






1. A differenciálásról
2. A napközi otthon helyzetéről  
3. Milyen a jó napközi otthon?
4. Az étkezés
5. A szabadidő hasznos eltöltése
6. A tanulásirányítás
7. Lezárás



Eltérésekhez való alkalmazkodás.

… mások a képességei,… más a munkatempója,… más a felkészültsége,... más a családi közege,… más a tanulási motivációja, …



• Mennyiségben (Pl.: többet kap)
• Minőségben (Pl.: mást kap, könnyebbet kap)
• Időben (Pl.: több időt kap)
• Témában 
• Tanulás módjában (Pl.:tapasztalásra épülő, 

megfigyelésen, cselekvésen, alkotáson alapuló módszerrel)
• Szóban és/vagy írásban (Pl.: csak írásban, csak szóban)
• Tanulás eszközeiben (Pl.: több segítséget kap)



A 2016/2017-es tanévben 
a Dunakeszi tankerületben tanuló 

alsó tagozatos tanulók száma: 3690Ebbőlnapközi otthonos tanulók száma: : 2358 63,9%iskolaotthonos tanulók száma: : 1095 33,6 %Alsó tagozatos napközi és iskolaotthonos csoportok száma:napközi otthonos: 101iskolaotthonos: 39Iskolában eltöltött idő: napi 8-9 óraNapköziben eltöltött idő: ebből napi 3-4 óra



a) A napközis nevelő, oktató munka társadalmi elismertsége
b) A pedagógusok, szülők, napközis tanulók viszonyulása a napközihez
c) Az oktatásügy szerveinek irányító-, ellenőrző-, segítő munkája



a) Vigyázzanak a gyermekére.
b) A tanító szeresse az ő gyerekét.
c) A gyereke megtanulja, elkészítse a leckéjét. 
d) Legyen minden nap min. 1 órát a szabad levegőn.
e) Szeressen a gyermeke napközibe járni.
f) Gyermeke megfelelő mennyiségű, egészséges, megfizethető étkezést kapjon



Csoport létszáma, összetétele
Elegendő idő 
Megfelelő környezet:

 Udvari játékok 
 Játéksarok, játékok
 Könyvespolc
 Pihenősarok
 Számítógép, internet, projektor, fehér tábla



 Legyen lelkes és ne adja fel!
 Alakítson ki szeretetteljes kapcsolatot  a gyerekekkel!
 Legyen megértő, türelmes, de következetes!
 Legyen kreatív, rugalmas és sokszínű! 
 Jól tervezze meg az éves, a heti és a  napi munkát!



Kötöttségek:
Főző vagy melegítő konyha, helyszíne (pl.: 
ebédlő vagy tanterem), étlap, az ételek 
mennyisége, időpontjai, időtartama stb.

Fajtái: 
tízórai, ebéd, uzsonna



I. Betartja az étkezési időbeosztást, így megfelelő időt biztosít.
II. Nevel: a kulturált étkezés szabályait  megismerte-ti és betartatja.  Pl.: 

 kézmosás, 
megfelelő ruházat, kabát, sapka,
testtartás, kéz az asztalon, könyök a test mellett, láb a talajon,  
 evőeszköz, szalvéta használata,
 beszéd evés közben, udvarias kérés,
 kínálás, közösből szedés,  víz töltés, 
megköszönni az ételt, az elkészítést, jó étvágyat kíván stb. 



- A felelősi feladatokat. (Pl.: terítős, tálca felelős)
- A nevelői segítséget. (Pl.: tálcák cipelésében, 

evőeszközök használatában.)
- Az étkezési időt. (Pl.: több időt biztosítani a lassabban 

étkezőnek, fogváltóknak.)
- Az ételek minőségét. (Pl.: ételallergiások  külön 

ételeit)
- Az ételek mennyiségét. (Pl.: repeta az uzsonnánál) 



1. Alma néni felvágja a húst a gyerekeknek. Körte néni nem vágja fel, azt vallja, tanulják meg az evőeszközöket használni.
2. A túlsúlyos tanulónak Alma néni ad repetát, ha kér. Körte néni a túlsúlyosnak nem ad, csak a hátrányos helyzetű gyermeknek.
3. Paradicsomos káposzta az ebéd. Alma néni kérleli, hogy kóstolják meg. Körte néni ráhagyja a gyerekekre. Aki akarja nem viszi el a főzeléket, csak a húst.



Az az időegység, ami napközi otthoni 
tartózkodásból  a tanulás, a fiziológiai 
szükségletek (étkezés, tisztálkodás), szociális 
kötelezettség után fennmarad.





• személyiségfejlesztés
• pihenés, regenerálódás
• kompenzálás



Előzetes feladat az alapos helyzetelemzés.
• Csoport megismerése, sajátosságai, neveltségi szintje, érdeklődési területe
• Tárgyi feltételek
• Aktualitások, hagyományok
• Különórák (iskolai és iskolán kívüli)



Fajtái: éves foglalkozási tervheti tervfoglalkozási terv (vázlat)



Csoporton belül: 
Egy témát több oldalról, komplexen vizsgál-junk, járjunk körbe!
Gyerekeket vonjuk be az előkészítésbe! 

(Pl.: ötletgyűjtés, anyaggyűjtés)
Alkalmazzuk a csoportmunkát, páros munkát, készítsünk differenciált feladatokat!



Csoportközi foglalkozások: 
• Ünnepkörök köré szervezett projekt
• Sportdélután pl. az évfolyamon
• Házi kiállítás az elkészített munkákból
• Vetélkedő  pl. egy elolvasott  műből, megnézett kiállítás,  előadás, színházlátogatás után
• Előadás bemutatása a többi csoportnak 



A: Milyen saját készítésű tantermi 
játékokat tudnánk javasolni az  1. osztályosok 
tanítójának? 

B: Milyen labdás udvari játékokat tudnánk 
javasolni 4. osztályosok tanítójának? 

Eszközök:papírcsík,filctoll, olló, mágnes/gyurma



6.
Rövid távú: Valamennyi gyerek képességeinek megfelelő szinten készítse el feladatait.
Hosszú távú: 
• Megtanítsuk a hatékony, gazdaságos, értelmes tanulást.
• Önálló tanulási képesség fejlesztése.



• Házi feladat tanórai előkészítésével.
• Tanulást segítő tanácsokkal.
• Tanórán több önálló feladattal.
• Differenciált házi feladattal.
• Tanulási időben megoldható optimális mennyiségű feladattal.



kipihentek,
szívesen, pozitív motivációval,
egyre nagyobb önállósággal 

végezzék a tanulási tevékenységet.
kipihentek, 

szívesen, pozitív motivációval….



• A gyermek nem szeret tanulni, kudarcok érték
• Otthon nem biztatják
• Fenyegetéssel, veréssel, ígérgetéssel, pénzjutalommal motiválnak.
• Rossz példák az életből, a környezetből, médiából

A rossz beállítottságok megváltoztatása, ha kell a kollégák, a szülő, külső szakember segítségével. : A belső motiváció, a tudás megszerzésének vágyát kialakítani,  fejleszteni.



- Játék
- Önkifejezési szükséglet (pl.: versmondás, rajzolás, meseírás)
- Önálló tanulás lehetősége
- Versengés
- Felfedezés öröme
- Humor, jókedv (pl.: viccek olvasása)
- Életszerűség (pl.: információs szövegek olvasása, újságolvasás, internetböngészés)
- Élményszerűség (pl.: irodalmi szövegek hallgatása, filmvetítés)



• A tanulás előtt legyen meg a legalább 1 óra  pihenés. 
• A tanóra hossza illeszkedjen a gyerekek életkorához!
• Állandó tanulási hely kialakítása
• Ráhangolódás a tanulásra, motiválás, jutalmazás biztosítása 
• Nyugodt, tanulást segítő légkör biztosítása
• Szünetek megfelelő beiktatása
• Lehetőség keresése a szabadpolcos kézikönyvtár, könyvtár, szertár anyagaihoz, ill. az internethez való hozzáféréshez



• Nagyfokú elhivatottság
• Több év aprólékos, türelmes, tervszerű és gondosan szervezett munka, míg a tanulók képesek lesznek az önálló tanulásra. 
• Tudatosság: lépésről lépésre való tanulás megtanítása. 
• Fontos, hogy közben megmaradjon a kíváncsiság, a nyitottság  az új ismeretek megismeréséhez, a belső motiváció a tanulásra.



1.) Tanulástechnikai fogások megismerése
2.) Saját tanulási stílus és mód megismerése
3.) Sorrend megállapítása (könnyebb az első)
4.) Tantárgyfüggő tanulási technikák elsajátítása 
(pl.: lényegkiemelés aláhúzással, jegyzetelés, szótározás, szótanulás)
5.) Különböző önellenőrzési technikák beiktatása 
(pl.: felmondás, vázlatírás, kérdésekre válaszadás, képről beszélés, helyesírási gyakorlatok)



- Tanszerek, eszközök célszerű elhelyezése és használata.
- Korosztálynak megfelelő kézikönyvek, ismeretterjesztő kiadványok használata.
- A célszerű tanulási sorrend két eleme: könnyű-nehéz, szóbeli-írásbeli. (Tanév elején irányított sorrend. Differenciáltan térjünk át az egyéni sorrend megválasztására.)
- Verstanulási technika.
- Az olvasmánytartalom megjegyzésének, elmondásának technikája.
- Önellenőrzés begyakorlása.



- Az előző évi technikák alkalmazása  az életkorhoz, több ismerethez, tananyaghoz igazítva. 
- Egyéni időtervezés kialakítása, begyakorlása
- Tanulópárok közös tanulásának kialakítása, begyakorlása



- Az előző 2 évi technikák alkalmazása  az életkorhoz, több ismerethez, tananyaghoz igazítva.
- A célszerű tanulási sorrend új eleme: eltérő tartalmú tárgyak választása egymás után.
- Szóbeli tanulás technikája.
- (Az idegen nyelv tanulásának technikája.)



- Az előző 3 évi technikák alkalmazása  az életkorhoz, több ismerethez, tananyaghoz igazítva.
- Az idegen nyelv tanulásának technikája: szótározás, szótanulás.
- Térképhasználat.
-



 1 óra pihenő, levegőzés
 Illemhelyhasználat, tisztálkodás
 Tanteremben megfelelő pad, szék, fali óra
 Csend: széklábra bútorcsúsztató, váltócipő
 Szellőztetés
 Világítás



 Állandó ülésrend (évfolyamonként, tanulópáronként, csoportonként)
Felszerelések helyének pontos kijelölése (táskák, füzetek, ceruzák, hegyező…) A tanuláshoz szükséges felszerelések előkészítése



Tájékozódás a házi feladatrólA) tanítótól – (Leckefüzetbe bejegyzés)B) leckefelelőstől (Leckefüzetben vezetheti), osztály ellenőrziC) osztálytól, osztály vagy leckefelelős ellenőrzi
Rövid beszélgetés (Először a gyerekek adjanak választ a problémára. Ha a tanító sem tudja… telefon, levél, halasztás. ) - Az egyes feladatok megoldásának módjáról.- Problémák tisztázása.- Az idő arányának és tartalmának megtervezése.- A tanulás alatt elérendő cél kitűzése, a tanulás motiválása



Önálló, csendes tanulás
- Segítse halkan a tanulásban megakadókat. - Segítse a heti és napi tervében szereplő tanulókat. (Készítsünk tervet az ellenőrzésre, értékelésre.)- 2-4 tanulót ellenőrizzen (a tanulás végén) a terve ill. a napi tapasztalata alapján. - Nem reális minden gyermek, minden feladat ellenőrzése!- Megfigyeléseiről készítsen feljegyzést.

A tanító feladatai az egyéni tanulás alatt:



1. „Bemelegítésként” a legkönnyebb feladattal kezdted-e?
2. A számodra a legnehezebb feladat következett utána?
3. Azonos tárgy esetén a szóbeli tanulni valóval kezdted-e?



4. Alkalmaztál-e hatékony szóbeli tanulási technikát? Ismeret felidézését, ismeretlen szavak , kifejezések jelentésének tisztázását? Lényegkiemelést? Nyitott könyv melletti felmondást?Csukott könyv melletti felmondást?
5. A szóbeli megtanulása után következett-e az írásbeli feladat? 
6. Eltérő tartalmú tárgyak, feladatok követték-e egymást?



- illemhelyhasználat
- tisztálkodás
- uzsonna
- mozgás
- zenehallgatás



- Leglényegesebb része az önellenőrzés.
- A tanulópárok feladatmegoldásaikat összehasonlítják, javítják.
- A szóbeli lecke felmondása önmaguknak, tanulópárnak, nevelőnek.
+ A feladataikkal végző tanulók foglalkoztatása.



- A csoportfelelős, másik tanulók
- A pedagógus, aki röviden értékeli 

- az egész tanulási foglalkozást
- a kitűzött cél megvalósulását
- az egyéni és páros, csoportos teljesítményeket
Majd feljegyzést készít magának.



Még néhány ötlet az eddigieken túl:  
- Gyakorló lapok
- Verseny feladatsorok
- Gyermekújságok
- Oktató, didaktikus játékok
- Egyéb „szak”irodalom
- Szemléltető eszközök



A: Állítsatok össze 2.  osztályosoknak a  szorzótábla gyakorlására,  differenciálásra alkalmas feladatokat! Javasoljatok saját készítésű eszközöket vagy interneten elérhető ötleteket,  segédanyagokat!
B: Mit ajánlanátok egy 3. osztályos tanítónak, hogyan szerettesse meg az olvasást, hogyan segítse olvasóvá válni tanítványait? Melyik könyvek alkalmasak erre?

Eszközök: csomagolópapír,filctoll, olló, mágnes/gyurma



1. Dokumentumok megfelelő kitöltése: - Foglalkozások, tevékenységek beírásaA naplóba ne azt írjuk, hogy pl.a tkv. 36. old. 4.f.! Hanem pl.: Válogató másolás. Mondatalkotás. Szabályjáték megoldása. Verstanulás. Olvasás gyakorlása. 
- Hiányzók , eltávozók beírása

2. Készítsünk foglalkozási tervet, vázlatot!Készítsünk  feljegyzéseket! Írjunk reflexiót! 



A differenciálás pedagógiai értéke
• Mindenkit elvezet a célhoz
• Mindenkinek sikere lehet
• Sokszínűségével a képességek sokféleségét hozza mozgásba
• Sokféle tehetség megjelenésére ad alkalmat 
• Mentesít a stressz hatása alól, erősíti az önbizalmat



A differenciálás pedagógiai értékei 
folyt.

• Hosszabb ideig fenntartható a motiváció
• Ha választható, akkor önkéntes – motivál, kötelesség, felelősség
• Lehetővé teszi valamennyi tanuló bevonását az iskolai tevékenységbe, a tanulásba



• Kocsis Tiborné: Összefoglaló a „Mit kell tenni az eredményes működés érdekében a napközi és iskolotthonban?” című konferenciáról
• Füle Sándor: A napközi otthoni és az egésznapos iskolai nevelőmunka



Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ

Dr. Hercegné Baros Anikószaktanácsadó


