ginnis, P.: Tanítási és tanulási 

receptkönyv. Alexandra Kiadó, Pécs, 2007. 205–206. o.) 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

2. A tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése 

 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés, pályaidentitás  

● képes felismerni a csoportfolyamatokat, hatásukat az egyénekre és 
a közösség egészére, képes a csoportok, közösségek számára 
olyan pedagógiai helyzeteket teremteni, amelyek biztosítják a 
csoport közösséggé fejlődését és egészséges működését 

● fejlődik a csoportok irányításának képességében és a pozitív 
csoportfolyamatokat segítő eszközök választásában, mind 
tanárként, mind osztályfőnökként 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Az óra céljai:  

A feladat csak kooperációval oldható meg, azonban a csoportnak magának kell megtalálnia ennek kereteit. 

A folyamat során megtapasztalható a tanár irányítása nélküli együttműködés nehézsége; a közös 

időgazdálkodás és döntéshozatal alakulása, az információfeldolgozás célravezető módjának, a jó 

stratégiáknak a megtalálása. A folyamat végére láthatóvá válik az egyének jellemző viselkedések szereppé 

alakulása (pl. a visszahúzódó, hangadó, irányító, összegző, okoskodó, ötletgyáros, békebíró stb.).  

A megbeszélés során megfogalmazható a szabályalkotás és az eljárások meghatározásának 

szükségessége, a konstruktív és a destruktív szerepek hatása. A játék a résztvevők önismeretét is növelheti, 

és a csoport érettségi színvonalát is jelzi (éretlenebb csoportban a kaotikus helyzet annyira frusztráló lehet, 

hogy elnyomhatnak egyeseket, gúnyolódás, hangos viták, konfliktusok lehetnek, a megoldásra lassabban 

jönnek rá. Az érettebb csoport hamar megtalálja az együttműködés hatékony módját, konstruktív szerepek 

alakulnak).  

Feladat:  

elmondjuk, hogy gyilkosság történt, és a csoporttagok feladata a gyilkos kiderítése és a kérdésekre a 

válaszok megtalálása. 15 percük van rá (az időt a csoporthoz igazítjuk: kevesebb ember, kevesebb idő). Hat 

kérdésre kell választ kapniuk: kit, ki, mikor, milyen fegyverrel, miért?  

A diákok körben ülnek, mindenki kap egy-három nyomkártyát (létszámtól függően). Lehet egy megfigyelő 
is, aki a segítő és hátráltató viselkedéseket kell visszajelezze a csoportnak. A tanár végig nem avatkozik 
be. Szabályok: Mindenkinek meg kell őriznie a kártyáit, nem adhatják másnak. A csoportból csak egyvalaki 
írhat. Senki nem hagyhatja el a helyét.  

Amikor úgy vélik, hogy megvannak a válaszok, a tanár megmondja, hány jó belőle, de azt nem, hogy 
melyik.  

 

Nyomkártyák 

Az egyetlen golyót Azir úr pisztolyából lőtték ki.  

Claire Smith látta, amint Jamil 11.55-kor bemegy Azir úr háztömbjébe.  

A munkás már évek óta a cégnél dolgozott, és teljesen igazmondónak és megbízhatónak ismerték.  
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A munkás elmondta, hogy gyakran látta Jamil nővérét az utcán Andrew Scott-tal sétálni.  

A munkás elmondta a rendőrségnek, hogy 23.50-kor Jamilt épségben látta.  

Jamil tönkretette Jamil úr üzletét azzal, hogy valamennyi ügyfélnek hazudott.  

Jamil nővére a gyilkosság után eltűnt.  

A munkás látta, amint Jamil nővére 23.30-kor bemegy Andrew Scott házába.  

Egyértelmű volt, hogy Jamil holttestét jó messzire elvonszolták.  

Claire Smith abban az iskolában dolgozott, ahol Andrew Scott is.  

Jamil vérét megtalálták Andrew Scott kocsiján.  

Amikor megtalálták Jamil holttestét, a lábán golyó általi lyuk, a hátán késsel szúrt seb volt.  

Andrew Scott volt feleségét rendkívül féltékeny nőnek tartották.  

Azir úr eltűnt a gyilkosság után.  

Claire Smith gyakran követte Jamilt.  

Jamil holttestét egy parkban találták meg.  

A rendőrség képtelen volt megtalálni Andrew Scottot a gyilkosság után.  

A munkás látta, amint Jamil 00.25-kor bemegy Andrew Scott házába.  

Azir úr megfenyegette Jamilt, hogy meg fogja ölni.  

Andrew Scott tanár volt, aki nagyon szerette a szabadban űzött sportokat.  

Amikor a munkás röviddel éjfél után látta Jamilt, Jamil vérzett, de nem tűnt komoly sérültnek.  

Azir úr a háztömbben rálőtt egy „behatolóra”. 

A rendőrorvos szerint Jamil egy órája volt halott, amikor a holttestét megtalálták.  

Claire Smith kertjében találtak egy kést Andrew Scott ujjlenyomatával.  

Jamil vérnyomait megtalálták az Azir úr lakása előtti szőnyegen.  

Jamil holttestét hajnali 1.30-kor találták meg.  

A helyi közösségben Azir urat vidám, kedves embernek ismerték.  

A Jamil lábából kivett golyó Azir úr pisztolyából származott.  

A munkás azt mondta, hogy senki sem hagyta le Andrew Scott házát 00.25 és 00.45 között.  

Jamil erősen vallásos volt.  

 

A válaszok 

 Áldozat: Jamil 
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 Gyilkos: Andrew Scott 

 Mikor: 00.30-kor 

 Hol: Andrew Scott házában.  

 Fegyver: kés 

 Miért: nem válaszolható meg teljes biztonsággal. Úgy tűnik, hogy Jamil beleavatkozott Andrew Scott 
és a nővére közötti viszonyba.  

 

Tervezendő idő 15 perc a játékra + 15 perc a megbeszélésre 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

10–30 főig játszható. A körbeüléshez szükséges tér. Eszköz: nyomkártyák.  

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

- Ki mivel segítette és hátráltatta a csoport együttműködését?  
- Milyen alternatív stratégiák jelentek meg a feladat során, és hogyan tudtak érvényesülni?  
- Milyen szerepek voltak megfigyelhetők, és ki miért épp azt a szerepet vitte? 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

Szabó Éva: A csoport fejlődésének és működésének alapmechanizmusai (162-179) In: Mészáros Aranka 

(szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. (Oldalszámok a 3. 

kiadás alapján.) 

A hallgatóknak ne adjuk ki! 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Szociál- és egészségpszichológia szeminárium  Órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Leila dilemmája – szembesülés 
saját elfogultságainkkal 

(hallgatóknak ne adjuk ki!) 
Solymosi Katalin 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

2. A tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése 

 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés, pályaidentitás 

 

8. Autonómia és 

felelősségvállalás 

● ismeri az előítélet okait, a társas megismerés torzító 
mechanizmusait, a társas érzelmek és kogníciók szerepét a 
viselkedésszabályozásban és a csoportfolyamatokban, ill. a 
csoportközi viszonyokban 

● érzékenyít a negatív diszkriminációval szemben 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Az óra céljai: annak megtapasztalása, hogy az információhiányt gyakran saját feltételezéseinkkel egészítjük 

ki sztereotípiáink és elfogultságaink alapján, aztán egy saját magunk alkotta történethez ragaszkodunk. A 

valóságtól való eltávolodást megerősítheti egy csoportos megbeszélés, mely során a résztvevők meggyőzik 

egymást anélkül, hogy érzékelnék a feltételezések súlyát. A megbeszélés során megfogalmazható a 

gondolkodás érzelemvezéreltségére, az értékek ütközése, lehetővé válik a verbális kommunikáció 

(meggyőzés, befolyásolás, érvelés, kérdezéstechnika, aktív hallgatás) tudatosítása.   

Feladat: 

A résztvevők 4-5 fős kiscsoportokban helyezkednek el. Leila történetének meghallgatása és elolvasása után 
először egyénileg rangsorolják a történet szereplőit a legrokonszenvesebbtől a legkevésbé pozitív 
szereplőig. Ezután a kiscsoportok alakulnak, és közös rangsort alakítanak ki a konszenzus elve alapján, 
érvelve a saját álláspontjuk mellett.  

A variáció: Ha megvan közös rangsor, a kiscsoportok képviselőt delegálnak, akik a nagy csoport előtt 
igyekeznek kialakítani egy közös rangsort. Táblázatban rögzítjük a csoportok álláspontját, majd a közös 
döntés eredményét. B variáció: közösen hangoznak el a felmerülő szempontok – ekkor nem szükséges 
kivárni, hogy konszenzus szülessen. 

A vitát a konklúziók megbeszélésével zárjuk, majd a végén felolvassuk még egyszer a történetet a hiányzó 
információkkal egyetemben. 

 

A történet a következő: 

Leila át akar kelni a krokodiloktól hemzsegő folyó túlsó partjára, hogy találkozhasson szerelmével, 

Mohameddel. Elmegy Ahmedhez, s megkéri őt, hogy vigye át csónakján a túlpartra. Ahmed azonban 

nemet mond Leilának. Leila ezután gondol egyet és elmegy Alihoz, akinek szintén van egy csónakja és 

megkéri, hogy vigye át a folyó túlsó partjára. Ali azt válaszolja, hogy ha nála tölti Leila az éjszakát, akkor 

másnap átviszi a folyón. Így is történik. Leila ezután találkozik Mohameddel és mindent elmond neki. 

Mohamed azonban elutasítja a lány szerelmi közeledését. Leila nagyon szomorúan bandukol, és 
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útközben találkozik Jaffarral, akinek mindenről beszámol, ami vele történt. A nap második felében Jaffar 

összetalálkozik Mohameddel és jól összeveri.  

 

Bármi is legyen a vita eredménye, a történethez kiegészítő információk is tartoznak. 

Leila 17 éves középiskolás lány. Mohamed 36 éves, nős, két gyermeke van és Leila tanára a 
középiskolában. Ahmed szintén Leila tanára. Ali, Leila idős, egyedül élő nagyapja, aki nagyon szereti és 
félti a lányt, ezért későn este már nem engedi sem hazamenni, sem átkelni a folyón. Miután Leila 
beleegyezik, hogy nála marad, megteáznak, jól elbeszélgetnek és a lány ott alszik a nagyapja házában. 
Jaffar egy pszichopata őrült, aki rendkívül erőszakos, de kedveli Leilát. 

 

Tervezendő idő 

történetolvasás és egyéni rangsor kialakítása 5perc + kiscsoportos 

egyezkedés 15 perc + plenáris érvelés 15 perc + megbeszélés 10 

perc (összesen 45 perc) 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

12–24 fős csoport, a vitához elegendő tér, a történet nyomtatva, felolvasható formában.  

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

- Hogyan érezték magukat a vita során? Elégedettek-e a vita eredményével?  
- Megváltoztatták-e eredeti álláspontjukat? (Ha igen, milyen érvek hatására; ha nem, miért nem?) 
- Milyen szempontok (értékek, érzések, azonosulások, tények, sztereotípiák, előítéletek) érvényesülése 

volt tetten érhető a vitában? Milyen tulajdonságokat rendeltek az egyes szereplőknek? Mi alapján, és 
hogyan határozta ez meg a róluk való gondolkodást? 

A kiegészítés ismertetése után még feltehetjük a következő kérdéseket: 

- Most milyen rangsort alakítanának ki a résztvevők? 
- Mi a teljes vita tanulsága, üzenete? 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

Katona Nóra: Tanárok nézetei az oktatásról (347-362) és Sallay Hedvig: Tanári elvárások, visszajelzések 

… (132-145) In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös 

Kiadó, Budapest. (Oldalszámok a 3. kiadás alapján.)  

 

  



 

 

99 

Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Szociál- és egészségpszichológia szeminárium  Órai feladat 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Hogyan működnek a 
sztereotípiák? 

Ágoston Csilla  

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanuló személyiségének 

fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesítése területén 

 

2. A tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése területén 

● A feladat a sztereotípiák és előítéletek elméleti és tapasztalati 
megismerése révén hozzájárul ahhoz, hogy a pedagógus ezeket a 
munkája során tudatosabban kezelje az egyes tanulókkal, 
tanulócsoportokkal való érintkezés során, illetve hozzásegíti a 
pedagógust ahhoz, hogy fejlessze az egész tanulócsoportot az 
előítélet-csökkentő módszerek megtanulása révén.  

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Az óra céljai: a sztereotípiák, előítéletek működésének megismerése, az előítéletek csökkentésének 

lehetőségei az iskolában, a sztereotípiák működésének élményszerű megismerése. 

Feladat: 

Az embercsoportokat sztereotipizáló szavakat tartalmazó cédulákat a hallgatók felerősítik a homlokukra 

olyan módon, hogy senki se tudja, mi olvasható az ő homlokán. Ezt követően a körbe-körbe sétálnak, és 

kapcsolatba lépnek egymással a másik sztereotípiájának megfelelően. A gyakorlat kb. 10 percig tartson. Ha 

valaki a vele kapcsolatos viselkedésből kitalálta, hogy mi van az ő homlokára írva, leülhet. Miután mindenki 

kitalálta saját nevét, megkeresi azokat a társait, akikkel azonos cédulákat viselt, és megbeszélik a 

tapasztalataikat.  

A tapasztalatok összegzése az egész csoport körében történik, majd a hallgatók olyan élményeket idéznek 

fel, amikor őket kezelték bizonyos sztereotípiák mentén, vagy mások esetében voltak tanúi 

sztereotipizálásnak.  

Megjegyzés: A feladat során nagyon kell ügyelni az esetleges személyes érzékenységekre. Feltétlenül 

kerüljük el azokat a sztereotípiákat, amelyek közvetlenül érinthetnek egyes hallgatókat. A kapcsolódó vita 

során ne erőltessünk bizonyos kényes kérdéseket, bízzuk a résztvevőkre, hogy milyen mélységig akarnak 

elmenni egyes témákban. Közben természetesen vigyázzunk, hogy egyetlen hallgató se kerüljön 

kiszolgáltatott, kínos helyzetbe. 

 

Tervezendő idő  30-40 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Eszközök: a létszámnak megfelelő cédula különböző embercsoportok elnevezésével, vagy post-iten, vagy 

ragasztószalaggal felerősítve. Legalább két hallgató kapjon azonos szövegű cédulát!  

A cédulákon – többek között – az alábbi csoportok szerepelhetnek: dúsgazdag, hajléktalan, focirajongó, 

rocker, amerikai, kínai, arab, afroamreikai, kiváló tanuló/stréber, évismétlő, öreg, politikus, vállalkozó, 

látássérült, hallássérült. 

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai: 

- Milyen érzéseket váltott ki az egyénekből társaik viselkedése?  
- Milyen érzés volt az csoporttársakkal az adott sztereotípia alapján viselkedni?  
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- Volt-e olyan hallgató, akinek a viselkedését nem befolyásolta a társa homlokán található cédula 
tartalma?  

- Milyen hatása van a sztereotipizálásnak az egyénre? A közösségre? Arra az emberre, aki a 
sztereotípiát vallja? És arra, aki felé irányul?  

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

A tapasztaltakat a feladat után fontos összekötni a sztereotípiákra és előítéletekre vonatkozó ismeretekkel, 

szakirodalommal (pl. Aronson, E. (2011). A társas lény. Budapest, Akadémiai Kiadó. 7. fejezet) 

Forrás: http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=173 

 

 

 

  

http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=173
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Szociál- és egészségpszichológia szeminárium   

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Kényszerleszállás – sztereotípiák és 
befolyásolás megtapasztalása 

Vágó Emese 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

2. A tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése 

 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés, pályaidentitás 

 

8. Autonómia és felelősségvállalás 

●  

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Cél: a társas befolyásolás mechanizmusának tudatosítása, az érvelési technika fejlesztése, a 
sztereotípiák és előítéletek működésének, a kirekesztés mechanizmusának megtapasztalása. 

Feladat:  

1. Előkészítés: szerepkártyákat készítünk, melyre különböző foglalkozásokat írunk fel politikustól orvoson 

át birkapásztorig, celebig, stb. Legyen legalább annyi kártya, ahány résztvevőnk lesz. Az a jó, ha minél 

többféle foglalkozási területetet le tudunk fedni. Lehet viccesre is venni, pl. "életművész", "adócsaló" 

belefér. 

2. A csoport minden tagja húzzon egy kártyát, majd ismertessük velük az alábbi helyzetet: 

"Egy repülőgépen szelitek át az óceánt. A gép már jó ideje turbulenciában repül, mígnem egyszer 

bejelentkezik a pilóta és a következőket mondja: "Kedves Utasok, nagyon nagy a baj. A gép túlsúlyos és 

zuhan, és ahhoz, hogy esélyünk legyen a kényszerleszállásra egy közeli lakatlan szigeten, egy vagy két 

utasnak (létszámtól függ) ejtőernyővel ki kell ugrania. Ha nincs önként jelentkező, döntsék el önök, ki 

legyen az a két utas, aki elhagyja a gépet. Kapcsolják be a biztonsági öveket, ez rázós lesz." 

3. Ezután a csoportnak egyesével, szerepkártyáiknak megfelelően, röviden érvelniük kell saját maguk 

mellett, hogy miért ne őt dobják ki a repülőgépből. 

4. Az érvelős kör végén a csapatnak döntést kell hozni. Ez fordított folyamat: lehet javasolni valakit, aztán 

konszenzussal, vagy szavazással dönteni. 

5. Ha fogytán az idő, vagy nem akarjuk végletekig kiélezni a helyzetet, meg lehet menekíteni a társaságot 
azzal, hogy a gép közben földet ér a lakatlan szigeten. 

 

Tervezendő idő 25–40 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Minimum 10 fő, szerepkártyák. arra kell vigyázni, hogy a végén senkiben ne maradjon rossz érzés, 

akárhogy zárul is a gyakorlat, akár "megkönyörülnek" mindenkin, akár "kidobnak" valakit ejtőernyővel. 

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 
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Ez a gyakorlat elsősorban arra jó, hogy megnézzük, hogyan érvelnek és hogyan döntenek a csoportok. 

Megbeszéléskor felhívhatjuk a figyelmet: 

- hogyan zajlott a társas befolyásolás? 
- milyen eszközöket használtak az egyes emberek? 
- mi nehezítette meg a döntést? 
- miért alkalmaznak sokan "nem szép" eszközöket, pl. zsarolás, megvesztegetés stb.? 
- van-e emlékük arról, hogyan döntenek a csoportok éles helyzetben? 
- mikor kell a konszenzus? mikor elég a demokratikus döntés? 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Szociál- és egészségpszichológia szeminárium  órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Ki vagyok Te? Csoporttagság 
és identitás, közös pontok 

keresése 

Vágó Emese  

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

2. A tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése 

 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés, pályaidentitás 

●  

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Az óra céljai: A társas viselkedés kulturális meghatározóinak azonosítása, a hallgatók erről való saját 

tapasztalatának előhívása. Másokkal közös és saját identitásaink, csoporttagságaink azonosítása. A 

csoporttagságnak az önértékelésben játszott szerepének bemutatása. 

Feladat:  

1. Keressenek párt maguknak. 

2. Beszéljék meg, hogy első találkozáskor mi lehet az az érdekes vagy fontos információ, amit szeretnénk 

tudni a másikról. Kérjük meg őket, hogy kategorizálják az infókat: pl. nem, érkelődési terület, nemzetiség, 

sport, stb. 

3. Mindenki jelenítse meg a saját identitásának legfőbb jellemzőit csillag-alakzatban. A vízszintesen tartott 

papír közepére írják fel az identitás-kategóriáikat (Pl. Józsi, férfi, magyar, egyetemista, úszó, jóbarát, stb.). 

Attól függően, hogy ezek az identitások mennyire személyesek, mennyire társadalmiak, húzhatják 

rövidebbre v. hosszabbra a csillag szárait. 

4. Miután ez készen van, vegyüljenek el, és nézzék meg egymás csillagait. Ha olyan valakire találtak, akivel 

van közös identitásjegyük, írják fel az ő nevét a csillagnak arra a szárára. Ha ezzel végeztek, mindenki 

foglaljon helyet és kezdődhet a megbeszélés 

 

Tervezendő idő kb. 30 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Létszám: minimum 10 fő. Eszközigény: a csoport minden tagja számára papír és esetleg színes tollak, 

ceruzák. A megbeszéléssel együtt a gyakorlat kb. 30 perc, de a csoport tagjainak aktivitásától függően 

lehet hosszabb v. rövidebb. 

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai: 

- Melyek az identitás közös, melyek a teljesen egyéni aspektusok? 
- Mi volt több a csoport tagjai között: hasonlóság v. különbség? 
- Melyek a velünk született, melyek a „felszedett” csoporttagságaink? 
- Mennyire nehéz eldönteni, hogy mik az őket legjobban jellemző identitás-elemek? 
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Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

A feladat egy részét ki lehet adni otthoni munkának is (azt a részt, hogy gondolja végig és írja fel a 

csoporttagságait egy papírra) 

Forrás: KOMPASZ-kézikönyv (az eredeti gyakorlatot az óra céljainak megfelelően módosítottuk) 

(http://604.cserkesz.hu/lapok/letoltes/konyvtar/kompasz.pdf) 

 

 

 

  

http://604.cserkesz.hu/lapok/letoltes/konyvtar/kompasz.pdf
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Szociál- és egészségpszichológia szeminárium  Órai feladat 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Konfliktuskezelési gyakorlatok 
Ágoston Csilla (forrás: Mészáros Aranka (Szerk.). (2004). Az iskola 
szociálpszichológiai jelenségvilága. Budapest, ELTE Eötvös Kiadó.) 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

2. A tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése területén 

 

7. Kommunikáció, szakmai 

együttműködés, pályaidentitás 

● Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, kölcsönösségre, 
asszertivitásra, segítő kommunikációra 

● Felelősséget érez a tanulók társas készségének fejlesztéséért, 
proaktív a közösségek érdekében 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Az óra céljai: A feladat elsősorban a tanár-diák kommunikáció és a konfliktuskezelési készségek 

fejlesztésére irányul osztálytermi környezetben. 

Feladat: 

A hallgatóknak különböző konfliktushelyzeteket kell értékelniük. Az oktató felolvassa először az egyik 

konfliktushelyzetet, és arra kéri a hallgatókat, hogy írják le, hogyan reagálnának. Ezután az oktató felolvassa 

a második konfliktushelyzetet, és ismét a hipotetikus reakciók leírását kéri. Ezután mindkét konfliktusnál 

lehetőséget adunk tetszőleges számú hallgatónak arra, hogy felolvassa a válaszát, amelyet a konfliktus-

megoldási stratégiák megbeszélése követ. Mivel a két konfliktus-helyzet egy kísérletből való (Horváth-

Szabó, 1990), ezért érdemes röviden kitérni a kísérlet eredményeire (a nyolcvanas évek végén az első 

szituációban a pedagógusok 69%-a alkalmazta a győztes/vesztes stratégiát és egyetlen pedagógus sem 

alkalmazta az alkalmazkodó stratégiát, míg a második szituációban sokkal gyakoribb volt az alkalmazkodó 

stratégia). A feladat kiegészíthető a hallgatók által behozott konfliktushelyzetek elemzésével. 

 

A két konfliktushelyzet:   

1. „Kiosztom a leosztályozott felmérőket. Az egyik gyerek pár perc múlva kijön az asztalomhoz 
reklamálni, hogy rosszabb jegyet kapott, mint érdemelt volna. Átnézem a munkáját, saját javításomat, 
és észreveszem, hogy piros beírásomat kiradírozta, saját ceruzájával javította ki a hibát.  
Megszólalok…” 

2. „Autóbuszon utazom. Mellettem áll egy gyerek az iskolából. Ismerjük egymást, de rám sem néz, 
kibámul az ablakon. Nem hiszem, hogy nem vett észre. Így utazunk még egy megállót. Másnap a 
folyosón jön velem szemben. Megszólalok…” 

 

Tervezendő idő 20 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Létszám: tetszőleges. Eszközigény: papír, toll.  

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

- Melyek azok a konfliktushelyzetek, amelyeket a pedagógusok súlyosabbnak ítélnek, és milyen, 
kevésbé súlyosnak tartott konfliktushelyzetek vannak? 
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- A konfliktusmegoldó stratégiák áttekintése 
- Milyen egyéni, és a csoportra kiterjedő konfliktusok fordulhatnak elő az osztályban? 
- A homlokzatrombolás, és következményeinek megbeszélése 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

Horváth-Szabó Katalin (1990). A tanári stressz és következményei. Pedagógiai Szemle, 1, 14-20. 

Mészáros Aranka (Szerk.). (2004). Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. Budapest, ELTE Eötvös 

Kiadó. 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

TANO-208 Nevelés és oktatás a változó 
társadalomban 

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. a tanuló személyiségének 
fejlesztése, az egyéni 

bánásmód érvényesítése 
területén 

 
2. a tanulói csoportok, 
közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése területén 
 

 

 Minden egyes tanulóra, mint önmagában értékes és értékeket 
hordozó személyre tekint, törekszik minden tanulóban 
felfedezni saját értékeit, és igyekszik megérteni egyéni 
világukat. 

 Nyitott a jelenre, a gyerekek, fiatalok világára, környezetére. 
 Elfogadja a hátrányos helyzet fogalmának és a különleges 

bánásmódot igénylő tanulók kategorizálásának 
viszonylagosságát, soha nem stigmatizálja a tanulókat.  

 Képes feltárni a hátrányos helyzetű és/vagy különleges 
bánásmódot igénylő tanulók sajátos szükségleteit.  

 Belátja, hogy a kultúraközvetítés során mindig fennáll annak a 
veszélye, hogy egyetlen, hatalmi pozícióban lévő kultúra 
értékei, művelődési elemei közvetítődjenek; ezért nem annyira 
a tanulók egy kultúrába való beolvadásának segítésére, hanem 
inkább a kulturális keveredést, a tanulók összetett, 
interkulturális identitását előmozdító nevelés-oktatásra 
törekszik.  

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Arról beszélgetünk, hogy a nevelés hatalmi tényező, és erős befolyással lehet a fiatalra. Ez a befolyás minden 
jószándék ellenére is sokszor nem pozitív.  
Az Imák Bobbyért (Prayers for Bobby) c. filmből nézünk meg részleteket.  
https://www.youtube.com/watch?v=Ki0v-M6s_aI  
 
9,45-14,23 
14,40-17,15 
29,32-31,25 
35,40-39,38 
 
Ezután megbeszéljük, hogy miért problémás, amit az anya csinál. Milyen hatásai lehetnek?  
Majd megnézzük: mi történt (Bobby öngyilkossága) 
45,16-47,45 
 
Megbeszélés arról: a súlyos következmény miért történt meg. Hogyan lett volna elkerülhető.  
 
Feloldásként fontos megmutatni a film végét arról, hogyan értékelte át szerepét az anya.  
1:11:27-1:15:25 
1:15:50-1:20:30 
 
(Az oktató a hiányzó részekről beszámolhat) 
(A filmrészleteket lehet rövidíteni, addig a pontig, míg érthető lesz a történet) 

 

Tervezendő idő 45 perc 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

A nevelés hatalma Mészáros György  

https://www.youtube.com/watch?v=Ki0v-M6s_aI
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Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Filmnézésre alkalmas terem.  

 

Értékelési szempontok 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

A beszélgetés elmehet abba az irányba is, hogy a melegség témája kerül előtérbe. Jó fókuszálni egyrészt a 
hatalom, hatás kérdésére inkább, de ha igény van rá, akkor a melegség, ennek társadalmi megítélése és 
nevelés téma is előkerülhet.  
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. a tanuló személyiségének 

fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesítése területén 

 

 Ismeri és értelmezni tudja az emberről szóló legfontosabb 
tudományos eredményeket, a különféle ember- és 
gyermekképeket, az azokhoz kapcsolható nevelésfelfogásokat. 

 Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív 
értelmezésére, elemzésére, értékelésére.  

 Képes felismerni és értelmezni a jelenségek mögött rejlő, 
azokat alakító kulturális, társadalmi tényezőket. 

 Törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek 
megfogalmazására. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A 21. századi család értelmezéséhez lényeges, hogy adatokat, tényeket is megismerjenek a diákok. Valamint 
képesek legyenek alapvető elemezési technikák alkalmazásra (diagram értelmezés, táblázat értelmezés 
stb.). 
Alakítsunk öt csoportot, majd (pl.) minden csoportnak adjunk egy – egy ábrát, diagramot KSH adatok alapján. 
Feladat: 

 Olvassa le mit lát a diagramon, táblázatban, ábrán! 

 Fogalmazza meg az adatok alapján a pedagógiai következtetéseit! Miképpen befolyásolhatják a 
megismert adatok a család és iskola együttműködését? 

 

Tervezendő idő 45 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

aktuális ábrák, táblázatok 

 

Értékelési szempontok 

 adatok leolvasásának hitelessége, érvényessége 

 szakszerű fogalomhasználat 

 a levont következtetések érvényessége 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

21. századi család adatok 

alapján 

Aggné Pirka Veronika 
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http://www.ksh.hu/nepmozgalom 

 

Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanuló személyiségének 
fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesítése területén 

4. A pedagógiai folyamat 
tervezése 

 Ismeri és értelmezni tudja az emberről szóló legfontosabb 
tudományos eredményeket, a különféle ember- és 
gyermekképeket, az azokhoz kapcsolható nevelésfelfogásokat. 

 Ismeri és értelmezni tudja a hátrányos helyzetű és a különleges 
bánásmódot igénylő tanulókra vonatkozó szociológiai, 
pszichológiai és pedagógiai eredményeket. 

 Elfogadja a hátrányos helyzet fogalmának és a különleges 
bánásmódot igénylő tanulók kategorizálásának 
viszonylagosságát, soha nem stigmatizálja a tanulókat. 

 Törekszik saját megalapozott pedagógiai nézeteinek 
megfogalmazására. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A multikulturális és integrált nevelés és iskola működésének megismerése az iskolai életet szabályozó 
dokumentumok megismerésével válik teljessé. Az országos szabályozók, rendeletek, intézményi 
szabályozók megismerése dokumentumelemzéssel. 

5 csoport alakítása. 
Megadott szempontok és a dokumentumból kiválasztott részek alapján az egyes szabályozók 

feldolgozása.  
Szabályozók: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 
32/2012. (X.8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 
Sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelésének  

17/2013 (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 
irányelve kiadásáról 

Egy iskola Pedagógiai Programja, SZMSZ-e, Házirendje. 

A csoportmunka után közös megbeszélés, és egy közös fogalomfa kialakítása az iskola mint szervezet 
működése a dokumentumok tükrében címmel. 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Iskolai életet szabályozó 

dokumentumok 

Aggné Pirka Veronika 

http://www.ksh.hu/nepmozgalom
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Tervezendő idő 90 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

20 fő, 90 perc, A4-es lapok, csomagolópapír, filctollak 

 

Értékelési szempontok 

 

 a szempontoknak megfelelő adatok megjelenítése 

 szakszerű fogalomhasználat 

  összefüggésrendszer felépítése 

 Fogalomfa elágazásai és értelmezése 
 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről. In Magyar Közlöny 2011.évi 162.sz. 39622-39695. 

32/2012. (X.8.) EMMI rendelete a Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve és a 
Sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai nevelésének 
http://www.budapestedu.hu/data/cms151798/MK_12_132_sni_iranyelvek.pdf 

17/2013 (III.1.) EMMI rendelet a nemzetiség óvodai nevelésének irányelve és a nemzetiség iskolai 
irányelve kiadásáról http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM 

 
  

http://www.budapestedu.hu/data/cms151798/MK_12_132_sni_iranyelvek.pdf
http://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=A1300017.EMM
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer „gazdája” 

A magyar gyermekvédelem 

rendszerének felvázolása 

Rajnai Judit 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanulói személyiség 

fejlesztése 

7. Szakmai együttműködés és 

kommunikáció 

 

 Ismeri és értelmezni tudja a hátrányos helyzetű és a különleges 
bánásmódot igénylő tanulókra vonatkozó szociológiai, 
pszichológiai és pedagógiai eredményeket. 

 Képes feltárni a hátrányos helyzetű és/vagy különleges 
bánásmódot igénylő tanulók sajátos szükségleteit 

 Ismeri és felhasználja azokat a forrásokat és szervezeteket, 
melyek szakmai, gondozói, nevelői, fejlesztői munkájában 
segíthetik. Ismeri a gyermekjóléti, gyermek- és ifjúságvédelmi 
intézményrendszerének jelenét és fontosabb történeti 
változatait, képes kritikával szemlélni a létező 
intézményrendszert. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A táblára a gyermekvédelem rendszerének fő struktúrája kerül fel: pénzbeli ellátások, természetbeni 
ellátások, személyes gondoskodás körébe tartozó ellátások, hatósági intézkedések. 
A szemináriumi csoport valamennyi tagja húz egy-egy ellátási, intézkedési formát (pl. gyermektartásdíj-
megelőlegezés; védelembe vétel; helyettes szülő; gyermekotthon; gyermekjóléti szakszolgálat stb.-ld. 1997. 
évi XXXI. tv. A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról), amelyet a táblán a megfelelő helyre: 
ellátás, szolgáltatás (ld. a lenti táblázat) kell gyurmaragasztóval felragasztani.  
Ezen kívül mindenki megkapja a törvényből arra az ellátásra vonatkozó szakaszt, amelyet röviden értelmezni, 
a többiek számára is jól érthető módon kell bemutatni.  
Ezt követi a gyermekvédelmi rendszer jellemzőinek, összefüggéseinek, esetleges ellentmondásainak 
megbeszélése, rövid megvitatása.  

 

Tervezendő idő 60-70 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Optimális létszám 20 fő. Normál szemináriumi teremben kivitelezhető. Előre elkészített papíron találhatók az 
egyes intézkedési, ellátási formák nevei, ill. a törvény egyes vonatkozó rövid szakaszai.  

 

Értékelési szempontok 
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A feladatvégzés hajlandósága, minősége, lényeglátási képesség 

 

Egyéb: 
 

A felkészülést segítő szakirodalmak: 

 Barcsi Antal (2007): Gyermekvédelmi útmutató. Módszerek és ajánlások a gyermekvédelemmel 
foglalkozóknak. Mozaik, Szeged.  

 Buda Mariann (2005): Tehetünk ellene? – A gyermeki agresszió 
Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest.  

 Földes Petra (2001): Gyermekvédelem az iskolában. In: Szekszárdi Júlia (szerk.):  Nevelési 
kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. OKI Kiadó, Dinasztia Tankönyvkiadó, Budapest, 362-378. 
o. 

 Fülöpné Böszörményi Aliz (2003): Agresszió a gyermekintézményekben. Új Pedagógiai Szemle, 1. 
sz. http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2003-01-ta-Fulopne-Agresszio 

 Hajnal Ágnes - Susánszky Éva (2005): A szülők válásának hatása a gyermekek életminőségére. 
Fejlesztő Pedagógia, 5-6. sz. 41-47. o. 

 Hegedűs Judit (2000): A gyermekek ellen elkövetett erőszak.  Új Pedagógiai Szemle, 4. sz. 59-71. 
p. 

 Hegedűs Judit – Pintyi Zoltán (2008): Segédanyag a gyermekbántalmazás témájához pedagógusok 
számára. http://www.hegedus.name/index_elemei/magdolna.pdf  

 Herczog Mária (2007): Gyermekbántalmazás. Comlex Kiadó, Budapest. 

 Herczog Mária (2001): Gyermekvédelmi kézkönyv.  KJK, Budapest. 

 Katonáné Pehr Erika: A gyermekvédelem szerepe és lehetőségei az iskolai erőszak megelőzésében 
és kezelésében. http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/pehr_gyermved_080521.pdf  

 Makai Éva (2000): Szétszakadt és meg nem font hálók.  Iskolai gyermekvédelem a ’90-es 
években.  OKKER, Budapest. 

 Mayer József: Frontvonalban. http://www.fovpi.hu/tortenet/fpn_2008/frontvonalban.pdf  

 Mihály Ildikó (2000): Erőszak az iskolában. Új Pedagógiai Szemle, 4. sz. 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2000-04-vt-Mihaly-Eroszak 

 Mihály Ildikó (2003): Az iskolai terror természetrajza. Új Pedagógiai Szemle, 3. sz. 
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2003-09-vt-Mihaly-Iskolai 

 Révész György (2004): Szülői bánásmód – gyermekbántalmazás. Új Mandátum, Budapest. 

 Veczkó József (2007): Gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai nézőpontból Társadalmi, 
család- és gyermekérdekek. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 

 Veressné Gönczi Ibolya (2002): A gyermekvédelem pedagógiája. Debrecen. 

 A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény és annak módosításai 

 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet a nevelési-oktatási intézmények működéséről 

 1991. évi  LXIV. törvény a Gyermek jogaitól szóló, New Yorkban, 1989. november 20-án kelt 
Egyezmény kihirdetéséről.  CD Jogtár vagy Gácser József: Pedagógiai antológia.  JGYTF Kiadó, 
Szeged, 1997.  215-240. 

 1997. évi XXXI. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 

 15/1998. (IV. 30.) NM rendelet a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi 
intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről  

 2002. évi IX. törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. 
törvény módosításáról 

 
  

http://www.hegedus.name/index_elemei/magdolna.pdf
http://www.okm.gov.hu/letolt/kozokt/pehr_gyermved_080521.pdf
http://www.fovpi.hu/tortenet/fpn_2008/frontvonalban.pdf
http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=cikk&kod=2003-09-vt-Mihaly-Iskolai
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ELLÁTÁSOK ÉS SZOLGÁLTATÁSOK 

PÉNZBELI ÉS TERMÉSZETBELI ELLÁTÁSOK 

 Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény 

 Óvodáztatási támogatás 

 Gyermektartásdíj megelőlegezése 

 Otthonteremtési ellátás 

GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁS 

 Gyermekjóléti szolgálat 

 Gyermekek napközbeni ellátása 

 Bölcsőde 

 Családi napközi 

 Családi gyermekfelügyelet 

 Házi gyermekfelügyelet 

 Alternatív napközbeni ellátás 

 A gyermekek átmeneti gondozása 

 Befogadó szülők 

 Helyettes szülő 

 Gyermekek átmeneti otthona 

 Családok átmeneti otthona 
 

GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁSOK 

 Otthont nyújtó ellátás 

 Utógondozói ellátás 

 Nevelőszülők 

 Gyermekotthon 

 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás 

 Az örökbefogadás előkészítésével kapcsolatos feladatok 

 Az örökbefogadás utánkövetésével kapcsolatos feladatok 
 

 

GYERMEKVÉDELMI GONDOSKODÁS 

 Védelembe vétel 

 Ideiglenes hatályú elhelyezés 

 Nevelésbe vétel 

 Utógondozás 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer „gazdája” 

Szocializációs különbségek 

iskolai megjelenésének 

vizsgálata 

Rajnai Judit 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanulói személyiség 

fejlesztése 

2. Tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítésére, 

fejlesztése 

4. A pedagógiai folyamat tervezése 

 

 Ismeri és értelmezni tudja a hátrányos helyzetű és a különleges 
bánásmódot igénylő tanulókra vonatkozó szociológiai, 
pszichológiai és pedagógiai eredményeket. 

 Képes feltárni a hátrányos helyzetű és/vagy különleges 
bánásmódot igénylő tanulók sajátos szükségleteit 

 Ismeri a szocializáció lényegesebb szociológiai, 
szociálpszichológiai, oktatásszociológiai elméleteit; a 
szocializáció főbb terepeit, hatásait, különös tekintettel a családi 
szocializációra. 

 Átlátja és érti az egyenlőtlenség társadalmi problémáit, és az 
iskola(rendszer) esélynövelő vagy esélycsökkentő jelentőségét. 

 Elfogadja, hogy a tanulók fejlődésében az iskola csak az egyik 
tényező a szocializációs terepek közül, s ezért törekszik 
esélyteremtő pedagógiai munkájában más szocializációs 
terepek hatásait is figyelembe venni.  

 Az iskola világában tudatosan kezeli az értékek sokféleségét, 
nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, 
tiszteletben tartására; és képes olyan pedagógiai helyzetek 
teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását 
segítik.  

 Nyitott mások és más kultúrák, értékvilágok elfogadására. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Feladat: A roma gyermekek eltérő családi szocializációs körülményeinek összekapcsolása az iskolában, a 
tanár által is jól érzékelhető tünetekkel. Ok-okozati összefüggések felismerése, a jelenségek értelmezése. 
Pl. Eltérő szocializációs tényezők, jelenségek: eltérő időkezelés, táplálkozási szokások különbözősége, a 
serdülőkorú gyerekek felnőttként való kezelése, nyelvi hátrány, hiányos tárgyi kultúra, rossz szociális helyzet, 
rossz lakáskörülmények, a tudás, a tanulás mint érték kevésbé preferált, korai szexuális érés stb.  
Iskolai tünetek: késés az iskolából, zöldségek, gyümölcsök kerülése az iskolai menzán, magatartási zavarok 
az iskolában, szövegértési nehézségek, iskolai felszerelés hiányossága, higiéniás problémák, alacsony 
tanulási motiváció, házi feladat gyakori hiánya, iskolaelhagyás korai gyermekvállalás miatt stb.   
A fenti fogalmak (akár egy kicsit bővebben szövegezve) külön-külön, a szocializációs jelenségek fehér, az 
iskolai tünetek sárga papíron vannak. A csoportoknak az a feladatuk, hogy a családi szocializációs 
tényezőket, jelenségeket párosítsák az iskolai tünetekkel.  
A feladatvégzést frontális megbeszélés, ok-okozati összefüggések értelmezése zárja. 
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Tervezendő idő 40 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Optimális létszám 20 fő. 4-5 csoportot alakítunk. Munkaforma: csoportmunka – minden csoport azonos 
feladatot kap. Normál szemináriumi teremben kivitelezhető a padok összetolásával. Csoportonként külön-
külön fehér papíron a családi szocializációs jellemzők, sárga papíron az iskolai tünetek, jelenségek. 
 

 

Értékelési szempontok 

A feladatvégzésben való hajlandóság, eredményesség, összefüggések felismerése 
 

 

Egyéb: 

Az iskolai tünetek, családi szocializációs jelenségek összeállításához segítséget nyújtanak az alábbi 
szakirodalmak:  

 Boreczky Ágnes (szerk.) (2009): Cigányokról- másképpen. Gondolat Kiadó, Budapest 

 Forray R. Katalin- Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Aula Kiadó, Budapest 

 Makai Éva (2011): A roma pedagógia előzménye és jelene. Iskolakultúra, 11. sz. 87-92. o. 

 Németh Ilona (szerk.) (1994): Tanári kézikönyv a cigány fiatalok szocializációjáról. Nemzeti Szakképzési 
Intézet, Budapest 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer „gazdája” 

Rejtvénykészítés - 

rejtvényfejtés 

Rajnai Judit 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanulói személyiség 
fejlesztése 

 
2. Tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítésére, 
fejlesztése 

 Rendelkezik alapvető ismeretekkel a jelenkori kulturális-
társadalmi problémákra vonatkozó kutatási eredményekről, 
elméletekről.  

 Ismeri és érti a különböző kultúrák értékvilágát. 

 Ismeri a kultúraköziségre, multikulturalizmusra és kulturális 
keveredésre vonatkozó kutatások főbb eredményeit és a 
legfontosabb elméleti megközelítéseket. 

 Ismeri a kultúratudományok tanulókat is érintő kulturális 
közegekre vonatkozó kutatási eredményeit, különös tekintettel 
a kisebbségi kultúrákra és az iskola mint kulturális világra 
vonatkozóakat.  

 Nyitott mások és más kultúrák, értékvilágok elfogadására. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

 
Előzmények: A hallgatók projektmunkában már feldolgozták és bemutatták a roma kultúra, hagyományok 
témakör valamennyi elemét (ld. roma történelem, népszokások-hagyományok, zene, tánc, irodalom, 
képzőművészet) 
 

1. Minden csoport egy-egy legalább 10 sorból álló keresztrejtvényt készít a romák története, kultúrája 
(népszokások-hagyományok, zene, tánc, irodalom, képzőművészet) témakörből. 

2. Az elkészült rejtvények továbbadása másik csoportnak. 
3. Rejtvényfejtés csoportmunkában.  
4. A megoldások, a feladat tanulságainak megbeszélése frontálisan. 

 

 

Tervezendő idő Kb. 45-50 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Optimális létszám: 20 fő 
Munkaforma: csoportmunka (kb. 4-5 csoport, csoportonként 4-5 fő) 
Lehet tematizáltan is adni a feladatot, vagyis egy csoport a történeti részt dolgozza fel, másik a 
hagyományokat, harmadik a zene-tánc, negyedik a képzőművészet-festészet, irodalom témakört. 
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Normál szemináriumi teremben kivitelezhető a padok összetolásával. 
Csak A/4-es papírra és tollra van szükség. 
A rejtvény elkészítése kb. 15-20 perc, kitöltése kb. 15 perc, megbeszélés szintén kb. 15 perc.  
 

 

Értékelési szempontok 

A feladatvégzésben való részvételi hajlandóság, kreativitás, tárgyi ismeretek megléte. 

 

Egyéb: 

A rejtvénykészítés és rejtvényfejtés más témáknál is jól alkalmazható összefoglaló órán. 
 

 Boreczky Ágnes (szerk.) (2009): Cigányokról- másképpen. Gondolat Kiadó, Budapest 

 Farkas Endre (szerk.) (1994): Gyerekcigány.  Inter-es Kiadó, Budapest 

 Hancock, Ian (2004): Mi vagyunk a romani nép.  Pont Kiadó, Budapest   

 Kovalcsik Katalin (szerk.)(2001): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből.  IFA 
– OM – ELTE, Budapest 

 Németh Ilona (szerk.) (1994): Tanári kézikönyv a cigány fiatalok szocializációjáról. Nemzeti Szakképzési 
Intézet, Budapest 

 Rostás- Farkas György: A cigányság hagyomány- és hiedelemvilága. Cigány Tudományos. és Művészeti 
Társaság, Budapest  

 Szuhay Péter (2006): A magyarországi cigányság kultúrája. Medicina Könyvkiadó  

 Trencsényi Borbála-Trencsényi László (2001): Cigány irodalom - magyar irodalom. In: Fenyő D. 
György:  Nézőpontok, motívumok. Krónik Nova Kiadó 421-446. o. 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer „gazdá44ja” 

Alapítsunk inkluzív iskolát!  Rajnai Judit 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanulói személyiség 

fejlesztése 

2. A tanulói csoportok, közösségek 
alakulásának segítése, fejlesztése 
 
4.A pedagógiai folyamat tervezése 

 
5. A tanulási folyamat szervezése 

és irányítása 
 
 

 Képes feltárni a hátrányos helyzetű és/vagy különleges 
bánásmódot igénylő tanulók sajátos szükségleteit 

 Elkötelezett a tanulók esélyeinek növelésére nevelési-oktatási 
tevékenysége által, és igyekszik kiküszöbölni minden 
esélycsökkentő tényezőt pedagógiai munkájából.  

 Elfogadja, hogy a tanulók fejlődésében az iskola csak az egyik 
tényező a szocializációs terepek közül, s ezért törekszik 
esélyteremtő pedagógiai munkájában más szocializációs 
terepek hatásait is figyelembe venni.  

 Elfogadja az iskola és a pedagógusok esélyteremtésben való 
társadalmi szerepvállalásának fontosságát. 

 Törekszik megérteni és elfogadni a tanuló családjának 
társadalmi helyzetét, kulturális sajátosságait; a tanuló családját 
partnernek tekinti a nevelésben.  

 Törekszik az inklúzió szemléletének megértésére és 
elfogadására, és nyitott az inklúzív nevelés-oktatásban való 
részvételre.  

 Ismeri a kultúraköziségre, multikulturalizmusra és kulturális 
keveredésre vonatkozó kutatások főbb eredményeit és a 
legfontosabb elméleti megközelítéseket. 

 Nyitott mások és más kultúrák, értékvilágok elfogadására. 

 Ismeri a tanulásszervezés módjairól és a tanulói munka 
különféle formáiról kialakított elméleteket, az oktatási 
módszerekre és eszközökre, azok csoportosítására és kivá-
lasztására vonatkozó nézeteket, az egyes oktatási módszerek 
és módszerkombinációk alkalmazásának előnyeit, hátrányait, 
nehézségeit, várható eredményeit. 

 A tantervi célkitűzések, a tanulók szükségletei és fejlesztési 
lehetőségei közti összhang megteremtésével, illetve előírt 
oktatási tartalmak esetén a tananyagokban rejlő fejlesztési 
lehetőségek feltárásával képes hosszú-, közép- és rövidtávon a 
pedagógiai folyamat konkrét céljainak és követelményeik 
meghatározására. 

 Ismeri a hátrányos helyzet, a tanulási zavar, a tanulási 
nehézség és a sajátos nevelési igény fogalmát, az ezekre 
vonatkozó alapvető pszichológiai, szociológiai és pedagógiai 
elméleteket.  

 Ismeri a differenciális pedagógia alapvető elméleti kérdéseit.  
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A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatóknak az iskolarendszer különböző szintjén álló (általános iskola, szakiskola, gimnázium-
szakközépiskola; tanoda jellegű délutáni foglalkoztató) intézmények nevelési és oktatási koncepcióját (érték- 
és célrendszerét, nevelési-, oktatási módszereit, tanórán kívüli tevékenységrendszerét stb.) kell vázlatosan 
megtervezniük, amelyek hátrányos helyzetű roma gyerekeket/fiatalokat fogadnak be.  
A tervezés kb. 5 fős csoportokban zajlik. A tervezetteket csomagolópapíron kell megjeleníteni, szemléltetni. 
A tervezést a bemutatás, megbeszélés követi. Itt más csoportból is reflektálhatnak az elhangzottakra, egyéb 
új ötletek is felmerülhetnek. 

 

Tervezendő idő 80 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A feladat megoldásához előtanulmányok szükségesek: a hallgatók előtte már megismerkedtek számos 
modellértékű iskolával, kezdeményezéssel, amelyek a roma-integrációban szép eredményeket értek el. Most 
ezen előtanulmányokat, egyéb pedagógiai ismereteiket és kreativitásukat kell felhasználniuk a saját 
iskolakoncepció megalkotásához. 
 
Optimális létszám: 20 fő 
Munkaforma: csoportmunka (kb. 4-5 csoport, csoportonként 4-5 fő) 
Normál szemináriumi teremben kivitelezhető a padok összetolásával. 
Eszközigény: csomagolópapír, filctoll, gyurmaragasztó. 
A tervezés kb. 40 perc, bemutatás, megbeszélés szintén kb. 40 perc.  
 

 

Értékelési szempontok 

A feladatvégzés hajlandósága, a tervezés kreativitása, szakszerűsége, a bemutatás eredményessége és 
szemléletessége. 

 

Egyéb: 

A felkészülést segítő szakirodalmak: 
 

 Andor Mihály (szerk.)(2001): Romák és oktatás. Iskolakultúra, Pécs   

 Bordács Margit – Lázár Péter (2002): Kedveskönyv. Gyermekekért SOS ’90 Alapítvány – Dinasztia 
Tankönyvkiadó Kft., Budapest 

 Csányi Yvonne – Schiffer Csilla (ford.)(2009): Inklúziós Index.  (letölthető: 
http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index_Hungarian.pdf ) 

 Debreczeni Tibor (1995): Iskolát alapítunk. Kútbanézők I. Academia Ludi et Artis  

 „Itt nem lehet rövid távon eredményt elérni, hosszú távú folyamatokban kell gondolkodni” Roma tanulók 
iskolai integrációjáról, a roma népesség foglalkoztatási esélyeiről. Új Pedagógiai Szemle, 2007/12 107-
114. o. 

 Kereszty Zsuzsa – Pólya Zoltán: Csenyéte antológia. Bár Szerkesztőség, Csenyéte- Budapest- 
Szombathely 

 Loránd Ferenc (2002): Egy komprehenzív iskola szülési fájdalmai. In: Loránd Ferenc: Értékek és 
generációk. OKKER Kiadó, Budapest 47-49. o. 

 Rajnai Judit (2010): Pedagógiai alternatívák a hátrányos helyzetű (roma) gyermekek nevelésében. In: 
Bábosik István (szerk.): Az iskola fejlődési tendenciái. Lybrum Kiadó, Debrecen. 51-82. o. 

 Szőke Judit (1998): A Józsefvárosi Tanoda. Soros Alapítvány, Budapest 

http://www.eenet.org.uk/resources/docs/Index_Hungarian.pdf
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 Trencsényi László (2002): Az iskolakép összetevői. In: Trencsényi László: Nevelés-és iskolaelméleti 
gyakorlatok. OKKER 90-92. o. 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer „gazdája” 

Roma tanulók iskolai esélyeinek 

vizsgálata 

Rajnai Judit 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanulói személyiség 
fejlesztése 

 
2. Tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítésére, 
fejlesztése 

 
4. A pedagógiai folyamat 

tervezése 
 

5. A tanulási folyamat szervezése 
és irányítása 

 
7. Szakmai együttműködés és 

kommunikáció 
 
 

 Képes feltárni a hátrányos helyzetű tanulók sajátos 
szükségleteit 

 Ismeri és felismeri az egyes tanulók csoportból való 
kirekesztésének lehetséges okait, és ismer olyan nevelési-
oktatási módszereket, amelyekkel a kirekesztődés veszélyét 
csökkenteni, illetve megelőzni képes. 

 Átlátja és érti az egyenlőtlenség társadalmi problémáit, és az 
iskola(rendszer) esélynövelő vagy esélycsökkentő jelentőségét. 

 Elkötelezett a tanulók esélyeinek növelésére nevelési-oktatási 
tevékenysége által, és igyekszik kiküszöbölni minden 
esélycsökkentő tényezőt pedagógiai munkájából.  

 Elfogadja, hogy a tanulók fejlődésében az iskola csak az egyik 
tényező a szocializációs terepek közül, s ezért törekszik 
esélyteremtő pedagógiai munkájában más szocializációs 
terepek hatásait is figyelembe venni.  

 Ismeri a tanulók nyelvi fejlődésének sajátosságait, a 
kétnyelvűség sajátos problematikáját és hatását a nevelés-
oktatás folyamatára. 

 Nyitott mások és más kultúrák, értékvilágok elfogadására. 

 Ismeri a tanulásszervezés módjairól és a tanulói munka 
különféle formáiról kialakított elméleteket, az oktatási 
módszerekre és eszközökre, azok csoportosítására és kivá-
lasztására vonatkozó nézeteket, az egyes oktatási módszerek 
és módszerkombinációk alkalmazásának előnyeit, hátrányait, 
nehézségeit, várható eredményeit. 

 A tantervi célkitűzések, a tanulók szükségletei és fejlesztési 
lehetőségei közti összhang megteremtésével, illetve előírt 
oktatási tartalmak esetén a tananyagokban rejlő fejlesztési 
lehetőségek feltárásával képes hosszú-, közép- és rövidtávon a 
pedagógiai folyamat konkrét céljainak és követelményeik 
meghatározására. 

 Rendelkezik az együttnevelés (inkluzió) jogi, oktatáspolitikai 
aspektusának hazai és európai dimenzióira vonatkozó 
ismeretekkel. 

 Ismeri a differenciális pedagógia alapvető elméleti kérdéseit.  
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A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

1. A témára való ráhangolódásként egy rövid kb. 10-15 perces filmrészlet megtekintése az „Utolsó padban” 
című filmből.  
2. Csoportmunka: a kb. 5 fős csoportoknak az a feladatuk, hogy vázolják fel egy csomagolópapírra eddigi 
tudásuk, tanulmányaik, személyes tapasztalataik (ld. hospitálás) alapján a roma tanulók iskolai sikereinek, 
ill. sikertelenségeinek okait, következményeit, készítsenek problématérképet.  
3. Frontális megbeszélés 
4. Újabb csoportmunka: megoldási, kompenzáló lehetőségek gyűjtése a sikertelenséget eredményező 
tényezőkhöz: országos, települési, iskolai, ill. a pedagógus szintjén.  
5. Az összegyűlt javaslatok, eszközök, módszerek megbeszélése, megvitatása zárja a munkát. 
 A frontális megbeszélést, vitát a tanár vagy egy erre a feladatra felkészült hallgató végzi. 
 

 

Tervezendő idő 90 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Optimális létszám 20 fő, 4 csoport. Normál szemináriumi teremben kivitelezhető a padok összetolásával. 
Eszközigény: csomagolópapír, filctoll, gyurmaragasztó. 
Időigény: 10 perc filmnézés + 4 x 20 perc. 20-20 perc fogalmi térkép/ rendezett fa + megbeszélés + 
megoldási lehetőségek gyűjtése (ötletelés) + újabb megbeszélés, vita 

 

 

Értékelési szempontok 

A feladatvégzésben való részvétel hajlandósága, az elkészült munka szakszerűsége, szemléletessége, 
realitása és kreativitása. 
 

 

Egyéb: 

Tájékozódást segítő szakirodalmak: 

 Andor Mihály (szerk.)(2001): Romák és oktatás.  Iskolakultúra, Pécs   

 Babusik Ferenc: A romák esélyei Magyarországon. Kávé Kiadó: Delphoi Consulting, Budapest 

 Boreczky Ágnes (szerk.) (2009): Cigányokról- másképpen. Gondolat Kiadó, Budapest 

 Forray R. Katalin - Hegedűs T. András (2003): Cigányok, iskola, oktatáspolitika. Akadémiai Kiadó, 
Budapest 

 Forray R. Katalin- Hegedűs T. András (1998): Cigány gyermekek szocializációja. Aula Kiadó, Budapest 

 Havas Gábor – Kemény István – Liskó Ilona (2002): Cigány gyerekek az általános iskolában.  
OKI Új Mandátum, Budapest. 

 Makai Éva (2011): A roma pedagógia előzménye és jelene. Iskolakultúra, 11. sz. 87-92. o. 

 Nahalka István – Torgyik Judit (szerk.) (2004): Megközelítések: Roma gyerekek nevelésének egyes 
kérdései. Eötvös József Kiadó, Budapest 

 Rajnai Judit (2010): Pedagógiai alternatívák a hátrányos helyzetű (roma) gyermekek nevelésében. In: 
Bábosik István (szerk.): Az iskola fejlődési tendenciái. Lybrum Kiadó, Debrecen. 51-82. o. 

 Réger Zita (2001): Cigánygyerekek nyelvi problémái és iskolai esélyei. In Andor Mihály (szerk.): Romák 
és oktatás. Iskolakultúra, Pécs, 85–92. 

Film:  

 Utolsó padban (rendezte: Kende Márta) – 57 perc –  
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer „gazdája” 

Statisztika-elemzés Rajnai Judit 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanulói személyiség 
fejlesztése 

 
2. Tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, 
fejlesztése 

 

- Ismeri és értelmezni tudja a hátrányos helyzetű és a különleges 
bánásmódot igénylő tanulókra vonatkozó szociológiai, 
pszichológiai és pedagógiai eredményeket. 

- Átlátja és érti az egyenlőtlenség társadalmi problémáit, és az 
iskola(rendszer) esélynövelő vagy esélycsökkentő jelentőségét. 

- Elfogadja, hogy a tanulók fejlődésében az iskola csak az egyik 
tényező a szocializációs terepek közül, s ezért törekszik 
esélyteremtő pedagógiai munkájában más szocializációs 
terepek hatásait is figyelembe venni.  

- Az oktatáspolitikai folyamatokat törekszik nem csupán a saját, 
hanem a tanulók érdekeinek, a társadalmi igazságosság és 
esély szempontjainak figyelembevételével szemlélni és 
értelmezni. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatók a cigányság a szociológiai kutatások tükrében (népesség, életmód, életvitel, település, 
foglalkoztatás, iskolázás) témakörében különböző diagramokat, táblázatokat kapnak, páronként különbözőt. 
1. A feladat: a statisztikai adatok értelmezése, összefüggések, sajátosságok, tendenciák kiemelése 
páronként. 
2. Majd a megállapítások, következtetések bemutatása frontális formában történik. (Projektorral az összes 
táblázat, diagram szemléltethető.) 

 

Tervezendő idő 50 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Optimális létszám max. 20 fő. Páronként egy, összesen 10db diagram, táblázat kerül elemzésre. Normál 
szemináriumi teremben kivitelezhető.  
Eszközigény: 10 db diagram, táblázat kinyomtatva, papír és toll, lap top + projektor. 
 

 

Értékelési szempontok 

A feladatvégzés hajlandósága, minősége, a következtetések megalapozottsága, a megbeszélésben való 
részvétel. 
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Egyéb: 

A statisztikai adatokat szolgáltató szakirodalmak: 

 Babusik Ferenc (2005): Az esélyegyenlőség korlátai Magyarországon: státusz, etnicitás, kirekesztődés 
az egészségügyben és a szociális szférában. L’Harmattan., Budapest 

 Halász Gábor- Lannert Judit (szerk.) (2007): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, Budapest 

 Havas Gábor, Kemény István, Liskó Ilona (2002): Cigány gyerekek az általános iskolában. Új Mandátum 
Kiadó, Budapest 

 Kovalcsik Katalin (szerk.)(2001): Tanulmányok a cigányság társadalmi helyzete és kultúrája köréből. IFA 
– OM – ELTE, Bp. 

 

Természetesen más témakörhöz kapcsolódóan is lehet alkalmazni a statisztika-elemzés módszerét. 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer „gazdája” 

Egy lépést előre Rajnai Judit 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanulói személyiség 
fejlesztése 

 
2. Tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, 
fejlesztése 

 
 

 Átlátja és érti az egyenlőtlenség társadalmi problémáit, és az 
iskola(rendszer) esélynövelő vagy esélycsökkentő jelentőségét. 

 Elfogadja, hogy a tanulók fejlődésében az iskola csak az egyik 
tényező a szocializációs terepek közül, s ezért törekszik 
esélyteremtő pedagógiai munkájában más szocializációs 
terepek hatásait is figyelembe venni. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Minden hallgató húz egy szerepkártyát, amelyen különböző szociokulturális háttérrel, szocioökonómiai 
státusszal rendelkező fiatalok szerepelnek. Közös bennük, hogy mindannyian egy korúak, 16 évesek. 
Pl. zenés cigány család 2. gyermeke, gyermekotthonban élő fiatal; Rózsadombon élő újgazdag család 
egyetlen gyermeke; egyedülálló háromgyermekes anya legidősebb gyermeke; kínai kereskedő 3., legkisebb 
gyermeke; egy alföldi tanyán élő ötgyermekes család középső gyermeke, falun élő kétgyermekes pedagógus 
házaspár egyik gyermeke; prostituált anya gyermeke; Borsodban élő munkanélküli szülők gyermeke, vidéki 
kisvárosban élő, jól menő vállalkozó legidősebb gyermeke; Győrben élő szakmunkás szülők gyermeke, egy 
borsodi kisfalu cigánytelepén élő család 5. gyermeke stb. 
 
A hallgatók egy vízszintes vonal mentén egymás mellett helyezkednek el. A játékvezető egymás után 
állításokat olvas fel. Minden elhangzott állítás után akkor lehet egyet előre lépni, ha szerepe szerint igaz rá 
az állítás. 
Pl. Van otthon saját számítógéped; van saját íróasztalod; havonta legalább 1-2-szer mehetsz moziba vagy 
színházba; jól érzed magad otthon a családoddal; legalább 10 ezer Ft zsebpénzt kapsz havonta; a szüleid 
sokat beszélgetnek veled; tágas, nagy lakásban éltek; van fürdőszobátok és WC a lakásban; a szüleidnek 
fontos, hogy jól tanulj az iskolában; van lehetőséged magántanárhoz járni; nyáron mehetsz táborba; van 
autótok otthon stb. 
A játék végén megnézzük, ki hány lépést tett meg, vagyis kinek volt felsoroltak közül a legtöbb dologra 
lehetősége, ezáltal is érzékelhetővé válik, milyen nagy esélykülönbségek vannak az iskolába az egyes 
tanulók között. Végül személyes benyomásokat, az esélykülönbségekre vonatkozó tanulságokat beszéljük 
meg frontálisan. 

 

Tervezendő idő Kb. 20 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 
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Max. 15-20 fős szemináriumi csoporttal játszható frontálisan. Nagy térigényű. Eszköz nem szükséges. 
 

 

Értékelési szempontok 

 
Részvételi hajlandóság 
 

 

Egyéb: 

A hallgatóknak azáltal, hogy különböző szerepeket kapnak, teljesen eltérő hátterű tanulók helyzetébe kell 
beleélniük magukat, ami empátiás készségüket is fejleszti. 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer „gazdája” 

Ki is vagyok én? Rajnai Judit 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanulói személyiség 
fejlesztése 

 

2. A tanulói csoportok, 
közösségek alakulásának 

segítésére, fejlesztése 
     

 

 Átlátja és érti az egyenlőtlenség társadalmi problémáit. 

 Az iskola világában tudatosan kezeli az értékek sokféleségét, 
nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, 
tiszteletben tartására; és képes olyan pedagógiai helyzetek 
teremtésére, amelyek ezeknek az értékeknek elfogadását 
segítik.  

 Ismeri és érti a különböző kultúrák értékvilágát. 

 Ismeri a kultúraköziségre, multikulturalizmusra és kulturális 
keveredésre vonatkozó kutatások főbb eredményeit és a 
legfontosabb elméleti megközelítéseket. 

 Ismeri az enkulturációra, különösképpen a kulturális identitás 
kialakulására vonatkozó kutatások főbb eredményeit.  

 Ismeri a kultúratudományok tanulókat is érintő kulturális 
közegekre vonatkozó kutatási eredményeit, különös tekintettel 
az ifjúsági (szub)kultúrákra, a kisebbségi kultúrákra és az iskola 
mint kulturális világra vonatkozólag.  

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Minden hallgató hátára egy darab papírt tűzünk fel, amelyen szerepel, hogy ki is ő valójában. Pl. prostituált 
nő, homoszexuális férfi, skinhead, középiskolai tanár, bankigazgató, országgyűlési képviselő, a 100 tagú 
cigányzenekar tagja; egyetemista roma lány, 16 éves kisgyermekes roma lány, kínai kereskedő, hajléktalan, 
tartósan munkanélküli nő/férfi, börtönből szökött elitélt stb. 
A szereplők nem tudják, kik ők valójában, csak a többiek hátára tűzött cédulákat láthatják, a sajátjukat nem. 
Miközben körbe-körbe járnak, egymástól kérdezhetnek, megjegyzéseket tehetnek. S ezekből kell a végén 
kitalálniuk saját szerepüket. A játék kb. 10 percig tart, de aki előbb rájön a szerepére, s jó a tippje, előbb is 
kiállhat. 
A megfigyelők feladata, hogy rögzítsék az előítéletes megnyilvánulásokat, vagy az előítéletes hozzáállást 
sugalló kérdéseket.  
A játékot kb. 15 perces beszélgetés zárja, ami legalább annyira fontos, mint maga a játék. Tegyünk fel olyan 
kérdéseket, mint pl. miből sikerült kitalálniuk a saját szerepüket, hogy érezték magukat a játék során. 

 

Tervezendő idő Kb. 25 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Max. 15 szerep osztható ki. Ha ennél nagyobb a csoport, akkor a többiek megfigyelői feladatot kapnak fel. 
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Viszonylag nagy térigényű, körbe kell rakni a székeket, padokra nincs szükség.  
Eszköz: 15 db szereppapír (kb. 10 x 15 cm-es), biztos tű. 
10 perc a játék, 10-15 perc a megbeszélés 
 

 

Értékelési szempontok 

A feladatvégzésben (játékban + megbeszélésben való) részvételi hajlandóság 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanulói személyiség 
fejlesztése 

 

 Ismeri és értelmezni tudja az emberről szóló legfontosabb 
tudományos eredményeket, a különféle emberképeket, az azokhoz 
kapcsolható nevelésfelfogásokat, tudatában van a 
megközelítésmódokat befolyásoló szocio-kulturális tényezőknek, és 
felismeri mindennek a személyiségfejlesztésre vonatkozó hatásait. 

 Ismeri és értelmezni tudja a hátrányos helyzetű és a különleges 
bánásmódot igénylő tanulókra vonatkozó szociológiai, pszichológiai 
és pedagógiai eredményeket. 

 Elfogadja a hátrányos helyzet fogalmának és a különleges 
bánásmódot igénylő tanulók kategorizálásának viszonylagosságát, 
soha nem stigmatizálja a tanulókat. 

 Képes a kortárs kulturális-társadalmi jelenségek nyitott és kritikus 
elemzésére a nevelés-oktatás szempontjainak figyelembe vételével.  

 Képes felismerni és értelmezni a jelenségek mögött rejlő, azokat 
alakító kulturális, társadalmi, illetve esetleges hatalmi-ideológiai 
tényezőket. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A SES fogalmának értelmezéséhez lényeges, hogy adatokat, tényeket is megismerjenek a diákok. Valamint 
képesek legyenek alapvető elemezési technikák alkalmazásra (diagram értelmezés, táblázat értelmezés 
stb.). 
Alakítsunk négy csoportot, majd (pl.) az aktuális kompetencia mérési adatokból minden csoportnak adjunk 
egy – egy ábrát, diagramot táblázatot. 
Feladat: 

 Olvassa le mit lát a diagramon, táblázatban, ábrán! 

 Fogalmazza meg az adatok alapján a pedagógiai következtetéseit! 
Minden csoport elemezése után: 

 Értelmezzék újra kis csoportban, hogy a fenti következtetések miképp értelmezendők a mindenki 
iskolája nézőpontjából! 

 
 

 

Tervezendő idő 60 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

SES adatok alapján Rapos Nóra 
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aktuális ábrák, táblázatok 

 

Értékelési szempontok 

 

 adatok leolvasásának hitelessége, érvényessége 

 szakszerű fogalomhasználat 

  a levont következtetések érvényessége (következik-e az adatokból) 
 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanuló személyiségfejlesztése 

7. Szakmai együttműködés és 
kommunikáció 

 Ismeri azokat a főbb módszereket, amelyekkel megismerheti a 
gyerekek kognitív, emocionális, szociális és erkölcsi 
sajátosságait és egyéni szükségleteit.  

 Ismeri és értelmezni tudja a hátrányos helyzetű és a különleges 
bánásmódot igénylő tanulókra vonatkozó szociológiai, 
pszichológiai és pedagógiai eredményeket. 

 Képes a tanuló énképének, tanulóképének sajátosságait; 
tanulási stílusát, elképzeléseit, módját, motivációját feltárni, a 
tanulás eredményességére gyakorolt hatását értelmezni, és 
felhasználni a tanuló sikeressége érdekében.  

 Pedagógiai munkájában képes összekötni az oktatás tartalmait 
és módszereit a nevelés szempontjaival, és kihasználja a 
tipikusan nevelési tevékenységekben kompetenciafejlesztő 
lehetőségeket is. 

 Elismeri a hatékony kommunikáció, s a hozzátartozó technikák 
jelentőségét mind a nevelő-oktatómunkában, mind az iskolai 
szervezet fenntartásában, működtetésében. 

 Képes értő figyelmet tanúsítani partnereivel folytatott 
kommunikáció során. 

 Kérdezéskultúrája tartalmas, változatos, igényes. 
 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A gyakorlat funkciója: Érzékenyítés az értő odafigyelésre, a gyermekek egyéni sajátosságainak 
megismerésére  
 
A gyakorlathoz tanár és diák szerepkártyákat készítünk: 
A diák szerepkártyák eltérő szociokulturális hátterű gyermekeket jelenítenek meg, a diák szerepkártyákban 
közös, hogy alanyaik valamilyen beilleszkedési, magatartási- és/vagy tanulási nehézséggel küzdenek, emiatt 
tanulmányi teljesítményük igen rossz. Életkörülményeikről, nehézségeikről, érzéseikről szeretnének beszélni 
a pedagógussal.   
 
A tanár szerepkártyákon kommunikációs stílusukra jellemző instrukciókat kapnak a hallgatók. pl.:  

 1. „Olyan pedagógus vagy, aki értő odafigyeléssel közeledik a gyerekek felé: Aktív figyelemmel 
reagálsz a beszélgető partneredre, próbálod minél inkább megérteni őt, figyelni a jelzéseire, 
elfogadni az érzéseit, megerősíteni őt az adott szituációban verbálisan és metakommunikációs 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Értő odafigyelés  Szűcs Katalin 
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jelzéseiddel egyaránt. Kifejezed empátiádat, egy adott iskolai probléma esetén nem csak a probléma 
gyakorlati megoldására fókuszálsz, törekszel a gyerekek megismerésére, érzelmi támogatás 
nyújtására is.” 

 2. „Olyan pedagógus vagy, aki alapvetően problémaközpontú, a gyakorlati problémák megoldását 
tartod szem előtt, a gyerekek érzelmi támogatását nem különösebben érzed feladatodnak. 
Beszélgetéseid során szereted a praktikus szempontokat átgondolni, ezen felül azonban nem vagy 
bevonható a beszélgetésbe, nem veszed fel a szemkontaktust, beszélgetés közben rajzolgatsz, 
lapozgatsz, nézed az órádat, nem odaillő kérdéseket teszel fel.” 

 
A hallgatókat párokra osztjuk, majd kapnak egy-egy szerepkártyát, az egyikük egy tanár szerepét veszi fel, 
míg a másik diák lesz. 
 
A feladat instrukciói: 
Olvassátok el a szerepkártyát, helyezkedjetek bele a szerepetekbe! Egymásnak ne mutassátok meg a 
kártyátokat! 
 A kártyán található instrukciók alapján valósítsatok meg egy tanár-diák párbeszédet 3-4 percben! 
 
Az eljátszott párbeszédek után a csoportvezető segítségével az egész szemináriumi csoport egy közös 
beszélgetőkörben ossza meg a tapasztalatait. A hallgatók reflektáljanak arra, hogy vajon párjuk milyen 
instrukciókat kaphatott a szerepkártyáján? Milyen volt számukra a szerep, milyen érzés volt beszélőnek vagy 
hallgatónak lenni? 
 
A megbeszélés során térjünk ki a következő szempontokra: 
 

 Milyen érzés volt a nehézségekről beszélni? Mi segítette az arról való kommunikációt? 

 Milyen volt érdektelenséget, ill. problémaközpontúságot tapasztalni a hallgató részéről? 

 Milyen érzés volt elfogadást, értő odafigyelést tapasztalni a hallgató részéről? 

 Milyen érzés volt érdektelenséget mutatni más nehézségei iránt? 

 Milyen érzés volt aktív figyelemmel lenni a másik problémája iránt? 

 Mik az aktív figyelem, az értő odafigyelés jellemzői? Miért szükséges ez? 

 Mikor és miben segítheti a pedagógust az értő odafigyelés magas szintű elsajátítása? 

 Hogyan, milyen téren segítheti a pedagógust az értő odafigyelés, az egyéni sajátosságok és 
élethelyzetek megismerésére irányuló törekvés? 
 

Továbbvezető kérdések, témák: 

 a hatékony tanári kommunikáció osztálytermen belül és kívül 

 kommunikációs elméletek és iskolai terepen való alkalmazásuk 

 a tanulók és tanulócsoportok megismerése 
 

 

Tervezendő idő 30-40 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

szerepkártyák elkészítése, nagyobb terem, ahol a pároknak van lehetőségük az elvonulásra és a páros 
gyakorlat elvégzésére 

 

Értékelési szempontok 

 
A gyakorlat végeztével a csoportvezető a következő tapasztalatokra reflektálhat: 
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 aktivitás a részvétel kapcsán, a hallgató nyitott-e a gyakorlatban való részvételre 

 a reflexiók, megfigyelések mélysége (a hallgatók tapasztalatainak saját működésmódjukkal való 
összevetése) 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

 Bagdy Emőke (1995): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 

 Buda Béla (2001): A közvetlen emberi kommunikáció szabályszerűségei. Animula, Bp. 

 Gordon, Thomas (1989): A tanári hatékonyság fejlesztése. A T.E.T. módszer. Gondolat Kiadó, Bp. 

 Mészáros Aranka (szerk. 2002): Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, 
Bp. 

 Németh Erzsébet (2002): Az önismeret és a kommunikációs készség fejlesztése. Századvég 

 Kiadó, Bp. 

 N. Kollár Katalin, Szabó Éva (szerk. 2004): Pszichológia pedagógusoknak. Osiris Kiadó, Bp. 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

8. Elkötelezettség és 
felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért. 

 Megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy tanári 
kompetenciáit reflektálni és fejleszteni tuja. Tudatosan szemléli 
pedagógiai nézeteit. 

 Érti és elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét a 
pedagógusgondolkodás, gyakorlat fejlesztésében. 

 Saját attitűdöket, nézeteket elemez a tanári szerepekkel 
kapcsolatosan. 

 Meggyőzően, átgondoltan képes megfogalmazni: milyen tanár 
szeretne lenni. 

 Képes korábbi tanári-nevelői tapasztalatait és saját 
teljesítményét árnyaltan elemezni, meghatározni ennek kritikus 
és pozitív pontjait, kitűzni a továbbfejlesztés irányait. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A gyakorlat funkciója: ráhangolás     
Alkalmazható: többek között pl. a pedagógus, a tanuló, az iskolai értékközvetítés témakörénél. 
 
 A játék során, az aukció keretén belül az adott témakörhöz kötődő tulajdonságokat, értékeket árulunk a 
hallgatóknak, melyekre ők licitálhatnak.  Minden hallgató 100 zsetont kap, ebből gazdálkodhatnak, 
vásárolhatnak pl. a pedagóguspályához szükséges személyiségjellemzőket, készségeket, képességeket, 
attitűdöket.  
Az aukció elindulását követően a csoportvezető felolvassa, hogy pl. milyen tulajdonságokat, értékeket lehet 
megvenni, és kéri a hallgatókat, hogy gondolják át, mire van szükségük, mit szeretnének. Majd indulhat a 
vásár! Az aukció során a csoportvezető jegyezze fel, hogy mely „áruk” a legkelendőbbek, mi-mennyiért kelt 
el, hol volt többszörös licit. 

 

Az aukció végeztével közös beszélgetőkörben dolgozzuk fel a tapasztalatokat a következő 
szempontok mentén: 

 Ki mit választott és miért? (tudatosság foka, hiánytulajdonságot vett, pedagógusszerepekhez hogyan 
rendelhető az adott tulajdonság stb.) 

 Sikerült-e a vásárlás? 

 A vásárolt áruk hierarchiája – mi volt a legdrágább és a legolcsóbb? 

 Mire lenne szükségük, fejlesztendő területeik és erősségeik? 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Tulajdonság- vagy értékvásár Szűcs Katalin 
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 Mit hiányoltak a kínálatból, milyen „árut” tennének még hozzá? 

 Személyes élmények, tapasztalatok és szakirodalmi ismeretek beemelése a beszélgetésbe az adott 
téma kapcsán. 

 

A témaválasztásnak, az „árukínálat” kialakításának legyen szakirodalmi megalapozottsága, ez segítheti a 
gyakorlat tapasztalatainak feldolgozását és a téma további felfejtését a szemináriumi órán. 

 

Tervezendő idő 40-50 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

tulajdonság- vagy értékkártyák készítése, zsetonok készítése 

 

Értékelési szempontok 

A gyakorlat végeztével a csoportvezető a következő tapasztalatokra reflektálhat: 

 aktivitás a részvétel kapcsán, a hallgató nyitott-e a gyakorlatban való részvételre 

 a reflexiók, megfigyelések mélysége (a hallgatók tapasztalatainak saját működésmódjukkal való 
összevetése) 

 szakirodalmi ismereteiket mennyire mozgósították a hallgatók a vásárlások tervezésekor, ill. a 
beszélgetőkor reflexióinál 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

 Bagdy Emőke (1997): A pedagógus hivatásszemélyisége. KLTE, Debrecen. 

 Falus Iván (2001): Pedagógus mesterség - pedagógiai tudás. Iskolakultúra, 2. sz. 21-28. 

 Falus Iván (szerk. 2004): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Bp. 

 Kimmel Magdolna (2002): A reflektív gondolat gyökerei. Pedagógusképzés, 3. sz. 120-123.  

 Kotschy Beáta (szerk. 2011): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. EKF, Eger 

 Nagy Mária (1998): A tanári pálya választása. Educatio, 3. sz. 527-541.  

 Nagy Mária (1994): Tanári pálya és professzionalizálódás. OKI, Bp. 

 Sallai Éva (1996): Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém. 

 Szekszárdi Júlia (szerk. 2001): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Dinasztia 
Tankönyvkiadó. Bp. 

 Szivák Judit (1999): A kezdő pedagógus. Iskolakultúra, 4. sz. 3-13. 

 Szivák Judit (2002): A pedagógusok gondolkodásának kutatási módszerei. Műszaki Könyvkiadó, Bp. 

 Szivák Judit (2003): A reflektív gondolkodás fejlesztése. Gondolat Kiadói Kör, Bp. 

 Vámos Ágnes (2003): Metafora a pedagógiában. ELTE. Budapest.  

 Zrinszky László (1994): Pedagógusszerepek és változásaik. ELTE BTK, Bp.  
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai vagy otthoni feladat is lehet (ez esetben 
esszéforma javasolt) 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

2. Tanulói csoportok, közösségek 
alakulásának segítése, fejlesztése 

- Esélyteremetés az iskolai és 
pedagógiai gyakorlatban 

 Ismeri a szocializáció lényegesebb szociológiai, 
szociálpszichológiai, oktatásszociológiai elméleteit; a 
szocializáció főbb terepeit, hatásait, különös tekintettel a családi 
szocializációra, a szabadidő eltöltésének tereire és a média 
világára. 

 Átlátja és érti az egyenlőtlenség társadalmi problémáit, és az 
iskola(rendszer) esélynövelő vagy esélycsökkentő jelentőségét. 

 Elfogadja az iskola és a pedagógusok esélyteremtésben való 
társadalmi szerepvállalásának fontosságát. 

 Képes olyan nevelési-oktatási folyamat és helyzetek 
kialakítására, amely a tanulókban már meglévő erőforrásokra 
építve segíti elő esélyeik növekedését.  

 Képes a tanulók iskolai és iskolán kívüli problémáit megérteni, 
és megoldásukban kompetenciájának határain belül 
támogatást nyújtani vagy más szakember segít-sé-gé-nek 
lehetőségét felajánlani. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A feladat funkciója: az óra bemelegítő szakaszában ráhangolás, vagy pedagógiai ismereteiknek gyakorlati 
alkalmazása (különleges bánásmódot igénylő gyermekek, gyermekvédelem témakörben) 
 
 
A hallgatók „tanulói életút” kártyákat kapnak, eltérő szociokulturális hátterű gyerekek tanulói karrierjét 
jelenítjük meg rajtuk. Minden kártyán információt adunk az adott gyerek anyagi és szociális körülményeiről, 
az őt körülvevő kortárs közösségről, ill. arról az adott iskolafokról és intézménytípusról, ahol éppen 
tanulmányaival jár.  
A hallgatókat párokra vagy kiscsoportokra osztjuk, és azt kérjük tőlük, hogy átgondolva az eddigi életutat, 
képzeljék el, hogy milyen esélyekkel indulnak ezek a gyerekek az életben, mi lesz velük 10-15 év múlva? A 
hallgatók feladata, hogy továbbvezessék az életutat, az életút alakítását, az általuk kigondolt változásokat 
érvekkel támasszák alá. Ajánlott, hogy egy-egy „tanulói életút” kártyával egyszerre két pár vagy csoport is 
dolgozzon, így elemezhetőek a befejezések közötti különbségek és hasonlóságok is. A gyakorlat végeztével 
a párok, csoportok mutassák be a saját befejezéseiket, érveljenek azok mellett.  
 
 
Közös beszélgetőkörben dolgozzuk fel a tapasztalatokat a következő szempontok mentén: 
 

 Milyen befejezést adtak, és miért (pozitív irányba fordult az életút vagy negatív irányba)? 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Jövendőmondó Szűcs Katalin 
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 Milyen főbb fordulópontokat jelenítettek meg? 

 Milyen protektív, és milyen rizikófaktorokat azonosítottak az olvasott életutakban? 

 A gyerek jövőjének biztosítása érdekében igénybe vették-e valamilyen speciális intézmény 
segítségét (pl. gyermekvédelmi szereplők, civil szervezetek stb.)? 

 Hátrányos helyzet és veszélyeztetettség fogalmának a megjelenése az egyes életutak kapcsán 
 

A játék egy lehetséges változata: meghatározzuk, hogy a gyerek életútjának pozitív „kimenetelűnek” kell 
lennie, ezt előre el is készítjük (megadjuk tehát az életút kezdő- és végpontját, de a köztes eseményeket 
nem). Ez esetben azt kérjük a hallgatóktól, hogy szakmai ismereteiket mozgósítva keressenek megoldásokat 
a rizikófaktorok redukálására és a protektív faktorok erősítésére, rekonstruálják azt, hogy egy hátrányos vagy 
veszélyeztetett helyzetből induló gyerek milyen körülmények között tudja igazán kibontakoztatni képességeit. 
 
Példa az „életút” kártyára: 
 
„Ricsi egy szakközépiskola második évfolyamának a tanulója. Egy csomó hangos, nagyon laza, nem túl 
motivált fiúval jár egy osztályba. Ez nem zavarja Ricsit, ő is inkább a társaság miatt jár be a suliba, a tanulás 
nem igazán érdekli, nincsenek sikerélményei. Nem tud egy dologra koncentrálni, az olvasás nagyon nehezen 
megy neki és sokkal több időre van szüksége egy-egy feladat elvégzéséhez, mint a többieknek. Még felső 
tagozatos korában az osztályfőnöke mondogatta neki és a szüleinek, hogy talán valamilyen tanulási zavar 
van a háttérben és ennek utána kellene járni, de ezt a család nem tette meg. Ricsi apja festőként dolgozik, 
rengeteget van távol, sokszor vidéken dolgozik. Nincs energiája arra, hogy Ricsivel foglalkozzon. Ricsi jóban 
van viszont apja bátyjával, Endrével, gyakran szerelnek együtt autót a férfi műhelyében, mindkét férfinak jó 
érzéke van a műszaki problémák megoldásához. Ha Ricsi nagy bajba kerül, többnyire Endre rendezi a 
helyzetet az iskolában. Ricsi anyukája takarítónőként dolgozik, ő többet van otthon. Nagyon szeretné, ha 
Ricsinek könnyebb élete lenne, és ha tanulna. Az anyuka nyolc osztályt végzett el, így sokszor úgy érzi, ha 
szeretne, sem tudna segíteni Ricsinek a tanulásban. Ricsi nem is igazán hallgatja meg, csak bosszantja az 
édesanyja számonkérése, ilyen esetekben egyébként gyakran válik agresszívvé. Ilyenkor feszültségét úgy 
vezeti le, hogy inkább be sem megy a suliba, a Blahán vagy a Nyugatinál bandázik a barátaival.” 

 

Tervezendő idő 60 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Tanulói „életút kártyák” készítése  

 

Értékelési szempontok 

 esetelemzés mélysége, ok-okozati viszonyok feltárása 

 szakmai nyelvhasználat, szakszerű fogalomhasználat 

 szakmai ismereteik gyakorlatban való alkalmazása (pl. gyermekvédelmi ismereteikre való 
támaszkodás a megoldások keresése során stb.) 
 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

 Aáry Tamás Lajos - Aronson, Joshua (szerk. 2010): Iskolai veszélyek. Complex Kiadó. 

 Bagdy Emőke (1995): Családi szocializáció és személyiségzavarok. Nemzeti Tankönyvkiadó, Bp. 

 Csapó Benő (2003): Az iskolai osztályok közötti különbségek és az oktatási rendszer 
demokratizálása. Iskolakultúra, 8. sz. 107.- 117.  

 Falus Iván (szerk. 2004): Didaktika. Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Bp. 
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 Fejes József Balázs (2006): Miért (nem) fontosak a hátrányos helyzetű tanulók?. Új Pedagógiai 
Szemle, 7-8. sz. 17-26.  

 Füle Sándor (2002): Az iskola és a szülői ház kapcsolata. Okker, Bp. 

 Herczog Mária (2001): Gyermekvédelmi kézkönyv. KJK, Bp. 

 Lannert Judit – Nagy Mária (2006): Eredményes iskola. OKI, Bp. 

 Loránd Ferenc (2000): Az ún. „hátrányos helyzet” fogalmáról és kezeléséről a közoktatásban. In: 
Értékek és generációk. OKKER Kiadó, Bp. 372-389. o. 

 Mayer József (2006): Hátrányos helyzetű tanulók és az iskolai előrehaladás problémái. In: 
Esélynövelő és hátránykompenzáló iskolák. OKI, Bp. 

 Mesterházi Zsuzsa (1998): A nehezen tanuló gyermeke iskolai nevelése. Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, Bp. 

 Rapos Nóra - Lénárd Sándor (2008): Adaptív oktatás 1-2-.: Az adaptivitás szemlélete. 
Szöveggyűjtemény. Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú Társaság, Bp. 

 Rapos Nóra – Gaskó Krisztina – Kálmán Orsolya – Mészáros György (2011): Az adaptív-elfogadó 
iskola koncepciója. OFI. Bp. 

 Szekszárdi Júlia (szerk. 2001): Nevelési kézikönyv nem csak osztályfőnököknek. Dinasztia 
Tankönyvkiadó. Bp. 

 Réthy Endréné - Vámos Ágnes (szerk. 2006): A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. 
Esélyegyenlőtlenség és méltányos pedagógia. ELTE- PPK Neveléstudományi Intézet, Bp. 

 Turcsán Gábor (1998): Esélytelen egyenlőség. Új Pedagógiai Szemle, 5. sz. 35-44. 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai feladat 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. Szakmai együttműködés és 
kommunikáció 

8. Elkötelezettség és 
felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért. 

 Meg tud írni pedagógiai esszét, illetve képes gyakorlati 
pedagógiai szöveg autentikus értő olvasására, értelmezéséről 
számot tud adni. 

 Képes hatékony írásbeli szövegalkotásra, szakmai nyelven tud 
írásban, szóban tervet írni, véleményt alkotni. 

 Képes értő figyelmet tanúsítani partnereivel folytatott 
kommunikáció során. Hatékonyan részt tud venni (érvelni, 
mások érveit megérteni) szakmai vitában. 

 Tudatosan szemléli pedagógiai nézeteit. Képes elfogadni más 
pedagógiai nézeteket együttműködő helyzetekben. 

 Saját pedagógiai tapasztalatokat feldolgozza a tanult elemző 
módszerek alkalmazásával. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Funkciója: szakirodalmi szövegek feldolgozásának a segítése (szövegértés és reflexiók 
megfogalmazásának a segítése) 

Ez az interaktív jegyzetelési technika segítheti a hallgatókat a szakirodalmi szövegek értelmezésében, saját 
gondolkodási folyamataik nyomon követésében és az olvasottak előzetes tudásukkal való összevetésében, 
a reflexió folyamatában. 

A hallgatókat osszuk csoportokba. Adjuk ki számukra a feldolgozandó szövegeket és ismertessük a 
különféle jelek használatának szabályait: 

P   Ez az információ megegyezik előzetes ismereteimmel 

_   Ez az információ ellentmond vagy eltér előzetes ismereteimtől 

+   Ez új információ számomra 

?   Ezek az információk további kutatásra, keresésre sarkallnak 

*   Erről kiegészítő információ jutott eszembe 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Insert-Jelölés Szűcs Katalin 
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Kérjük azt a csoportoktól, hogy olvassák el és értelmezzék a szöveget, közben alkalmazzák a különféle 
jelöléseket a szöveg margóján. Ajánlott, hogy két-két csoport ugyanazzal a szöveggel dolgozzon.  
A szövegek feldolgozása után arra kérjük a kiscsoportokat, hogy az azonos szöveggel dolgozó csoportok 
osszák meg egymással a tapasztalataikat. Az így összeülő két kiscsoport tagjainak lehetőségük van arra, 
hogy átbeszéljék, milyen értelmezési különbségek merültek fel, előzetes tudásuknak milyen közös elemeik 
vannak, milyen továbbvezető kérdések merültek fel részükről, s ezek megvitatására, ill. a közös 
válaszkeresésre is van lehetőség a csoporton belül. 

A kiscsoportok tapasztalat-megosztása után egy nagy beszélgetőkörben reflektáljanak a csoportok 
a következő szempontok mentén: 

 Mennyiben segítette a technika a szöveg értelmezését? 

 Előzetes tudásuknak milyen közös elemeik voltak? 

 Jelentek-e meg mindkét csoportot érdeklő új kutatási irányok? 

 Voltak-e olyan felmerülő kérdések, melyekre a másik csoport tagjai választ tudtak adni? 

 Az első körben történő értelmezést formálta-e valamilyen módon az, amikor az ugyanazt a szöveget 
feldolgozó másik kiscsoporttal osztották meg tapasztalataikat? 

 

Tervezendő idő 30-40perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

előre kiválasztott szövegek 

 

Értékelési szempontok 

A gyakorlat végeztével a csoportvezető a következő tapasztalatokra reflektálhat: 

 a szövegértés mélysége, ok-okozati viszonyok feltárása 

 problémaérzékenység, továbbvezető kérdések, kutatási irányok megfogalmazása 

 előzetes tudás, szakirodalmi ismereteik alkalmazása az értelmezés során 
 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

Pethőné Nagy Csilla (2005): Módszertani kézikönyv - Befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő 

irodalomtanítás a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-12. évfolyamában. Korona Kiadó, 2005.  
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája otthoni feladat 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. Szakmai együttműködés és 
kommunikáció 

8. Elkötelezettség és 
felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért. 

 Meg tud írni pedagógiai esszét, illetve képes gyakorlati 
pedagógiai szöveg autentikus értő olvasására, értelmezéséről 
számot tud adni. 

 Képes hatékony írásbeli szövegalkotásra, szakmai nyelven tud 
írásban, szóban tervet írni, véleményt alkotni. 

 Képes értő figyelmet tanúsítani partnereivel folytatott 
kommunikáció során. Hatékonyan részt tud venni (érvelni, 
mások érveit megérteni) szakmai vitában. 

 Tudatosan szemléli pedagógiai nézeteit. Képes elfogadni más 
pedagógiai nézeteket együttműködő helyzetekben. 

 Saját pedagógiai tapasztalatokat feldolgozza a tanult elemző 
módszerek alkalmazásával. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Funkciója: szakirodalmi szövegek feldolgozásának a segítése (szövegértés és reflexiók 
megfogalmazásának a segítése) 

Ez a grafikus szervező az olvasott szakirodalom értelmezését, ill. az azzal kapcsolatos reflexiók, élmények 
összegyűjtését segíti, otthoni alkalmazásra ajánlott elsősorban, tekintettel arra, hogy nagyobb terjedelmű 
szövegek feldolgozását is hatékonyan támogathatja. 

A módszer használata: A hallgatóktól kérjük azt, hogy az általuk feldolgozott szakirodalomról készítsenek 
egy reflektív naplót a következő módon: A jegyzeteléshez használt papírlapokat függőlegesen hajtsák félbe, 
létrehozva így két oszlopot. A bal oldali oszlopba jegyezzék le az elolvasott szöveg számukra fontos 
tételmondatait, kulcsfogalmait, tényeit; a jobb oldali oszlopba pedig jegyezzék le az azokhoz fűződő 
reflexióikat, személyes tapasztalataikat, megjegyzéseiket, kérdéseiket. 

 

Tervezendő idő  A módszer otthoni alkalmazása ajánlott egyéni munka során. A 
felhasznált idő függ attól, hogy milyen műfajú és terjedelmű 
szakirodalom feldolgozását kérjük a hallgatóktól (pl. adott tanulmány, 
tanulmánykötetből több írásmű, monográfia stb. feldolgozása). 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Kettéosztott napló Szűcs Katalin 
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Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A módszer otthoni alkalmazása ajánlott egyéni munka során. 

 

Értékelési szempontok 

 az olvasott szakirodalom függvényében a napló terjedelme és a kidolgozottság igényessége (a 
tételmondatok és kulcsfogalmak összessége visszaadja-e a szöveg tartalmát) 

 szakmai nyelvhasználat, szakszerű fogalomhasználat 

 a reflexiók mélysége (pl. előzetes tudás beemelése, személyes tapasztalatok beemelése) 

 problémaérzékenység, továbbvezető kérdések, kutatási irányok megfogalmazása 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

Pethőné Nagy Csilla (2005): Módszertani kézikönyv - Befogadásközpontú és kompetenciafejlesztő 

irodalomtanítás a gimnáziumok és szakközépiskolák 9-12. évfolyamában. Korona Kiadó, 2005.  
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

Mindenki társadalma – mindenki iskolája órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. Szakmai együttműködés és 
kommunikáció 

8. Elkötelezettség és 
felelősségvállalás a szakmai 

fejlődésért. 

 Hajlandó elfogadni más pedagógiai nézeteket együttműködő 
helyzetekben. 

 Képes értő figyelmet tanúsítani partnereivel folytatott 
kommunikáció során.  

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

 Érti és elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét a 
pedagógusgondolkodás, gyakorlat fejlesztésében. 

 Szakmai döntéseit, választásait szakmai nyelven és szakmai 
indoklással tudja alátámasztani szóban és írásban is. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Funkciója: ráhangolás, szakmai reflexiók megfogalmazásának a segítése 

A gyakorlat alkalmas adott témakörhöz kötődő szakmai ismeretek, reflexiók összegyűjtésére, strukturált vita 
előkészítésére. 

A hallgatókat 4fős csoportokba osztjuk, minden csoport kap egy csomagolópapírt, ill. „terítőt” a lenti 
felosztással: 

 

A beszélgetés központi kérdése, problémafelvetése a központi mezőbe kerül. Ezt követően minden hallgató 
kap egy más színű filctollat és a saját mezőjébe lejegyezheti véleményét, a problémával kapcsolatos 
ismereteit. Két-három perc után fordítunk a terítőn, mindenki elolvashatja a szomszédja kommentárját és 
hozzáfűzheti a sajátját, egymáshoz nem szólhatnak. Addig jár körbe a terítő, míg mindenkihez visszakerül a 
saját mezője, ekkor értelmezheti, összevetheti a beérkezett hozzászólásokat. Ezt követően a csoportnak át 
kell beszélnie a felmerült szempontokat és közös megegyezésre kell jutniuk. A közös véleményt, megoldást 
a közös mezőbe (a nyitókérdés mellé) írják.  

Ezt követően közös beszélgetőkörben a csoportok a következő szempontok mentén reflektálnak a 
közös munkára: 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Asztalterítő Szűcs Katalin 

javascript:window.close();
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 A problémával kapcsolatos nézőpontok hasonlósága, különbözősége. 

 Sikerült-e új szakmai ismeretekre szert tenniük egymás kommentárjaiból, majd a beszélgetés során? 

 Alakult-e ki nézetkülönbség, szakmai vita a megbeszélés során? Ha igen, minek kapcsán? Hogyan 
alakították ki közös álláspontjukat? 

 

Tervezendő idő 40perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

csomagolópapír 

 

Értékelési szempontok 

A gyakorlat végeztével a csoportvezető a következő tapasztalatokra reflektálhat: 

 aktivitás a részvétel kapcsán, a hallgató nyitott-e a gyakorlatban való részvételre 

 szakmai nyelvhasználat, szakszerű fogalomhasználat 

 szakmai ismereteik gyakorlatban való alkalmazása  

 problémaérzékenység, továbbvezető kérdések, kutatási irányok megfogalmazása 

 hatékony kommunikáció megvalósulása a csoporton belül 
 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

Szklenár Judit (szerk.): Szakmamódszertár (asztalterítő gyakorlat). Nemzeti Szakképzési Intézet, 2006. 

URL: nevtud.btk.pte.hu/index.php?mid=42&did=494 Utolsó letöltés: 2014.11.02. 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

TANO-209 Mindenki társadalma – mindenki 
iskolája 

otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanuló személyiségének 
fejlesztése, az egyéni bánásmód 

érvényesítése 
 

7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés és a pályaidentitás 

 
8. Autonómia és a 
felelősségvállalás 

 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.   

 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.   

 Ismeretekkel  rendelkezik  a  reflektív gondolkodás  szerepéről  a  
szakmai  fejlődésben. 

 Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és  
hiteles kommunikációra: a pedagógiai folyamatok és a tanulók 
értékelése területén.   

 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A félév során az iskolalátogatáshoz kapcsolódóan kapja a feladatot. 
Feladat az iskolalátogatás során gyűjtse össze az adott oktatási intézményre jellemző multikulturális 
jegyeket. 
Megfigyelési szempontok: 

 Tanulói összetétel (más nemzetiségűek, eltérő kultúrák, vallások, szokások,  

 Nemek aránya, életkori megoszlás tanárok között (generációk) 

 Szubkultúrák 

 Speciális nevelési igényűek, hátrányos helyzetűek 

 Iskolai környezet (szimbólumok, jelképek, dekoráció) 

 Tankönyvek 
Írásban összefoglalja véleményét/reflexióját (3-4 A4 oldalon)! 

 

Tervezendő idő 
 

120 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A hallgatók számára ez legyen választható feladat, akár párban megoldható. 

 

Értékelési szempontok:  

Részletesség, multiperspektivitás, ötletesség.  
Szakirodalmi relevancia. 
Formai szempontok.  

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

Torgyik Judit (2005): Fejezetek a multikulturális nevelésből. Eötvös Kiadó, Budapest. 

 
 
 
  

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Multikulturális iskola Vincze Beatrix 
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Tantárgy neve Otthoni vagy órai feladat 

TANO-209 Mindenki társadalma – mindenki 
iskolája 

otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés és a pályaidentitás 
 

 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.   

 Ismeretekkel  rendelkezik  a  reflektív gondolkodás  szerepéről  a  
szakmai  fejlődésben. 

 Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és  
hiteles kommunikációra: a pedagógiai folyamatok és a tanulók 
értékelése területén.   
 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A félév során a hallgatónak lehetősége 10 óra iskolalátogatásra. 
Választható feladat vagy csoportmunka része lehet egy interjú készítése iskolaigazgatóval vagy 
helyettesével. A vezetői feladatok és az iskola irányításának felderítéséhez előzetes fontos tanulmányozni 
az iskolai honlapot. 

 

Tervezendő idő/prezentáció 
Felkészülés/interjú 

15-20 perc 
60+ 30 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A hallgatók közül, választhatják azok, akiknek ez érdeklődéséhez közel áll, és úgy gondolják, hogy meg is 
tudják valósítani.  

 

Értékelési szempontok:  

- A választott személy bemutatása (indoklás) 
- Kérdések odavágósága 
- Az interjú tartalmi és formai elemei 
- Az elemzés strukturáltsága 
- Következtetések 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom stb.): 

 Az iskolák belső világa. http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf 
 Az interjúkészítés gyakorlata. igyk.pte.hu/files/tiny.../06_kutatasmodszertan6_interjukeszites.pdf 
 Steiner Kvale (2005): Az interjú. Jó Szöveg Műhely. 

 

 

  

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Iskolavezetés Vincze Beatrix 

http://mek.niif.hu/05400/05468/05468.pdf
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Felkészülés a tanári 

mesterségre: pedagógusként 

az iskola világában 
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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 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 fejlődés támogatása tantárgyblokkal- a pedagógus pedagógiai 

szerepeinek és feladatainak komplex értelmezése okán. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógusként az iskola világában órai 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés és a pályaidentitás  
 

 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.  

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A félév első harmadának egyik órája. Az óra céljai: Házirend (ek) elemzése 
1. A hallgatók laptopok segítségével kiscsoportokban (4 fős) összevetik iskoláik házirendjét. 
2. Kiemelik az eltéréseket, megbeszélik azok lehetséges okait, összegyűjtik azokat a sajátosságokat (pozitív, 
negatív), amelyek csak az egyes iskolákra jellemzők. 
3. Ajánlást készítenek azokhoz a pontokhoz, melyeket a többi iskola számára is hasznosnak tartanak! 
4. Vizualizálják és szóban összegzik véleményüket. 
5. A csoportos prezentációk után megvitatják a tapasztalatokat és konszenzusra jutnak: 

 

Tervezendő idő 90 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A feladat célja, hogy a házirend fontosságának megfelelően kellő szakmai ismerettel rendelkezzenek az 
iskola működéséhez és a pedagógiai tevékenységekhez szükséges alapvető szabályokról.  
A konfliktusok megelőzésének és elkerülésének fontos eszköze a tájékozottság. Egymással együtt dolgozva 
a szakmai kommunikáció gyakorlására van mód. Szükséges: a házirendek online, számítógép, a 
prezentációk készülhetnek PPT formájában. 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Az iskola mint szervezet működése a Házirend 

függvényében  

Vincze Beatrix 
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Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

 szakmai kommunikáció 

 törvényes szabályozók ismerete 

 önálló véleményformálás 

 helyzetfelismerés 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Hopkins, David 2011. Minden iskola kiváló. Budapest: OFI. ISBN: 9789636826772  

 
  



 

 

152 

Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógusként az iskola világában otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés és a pályaidentitás  
 

 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás  szerepéről a 
szakmai fejlődésben. 

 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. 

 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. 

 Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát 
szakirodalmat keresni, felhasználni.  

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A félév első harmadának egyik órája. Az óra céljai: 

 az iskola mint szervezet megismerése 

 tájékozódás az iskola működési mechanizmusáról 

 szakmai és jogi ismeretek tanulmányozása a pedagógus munkájáról 
Feladat: 

 Tanulmányozza az iskola pedagógiai programját, szerezzen beható ismereteket a program alapján az 
iskola működéséről 

 Vesse össze a programban foglaltakat: a törvényes szabályozókkal, az iskolában tapasztalt 
gyakorlattal. 

 Reflektáljon rá, emelje ki az iskola nevelési céljait, értelmezze azokat, értékelje relevanciájukat és 
hasonlítsa össze a gyakorlati megvalósulásukkal! 

 Írásban foglalja össze véleményét/reflexióját (2-3 A! oldalon)! 

 

Tervezendő idő 90 perc 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Az iskola mint szervezet a Pedagógiai Program 

tükrében  

Vincze Beatrix 
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Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A hallgatók az összefüggő iskolai gyakorlat során lehetőséget kap arra, hogy alaposan megismerkedjen az 
iskolai élet gyakorlatával. A szakmai portfólió részét képezi az iskola mint szervezet, amelyhez kapcsolódóan 
egy reflektív szakmai dokumentum elkészítésére van mód. 

 

Értékelési szempontok 

 Egyéni értékelés az előre megbeszélt szempontok alapján: lényegkiemelés, elemzés, reflektív 
szemlélet, elmélet-gyakorlat összevetése, kritikai attitűd 

 A választott kompetenciához hogyan illeszthető a feladat? 

 Mi jelent nehézséget az iskolai dokumentumokban való tájékozódásban? 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Szivák Judit 2003. A reflektív gondolkodás fejlesztése. Budapest: Gondolat Kiadói Kör. ISBN: 9639500615. 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Tanári kompetenciák – osztatlan képzés  
(Az emberi erőforrások minisztere 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelete a tanári felkészítés közös követelményeiről 

és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 

 

A tanárképzésben megszerezhető tanári tudás, készségek, képességek: 

 a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén 

 a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén 

 a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén 

 a pedagógiai folyamat tervezése területén   

 a tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén 

 a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén   

 a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén 

 az autonómia és a felelősségvállalás területén 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógusként az iskola világában órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. kompetencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
8. 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. 

 Tájékozott a szülőkkel és a pedagógiai munkáját segítő 
különféle szakemberekkel, szakmai intézményekkel való 
együttműködés módjairól.  
 

 Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai 
együttműködés kialakítására. 

 Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, 
kölcsönösségre,  asszertivitásra, segítő kommunikációra. 
Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek és problémák feltárása 
és megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és 
elfogadjon. 

 Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. 

 Tájékozott a szakterületéhez és tanári hivatásához kötődő 
információs forrásokról, szervezetekről 

 Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, 
szociológiai és pedagógiai elméleteket, a szereppel 
kapcsolatos különböző elvárásokat. Ismeri a pedagógus 
szakma jogi és etikai szabályait, normáit. 

 Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes 
adekvát szakirodalmat keresni, felhasználni. 

 Betartja a pedagógus pálya jogi és etikai normáit. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatók az oktatási jogok biztosának beszámolóit tanulmányozzák és dolgozzák fel ebben a feladatban.  

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

„Az ombudsman ügyei” 

Konfliktusok az iskolával és az iskola partnerei között, 

oktatási jogok. 

Seresné Busi Etelka 
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A konfliktusokat feldolgozhatják 

- tematikusan: a pedagógus titoktartási kötelezettségről, gyermekjóléti szolgáltatások 
igénybevételéről, nevelési tanácsadók működésének rendjéről, stb. csoportosítva, 

- illetve „strukturálisan”, azaz aszerint, hogy kik az érintettek benne: a szülő és az iskola, az iskola és 
egyes partnerei, vagy a szülő és a különböző nevelést segítő intézmények közötti konfliktusokról 
van-e szó stb. 

Az áttekintések után mutassák be a feldolgozást különböző szempontok szerint: 

- melyiket találták a legizgalmasabbnak, 

- melyiket találták a legszövevényesebbnek, a megoldás érvelésében a legnehezebben 
követhetőnek stb. (Közösen is kitalálhatunk szempontokat a csoporttal a feldolgozásra 
vonatkozóan.) 

Gondolják át, hogy milyen alternatív lehetőségek lehettek volna még az oktatási jogok biztosához fordulás 

előtt a megoldásra. Mi facilitálta volna a közös megoldás megtalálását, a probléma megnyugtató lezárását, 

és milyen tényezők miatt hiúsult ez meg? 

 

Variáció: Nagyobb volumenű elmélyedést igényel, ha bizonyos konfliktusok előfordulási gyakoriságát, évről 

évre való változásának tendenciáit elemzik a hallgatók. 

 

 

Tervezendő idő Ha a csoportok az órán dolgozzák fel a beszámolót, illetve az 
esetleírásokat, akkor 40 perc a feldolgozásra és 40 perc a megvitatásra.  
Amennyiben már otthon elvégezték a feldolgozást, akkor 80 perc 
szánható a csoportok munkáinak megismerésére és a közös 
megbeszélésre.  

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

3 fős csoportok, a feldolgozásról született kis poszterek kiragasztásához hely 

 

Értékelési szempontok 

- a feldolgozás strukturáltsága, önálló szempontok kidolgozása 
- az előre megbeszélt szempontok érvényesítése 
- a bemutatás informativitása, érthetősége 
- az alternatív megoldások átgondolásának mélysége 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

http://www.oktbiztos.hu/ugyek/indexugyek.htm 

 
 
  

  



 

 

156 

Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógusként az iskola világában órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. kompetencia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Kompetencia 
 

 Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, 
szociológiai és pedagógiai elméleteket, a szereppel kapcsolatos 
különböző elvárásokat.  

 Ismeri a pedagógus szakma jogi és etikai szabályait, normáit. 

 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.  

 Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt 
hatását, s reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, 
szakmai felkészültségének folyamatos fejlesztésére. 

 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára. 

 Nyitott arra, hogy a konfliktushelyzetek, problémák feltárása 
illetve megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és 
elfogadjon. 
 

 Együttműködés és felelősségvállalás jellemzi szakmájával, 
szakterületével, illetve azok képviselőivel kapcsolatban. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatók 4 fős csoportokban állítsanak össze egy 8 pontból álló szabály vagy elvárás-gyűjteményt a saját, 
illetve a hallgatók iskolai életére, viselkedésére vonatkozóan, amelyeket fontosnak gondolnak és amelyeket 
elvárnak saját maguktól, illetve a tanulóktól. A négy fős csoportok egy-egy iskola nevelőtestületét modellálják. 
Minden csoport két külön gyűjteményt hozzon létre! Tüntessék fel, hogy mi történik, ha nem teljesülnek ezek 
a - saját magukkal és a tanulókkal szemben megfogalmazott - elvárások! 
 
A megbeszélés során a következő kérdéseket érintsük: 

- Milyen területekre vonatkoznak szabályaik? Melyek azok a területei az iskolai életnek, amelyeket 
egyáltalán nem érintik? Milyen szintjei lehetnek a pedagógus iskolai viselkedésével kapcsolatos 
szabályozásnak- jogi, etikai kérdések, hétköznapi szituációk stb. 

- Melyik volt nehezebb, saját magunk szabályait megfogalmazni, vagy a tanulókét? 
- Milyen nehézségek adódtak a szabályok megalkotásakor? Mennyire volt nehéz egyezségre jutni abban, 

hogy mi kerüljön be a gyűjteménybe? 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Szabályaink Seresné Busi Etelka 
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- A többi csoport gyűjteményeiből melyik lenne az a kettő, amit még beillesztenének a sajátjukba?  
 
Variáció 1. 
A gyűjtemények megszületése után gondolják át az egyes szabályokkal kapcsolatban, hogy vajon a diákok 
hogyan reagálnának ezekre, milyen módosításokat kérnének!  
Variáció 2. 
A csoportok gyűjteményeit függesszük ki a falra. Körbejárva a teremben a hallgatók post itekkel jelöljék, hogy 
az egyes „nevelőtestületek” által megfogalmazottak milyen összbenyomást keltenek, milyen hatásokat 
közvetítenek! 
Beszéljük meg, hogy a nevelőtestületek szándékai és az olvasók értelmezései közötti esetleges félreértések, 
vagy hangsúly-eltolódások mögött nem kommunikációs félreértéseket találhatunk-e. Milyen módosításokkal, 
átfogalmazásokkal lehetne a nevelőtestület céljait jobban kifejezni?  

 

Tervezendő idő A csoportok 30 percet kapnak a gyűjtemények megalkotására, 25 perc 
pedig a megbeszélés, reflektálás időigénye. 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Legalább három 3-4 fős csoport, A/4-es lapok 

 

Értékelési szempontok 

- Mennyire egyértelműen értékelhető a szabályok, illetve alapelvek betartása, működése? 
- Mennyire tudott mindenki bevonódni a közös gyűjtemény-alkotásba? 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógusként az iskola világában órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. kompetencia 

 
 
 
 
 
8. 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. 
 

 Felelősséggel vállalja a kezdeményező szerepét a szakmai 
együttműködés kialakítására. 

 Pedagógiai helyzetekben képes együttműködésre, 
kölcsönösségre, asszertivitásra, segítő kommunikációra. Nyitott 
arra, hogy a konfliktushelyzetek és problémák feltárása és 
megoldása érdekében szakmai segítséget kérjen és elfogadjon. 

 Egyenrangú partner a szakmai kooperációban. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Hármas csoportokban gondolják át a hallgatók, hogy egy nevelési évben milyen változásokkal találkozhat az 
iskola szervezete, amelyre a szervezet tagjainak természetesen reagálnia is kell 
(pl. régi kolléga nyugdíjba vonulása, új kolléga érkezése, beilleszkedése, új igazgató stb.). 
 
Mérlegeljék, hogy melyik változás milyen mértékben változtathatja meg az iskola belső környezetét, valamint 
gondolják át, hogy mit lehet tenni, hogy a változásokat minél rugalmasabban és adaptívabban kezeljük. Mi 
segíti, mi támogatja a változások minél gördülékenyebb lefolyását a vezetők és mi a tanárok helyzetéből, 
szerepéből, feladataiból adódóan? 
 
A megbeszélésbe vonjuk be a következő fogalmakat, jelenségeket: tanuló szervezet, a szervezet erősségei, 
gyengeségei, gátló tényezők a változás során, ellenállások stb.  
 

 

Tervezendő idő A csoportok 30 percet kapnak az átgondolásra, 30 perc pedig a 
megbeszélés időigénye. 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Az iskola szervezete és a változás Seresné Busi Etelka 
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3 fős csoportok, A/4-es lapok 

 

Értékelési szempontok 

- a változások megragadása,  
- a feladat részletezettsége,  
- kreatív megoldások kidolgozása 
 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógiai – pszichológia kísérő 

szeminárium 

órai/otthoni 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

 

6.1. Értékelési formák és 

módszerek meghatározása 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Önismeret, önreflexió, lelki 

egészség 

 

 Ismeri és tudatosan felhasználja a tanulói fejlődés és 
teljesítmények értékelésének hatását a tanulók teljes 
személyiségfejlődésére, kiemelten énképüknek, önmagukkal 
szembeni elvárásaiknak, tanulási motívumaiknak alakulására. 

 Fontosnak tartja, hogy a tanulóknak és szüleiknek is szakmailag 
hiteles, a további munkát megalapozó értékelést adjon. 

 Konstruktív, a tanulók önértékelését és önbecsülését elősegítő 
módon képes rendszeres és alapos visszacsatolást biztosítani a 
tanulók fejlődéséről. 
 

 Megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy tanári 
kompetenciáit reflektálni és fejleszteni tuja 
 

 Érti és elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét a 
pedagógusgondolkodás, gyakorlat fejlesztésében. 

 Képes alkalmazni az önelemzés technikáit. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A mellékletben található kérdőív kitöltése segítséget ad a hallgatóknak a pedagógiai értékeléssel kapcsolatos 
gondolataik és gyakorlatuk feltárására, reflektív elemzésére. A hallgatók töltsék ki a kérdőívet, majd az alábbi 
kérdések segítségével dolgozzák fel párban vagy kiscsoportban! 

 Mely állítások voltak a legfontosabbak az Ön számára? Indokolja döntését! 

 Mely állítások voltak a legkevésbé fontosak az Ön számára? Indokolja döntését! 

 A kérdőívet áttekintve mennyiben tud azonosulni a fejlesztő értékelés elveivel? 

 Mely állítások jellemzik leginkább az Ön gyakorlatát? 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Hogyan értékelek? Szivák Judit 
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 Mely állítások nem jellemzőek az Ön gyakorlatára? 

 Van-e olyan értékelési jellemző, amelyet fontosnak tartott, de nem jellemzi a gyakorlatát? 

 Mit tehetne annak érdekében, hogy az Ön által fontosnak tartott jellemzők beépüljenek értékelési 
gyakorlatába? 

 

Tervezendő idő 60 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

kérdőív 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 a fejlesztő értékelés jelentősége a tanulás támogatásában 

 a fejlesztő értékelés pedagógiai kérdései 

 a reflxió szerepe a taítási gyakorlat elemzésében 

 a reflektív gondolkodás jelentősége a fejlődési feladatok kijelölésében 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Hogyan értékelek?  
 

Fontos 

számomra 
Állítások 

Jellemző a 

gyakorlatomra 

1  2  3  4 
Az értékelési eljárásaim minden tanuló számára lehetőséget 

teremtenek, hogy megtudja, mit ért, mire képes. 
1  2  3  4 

1  2  3  4 

Értékelésem segít megérteni a diákoknak, hogy mit tudnak, s 

egyben azonosítani azt is, hogy miben kell fejlődniük, illetve 

miképp tegyék azt. 

1  2  3  4 

1  2  3  4 

A követelmények a tantárgy, a témák szintjén és tanulási 

folyamat esetében is pontosan körülhatároltak, így az 

értékelésem ezekre alapozhat. 

1  2  3  4 

1  2  3  4 Az értékelésem kapcsolatban van a tantervi követelményekkel. 1  2  3  4 

1  2  3  4 
Általánosan jellemző, hogy a tanulási célokat megbeszélem a 

diákokkal. 
1  2  3  4 

1  2  3  4 Az értékelési gyakorlatom támogatja a tanulást. 1  2  3  4 

1  2  3  4 

A diákok tanulmányairól, eredményeiről szóló értékelést 

megbeszélem a szülőkkel, azonosítjuk, hogy a diáknak kitől 

milyen támogatásra van még szüksége. 

1  2  3  4 

1  2  3  4 
A diákok részesei az értékelésnek ön- vagy társértékelés 

formájában. 
1  2  3  4 

1  2  3  4 
A diákokkal együtt dolgozok a tanulás céljainak a 

meghatározásán és elérésén. 
1  2  3  4 

1  2  3  4 A tanulók tudják, mit tanulnak, és azt is, hogy hogyan. 1  2  3  4 

1  2  3  4 

A diákoknak rendszeresen van lehetőségük reflektálni és 

beszélgetni a tanárral és társaikkal tanulásukról, 

teljesítményükről. 

1  2  3  4 

Forrás: LÉNÁRD–RAPOS 2009: 43. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógiai – pszichológia kísérő 

szeminárium 

órai/otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

5.2. Tanulási környezet biztosítása 

 

 

 

 

8.2. Önismeret, önreflexió, lelki 

egészség 

 

 Érti és felhasználja a tanulási környezetnek a tanulási 
teljesítményekre gyakorolt hatását. 

 A tanulói önállóságot, aktivitást és a tanulók közti interaktivitást 
inspiráló tanulási környezetet biztosít és ennek elősegítése 
érdekében bizalomteli légkört teremt. 
 

 Megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy tanári 
kompetenciáit reflektálni és fejleszteni tuja. 

 Érti és elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét a 
pedagógusgondolkodás, gyakorlat fejlesztésében. 

 Képes alkalmazni az önelemzés technikáit. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A feladat előkészítése érdekében az alábbi kérdésekről folytassunk megbeszélést: 

 Miként határozná meg a támogató tanulási környezet fogalmát? 

 Személyes iskolai tapasztalataiból hozzon példát az Ön tanulását jól támogató környzetre (ellenpéldát 
is feleleveníthet)!  

A megbeszélést követően a hallgatók összegyűjtik a tanulást támogató környezet legfontosabb jellemzőit. 
Végül a hallgatók a melléklet kérdései alapján párban elemezzék, értékeljék, miként teremtik meg a támogató 
tanulási környezetet diákjaik számára! A munkát az alábbi kérdések segíthetik: 

 Melyek azok a kérdések, amelyek a legfontosabbak voltak az Ön számára? 

 Melyek azok a kérdések, amelyek kapcsán konkrét feladatokat tudna megfogalmazni saját 
tevékenysége fejlesztése érdekében? 

 Milyen támogatásra lenne szüksége tervei megvalósításához? 
 

 

Tervezendő idő 60 perc 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Támogató tanulási környezet Szivák Judit 
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Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 a tanulást támogató környezet szerepe az eredményes tanulásban 

 a tanulást támogató környezet jellemzői, megteremtésénak eszközei 

 a reflxió szerepe a taítási gyakorlat elemzésében 

 a reflektív gondolkodás jelentősége a fejlődési feladatok kijelölésében 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Támogató tanulási környezet 

 A tanulók előzetes tudását, érdeklődését használom a tanórákon? 

 Segítem abban a tanulókat, hogy tudatosak legyenek a tanulásukban? 

 Hogyan teremtek lehetőséget arra, hogy beszélgessünk a diákokkal a tanulásról, gondolkodásról? 

 Hogyan teremtek lehetőséget, hogy megértsük egymás különböző értelmezéseit a tananyaggal 
kapcsolatban? 

 Elegendő időt hagyok a megértésre? Elegendő időt hagyok a tanulásra? 

 Kihívásokkal teli, stimuláló, motiváló tanulási környezetet teremtek a tanulóim számára? 

 Hogyan segítek a tanulóknak megtalálni az összefüggéseket? 

 Hogyan motiválom a tanulókat a valódi életből vett szituációkkal, példákkal? 

 Milyen módokon veszem figyelembe a vizsgálatalapú tanulás lehetőségét a tanult ismeretek 
elmélyítésére? 

 Támogatom, bátorítom a tanulókat, hogy a tanulási stílusukkal kapcsolatos gondolataikat 
megosszák? 

 Hogyan mutatom be a tananyagot, úgy, hogy az vitatható és változtatható legyen? 

 Hogyan mutatom be, hogy mit jelent az élethosszig tartó tanulás? 

 Hogyan teremtek lehetőséget problémamegoldásra? 

 Hogyan teremtek lehetőséget a tanulók érvelésének fejlesztésére? 

 Hogyan segítek a tanulóknak kritikus szemmel megvizsgálni saját véleményüket egy-egy témával 
kapcsolatban? 

 Olyan tervet készítek, mely a tanulók eltérő érdeklődésének megfelel? 

 Milyen módokon tartom tiszteletben a tanulók eltérő érdeklődését? 

 Engedem a tanulóknak, hogy saját maguk által kiválasztott feladatot végezzenek? 

 Hogyan ismerem el a tanulók teljesítményét, sikereit, fejlődését? 

 Hogyan jelzek vissza a diákok tanulására? (Fogadóórán, négyszemközti beszélgetések stb.) 

 Hogyan fejlesztem a tanuló képességeit páros munkák során? 

 Hogyan teremtek igazságos hozzáférést a forrásokhoz, eszközökhöz minden tanuló számára? 

 Hogyan teremtek saját teret minden tanulónak, hogy felfedezze, tesztelje problémamegoldó 
képességeit? 

 Hogyan támogatom az együttműködő tanulást? 

 Hogyan érem el, hogy a tanulók érdeklődése mindig a maximumon legyen? 

 Hogyan értékelem a tanulók előzetes tudását és képességeit? 

 Hogyan vonom be egyre inkább a tanulókat saját tudásuk értékelésébe? 

 Hogyan vonom be a tanulók előzetes tudását, tapasztalatait a tanórák tervezésébe? 

 Hogyan keresek kapcsolatot az iskolai tananyag és a tanulók otthoni, helyi közösségbeli 
tapasztalatai között? 

 A szülőket, családtagokat bevonom a tanulási folyamatba? 

 A tanulók spontán vizsgálódásaira tekintettel rugalmasan tervezek? 

 Hogyan integrálom a tanulási tapasztalatokat, hogy segítsek a tanulóknak érdekességek mentén 
kapcsolatot teremteni a tanulási tartalmak között? 

 Hogyan teremtek tanulási lehetőséget a való életből, amely reflektál a helyi igényekre, közösség 
szükségleteire, igényeire? 

 Hogyan kapcsolom össze a tanulók személyes élményeit a világ, környezete problémáival? 

 Hogyan használom a technikai eszközöket, hogy megvizsgálják a „külvilágot”? 
Lénárd Sándor, Rapos Nóra (2008): Adaptív oktatás. Szöveggyűjtemény 1.,2. kötet. Educatio, 
Budapest 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógiai – pszichológia kísérő 

szeminárium 

órai/otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

5. A tanulási folyamat szervezése 

és irányítása 

 

 

 

 

 

 

 

8.2. Önismeret, önreflexió, lelki 

egészség 

 

 Igyekszik a tanulók személyiségének minél teljesebb 
megismerésére, elkötelezett aziránt, hogy minden tanulójának a 
megfelelő tanulási környezetet biztosítsa, és oktatási stratégiáit 
eszerint tervezze. 

 Törekszik a tanítás során a különböző tanulói szükségletek 
egyenlő arányú figyelembe vételére. 

 Képes felismerni az egyes tanulók és a tanulócsoport aktuális 
állapotát és szükségleteit és ezekhez a lehetőség szerint az 
oktatás folyamatában is alkalmazkodni. 
 

 Megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy tanári 
kompetenciáit reflektálni és fejleszteni tuja. 

 Érti és elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét a 
pedagógusgondolkodás, gyakorlat fejlesztésében. 

 Képes alkalmazni az önelemzés technikáit. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Készítsen élménybeszámolót a tanórájához két kiválasztott tanuló nevében  (mintha a tanulók készítenék a 
beszámolót), különös tekintettel az egyes tanulók igényeire és tanulásának lehetőségeire! 
Különösen tanulságos lehet, ha valamilyen szempont mentén erősen különböző diákokat választ (tehetséges 
vagy tanulási nehézségekkel küzdő, szorongó vagy sikerorientált, érdeklődő vagy közömbös stb. tanuló). 
Az írásokat megoszthatják a hallgatók az órán vagy on-line felületen. 

 

Tervezendő idő 60 perc 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Én tanítok – Ő tanul? Szivák Judit 
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Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 a tanulói szükségeletek megismerésének jelentősége 

 az adaptív tervezés és óraszervezés sikrkritériumai 

 a reflxió szerepe a taítási gyakorlat elemzésében 

 a reflektív gondolkodás jelentősége a fejlődési feladatok kijelölésében 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Lénárd Sándor, Rapos Nóra (2008): Adaptív oktatás. Szöveggyűjtemény 1.,2. kötet. Educatio, Budapest 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógiai – pszichológia kísérő 

szeminárium 

órai/otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

8.2. Önismeret, önreflexió, lelki 

egészség 

 

 Megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy tanári 
kompetenciáit reflektálni és fejleszteni tuja. 

 Érti és elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét a 
pedagógusgondolkodás, gyakorlat fejlesztésében. 

 Képes a személyiség komplex fejlesztésének koherens rövid és 
hosszú távú megtervezésére. 

 Képes alkalmazni az önelemzés technikáit. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A feladat két részben valósul meg. Elsőként a hallgatók kitöltik  a mellékletben található táblázatot az alapján, 

hogy milyennek szeretnék látni tanítványaikat, amikor elhagyják az iskolát! 

 Indokolják a megjelölt ismeretejk, képességek, attitűdök fontosságát! 

 Megbeszélést kezdeményezünk arról, hogy melyik oszlopot tartják a legfontosabbnak, illetve a 
legkevésbé fontosnak?  

A feladat második részében a saját tanóráikra reflektálnak a kitöltött táblázat kapcsán: 

Az én óráimon az alábbiakat teszem… 
A hallgatók párban válaszoljanak az alábbi kérdésekre a kitöltött táblázatából kiindulva! 

 Az Ön pedagógiai munkája, tanórái során mekkora hangsúlyt kap a választott tulajdonságok, 
képességek, ismeretek fejlesztése? 

 Szándékában van-e változtatni, melyik területen és miért? 

 Mi gátolja és mi segítheti a változtatást? 

 

Tervezendő idő 50 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Célok – tevékenységek kapcsolata Szivák Judit 



 

 

169 

sokszorosított táblázatok 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 az egyéni pedagógiai célok kapcsolata a tanulói kompetenciákkal  

 az egyéni célok tudatosításának fontossága 

 a célok és a tevékenység kapcsolata 

 a reflektálás jelentősége a célok és a tevékenységek koherenciájának megteremtésében 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Milyennek szeretné látni a tanulót, amikor elhagyja az iskolát? 

 

Személyes tulajdonság Ismeret Készség – képesség 

 

 

  

Forrás: RAPOS 2010: 78.  
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógiai – pszichológia kísérő 

szeminárium 

órai/otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

8.2. Önismeret, önreflexió, lelki 

egészség 

 

 Megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy tanári 
kompetenciáit reflektálni és fejleszteni tuja. 

 Érti és elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét a 
pedagógusgondolkodás, gyakorlat fejlesztésében. 

 Képes alkalmazni az önelemzés technikáit. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A csoport minden tagja töltse ki a mellékelt reflektív kérdőívet otthon! 

 Párokban beszéljék meg a kérdőív kapcsán felmerülő problémákat! 

 Az előzetesen kitöltött kérdőív adatainak statisztikai összesítése után gyűjtsük össze és beszéljük meg 
a csoportban felmerülő közös nehézségeket! 

 Minden hallgató készítsen meghatározott elemszámú kutatást a reflektív kérdőív felhasználásával a 
gyakorlati helyén dolgozó pedagógusok körében! Az adatokat összesítsük és az így keletkezett közös 
minta eredményeit dolgozza fel a csoport! 

 

Tervezendő idő 45 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 A reflektív gondolkodás szerepe a folyamatos szakmai fejlődésben 

 A reflektív gondolkodást támogató iskolai környezet 

 A reflektivitás gátló tényezői  

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Reflektív kérdőív Szivák Judit 
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Reflektív kérdőív 
1. Mit jelent az Ön számára a tanári munkában az elemzőképesség? Kérem, határozza meg a fogalmat! 

………………………………………………………………………………………………... 

 

2. Fontos lenne korábbi tevékenységem elemzése a... 

…..tervezés során 

…..közvetlenül az óra után 

…..egy-egy tematikus egység lezárása után 

…..az ellenőrzés tervezésekor 

…..egy-egy ellenőrző óra eredményei kapcsán 

…..amikor új osztályt kapok 

…..amikor valamilyen oktatási probléma merül fel az osztályban 

…..amikor egy tanulóval kapcsolatosan merül fel tanítási probléma 

…..amikor nevelési probléma, konfliktus merül fel 

A fontosságot 1–7-ig terjedő skálán jelezzék: soha….mindig 

 

3. A mindennapi gyakorlat során korábbi tevékenységem elemzésére, átgondolására sor kerül: 

…..tervezés során 

…..közvetlenül az óra után 

…..egy-egy tematikus egység lezárása után 

…..az ellenőrzés tervezésekor 

…..egy-egy ellenőrző óra eredményei kapcsán 

…..amikor új osztályt kapok 

…..amikor valamilyen oktatási probléma merül fel az osztályban 

…..amikor egy tanulóval kapcsolatban merül fel tanítási probléma 

…..amikor nevelési probléma, konfliktus merül fel 

Az előfordulás gyakoriságát 1–7-ig terjedő skálán jelezzék: soha…..mindig 
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4. A rendszeres önelemzést nem teszi lehetővé az: 

….időhiány 

….túlterheltség 

….a magas osztálylétszám 

….a segítségkérés lehetőségének hiánya 

….az elemzési szempontok, módszerek hiánya 

….más jellegű problémák: 

………………………………………………… 

Az állításokkal való egyetértés jelzése 1–7-ig terjedő skálán:  

nem értek vele egyet………. teljes mértékben egyetértek. 

 

5. Kérem, sorolja fel, hogy Ön szerint milyen funkciói vannak általában a pedagógus önelemző 

tevékenységének. Minden felsorolt funkció mellett 1–7-ig terjedő értékponttal jelölje, hogy az Ön 

gyakorlatában ezek a funkciók milyen mértékben érvényesülnek! 

1. ……………………… 1 2 3 4 5 6 7  

2. ……………………… 1 2 3 4 5 6 7 

3. ……………………… 1 2 3 4 5 6 7 

4.  ……………………… 1 2 3 4 5 6 7 

5. ……………………… 1 2 3 4 5 6 7 

6. A tanítással kapcsolatos sikereimről beszélgetni szoktam: 

…….szakos kollégáimmal 

…….barátaimmal, vagy családommal 

…….az iskola elismert, tapasztalt tanárával 

…….az iskola vezetőivel 

…….mással:……………………. 

1 2 3 4 5 6 7 (soha………mindig) 

 

7. A tanítással kapcsolatos kudarcaimról beszélgetni szoktam: 
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…….szakos kollegáimmal 

…….barátaimmal, vagy családommal 

…….az iskola elismert, tapasztalt tanárával 

…….az iskola vezetőivel 

…….mással: ……………………. 

1 2 3 4 5 6 7 (soha………mindig) 

 

7. Tanácskéréssel szoktam fordulni: 

…….szakos kollegáimhoz 

…….barátaimhoz, vagy családomhoz 

…….az iskola elismert, tapasztalt tanárához 

…….az iskola vezetőihez 

…….az iskolai munkaközösség vezetőjéhez 

…….a kerületi szaktanácsadóhoz, vagy a kerületi munkaközösség-vezetőhöz 

…….más szakemberhez 

1 2 3 4 5 6 7  (soha….mindig) 

 

9. Mikor érzi sikeresnek az óráját? 

………………………………………………………………………… 

 

10. Mikor érzi eredményesnek az óráját? 

………………………………………………………………………… 

 

11. Ha óraelemzési szempontsort kellene kidolgoznia, milyen szempontokat tartana fontosnak? Kérem, a 

fontosság mértékét 1–7-ig terjedő pontszámokkal jelölje! 

………….. ………………………………. 

………….. ………………………………. 

………….. ………………………………. 
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………….. ………………………………. 

………….. ………………………………. 

 

12. A saját tevékenységem elemzése során megfogalmazott következtetéseket a későbbi munkámban 

érvényesítem. Karikázza be a megfelelő értékpontot! 

1 2 3 4 5 6 7 (soha……mindig) 

 

13. Saját tevékenységem elemzése során megfogalmazott következtetéseket sok esetben nincs 

lehetőségem érvényesíteni. Karikázza be a megfelelő értékpontot! 

1 2 3 4 5 6 7 

 

14. Tevékenységem elemzésekor a tanulók reakcióit veszem figyelembe. 

1 2 3 4 5 6 7  

 

15. Tevékenységem elemzésekor a tanulók teljesítményét veszem figyelembe. 

1 2 3 4 5 6 7  

 

16. Tevékenységem elemzésekor saját sikeremet veszem figyelembe. 

1 2 3 4 5 6 7  

 

17. Tevékenységem elemzésekor kollégák véleményét veszem figyelembe. 

1 2 3 4 5 6 7  

 

18. Tevékenységem elemzésekor átgondolom a megoldásra váró probléma okait. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

19. Tevékenységem elemzésekor átgondolom a korábbi, hasonló problémahelyzetek megoldásait. 

1 2 3 4 5 6 7  
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20. Tevékenységem elemzésekor átgondolom az új helyzet egyedi jellegzetességeit. 

1 2 3 4 5 6 7  

 

21. Tevékenységem elemzésekor, problémahelyzetben általában többféle megoldási módot gondolok át. 

1 2 3 4 5 6 7  

 

22. Problémahelyzet megoldásakor átgondolom a szándékolt következményeket. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

23. Problémahelyzet megoldása előtt átgondolom a nem szándékolt, de lehetséges következményeket. 

1 2 3 4 5 6 7 

 

24. Sikernek, megerősítésnek érzem, ha: 

……..a gyerekek jól érzik magukat az órán 

……..én jól érzem magam az órán 

……..jól sikerül a számonkérés eredménye 

……..az igazgató megdicséri az órámat 

……..szakos kollégám megdicséri az órámat 

……..szeretnek a tanítványaim 

……..szeretik a tantárgyamat a gyerekek 

……..nincs bukás az osztályomban 

……..a tanulmányi versenyen az én tanítványom ér el jó helyezést 

……..ha úgy érzem, mindent megtettem a sikeresség érdekében 

1 2 3 4 5 6 7 (legkevésbé…….leginkább) 

 

25. Elfogadom a kritikai észrevételeket a tanításommal kapcsolatban, ha: 
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……..a gyerekek fogalmazzák meg 

……..a szülők fogalmazzák meg 

……..szakos kolléga fogalmazza meg 

……..munkaközösség fogalmazza meg 

……..igazgató fogalmazza meg 

……..szakfelügyelő fogalmazza meg 

1 2 3 4 5 6 7 (legkevésbé…….leginkább) 

 

26. Milyen szempontokat gondol át, amikor az óráját tervezi? 

………………………………………………………………………… 

 

27. Milyen szempontokat gondol át, amikor ellenőrző dolgozatot állít össze? 

………………………………………………………………………… 

 

28. Az órám után átgondolom, hogy: 

……….feszült voltam 

……….magabiztos voltam 

……….tanításom változatos volt 

……….a gyerekek érdeklődését sikerült-e felkeltenem 

……….türelmes voltam 

……….hangszínem, hangerőm megfelelő volt 

……….az óra előkészítése megfelelő volt 

……….az óra szervezettsége megfelelő volt 

……….magyarázatom érthető volt 

……….a kérdéseim minőségét, hatását… 

……….a tanulók hozzászóltak-e 

……….a tanulók milyen kérdéseket fogalmaztak meg 
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……….a tanulók fegyelmezettek voltak 

……….a tanulók értették az órán elhangzottakat 

……….a tanulók értékelése egyénre szabott volt 

……….a gyenge képességű tanulók megfelelően haladtak 

……….a kiemelkedő képességű tanulók megfelelően haladtak 

……….a tanulók önálló tevékenységére volt lehetőség 

……….az óra légköre, hangulata jó volt 

……….az órán a fegyelem megfelelő volt 

……….az óra időbeosztása, tempója megfelelő volt 

……….egyéb: …………………………………… 

1 2 3 4 5 6 7 (mindig……..soha) 

 

29. Általában mennyire elégedett saját önelemző tevékenységével? 

1 2 3 4 5 6 7 (nagymértékben……… a legkevésbé sem) 

 

30. Általában mennyire elégedett azzal, ahogyan későbbi tevékenységét elemző gondolkodása kapcsán 

változtatja? 

1 2 3 4 5 6 7  

 

31. Általában mennyire érzi sikeresnek saját tanítási tevékenységét? 

1 2 3 4 5 6 7 

 

32. Kérem, fogalmazza meg, hogy mennyiben, milyen módon segíthetné az Ön további munkáját a reflektív-

önelemző gondolkodás módszeres alkalmazása. 

……………………………………………………………………………… 

Forrás: SZIVÁK 2011. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógiai – pszichológia kísérő 

szeminárium 

órai/otthoni 

Pedagógusként az iskola világában  

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

2. Tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése 

 

 Ismeri és tudja értelmezni a konfliktusok sajátosságait, okait a 
tanulói csoportok esetében, és ismer hatékony 
konfliktusmegoldási technikákat is. 

 Elfogadja, hogy a pluralista társadalmi életünk természetes 
velejárói a konfliktusok.  

 Képes a tanulói csoportokban megjelenő konfliktusokat a csoport 
és az egyének igényeinek megfelelő módon értelmezni, 
megoldani, és a konfliktuskezelésbe a tanulókat is bevonni. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

1. Egy felvázolt eset, konfliktus (ez lehet egy szabályszegés, erkölcsi vétség, tanár-diák konfliktus, 
tudománytörténeti konfliktus stb.) ismertetése után arra kérjük a résztvevőket, hogy javasoljanak megoldást 
egyénileg. 
2. Ezt követően kis csoportokban egyeztessék megoldásaikat, érveljenek, találjanak közösen képviselhető 
megoldást. A csoportok munkáját megfigyelő jegyzi a reflektív problémamegoldás lépései alapján:  

 oktatási-nevelési dilemma, probléma felismerése; 

 probléma azonosítása; 

 probléma elemzése (tünetek – okok) – nézőpontváltás; 

 célok megfogalmazása; 

 megoldások és szelektálásuk; 

 optimális megoldás kiválasztása – következmények mérlegelése; 

 módszertani kivitelezés átgondolása. 
3. A csoportmunka után ismertetjük a reflektív problémamegoldás javasolt menetét és a megfigyelők 
visszajeleznek a csoportjaiknak, hogy a megoldás kidolgozása során milyen szempontok, megfontolások 
érvényesültek vagy maradtak el. 
4. Közös megbeszélés zárja a feladatot, melyben reflektálunk a megoldási javaslatok mögötti szempontokra 
és a megoldások következményeinek mérlegelésére. 

További ötletek: 

 Egy-egy kiscsoport közösen is megvitathatja megoldásait. 

 A csoportokat arra lehet kérni, hogy az esetet/konfliktust különböző nézőpontokból igyekezzenek 
megoldani. 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Nem ír az osztály Szivák Judit 
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 A megoldást követően kaphatnak új feladatot a csoportok, melyben reflektív kérdéseket kell 
megfogalmazniuk saját vagy egy másik csoport megoldására vonatkozóan. 

 

Tervezendő idő 45 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 a probléma reflektív elemzésének jelentősége 

 a reflektív problémamegoldás szempontjai 

 konfliktus megoldási stratégiák, pedagógiai célok a konfliktusok megoldásakor 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Esetleírás:  

A történelemtanár bejelenti, hogy a következő héten megírják a témazáró dolgozatot. A tanulók alkudozásba 

kezdenek, hogy halassza el a dolgozatot, mivel azon a napon kémiából is nagydolgozat lesz és nagyon 

nehéz az anyag, amelyből fel kell készülniük (a házirend egy napon két témazárót engedélyez).  

A bejelentett napon a történelemtanár megjelenik a fénymásolt témazáró lapokkal és kiosztja őket, majd leül 

a tanári asztalhoz. Rövid idő múlva azt veszi észre, hogy nem ír az osztály. Senki nem fogja meg a tollát, 

feszült a csend, a gyerekek nyilván megállapodtak abban, hogy szabotálják a dolgozatot. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógiai – pszichológia kísérő 

szeminárium 

órai/otthoni 

Pedagógusként az iskola világában  

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

2. Tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítése, fejlesztése 

 

 Ismeri és tudja értelmezni a konfliktusok sajátosságait, okait a 
tanulói csoportok esetében, és ismer hatékony 
konfliktusmegoldási technikákat is. 

 Elfogadja, hogy a pluralista társadalmi életünk természetes 
velejárói a konfliktusok.  

 Képes a tanulói csoportokban megjelenő konfliktusokat a csoport 
és az egyének igényeinek megfelelő módon értelmezni, 
megoldani, és a konfliktuskezelésbe a tanulókat is bevonni. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A mellékelt pedagógiai konfliktusok feldolgozásához feladatok: 

 A helyzet súlyossága szerint mindenki egyénileg pontozza 1–5-ig a konfliktusokat! 

 Válassza ki mindenki a számára legnehezebbnek ítélt helyzeteket! Kérjünk indoklást! 

 Válassza ki mindenki azokat az eseteket, amelyek egyáltalán nem jelentenek problémát ! Kérjünk 
indoklást! 

 Párokban beszéljük meg az értékeléseket és indoklásokat. 

 Válasszanak ki párban vagy kiscsoportban egy konfliktust, amely mindenki számára nehéznek 
bizonyult, és beszéljük meg az optimális megoldási javaslatokat 

 

Tervezendő idő 45 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 a fegyelem/ fegyelmezetlenség egyéni értelmezése 

 a tanári tekintély forrásai 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Konfliktusok Szivák Judit 
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 konfliktus megoldási stratégiák, pedagógiai célok a konfliktusok megoldásakor 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

Konfliktusok 

 Szituációk Minősítés 

1. 

Április elseje van. Belép a negyedik osztályba, és nem lát ott senkit. 

Rövidesen azonban észreveszi a padok alól kikandikáló lábakat és a félig 

nyitott szekrényajtó mögött az iskolatáskákat. 

1   2  3  4  5 

2. 

Új tanárként tanít az ötödikben, még nem tudja a tanulók nevét. Megkéri a 

gyerekeket, hogy tegyék ki jól látható betűkkel megírt névcédulájukat a 

padjukra. Amikor felszólít valakit, nagy derültség támad. Kiderül, hogy az 

illető elcserélte a névcéduláját a szomszédjával. Észreveszi, hogy ez a 

csere nem véletlen és nem egyedi, valamennyi tanuló előtt a padtársa neve 

olvasható. 

1   2  3  4  5 

3. 

A leckenéző jelenti, hogy valamennyi tanulónak kész a feladata. Amikor 

azonban összeszedi a füzeteket, látja, hogy több gyereknek hiányos a 

leckéje, és többeknek egyáltalán nincs kész a feladata. 

1   2  3  4  5 

4. 

Dolgozat-előkészítő órán még egyszer gyakorolni szeretné a feladatokat. 

Az egyik gyerek többszöri figyelmeztetés ellenére megállás nélkül fecseg, 

forgolódik, nem dolgozik, nem figyel. Amikor ön rászól, azt mondja, hogy 

ezeket a feladatokat már nagyon jól érti, és meg tudja oldani, felesleges 

tovább gyakorolnia. 

1   2  3  4  5 

5. 

Angolt tanít egy hatodik osztályban. Jár oda egy olyan gyerek, aki huzamos 

időt töltött Angliában, és nagyon jól beszéli a nyelvet. Az órán többször 

megjegyzést tesz az ön kiejtésére, és jelzi, hogy ezt az angolok másképp 

szokták mondani. 

1   2  3  4  5 

6. 

Matematikadolgozatot írat. Többen jelentkeznek, hogy nincs körzőjük, 

pedig valamennyien tudták, hogy dolgozat lesz, amelyben mértani 

feladatokat is meg kell majd oldani, ezekhez pedig nélkülözhetetlen a 

körző. 

1   2  3  4  5 

7. 
Az előző történelemórán nagyon jól sikerült a tatárjárásról szóló anyagrész 
feldolgozása, és ezt szeretné most folytatni. Néhány tanuló önként 
jelentkezett kiselőadások tartására, és ezekkel szeretné indítani az órát. 
Kiderül azonban, hogy a vállalt feladatot senki sem készítette el. 

1   2  3  4  5 
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8. 

Bemutatóórát tart a környező iskolák pedagógusainak. A gyerekek is 

tudják, hogy milyen fontos most a jó szereplés. Ennek ellenére az óra elején 

többen is jelentik, hogy nem készültek. 

1   2  3  4  5 

9. 

A magyarázat során éppen egy mondat közepén tart, amikor kicsengetnek. 

Még a házi feladat kijelölése is hátravan. A gyerekek a csengőszót hallva 

nagy zajjal csomagolni és beszélgetni kezdenek, mintha ön ott sem volna. 

1   2  3  4  5 

10. 

Kiosztja a dolgozatokat. Az egyik gyerek elégedetlen az osztályzatával, azt 

mondja, hogy igazságtalannak tartja önt, és apró darabokra tépi a 

papírlapot. 

1   2  3  4  5 

11. 

Folyosóügyeletes a nagyszünetben. Hatalmas csetepatéra lép be az egyik 

osztályba. Két fiú teljes bedobással birkózik, a többiek pedig lelkesen 

biztatják őket. 

1   2  3  4  5 

12. 
Az osztály felé közeledve meghallja, hogy a gyerekek így figyelmeztetik 

egymást: „Legyetek már csendben, mert jön az a piszkafa!” 
1   2  3  4  5 

13. 

Osztálya egyik tanulója napok óta hiányzik az iskolából. A társai mondják, 

hogy többször is látták az utcán, és láthatóan kutya baja sincsen. Az illető 

gyerek orvosi igazolást hoz, ami szerint súlyos beteg volt, és ágyban kellett 

maradnia. 

1   2  3  4  5 

14. 

Az egyik hatodik osztályban osztályfőnök. Az egyik kislány mamája felhívja 

telefonon, és elpanaszolja, hogy a gyerek nem mer bemenni az iskolába, 

mert az osztálytársai megfenyegették, hogy megverik. 

1   2  3  4  5 

 

15. 

Közeledik az év vége, a jegyek lezárásának az ideje. Ekkor a 

negyedikeseknél nyomtalanul eltűnik az osztálynapló. Senki nem tud 

felvilágosítást adni, hol lehet. 

1   2  3  4  5 

Forrás: HUNYADY–SZEKSZÁRDI 1998. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógiai – pszichológia kísérő 

szeminárium 

órai/otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

8.2. Önismeret, önreflexió, lelki 

egészség 

 

 Megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy tanári 
kompetenciáit reflektálni és fejleszteni tuja. 

 Érti és elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét a 
pedagógusgondolkodás, gyakorlat fejlesztésében. 

 Képes alkalmazni az önelemzés technikáit. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Használjuk a hallgatók tervezési és tanítási gyakorlatának elemzéséhez a mellékletben található kérdéseket! 

Az egyéni munkában történő átgondolás után párban vagy kiscsoportban folytathatjuk az elemzést az 
alábbi feladatokkal: 

 Melyek az Ön számára leghasznosabbnak ítélt kérdések? Miért? 

 Mely kérdéseket tartja kevésbé relevánsnak? Miért? 

 Fogalmazzon meg további lényeges kérdéseket a tanítási tevékenység elemzése kapcsán! 

 

Tervezendő idő 50 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

sokszorosított táblázat 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 a tudatos tervezést támogató reflektív gondolkodás 

 a tervezés és a tanórai tanári, tanulói tevékenység kapcsolata 

 a reflxió szerepe a taítási gyakorlat elemzésében 

 a reflektív gondolkodás jelentősége a fejlődési feladatok kijelölésében 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Reflektív kérdések tervezéshez, tanításhoz Szivák Judit 
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Reflexiót segítő kérdések a tanításról való gondolkodáshoz 

Tervező kérdés: Mit fogok tenni, hogy megalapozzam és kommunikáljam az oktatási célokat, 

rögzítsem a tanulók haladását, és elismerjem sikereiket? 

1. Általában mit teszek azért, hogy világossá tegyem az oktatási célokat és az értékelés módját? 
2. Általában mit teszek azért, hogy egyértelmű legyen a tanulóknak, hogyan értékelem őket 

(értékelési skála)? 
3. Általában milyen módon ismerem el sikereiket? 

Tervező kérdés: Hogyan fogom kialakítani és fenntartani az osztálytermi szabályokat? 

4. Mit teszek általában, hogy kialakítsam és fenntartsam az osztálytermi szabályokat? 
5. Hogyan rendezem be az osztálytermet, ahol dolgozom? 

Tervező kérdés: Mit teszek azért, hogy a diákok érdemben interakcióba lépjenek az új 

ismeretekkel? 

6. Mit teszek azért, hogy beazonosítsam a kritikus információkat? 
7. Hogyan szervezem a diákok és az új ismeretek interakcióját? 
8. Hogyan készítem elő általában az új ismereteket? 
9. Hogyan alakítom általában könnyebben emészthető részekké az új tanulási tartalmat? 
10. Hogyan segítek általában a diákoknak feldolgozni az új ismereteket? 
11. Hogyan segítek általában a diákoknak kidolgozni/feldolgozni az új ismereteket? 
12. Hogyan segítek általában a diákoknak megtanulni és felidézni az új információt? 
13. Hogyan segítek általában reflektálni a diákoknak saját tanulási tevékenységükre? 

Tervező kérdés: Hogyan fogok segíteni a diákoknak gyakorolni és elmélyíteni az új ismereteket? 

14. Hogyan foglalom össze általában előzetesen a tanulási tartalmakat? 
15. Hogyan szervezem általában a tanulókat, hogy gyakorolják és elmélyítsék a tudásukat? 
16. Hogyan hasznosítom általában a házi feladatot? 
17. Hogyan segítek a diákoknak megvizsgálni a hasonlóságokat és különbségeket az új 

tananyagban? 
18. Hogyan segítek a diákoknak megvizsgálni esetleges hibáikat indoklásukban? 
19. Hogyan segítek általában a diákoknak fejleszteni készségeiket, tanulási stratégiájukat, 

feldolgozási módszereiket? 
20. Hogyan segítek a tanulóknak felülvizsgálni tudásukat? 

Tervező kérdés: Hogyan fogom segíteni a tanulókat, hogy az új ismeretekkel kapcsolatos 

hipotéziseket alkossanak és teszteljenek? 

21. Hogyan segítek általában a diákoknak a komplex kognitív feladatok megoldásában? 
22. Mit teszek, hogy elkötelezzem a tanulókat a komplex kognitív folyamatok iránt, mint amilyen a 

hipotézisalkotás és ellenőrzés is?  
23. Milyen módon biztosítom a tanulóknak a feladatok megoldásához szükséges eszközöket, 

szakirodalmat, segítséget? 

Tervező kérdés: Mit fogok tenni, hogy a tanulók érdeklődését felkeltsem (elköteleződés 

érdekében)? 

24. Hogy ismerem fel általában, hogy a diákok érdeklődése lankad? 
25. Hogyan alkalmazok ismeretterjesztő játékokat? 
26. Hogyan növelem általában a válaszok arányát? 
27. Hogyan tartom fenn általában a közös munkához szükséges osztálylégkört? 
28. Mennyire vagyok lelkes az adott tanulási tartalommal kapcsolatban? 
29. Mit teszek azért, hogy barátságos vitát alakítsak ki? 
30. Hogyan teremtek általában lehetőséget, hogy a diákok magukról meséljenek? 
31. Általában hogyan mutatok be új, szokatlan információkat, jelenségeket? 
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Tervező kérdés: Mit tegyek, hogy észrevegyem, felismerjem a szabályok betartását, vagy annak 

hiányát? 

32. Mit teszek azért, hogy kézben tartsam a tanórai folyamatokat?  
33. Hogyan alkalmazok következményeket akkor, ha a tanulók nem fogadják el a szabályokat?  
34. Hogyan ismerem fel általában, hogy a diákok követik a szabályokat? 

Tervező kérdés: Mit tegyek, hogy eredményes kapcsolatot alakítsak ki és tartsak fenn a 

diákokkal? 

35. Mit teszek általában azért, hogy megismerjem a tanulók érdeklődését és hátterét? 
36. Hogyan alkalmazom általában a verbális és nonverbális kommunikációt, annak érdekében, 

hogy a diákok kedveljenek? 
37. Mit teszek azért, hogy objektivitást és önfegyelmet sugározzak? 

Tervező kérdés: Hogyan kommunikálom a magasabb elvárásaimat a tanulók felé? 

38. Hogyan demonstrálom az értéket és tiszteletet az alulmotivált tanulók felé? 
39. Hogyan teszek fel kérdéseket az alulmotivált tanulóknak? 
40. Hogyan értékelem az alulmotivált tanulók helytelen válaszait? 

Forrás: MARZANO 2012. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógiai – pszichológia kísérő 

szeminárium 

órai/otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

8.2. Önismeret, önreflexió, lelki 

egészség 

 

 Megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy tanári 
kompetenciáit reflektálni és fejleszteni tuja. 

 Érti és elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét a 
pedagógusgondolkodás, gyakorlat fejlesztésében. 

 Képes alkalmazni az önelemzés technikáit. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A jelöltet arra kérjük, hogy gyűjtse össze, mely tevékenységek, feladatok, helyzetek jelentik a legnagyobb 
problémát számára. Ez történhet fogalmi térkép segítségével, általánosságban megfogalmazva vagy egy 
adott tanórára vonatkoztatva. 

 A problémákat nehézségük alapján sorrendbe állítjuk, a nehézség mértékéről beszélgetést 
kezdeményezünk. 

 A problémákat az alábbi táblázatba rendezzük, és a táblázat szempontjai mentén elemezzük azokat 
pár vagy kiscsoportos munkában! 

A feladat jól előkészítheti az összefüggő gyakorlat támogatására készülő fejlődési terv készítését! 

 

Tervezendő idő 50 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

sokszorosított táblázat 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 a kezdő tanári problémák 

 a kezdés problémáinak konstruktív kezelése 

 támogatás kérés – támogatás elfogadás 

 a fejlődés tervezése, feladatai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Kezdő tanári problémák Szivák Judit 
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Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 

 

A kezdő tanár problémái 

A problémát jelentő 

tevékenység, feladat, 

helyzet 

A probléma okai 
Lehetséges 

segítségek 

Egy konkrét vállalás 

a probléma 

megoldásának 

elkezdéséhez 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógiai – pszichológia kísérő 

szeminárium 

órai/otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

8.2. Önismeret, önreflexió, lelki 

egészség 

 

 Megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy tanári 
kompetenciáit reflektálni és fejleszteni tuja. 

 Érti és elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét a 
pedagógusgondolkodás, gyakorlat fejlesztésében. 

 Képes alkalmazni az önelemzés technikáit. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatók olvassák el a mellékletben található tanácsokat, majd páros munkában kövessék az alábbi 

instrukciókat a feldolgozáshoz! 

 Válasszák ki azt a három tanácsot, amellyel a leginkább egyetért!  

 Válasszák ki azt a három tanácsot, amellyel a legkevésbé ért egyet!  

 Melyek azok a tanácsok, melyeket egy tanárjelöltnek is megfogalmazna? 

 Indokolják választásaikat! 

 Vajon milyen pedagógiai kérdéskörhöz tartozhatnak a tanácsok? 

 Fogalmazzanak meg további tanácsokat az eredményes tanítási tevékenység érdekében! 
A feladat lezárásaként kiscsoportban osszák meg indokaikat a megalkotott tanácsokkal kapcsolatban! 

 

Tervezendő idő 30 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

sokszorosított listák 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 az eredményesség szakmai és egyéni értelmezése 

 a tanácsok, „receptek” alkalmazhatósága a komplex pedagógiai helyzetek megoldásában 

 a reflektálás szerepe, jelentősége a szakmai fejlődésben 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 
 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Mennyire vagyok eredményes? Szivák Judit 
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Mennyire vagyok eredményes az alábbiakban? 

 Részesítsük a tanulót személyes figyelemben! 

 Dicsérjünk hangosan, de a hibát csak az érintettnek mondjuk! 

 Ösztönözzük a diákokat közös munkára! 

 Hagyjuk, hogy a tanulók egymásnak magyarázzanak! 

 A kommunikáció iránya legyen megfordítható! 

 Engedjük, hogy a tanulók legyenek a középpontban! 

 Szorgalmazzuk, hogy értékeljék az órát! 

 Alkalmazzunk különböző tanulási stílusokat! 

 Értékeljük és használjuk fel az ötleteiket! 

 Ne használjuk a „problémás tanuló” megnevezést! 

 Adjunk elegendő időt a gondolkodásra! 

 Vegyük figyelembe az eltérő munkastílust, vérmérsékletet! 

 Irányítás helyett ösztönzés! 

 A diákot ruházzuk fel felelősséggel! 

 Egyéni igényekhez igazított instrukció! 

 A tanulók maguk tervezzék munkájukat! 

 A tanuló választhassa meg a feladatok sorrendjét!  

 A tanulók vegyenek részt az értékelési szempontok kialakításában, reflektálhassanak saját 
munkájukra! 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógiai – pszichológia kísérő 

szeminárium 

órai/otthoni 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

5. A tanulási folyamat szervezése 

és irányítása 

 

 

 

 

8.2. Önismeret, önreflexió, lelki 

egészség 

 

 Tájékozott a szervezési módok, a hagyományos és korszerű, a 
tanári közlésen, együttműködésen és a tanuló dominanciáján 
alapuló oktatási módszerek széles körének sajátosságairól. 

 Képes tudatosan és differenciáltan alkalmazni a társas tanulás 
különböző formáit, kereteit. 

 Megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy tanári 
kompetenciáit reflektálni és fejleszteni tuja 

 Érti és elfogadja a reflektív gondolkodás jelentőségét a 
pedagógusgondolkodás, gyakorlat fejlesztésében. 

 Képes alkalmazni az önelemzés technikáit. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A hallgatók kis csoportokban fogalmazzák meg a csoportmunkával kapcsolatos álláspontjukat az alábbi 
kérdések megbeszélése mentén:  

 Milyen céllal alkalmazzuk a csoportmunkát? 

 Melyek a sikeres csoportmunka jellemzői? 

 Hogyan lehet biztosítani a csoportmunka során a valódi kooperativitást? 
A mellékletben található értékelőlapot töltsék ki a hallgatók egy olyan tanórát követően, amikor 
csoportmunkát szerveztek ( lehet hospitálás vagy saját tanóra is)! 
Tervezzék meg  ( azonos szakos párokban)a következő kooperatív munkaformát alkalmazó tanórát/ tanóra 
részletet az értékelőlap elemzésének tapasztalatai alapján! 

 

Tervezendő idő 40 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Valóban kooperatív? Szivák Judit 
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sokszorosított táblázatok 

 

Értékelési- megbeszélési szempontok 

 Mit figyelt meg a csoporttagok részvételével kapcsolatban? 

 Mit tehetne annak érdekében, hogy a részvétel kiváló legyen? 

 Mit figyelt meg a csoporttagok felelősségmegosztásával kapcsolatban? 

 Mit tehetne annak érdekében, hogy a felelősségmegosztás kiváló legyen? 

 Mit figyelt meg a csoporton belüli interakciók minőségével kapcsolatban? 

 Mit tehetne annak érdekében, hogy az interakciók minősége kiváló legyen? 

 Mit figyelt meg a csoporton belüli szerepekkel kapcsolatban? 

 Mit tehetne annak érdekében, hogy a csoporton belüli szerepek kiválóan működjenek? 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Valóban kooperatív? 

Kooperatív csoportmunkában zajló tanulás 

Dátum: ……………………………………….. Csoport: ……………………………………….. 

 Kiváló Nagyon jó Elfogadható Amatőr megoldás 

Csoporttagok 

részvétele 

minden csoporttag 

elkötelezetten dolgozott 

legalább a csoport 

háromnegyede aktív volt 

legalább a csoport fele 

képviseli és elfogadja a 

csoport gondolatait 

csak egy-két fő aktív a 

csoportban 

Felelősség 

megosztása 

a felelősség egyformán 

megosztott 

a felelősségmegosztás a legtöbb 

csoporttagot érinti 

a felelősségmegosztás a 

csoport felét érinti 

kizárólag egy-két 

személyhez kötődik 

bizalom 

Az interakciók 

minősége 

egymásra figyelés és 

konstruktivitás jellemző; 

a tagok reflektálnak 

egymás elképzeléseire, 

megbeszélik 

gondolataikat 

a tagok hozzáértően 

kommunikálnak; barátságosan 

beszélgetnek a feladatról 

néhányan valós 

interakciót folytatnak, 

figyelnek egymásra, 

néhányan másról 

beszélgetnek 

kevés interakció, rövid 

párbeszédek, vannak 

figyelmetlenek vagy 

rendetlenek 

Csoporton belüli 

szerepek 

minden tagnak jól 

körülhatárolt és 

elfogadott szerepe van; a 

csoporttagok 

végrehajtják az azokhoz 

rendelt feladatokat 

minden tagnak jól körülhatárolt 

szerepe van, de a szerepek nem 

tiszták 

vannak kijelölt szerepek, 

de nem koherens és 

világos a rendszer 

nincsenek átgondolt 

szerepek a csoportban 

Egyebek, 

megjegyzések: 
    

Forrás: LÉNÁRD–RAPOS 2009: 84.  
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógia-pszichológia tanítást kísérő 

szeminárium 

órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Ötletgyűjtés az osztályfőnöki munkához Forrás-Biró Aletta 

 

A fejlesztendő 

kompetencia  

Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. A kommunikáció, a 

szakmai együttműködés 

és a pályaidentitás  

 

 

8. Autonómia és a 

felelősségvállalás 

 Ismeri a pedagógusszerepre vonatkozó pszichológiai, szociológiai 
és pedagógiai elméleteket, a szereppel kapcsolatos különböző 
elvárásokat 

 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a 
szakmai fejlődésben. 

 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. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A félév középső szakaszának egyik órája. Az óra céljai: 

 az osztályfőnöki munkához kapcsolódó, diákként szerzett saját tapasztalatok összevetése a gyakorlat 
során megszerezhető tapasztalatokkal, a hallgatók ezirányú proaktív viselkedésének előmozdítása 

 az osztályfőnöki tevékenységek összekapcsolása a tanári kompetenciákkal 
Feladat: (ezt már a mindenki iskolája kapcsán csinálják, nagyon klassz egyébként, de lehetne  más hangsúlyt 

tenni a tárgy nézőpontjából) 

A csoport minden tagja visszagondol a saját középiskolás éveire, és megfogalmaz egy gondolatot a 

következő kérdésre: Mit csinált az osztályfőnöke? (értve ezen: milyen osztályfőnöki tevékenységek maradtak 

emlékezetesek, tűntek jellemzőnek). Ezt az egy gondolatot mindenki elmondja a csoportban. 

Kis csoportokban (3-4 fő) összegyűjtik azokat a tevékenységeket, amelyekkel találkoztak vagy találkozni 

fognak az összefüggő gyakorlat során. Ezeket a tevékenységeket közös felületen megjelenítjük (tacepao 

vagy kivetítő).  

Kiscsoportban számba veszik azokat az osztályfőnöki tevékenységeket, amelyeket nagy valószínűséggel 

meg tudnak tapasztalni a gyakorlat során és hozzárendelik a tanári kompetenciákat.  
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Tervezendő idő 40 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Ez a gyakorlat hozzávetőleg 15 fős létszámig működik, nagyobb csoportnál az első részt is bontani 

érdemes. Számítógép és kivetítő vagy csomagolópapír és filctollak szükségesek.  

 

Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógia-pszichológia tanítást kísérő szeminárium órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Lépésről lépésre. Pulay Klára 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag 

alapján) 

4. A pedagógiai folyamat tervezése 
 
 
7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés és a pályaidentitás 
 

Ezen kívül az egyéni választásnak 
megfelelően bármely más kompetencia  

 A szakképzett tanár fontosnak tartja az alapos 
felkészülést, tervezést és a rugalmas megvalósítást. 

 

 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás 
szerepéről a szakmai fejlődésben. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A kurzus első harmadában, a kompetenciák tartalmi megismerését és értelmezését követően.  

Az óra céljai: 

 az egyes kompetenciákhoz kapcsolódó személyes ellenállások felszínre hozása, majd azok 
csökkentése. 

 annak megtapasztalása, hogy a kompetenciák elsajátítása apró, konkrét lépések 
egymásutániságában valósítható meg 

 a hallgatók inspirációt kapjanak egymástól konkrét lépések megtételéhez. 
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Feladat: 

Minden hallgató kiválasztja a nyolc kompetencia közül azt az egyet, amiben legkevésbé érzi magát 

felkészültnek, amiben a leginkább igényelné a csoport támogatását. Párokat alakítva (lehetőség 

szerint az azonos kompetenciát választók alkossanak egy-egy párt) végiggondolják, hogy milyen külső 

és belső tényezők akadályozzák őket abban, hogy ezen a területen fejlődni tudjanak, ezeket a 

tényezőket feljegyzik.  

Ezt követően mindenki egyénileg kitölti az Önértékelő lapnak (ezt mellékélni kellene) az adott 

kompetenciára vonatkozó szakaszát, és kiválaszt belőle egyetlen olyan önértékelési szempontot, 

amiben viszonylag alacsony pontszámot ért el, nehézséget jelent a számára az abban való előre 

lépés, ugyanakkor fontosnak és időszerűnek tartja az abban való előrelépést.  

Ezután két hallgató igénybe veheti a csoport támogatását. Természetesen az előzetesen megbeszélt 

formában az egész csoport hozzájárul ahhoz, hogy tisztázó, feltáró kérdéseik és ötleteik alapján a 

hallgató meghatározzon saját magának egyetlen olyan, egészen konkrét feladatot, tevékenységet, 

ami segíti előre lépését, és aminek a következő alkalomig való megvalósítását reálisnak tartja. 

A hallgatók igénye szerint a csoport támogatását következő alkalommal mások is igénybe vehetik.   

 

Tervezendő idő 90 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A feladatra természetesen csak akkor kerülhet sor, ha a csoportban olyan légkör alakult ki, hogy a 

hallgató szívesen és önként kéri a csoport támogatását. 

 

Értékelési szempontok 

- az adott hallgató, miben és mennyire érzi hasznosnak a csoport támogatását. 
- milyen, az óra elején feljegyzett, akadályozó tényezők szűnhetnek meg, ha sikerül 

megvalósítani a kitűzött feladatot?    

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Egy alkalommal nem érdemes kettőnél több hallgatót ily módon segíteni, mert felületessé válhat a 

támogatás. Nagyon fontos, hogy a támogatott hallgató a következő alkalommal reflektáljon a 

csoportnak megszerzett tapasztalataira, élményeire    
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Az összefüggő egyéni gyakorlatot kísérő 

pedagógia-pszichológia szeminárium 

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

2. kompetencia 
 
 
 
 
 
 
7. kompetencia 

 Ismeri a csoportok és a tanulók társas helyzetére vonatkozó 
fontosabb feltáró módszereket, a közösség kialakítását, 
fejlesztését elősegítő pedagógiai módszereket 

 Képes a konfliktusok hatékony kezelésére. 

 Belátja, hogy a konfliktusok is a közösségi élethez tartozhatnak. 

  

 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a 
szakmai fejlődésben 

 Képes pedagógiai tapasztalatai és nézetei reflektív 
értelmezésére, elemzésére, értékelésére. 

 Pedagógiai munkájában felmerülő problémákhoz képes adekvát 
szakirodalmat keresni, felhasználni.  

 Jól tájékozódik a pedagógiai és szaktárgyi szakirodalomban, 
képes elemezni, értelmezni e területek kutatási, fejlesztési 
eredményeit. 

 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.  

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

(A gyakorlat első részét egy online feladat jelenti (online feladatgyűjteménybe beemelve): 

Hospitáláskor figyeljenek a hirtelen adódó problémahelyzetekre, gyors döntést igénylő szituációkra és 

gyűjtsék ezeket egy naplóban! Jegyezzék fel, hogy 

 kik voltak a helyzetben résztvevők, 

 mi volt a döntési helyzet, hogyan lehet megfogalmazni  

 milyen döntést hozott a tanár  

 hogyan értékeli ezt a döntést 

 hogyan lehetett volna még eljárni, milyen alternatívák lettek volna még 

 a hallgató mit tett volna?) 
A fenti online gyakorlatot a következő offline gyakorlat kövesse (szemináriumi órába építve): 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Gyors döntések Seresné Busi Etelka 
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A hallgatók kiscsoportos keretben gyűjtsék össze és beszéljék meg, hogy tanítási gyakorlatuk során milyen 

esetekben kellett gyors döntéseket hozniuk? Elevenítsék fel, hogy milyen érzések, gondolatok játszódtak le 

bennük az adott szituációk során! 

Beszéljék meg, hogy milyen megoldásokra jutottak, mi történt a döntés után! 

Utólag hogyan rendeznék az adott helyzetet? Dolgozzanak ki megoldási módokat kiscsoportos formában! 

 

Variáció 1. a teljes szemináriumi csoport brainstormingol a közösbe hozott döntési szituációk megoldási 

módjairól. 

Variáció 2. a hallgatók a tanítási gyakorlatuk alatti, saját döntési helyzeteikről is vezethetnek naplót, a 

következő struktúrában feljegyezve:  

 Kik voltak a helyzetben résztvevők, 

 mi volt a döntési helyzet, hogyan lehet megfogalmazni  

 milyen döntést hozott és ennek hátterében mi állt (miért döntött éppen így) 

 visszatekintve hogyan értékeli  

 hogyan lehetett volna még eljárni, milyen alternatívák lettek volna még 

 most hogyan döntene és miért. 

 

Tervezendő idő 30-45 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

3 fős csoportok, A/4-es lapok 

 

Értékelési szempontok 

 a megoldási módok átgondolásának mélysége, kidolgozottsága, sokfélesége 

 a teljes csoport a javasolt megoldási módokat sorba állíthatja aszerint, hogy melyiket tartja a 
legmegfelelőbbnek, illetve hogy melyik milyen kimenethez vezethet   

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógia-pszichológia tanítást kísérő 

szeminárium   

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanuló személyiségének 
fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesítése 
 
 
8. Autonómia és a 
felelősségvállalás 

 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.   

 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.   

 Ismeretekkel  rendelkezik  a  reflektív gondolkodás  szerepéről  a  
szakmai  fejlődésben. 

 Szakmai szituációkban képes szakszerű, közérthető, nyílt és  
hiteles kommunikációra: a pedagógiai folyamatok és a tanulók 
értékelése területén.   

 

 A végzett tanár önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak 
tanításával, tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó 
szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források 
alapján megfelelő válaszok kidolgozására. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Feladat: 
A félév második harmadában a portfólió készítés támogatása az iskolai gyakorlathoz kötődő feladattal: 
 

 A tanárjelöltek párokban dolgoznak, a tanítási gyakorlatuk során már elkészített és megíratott kis és 
nagydolgozatok mintáit (vagy esetleg kijavított példányait) hozzák magukkal. 

 Összevetik és megbeszélik, hogy a formai követelményeknek megfelelnek-e a feladatlapok?  

 Indokolják a tartalmi elemeket! 

 Megvitatják és összehasonlítják a pontozás (értékelés) szempontjait! (Ponthatárok és a Pedagógiai 
Program értékelési előírásai, a csoport teljesítménye és az elvárások összhangja, egyéni 
(differenciált) értékelési formák gyakorlata) 

 Összegzik a tapasztalataikat, megfogalmazzák a lehetséges anomáliákat, tanácsot kérnek, adnak 
egymásnak. 

 Portfólió dokumentum lehet: két dolgozat tapasztalatainak az összevetése. 
 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Értékelés Vincze Beatrix 
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Tervezendő idő 60 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

- 

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

 a mérés, értékelés kompetenciák alakulása a végzős tanár szintjén 

 mennyiben van jelen a differenciált értékelés 

 milyen ötletes számonkérési formákat ismer, alkalmaz 

 hogyan és mivel segíti mentora   

 hasznos ötletek, rugalmas, kreatív, reflektív gyakorlatok 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Hunyady Györgyné, M. Nádasi Mária (2004): Osztályzás? Szöveges értékelés? 

Dinasztia Kiadó.  

 

 
 
 

 
  

http://bookline.hu/szerzo/hunyady-gyorgyne/68330
http://bookline.hu/szerzo/m--nadasi-maria/63399


 

 

200 

 

Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógia-pszichológia tanítást kísérő 

szeminárium 

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés és a pályaidentitás  
8. Autonómia és a 
felelősségvállalás 

 Ismeretekkel  rendelkezik  a  reflektív gondolkodás  szerepéről  a  
szakmai  fejlődésben. 

 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. 

 A végzett tanár önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak 
tanításával, tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó 
szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források 
alapján megfelelő válaszok kidolgozására. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A félév első harmadának egyik órája. Az óra céljai: 

 a tanári kompetenciák tartalmi értelmezése az összefüggő gyakorlatot végző hallgató nézőpontjából, 

 szempontok gyűjtése a kompetenciák tartalmai elemzéséhez 

 a kompetenciák kapcsolódásának elemezése 
Feladat: 
A 8 tanári kompetencia rendeleti szövegének önálló elolvasása után mindenki önállóan jelölje be azt a 3 
kompetenciát, amit kihagyna. Majd ezt követően jelölje meg azt a hármat, amit mindenképp benntartana. Az 
egyéni munka után kiscsoportban válasszak ki azt a 3 kompetenciát, amit képviselnek, majd egy 
csoportszintű vitában. Továbbá készüljenek fel a vitára (érvek, ellenérvek gyűjtése). A vita témája: Mely 
kompetenciák elsődlegesen fontosak a tanárképzés számára? 
A vitát többféleképp szervezhetjük, változó szereplőkkel, vagy állandó tagokkal. 

 

Tervezendő idő 25-30 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A hallgatók a kétszeri szelektálás kapcsán megélhetik, hogy minden kompetencia fontos képzés, a 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Tanári kompetenciák léghajóban Rapos Nóra 
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felkészülés szempontjából, így maguk érvelnek ezek fontossága mellett. Erre jól lehet építeni a szakmai 
fejlődés tervezésénél és a saját portfóliójuk építésénél. 

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

- Mit volt könnyebb: kihagyni három kompetenciát, vagy benntartani? Miért? 
- A választott kompetenciák áttekintése: mi maradt bent és mi esett ki a kiscsoportok/vita szintjén. Miért? 
- Melyek voltak a vitában elhangzó megfontolásra érdemes érvek? 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Mellékletek:  
1. sz. melléklet: Tanári kompetenciák – osztatlan képzés  

(Az emberi erőforrások minisztere 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelete a tanári felkészítés közös követelményeiről 

és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről) 

 

A tanárképzésben megszerezhető tanári tudás, készségek, képességek: 

 a tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése területén 

 a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén 

 a szakmódszertani és a szaktárgyi tudás területén 

 a pedagógiai folyamat tervezése területén   

 a tanulás támogatása, szervezése és irányítása területén 

 a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén   

 a kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás területén 

 az autonómia és a felelősségvállalás területén 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógia-pszichológia tanítást kísérő 

szeminárium 

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés és a pályaidentitás  
 
 
 
 
8. Autonómia és a 
felelősségvállalás 

 Ismeretekkel  rendelkezik  a  reflektív gondolkodás  szerepéről  a  
szakmai  fejlődésben. 

 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. 

 A végzett tanár önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak 
tanításával, tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó 
szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források 
alapján megfelelő válaszok kidolgozására. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A félév első harmadának egyik órája. Az óra céljai: 

 a tanári kompetenciák tartalmi értelmezése az összefüggő gyakorlatot végző hallgató nézőpontjából, 

 a kompetenciák kapcsolódásának elemezése 
Feladat: 

 Egy kompetencia kiválasztása a rendeletben meghatározott 8 kompetenciából. 
1) Irányított választás. A szeminárium vezetője választ 2-3 kompetenciát, amiből mindenki választ 
egyet személyesen. 
2) Egyéni választás. Ebben az esetben a választás szempontja legyen személyes (fontos neki, most 
a gyakorlaton; úgy érzi, ebben van szüksége a legnagyobb támogatásra; ebben érzi magát 
sikeresnek, stb). 

 Gondolja végig egyénileg, hogy a végzős (levelezős csoport esetén a diplomás) pedagógus szerinte 
mire lesz felkészült e kompetencia terén (ismeret, képesség, attitűd bontás csak alternatívaként 
ajánlott). 

 Ha elkészültek az egyéni elemzések párban beszéljék meg a listákat 1) irányított választás esetén az 
azonosak kerüljenek párba, kiscsoportba. 2) Egyéni választás esetén is érdemes törekedni az azonos 
témák feldolgozására először kiscsoportban. 

 A párban, kiscsoportban történő megbeszélés után az ELTE részletes kompetencia listájának 
áttekintése kiscsoportban. Szempont: Mi szerepelt? Mivel egészíteni ki? Mivel ért egyet és mivel nem? 
Miért? 

 Kooperatív munkában más kompetenciák megismerése. 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Egy kompetencia értelmezése Rapos Nóra 
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 Egyéni munka: Egy példa arra nézve, hogy miképp tudná bizonyítani a portfólióban e kompetenciája 
fejlődését. 

 Plenáris megbeszélés 

 

Tervezendő idő 90 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A feladat célja nem valamiféle nem létező sztenderd felállítása, csupán annak bemutatása, hogy a 
kompetenciák különböző személyeknél különböző módon és eltérő utakon fejlődnek. A kompetenciák nem 
egyszerre fejlődnek, azok tartalmától, területeitől függően az életpálya egyes szakaszain másképp játszanak 
szerepet a szakmai fejlődésben. 

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

 az egyes kompetenciák alakulása a végzős tanár szintjén 

 a kezdő pedagógus nehézségei a kompetenciákhoz kapcsolódóan 

 sztenderdizálás előnye – hátránya, lehetőségei 

 indikátorok szerepe 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógia-pszichológia tanítást kísérő 

szeminárium  osztott képzésben 

Pedagógusként az iskola világában – 

osztatlan képzésben 

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanuló személyiségének 
fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesítése 
7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés és a pályaidentitás  
8. Autonómia és a 
felelősségvállalás 

 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.   

 Szakmai műveltségét nem tekinti állandónak, kész a folyamatos 
szaktudományi, szakmódszertani és neveléstudományi 
megújulásra.   

 Nyitott a pedagógiai tevékenységére vonatkozó építő kritikára.   

 Ismeretekkel  rendelkezik  a  reflektív gondolkodás  szerepéről  a  
szakmai  fejlődésben. 

 Szakmai  szituációkban  képes  szakszerű,  közérthető,  nyílt  és  
hiteles kommunikációra. 

 A végzett tanár önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak 
tanításával, tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó 
szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források 
alapján megfelelő válaszok kidolgozására. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A félév első harmadának egyik órája. Az óra céljai: 

 az egyéni fejlődési terv funkciójának és szerepének megértése a szakmai fejlődésben 

 egyéni fejlődési terv felépítésének megismerése 

 célok megfogalmazása – SMART cél megismerése 
Feladat: 

 Diagnosztizálás céljából az Önértékelő lap kitöltése egyénileg 
(http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztender
djei.pdf 73-77.o.) 

 Az diagnózis megbeszélése párban 

 A fejlődési terv egy lehetséges változatának megismertetése - előadás  

 SMART cél – rövid előadás 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Fejlődési terv megbeszélése mentorral Rapos Nóra 

http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.pdf%2073-77.o
http://www.epednet.ektf.hu/eredmenyek/a_pedagogussa_valas_es_a_szakmai_fejlodes_sztenderdjei.pdf%2073-77.o
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 A saját diagnózis alapján fejlődési terv vázlat készítése. Mivel már megkezdte az egyéni összefüggő 
gyakorlatát, van elsődleges képe az intézményről és ismeri a mentorát, így a fejlődési tervét e konkrét 
kontextusra értelmezve gondolja végig. 

 Párokban (egy tanárjelölt – egy képzeletbeli mentor) mutassa be a mentorának a tervét. A mentor 
szerepet vállaló hallgató kérdésekkel segítse a jelöltet. Majd csere. 

 

Tervezendő idő 90 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

 

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

 az egyes kompetenciák alakulása a végzős tanár szintjén 

 mennyiben tekinthetők a megfogalmazott célok SMART célnak 

 milyen tevékenységeket tudott kapcsolni a megnevezett célokhoz 

 a mentorok milyennek látták a kialakított terveket 

 megvalósíthatóság 

 másik munkájában volt-e számára hasznos ötlet 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógia-pszichológia tanítást kísérő 

szeminárium 

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

4. A pedagógiai folyamat tervezése 
5. A tanulás támogatása, 
szervezése és irányítása  
7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés és a pályaidentitás  
8. Autonómia és a 
felelősségvállalás 

 Ismeri a tanulásszervezés módjairól és a tanulói munka különféle 
formáiról kialakított elméleteket, az oktatási módszerekre és 
eszközökre, azok csoportosítására és kiválasztására vonatkozó 
nézeteket, az egyes oktatási módszerek és módszerkombinációk 
alkalmazásának előnyeit, hátrányait, nehézségeit, várható 
eredményeit. 

 Ismeri az egyes oktatási módszerek és módszerkombinációk 
alkalmazásának előnyeit, hátrányait, nehézségeit, s az 
eredményes megvalósításuk szakmai feltételeit, technikáit 

 Ismeretekkel  rendelkezik  a  reflektív gondolkodás  szerepéről  a  
szakmai  fejlődésben. 

 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. 

 A végzett tanár önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak 
tanításával, tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó 
szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források 
alapján megfelelő válaszok kidolgozására. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A félév második harmadának egyik órája. Az óra céljai: 

 a tanári kompetenciák tartalmi értelmezését követően azok elemzésben, értékelésben játszott 
szerepének kipróbálása, megértése 

 a pedagógiai munka elemzésnek gyakorlása 

 szakszöveg alkotás 
Feladat: 
Kis csoportban megfigyelőként, értékelőként vesznek részt egy kolléga óráján. A szempontok két 
kompetencia köré csoportosulnak:  

o 4. A pedagógiai folyamat tervezése 
o 5. A tanulás támogatása, szervezése és irányítása  

 Először kis csoportban szempontokat gyűjtenek e két témához a hallgatók 

 Kiegészíthetik szempontjaikat korábbi anyagaik alapján  

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

A tanárki kompetenciák elemzése egy tanítási órához 

kötődően 

Rapos Nóra 
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 Film megnézése: 
 https://www.youtube.com/watch?v=ZPRUhtklYGs&feature=player_embedde 

 Kiscsoportban elemzés megbeszélése  

 Szöveges visszajelzés készítése a kollégának, majd felolvasása a csoport egésze előtt 

 

Tervezendő idő 60 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

A szöveg megírása nagyon lényeges. 

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

 mi okozott nehézséget az elemzésben 

 mi okozott nehézséget a szöveg megfogalmazásában 

 milyen tanulságai vannak az elemzésnek a saját gyakorlatukra nézve 

 milyen tanulságai vannak az elemzésnek portfólió megírására nézve 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

 

 
  

https://www.youtube.com/watch?v=ZPRUhtklYGs&feature=player_embedde


 

 

208 

 

Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógia-pszichológia tanítást kísérő 

szeminárium 

órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés és a pályaidentitás  
8. Autonómia és a 
felelősségvállalás 

 Ismeri a tanulásszervezés módjairól és a tanulói munka különféle 
formáiról kialakított elméleteket, az oktatási módszerekre és 
eszközökre, azok csoportosítására és kiválaszatására vonatkozó 
nézeteket, az egyes oktatási módszerek és módszerkombinációk 
alkalmazásának előnyeit, hátrányait, nehézségeit, várható 
eredményeit. 

 Ismeri az egyes oktatási módszerek és módszerkombinációk 
alkalmazásának előnyeit, hátrányait, nehézségeit, s az 
eredményes megvalósításuk szakmai feltételeit, technikáit 

 Ismeretekkel rendelkezik  a reflektív gondolkodás  szerepéről a 
szakmai fejlődésben. 

 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. 

 A végzett tanár önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak 
tanításával, tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó 
szakmai kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források 
alapján megfelelő válaszok kidolgozására. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A félév második harmadának egyik órája. Az óra céljai: 

 a pedagógiai szituációk leírásának és elemzésnek lehetséges szempontsorainak megalkotása, 
megismerése 

 esetelemzés módszertanának kipróbálása 

 szakszöveg alkotás 
Feladat: 

 Kis gondolják végig, milyen szempontjai lehetnek egy pedagógiai szituáció elemzésnek 

 Közös megbeszélés - egy közös szempontsor elfogadása, táblán rögzítve 

 Szituáció önálló elemzése (Mit tenne ebben a helyzetbe? Miért? Mi a célja ezzel a megoldással?) - 
párban megbeszélés – közös megbeszélése 

 Egy elméleti rendszer megismerése az esetelemzéshez 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Egy eset Rapos Nóra 
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Elemzési szempontsor (Griffiths és Tann, 1992 idézi Szivák, 2003, 10.o.) 

1. a nevelési-oktatási probléma felismerése 
2. a probléma meghatározása (azonosítása) és lebontása 
3. a probléma elemzése, elsősorban az okok feltárásával 
4. megoldási módok felállítása 
5. az optimális megoldás kiválasztása olyan módon, hogy a választás a hasonló, szokásos 

szituációkat és az új helyzet egyedi vonásait is figyelembe veszi 
6. a szándékolt és nem szándékolt következmények átgondolása. 

 Különbségek, azonosságok keresése 

 

Tervezendő idő 60 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

 

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

 mi okozott nehézséget az elemzésben 

 mi okozott nehézséget a szöveg megfogalmazásában 

 milyen tanulságai vannak az elemzésnek a saját gyakorlatukra nézve 

 milyen tanulságai vannak az elemzésnek portfólió megírására nézve 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Pedagógia-pszichológia tanítást kísérő 

szeminárium 

órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Kit mi zavar és hogyan kezeljük?  Füzi Virág 

 

A fejlesztendő 

kompetencia  

Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanulói személyiség 

fejlesztése 

 

2. Szakmai 

együttműködés és 

kommunikáció 

 az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel elősegíteni a 
tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi fejlődését 

 a tanulókkal, a szülőkkel, az iskolai közösséggel, a társszervezetekkel 
és kutató-fejlesztő intézményekkel történő együttműködés, a velük való 
hatékony kommunikáció 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A gyakorlat célja: 

 tanítási gyakorlat során tapasztalt tanulói viselkedések feltárása 

 tapasztalatok megosztása 

 zavaró viselkedések kezelésének módjai, kommunikáció 
 

Feladat: 

A hallgatók 3 fős csoportokat alkotnak, és az a feladatuk, hogy gyűjtsenek minél több viselkedést, amivel 

a diákok zavarhatják a tanóra menetét (pl: a diák mást csinál, nincs felszerelése, bekiabálja  a megoldást, 

mindenből viccet csinál, eszik, késik, nyomkodja a telefonját, nyelvórán magyarul beszél…stb). A zavaró 

viselkedéseket felírjuk a táblára, és ezután mindegyik zavaró viselkedésre egyenként lehetett szavazni, 

így megkapjuk h mely viselkedések zavarják a legtöbb tanárjelöltet. Ezután megoldási módokról, 

javaslatokról, bevált módszerekről lehet ötletelni, megbeszélni ki hogyan kezeli ezeket a helyzeteket. 

 

Tervezendő 

idő 

25-30 perc 
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Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Tanári hatékonyságfejlesztő tréning órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés és a pályaidentitás  
 

 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás  szerepéről  a 
szakmai fejlődésben. 

 Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit, és ezen 
a téren önmagát fejleszteni. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A tréning folyamatának közepén. Az óra céljai: 

 saját bőrön megtapasztalni játékos formában az önbeteljesítő jóslat működését 

 ráébredni a kirekesztő folyamatok működésére 

 az érzelmek tudatosításán keresztül megfogalmazni, mit okozhat egy-egy diákban az önbeteljesítő jóslat 
Feladat: 
A hallgatók véletlenszerűen szerveződnek csoportokba (pl.: különböző teacímkék kalapból való húzása 
szerint). A csoportoknak az a feladata, pl. gyűjtsenek olyan művészeti alkotásokat (regény, film, zene, 
színház, vers, szobor), amelyek a tolerancia témakörével foglalkoznak. Mielőtt belekezdenének, minden 
hallgató homlokára ragasszunk egy 5x2 cm-es címkét, anélkül, hogy az illető tudná, mi van rá írva. Kiemeljük, 
hogy a feladat megvalósítása során a címke szövegének megfelelően kell kezelniük egymást. Például, ha 
valakinek a lusta feliratú címke került a homlokára, akkor úgy kell vele bánni, mintha mindig lusta lenne (a 
címkén szereplő szót nem lehet használni). A feladat megoldására 15 percet szánunk. A feladat végén lehet 
találgatni, hogy kinek milyen szó van a saját címkéjére írva, de a játéknak nem ez a fő célkitűzése. A játék 
legfontosabb, tanulságokat összegző részét az értékelés részben foglaljuk össze. 

 

Tervezendő idő 30-35 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

14-18 fő. Csoportképzéshez a hallgatói létszámnak megfelelő számú teacímke. A létszámnak megfelelő 
homlokra ragasztható, előre feliratozott matrica (domináns, okos, buta, szorgalmas, lusta, kreatív, humoros, 
ötletes stb. iskolai közegben jellemző címkékkel). Papír, toll a gyűjtőmunkához. 

 

Értékelési szempontok 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Címkék Somogyi Mónika 
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Közös megbeszélés szempontjai: Kérdezzük meg, hogy kitalálták-e címkéjük szövegét, majd folytassuk a 

következő kérdésekkel: 

 Hogyan érezték magukat a játék ideje alatt? 

 Nehéz volt a címkének megfelelően kezelni az embereket?  

 Volt-e olyan személy, aki "bizonyítani" akart, például a szellemes elkezdett vicceket mondani, és 
magabiztosabban viselkedni. Segített-e a lusta a többieknek? 

 Milyen címkéket ragaszthatnak a tanárok/gyerekek egymásra az iskolában? Hogyan hatnak ezek, és 
hogyan befolyásolják a viselkedést/tanulást/motivációt? 

 Az iskolában éltek-e meg hasonló címkézést a hallgatók, mesélje el, akinek van kedve? 
 

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Vigyázzunk, hogy kire, milyen címkét ragasztunk. Ha valaki a mindennapi életben lusta, akkor ne az ilyen 

feliratú címkét rakjuk rá. A játék célja nem az, hogy a csoport tagjairól alkotott személyes véleményeket 

felszínre hozza. Ez destruktív és kerülendő. Figyeljünk, mert a játék erős indulatokat ébreszthet. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Tanári hatékonyságfejlesztő tréning órai 

 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanuló személyiségének 
fejlesztése, az egyéni bánásmód 
érvényesítése területén 
7. A kommunikáció, a szakmai 
együttműködés és a pályaidentitás  

 Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes. 
 

 Ismeretekkel  rendelkezik  a  reflektív gondolkodás  szerepéről  a 
szakmai fejlődésben. 

 Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit, és ezen a 
téren önmagát fejleszteni. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

Cél:    
Annak tudatosítása, hogy az előítéleteink mennyiben akadályozzák a másokkal való kooperációt. A „fekete-
fehér” (jó/rossz) látásmód leegyszerűsítő (téves következtetéseket eredményező) volta.  
Feladat: 
Egyéni munkában a hallgatók feladata, hogy képzeljenek el egy személyt, akit nem szeretnek (utálnak, 
haragszanak rá, vagy konfliktusuk volt vele). Ez a személy ne egy szeretett barát legyen! Írják le ennek a 
személynek öt ellenszenves tulajdonságát. Ha ezzel kész vannak, írják le öt saját tulajdonságukat, amelyre 
büszkék! Eztán keressenek az első listából (másik személy rossz tulajdonságai) legalább egy olyat, ami 
(legalább egy kicsit) rájuk is jellemző! Eztán a második listából (saját jó tulajdonságok) keressenek legalább 
egy olyat, ami a másik személyre is jellemző (legalább egy kicsit). 

 

Tervezendő idő 30 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

14-18 fő. Papír, írószer. 

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai: „Más szemében a szálkát is…” hajlandóságának tudatosítása. Annak 
kiemelése, hogy egy-egy ellenszenves tulajdonság miatt az egész személyt elutasíthatjuk (holdudvarhatás). 
A hasonlóságok felfedezése magunk és mások között. 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Más szemében a szálkát is Somogyi Mónika 
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Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

Továbbfejlesztés:  
Lehet olyan tulajdonságokat is keresni, amilyen szeretne lenni a hallgató, és végiggondolni, ezek közül van-

e olyan, ami a „nemszeretem” személyre is jellemző. Sőt, azt végiggondolni, milyen olyan tulajdonsága van 

neki, amit szeretne a hallgató is birtokolni. 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Tanári hatékonyságfejlesztő tréning TANO-116 órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Egy közlés „befogadása”Villám helyzetgyakorlat Pulay Klára 

 

A fejlesztendő 

kompetencia  

Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. A kommunikáció, a 

szakmai együttműködés 

és a pályaidentitás 

2. A tanulói csoportok, 

közösségek 

alakulásának segítése, 

fejlesztése  

 Szakmaiszituációkbanképes szakszerű, közérthető, nyílt és hiteles 
kommunikációra diákokkal. 

 Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit, és ezen a téren 
önmagát fejleszteni. 

 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai  
fejlődésben.  

 Képes a konfliktusok hatékony kezelésére. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A tréning folyamatának második felében. Az óra céljai: 

 a hallgatók megtapasztalhassák, hogy egy közlés több üzenetet rejt magában, és hogy a 
kommunikáció aszerint folytatódik, hogy a címzett melyik üzenetre reagál. 

 megfigyelhessék és tudatosíthassák magukban, hogy egy-egy iskolai szituációban a közlések melyik 
oldalára hajlamosak inkább figyelni, s hogy ennek milyen szerepe lehet az iskolai konfliktusok 
generálásában, illetve hatékony kezelésében. 

Feladat: 

Ismertetünk a hallgatók számára egy olyan, megtörtént iskolai szituációt, amelyben egy diák váratlan 

megjegyzése konfliktust okozott tanár és diák között. A kirobbanó konfliktust nem ismertetjük a hallgatókkal, 

ehelyett a csoport több tagja felvéve a tanár szerepét eljátssza a szituációt úgy, hogy egymás után sorban 

reagál a diák szerepébe bújt hallgató első verbális közlésére, de csak egyetlen közlés erejéig. A diák minden 

egyes „tanári” üzenetre természetesen azonnal reagál, szintén egyetlen verbális vagy nonverbális üzenettel, 

majd azt is elmondja, hogyan hatott rá az adott tanár közlése, miért úgy reagált, ahogyan.    

. 

 



 

 

217 

Tervezendő idő 30-35 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

 A feladat akkor működik jól, ha legalább 6-8 csoporttag eljátssza a tanár szerepét, de mindig a diák 

szerepét játszó hallgatónak kell éreznie, hogy képes-e még érzelmileg reagálni újabb „tanárokra”  

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

 mi mindent üzenhetett a „diák” közlésével? 

 az egyes „tanárok” a közlés melyik üzenetére reagáltak?   

 hogyan befolyásolta a „diák” viselkedését a tanár reagálása?  

 milyen kommunikációs zavart okozhat, ha fogadó a küldő szándékától eltérő üzenetre reagál?  

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

A feladatra csak akkor kerülhet sor, ha már kialakult a biztonságos csoportlégkör, és már szocializálódtak a 

csoporttagok a szerepfelvételre, és az ítéletmentes kommunikációra. Nagyon fontos, hogy a csoportvezető 

figyeljen arra, hogy megfelelő védelemben részesüljön minden csoporttag, aki vállalta a tanár szerepet.    
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Tanári hatékonyságfejlesztő tréning 

TANO-116 

órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

A „tárgyi fül”, azaz, miről is van szó?     Pulay Klára 

 

A fejlesztendő kompetencia  Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

7. A kommunikáció, a szakmai 

együttműködés és a 

pályaidentitás 

 

2. A tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése  

 

 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. 

 Képes felismerni, értelmezni kommunikációs nehézségeit, és 
ezen a téren önmagát fejleszteni. 

 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről 
a szakmai  fejlődésében.  

 Képes a konfliktusok hatékony kezelésére. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A tréning folyamatának második felében. Az óra céljai: 

 a hallgatók tudatosítsák magukban hogy a közlések rejtett üzenetei, milyen kommunikációs 
zavarokhoz, konfliktusokhoz vezethetnek  

 gyakorlatot szerezhessenek abban, hogyan lehet a rejtett üzenetek tudatosításával, és az azokra 
való nyílt reagálással elejét lehet venni bizonyos kommunikációs zavaroknak, konfliktusoknak. 

Feladat: 

A feladat alapja két olyan családi életből vett szituáció, amely főleg párbeszédből áll, és mindkét esetben 

kudarcba fullad a kommunikáció, illetve konfliktussal végződik. A hallgatók elolvassák ezeket a 

történeteket. 

A feladat első lépéseként a hallgatók a szöveget elemezve rájönnek, hogy kommunikációpszichológiai 

szempontból mi a közös a két történetben: mindkét esetben a rejtett kapcsolati konfliktust tartalmi szintre 

helyezték a résztvevők, „tárgyi fülükkel” kommunikáltak.  Második lépésben a hallgatók 4-5 fős 

kiscsoportban dolgoznak tovább. Feladatuk, hogy alkossanak olyan rövid iskolai helyzetben létrejött 

párbeszédet, kis történetet, amelyben ugyanez a kommunikációs zavar vezet konfliktushoz akár tanár és 

diák akár tanár és bármely más iskolai szereplő között.  
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A harmadik lépésben mindhárom csoport bemutatja, eljátssza a szituációt, majd a megbeszélés során 

mindhárom beszélgetést úgy alakítjuk, hogy segítsük a rejtett üzenetek felszínre kerülését, ezzel 

megszüntetve a kommunikációs zavart. 

 

Tervezendő 

idő 

45-50 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

 Két családi „történet”, amit papíron megkapnak a csoporttagok (ezt jó volna mellékelni). Három 4-5 fős 

kis csoport. 

 

Értékelési szempontok 

Közös megbeszélés szempontjai 

 a közlések tárgyi és kapcsolati oldalának a felfedése. 

 milyen okai vannak annak, hogy rejtve marad a közlés kapcsolati oldala? 

 a kapcsolati oldal elrejtésének lehet-e oka az önmegnyilvánulási oldal rejtegetése? 

 a saját tanár szerep felfogásunk hogyan játszik szerepet a „tárgyi fülünk” megerősödésében, vagy 
rejtett üzenetek küldésében? 

 mikor és hogyan lehetne a rejtett üzenetet nyílttá tenni?   

 milyen következményei lehetnek a rejtett üzenet felfedésének? 

 ki milyen helyzetben szokott így kommunikálni?  

 

Egyéb (ajánlás a felhasználáshoz, szakirodalom, stb): 

.    
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Tanári hatékonyság fejlesztése 

tréning 

órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Elfogadás-elutasítás Füzi Virág 

 

A fejlesztendő 

kompetencia  

Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

1. A tanulói személyiség 
fejlesztése 

2. Szakmai 
együttműködés és 
kommunikáció 

 az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre tekintettel 
elősegíteni a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi 
fejlődését 

 a tanulókkal, a szülőkkel, az iskolai közösséggel, a 
társszervezetekkel és kutató-fejlesztő intézményekkel történő 
együttműködés, a velük való hatékony kommunikáció 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A gyakorlat célja: 

 Tanulókkal kapcsolatos előítéletek felismerése, feltárása 

 Tanulókkal kapcsolatos előítéletek kezelése, elfogadás, empátia 
Feladat: 

Alkossatok párokat, egyezzetek meg, ki kezd! 3-3 percig beszéljetek arról, milyenek azok a diákok, 

akiket nagyon hamar el tudtok fogadni! Hogyan viselkednek, milyen jellemzőkkel bírnak? Tapsra 

cseréljetek! Most azt fogalmazzátok meg, milyenek azok a diákok, akiket első látásra nem tudtok 

elfogadni! Akik első látásra egyáltalán nem szimpatikusak nektek. Hogyan viselkednek, milyen 

jellemzőik vannak? Tapsra cseréltek majd. 

Kinek van megosztható tapasztalata a csoporttal? 

 

Tervezendő idő 25-30 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 
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Tantárgy neve Otthoni, vagy órai feladat 

Tanári hatékonyság fejlesztése tréning órai 

 

A gyakorlat neve Az eszköz, módszer kidolgozója 

Apróhirdetés rovat 

Tanárnak jelentkezem/tanár kerestetik 

Füzi Virág 

 

A fejlesztendő 

kompetencia  

Részletesebb kompetencia leírás (ELTE anyag alapján) 

8. Autonómia és a 

felelősségvállalás 

 Ismeretekkel rendelkezik a reflektív gondolkodás szerepéről a szakmai 
fejlődésben. 

 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. 

 A végzett tanár önállóan képes szakmája, a szaktárgyainak tanításával, 
tanulásirányításával kapcsolatos átfogó, megalapozó szakmai 
kérdések átgondolására és az ide vonatkozó források alapján megfelelő 
válaszok kidolgozására. 

 

A feladat és az alkalmazott módszer, eszköz rövid bemutatása 

A félév elején az ismerkedés blokkba illeszthető. A gyakorlat célja: 

 Ismerkedés, jégtörő gyakorlat 

 Tanári identitás megfogalmazása, azonosulás a tanár szereppel 

 Tanári jellemzők megfogalmazása 

 Tanári hatékonyság egyes elemeinek megjelenése 
Feladat: 

Tanár kerestetik/tanárnak jelentkezem című rovatba Írjon mindenki két néhány soros  újsághirdetést 

a fenti két rovatba. A tanárnak jelentkezem című rovatnál ügyeljenek arra, hogy lehetőleg rá lehessen 

majd ismerni. Javasoljuk, hogy ki-ki válasszon magának egy frappáns jeligét is, amit szintén írjon a 

cetlire. Az elkészült hirdetéseket tegyük ki egy hirdetőfalra, ahol mindenki elolvashatja őket. A két 

különböző rovat egymástól kicsit távolabb helyezkedjen el. A csoporttagok bátran jelentkezhetnek akár 

több társukhoz is mindkét kategóriában. Tegyenek cetlit az adott hirdetés mellé, amelyben leírják, 

hogy miért is csatlakoznak szívesen a hirdetőhöz. Ezt követően mindenki leül a helyére, felolvassuk a 

hirdetéseket és cetliket, megpróbáljuk kitalálni ki írta. A hirdetők beszélnek hirdetésük motivációiról és 

a hirdetés utóéletéről. 
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Tervezendő 

idő 

25-30 perc 

 

Alkalmazásának elemi feltételei (létszám, technika, térigény, eszközigény, időmennyiség): 

Létszám: minimum 6 fővel érdemes játszani, eszközigény: papírcetlik, bluetech, tábla 

 

 


