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Pedagógiai LaPOK

Tisztelettel köszöntöm a Pedagógiai LaPOK tavaszi számának Olvasóit!
Az adaptív pedagógia fogalma évtizedek óta jelen van a nevelés, oktatás kérdéseivel foglalkozó
szakirodalmakban, továbbképzési programokban, és jellemzői a pedagógus-előmeneteli rendszer
bevezetése óta a pedagógusok, intézmények pedagógiai gyakorlatában is megmutatkoznak. A
pedagóguskompetenciák tartalma igazodik az adaptív pedagógia lényegiségéhez: alkalmazkodva
fejlődni, tekintettel lenni az egységesség és differenciálás szempontjaira, a diákok, a pedagógusok
és az intézmény egésze szempontjából.
Az adaptív pedagógus voltaképpen a hivatását professzionális szinten művelő pedagógus – írja
tavaszi kiadványunk egyik szerzője, dr. habil. N. Tóth Ágnes, az ELTE egyetemi docense, a téma
elismert szakértője, aki írásában részletesen kifejti, mi jellemzi a tanulói szükségletekhez igazodó
tanulásszervező pedagógiai tevékenységet.
Szerettük volna a témát alaposan körbejárni, ezért beszélgetésre invitáltuk az adaptív pedagógia
kiváló ismerőjét és elkötelezett képviselőjét, dr. habil. Lénárd Sándort, az ELTE docensét,
kutatótanárát, aki megosztotta gondolatait arról, miért aktuális ma a kérdés, mennyire látja e
pedagógiai filozófiát érvényesülni a köznevelésben, mit is értünk klasszikus értelemben vett
adaptív pedagógián, milyen tényezők alapján mondhatjuk, hogy egy intézmény, egy pedagógus
adaptív pedagógiai szemléletben, módszerekkel szervezi a tanulási folyamatot.
Az elméleti bevezetést követően gyakorló pedagógusok jógyakorlataival ismerkedhetnek meg az
Olvasók. Különböző intézmények, más-más tantárgyak, nevelési területek, eltérő pedagógiai célok.
Valamennyi szakmai tanulmányban közös azonban az odafigyelés a gyermekek, diákok igényeire,
szükségleteire, törekvés a változatos módszerek alkalmazására és tanulási utak biztosítására, olyan
tanulási élmények biztosítására, amelyben a diákok megélhetik a kompetencia, az autonómia
érzését, a közösséghez tartozás, az együttműködés lehetőségeit és értékeit. Ők mindannyian
adaptív pedagógusok, akik nemcsak tanítványaikkal, hanem pedagógustársaikkal, a szülőkkel és a
tanulási folyamatba bevonható, azt gazdagító szakemberekkel, művészekkel is együttműködnek a
megfelelő, inspiráló tanulási környezet megteremtése érdekében.
Kiemelt pedagógiai témánk mellett ismét bemutatunk egy olyan pedagóguskollégát, akinek a
hivatás iránti elkötelezettsége, a diákokért, az iskolájáért, a köznevelés ügyéért folytatott
fáradhatatlan tevékenysége, töretlen derűje, lendülete, erkölcsi értékrendje példát mutat
számunkra. Foki Tamással, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium
történelemtanárával készített interjúnkban szép és izgalmas történeteket olvashatnak egy
különlegesen gazdag életpálya állomásairól.
Tavaszi lapszámunk további, állandó rovatait is ajánlom szíves figyelmükbe, amelyekben
olvashatnak a wakelet alkalmazás használatáról a tanításban, a kötelezően használt tanügyi
nyomtatványokkal, nyilvántartásokkal kapcsolatos tudnivalókról, pályázati lehetőségekről,
aktuális szakmai hírekről, megismerkedhetnek bázisintézményeink szakmai életével, bemutatásra
kínált jógyakorlataikkal.
A szerzők és szerkesztő munkatársaim nevében is kellemes olvasást kívánok!

Herczeg Katalin
főosztályvezető
Budapesti POK
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Beszélgetés dr. habil. Lénárd Sándorral, az ELTE kutatótanárával az
adaptív pedagógiáról

Lénárd Sándor egyetemi docens, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében
elsősorban pedagógia szakos, tanár szakos és doktori hallgatókat, valamint
leendő vezetőket oktat. Kutatási témái közé tartozik a pedagógiai innováció, az
adaptív nevelés, a tanulást támogató értékelés, a szervezetkutatás és az
intézményvezetés gyakorlati kérdései.
Mennyire aktuális ma az adaptív pedagógia? Milyen szerep jut manapság a magyar
köznevelésben ennek a pedagógiai megközelítésnek?

A kérdést két oldalról közelíteném meg:
Egyrészt azt gondolom, hogy az adaptivitás minden korszakban fontos. Nyilván a vírus vagy egy közeli
háborús fenyegetettség ezt tovább erősíti. Sokkal gyorsabb reagálást igényelnek a mindennapok, így az
iskoláknak is sokkal életszerűbbnek, a problémák felé jóval nyitottabbnak kellene lenniük. Maga az élet
követeli meg tőlünk, hogy adaptívabbak legyünk.
Az adaptivitás másrészt azt is jelenti, hogy a gyerekek igényeire jobban kell figyelnünk: a nagyon
sokszínű gyerekeknek nagyon sokszínű tanulási utat kellene kínálni. Az adaptivitás ebben modern,
újszerű. Tehát több szempontból is aktuális.
A kérdés, hogy sikeres vagy sem, azért is izgalmas, mert nem új keletű a fogalom, hiszen már
Magyarországon is legalább 20 éve vannak kísérletek arra, hogy adaptív logikára épülő iskolák
működjenek. Ezekről inkább csak évtizedek múlva lehet megállapítani, hogy mennyire voltak sikeresek.
Ma talán, ha egy pedagógus elkezd ilyen szemléletben tanítani, akkor több nehézséggel találja magát
szembe, mint ami megkönnyítené, hogy ezt az utat vállalja, válassza.
Számos definíció közül melyikkel ért leginkább egyet 2022 tavaszán? Melyek azok a
kulcsfogalmak, tartalmi elemek, amelyeket a témával kapcsolatban a legfontosabbnak tart?
Mennyiben több vagy miben más ez, mint a pedagógusok által szélesebb körben ismert
differenciálás?

A differenciálás módszere alapvetően arra épül, hogy mindenkinek egy szintre kell kerülni, csak az
egyiknek még egy kis tehetséggondozást adunk, a másiknak pedig korrepetálást. Az adaptivitás annyiban
több és/vagy más, mint a differenciálás – persze a nagyon jó differenciálás önmagában adaptivitás –,
hogy az adaptivitás elmélete szerint a gyerekek nagyon sokszínűek, és a gyerekek különbözőségéhez
kell alkalmazkodni. Azaz nem ugyanazt kell elvárni a gyerekektől, hanem minden gyereknél meg kellene
találni azt az optimumot, ami tőle elvárható vagy ahova ő fejleszthető. Az adaptivitás ilyen módon a
gyerekek szükségleteire épülő tanulásszervezést jelent. Három szükséglet az, amire tudatosabban kell
pedagógusként figyelni: az egyik a kapcsolat iránti szükséglet (minden gyerek szeret tartozni valahová).
A másik a kompetencia érzése: az, hogy minden gyerek szeretné minél többször megtapasztalni, hogy
képes valamire, hogy meg tud csinálni valamit, és arra vágyik, hogy sikeres legyen. Ez lesz önbizalmának
az alapja. A harmadik pedig az autonómia megélése, azaz, a saját döntéshozatal és a döntés
következményeiért történő felelősségvállalás megtapasztalása. Ez a három dolog együtt alakítja, hogy
tudatosabban figyelünk a gyerekek szükségleteire.
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Megjelenése óta milyen fejlődésen ment át a fogalom és a fogalommal jelzett gyakorlat? Hogyan
lehetne röviden összefoglalni a történetét?

Hosszú ideje elkezdődött annak a gondolatnak az iskolai megvalósítása, hogy a gyerekeket különböző
úton próbáljuk tanítani. Már a 70-es években lehetett látni, hogy például megpróbálták úgy alakítani a
tankönyveket, hogy voltak bennük vastag betűs, meg kevésbé fontos dolgok, hogy a pedagógus tudjon
különbséget tenni a gyorsabban haladó vagy tehetségesebb tanulónak szánt ismeret, meg aközött, amit
mindenkinek tudni kell.
Az 1980-as évek végétől, az 1990-es években nagyon megerősödtek nálunk az alternatív pedagógiák.
Megjelentek a korábban bezárt vagy elhalt reformpedagógiai irányzatok, amelyek már kifejezetten
személyközpontúan gondolkodtak. Ez a köznevelést is színesítette. Elvárás volt a pedagógussal szemben
a differenciálás, hogy a gyerekekkel különböző úton haladjon. Ennek egyik eleme a nívócsoportos
oktatás. Amikor például egy évfolyamon a tehetségesebb vagy jobban teljesítő „matekosok”,
„nyelvészek” kerültek egy osztályba vagy egy csoportba, a kevésbé jók pedig egy másikba.
Milyen tényezők alapján mondhatjuk, hogy egy intézmény, egy pedagógus adaptív pedagógiai
szemléletben/módszerekkel szervezi a tanulási folyamatot?

Kezdem a könnyebbel: ma sok szempontból nagyon megosztott a pedagógustársadalom, óriásiak a
mesterségbeli különbségek. Zseniális pedagógusok vannak ma a köznevelési rendszerben. Nagyon sokan
vannak, akik egyéni szinten rengeteg mindent csinálnak. Onnan lehet ráismerni, hogy valaki jó úton
halad az adaptivitás megvalósításában, hogy időt és energiát szán a gyerekek megismerésére, a
közösségépítésre. Számos olyan tevékenységet végez, amelyik látszólag nem is kapcsolódik feltétlenül
a tanuláshoz – de persze csak első ránézésre –, hanem kifejezetten a megérkezést, a jelenlétet segíti, a
tanulók megismerését szolgálja. Az ilyen pedagógusnak konkrét céljai vannak, hogy hova szeretne
eljuttatni egy diákot. Ez lesz az, ami a gyerekeknek a kompetenciaérzést fogja adni, vagyis, hogy képes
megcsinálni, amit elvárnak tőle.
A harmadik az autonómia lefordítása tanórai gyakorlatra, ami azt jelenti, hogy több döntési
lehetőséget kínálunk a gyereknek. Eldöntheti például, hogy milyen feladatokkal fog az óra gyakorló
részében foglalkozni, vagy többféle házi feladat közül tud választani egyéni ízlése szerint. Akár a
gamificationnek, a játékosításnak az elemei is megjelenhetnek egy téma lezárásakor. A pedagógus
magába a tanulási folyamatba is beépíti a választás lehetőségét. Akiknél ezek az elemek megjelennek,
azok az adaptív pedagógia felé haladnak. Nincs adaptív pedagógus, adaptív elemekkel dolgozó
pedagógus van.
Igazán akkor jó, ha szervezeti szinten működik. Ha tanítóként vagy tanárként ezt egy támogató,
együttműködő, szinergiát létrehozó közegben tudja megtenni. Ha egyedül csinálja, könnyen
elmagányosodik a szervezetben, miután nagyon másmilyen lesz az ő órája, munkaformái, gondolkodása.
Negatív kritika is érheti, például, hogy miért kell átrendezni a termet, vagy miért játszanak az órán a
gyerekek stb. Ilyen esetben a pedagógusok gyakran visszaállnak a hagyományos konform megoldásokra.
Az a jó, ha intézményi, szervezeti szinten jelennek meg az adaptivitás elemei.
Ha szervezeti szinten nézzük, akkor onnan lehet látni, hogy egy szervezet adaptív módon gondolkodik,
hogy a benne lévő munkatársakra is hasonlóan gondol, mint ahogy szeretné, hogy a tanárok a
gyerekekről gondolkodjanak. Sikerélményt nyújtó egyéni feladataik vannak, ahol büszkeség töltheti el,
mert alapvetően megkapja a támogatást a vezetőitől, hogy önálló, kreatív gondolatok mentén próbálja
a saját munkáját szervezni, és megfelelő autonómiát kap a munkavégzéséhez.
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Hogyan viszonyulnak az adaptív szemléletű oktatáshoz azok az elvárások, amelyek a nevelésioktatási intézmények számára az elmúlt években megfogalmazódtak? Milyen problémás
pontokat, megakadásokat lehet megragadni, és hogyan lehetne ezeket orvosolni? (Kinél van a
bölcsek köve? 😊)

Hogy az iskolarendszer milyen fiatal felnőttet szeretne a tanulmányok végére, az gondolkodásmód vagy
értékbeli sajátosság kérdése. Ha nagyon rugalmas gondolkodású, problémaérzékeny és elfogadó
szemléletű felnőtt a cél, akkor egy olyan tanulási folyamaton kell őt végigvinni, amiben ő e tekintetben
meg tud erősödni. Ha kicsit ezt tágabban értelmezzük, akkor én nem tudok másban gondolkodni,
minthogy az adaptivitás azt is jelenti, hogy egészen más tanulási környezetet kell biztosítani egy Szabolcs
megyei kis faluban, mint esetleg Budapest egy elit kerületi általános vagy középiskolájában, ami nem
jobb vagy rosszabb, hanem egyszerűen más tanulási környezet. Sokkal inkább az adott közösséghez kell
igazodni.
Milyen javaslatai vannak ahhoz, hogy az eredményesség érdekében az adaptív pedagógia
nagyobb teret nyerjen a gyakorlatban?

Az egyszerűbb válaszom az, hogy ma – én azt látom – a pedagógusok egy része egyre kevésbé élvezi a
munkáját. Nem tudok mást ajánlani, minthogy a pedagógus valami olyasmit csináljon a saját
munkájában, amit élvez, ami a maga számára is élményt jelent. Még konkrétabban fogalmazva: Soha ne
csináljak mást a tanítási folyamatban, mint amit én szeretnék, hogy az én gyerekemmel csináljanak. A
pedagógusnak is egy csomó döntési lehetősége van arra, hogy hogyan tudná örömmel megélni a saját
óráját. Akinek élményt jelent a saját órája – lehet az akár egy frontális előadás is –, az a gyerekeknek is
élményt fog jelenteni. Ha szeretem és örömmel tölt el, amit csinálok, akkor az én boldogságom,
örömöm át fog menni. Szerencsés, ha a környezetet úgy tudjuk módosítani, hogy szervezetileg is
örömünket leljük. Ehhez sokkal nagyobb tanári szabadságot kell adni. Nem az „azt csinálsz, amit akarsz”
értelemben, hanem rugalmasabb kereteket biztosítva.
Nagyon szépen köszönöm a sok értékes és hasznos gondolatot, amivel gazdagíthattuk az
érdeklődő olvasót.

Az interjút készítette: Budainé Gulyás Gabriella, a Budapesti POK munkatársa
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Fővárosi Komplex Rajzverseny – 3. kategória (szervező: BP POK)
téma: Kortárs műalkotás parafrázisa

Komenda Emese 12. évf.
Szigetszentmiklósi Batthyány Kázmér Gimnázium
felkészítőtanár: Dékányné Varga Krisztina
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Az adaptív pedagógus
Az iskolai tanítás-tanulási tevékenységet számos jól ismert körülmény, például a tanulócsoportok
nagysága, összetétele, a tanulók tanulási szükségletei, de akár az oktatási infrastruktúra is
befolyásolhatja. E kihívásokhoz az eredményesség érdekében tanárnak és tanulónak egyaránt
alkalmazkodnia (adaptálódnia) szükséges. Jelen írással az olvasó figyelmét a pedagógus adaptív
tevékenységrendszerének fontosságára kívánjuk irányítani.

Az adaptivitás pszichológiai értelemben a személy és környezetének kongruens viszonyulása, ami
optimális esetben egy kiegyensúlyozott reláció (Kolb és Wolfe, 1981). Azok a készségek pedig, amelyek
lehetővé teszik a környezethez való gyors és pontos alkalmazkodást, az adott személy adaptív
kompetenciái. Az alkalmazkodási / adaptív / kulcskompetenciák az akadémikus kompetenciák
kiegészítéseként funkcionálnak a személyiségben. E készségek az „alapkészségek”, „puha készségek”,
„21. századi készségek”, vagy „sikerkészségek”, amelyek ugyanúgy átfogó, magasabb rendű és
átruházható vonásokkal bírnak, mint az akadémiai kompetenciák. A tanulói adaptivitás indikátorai a
kezdeményezés, az alkalmazkodóképesség és rugalmasság, az együttműködés és irányítás/vezetni tudás
(Howell, 2021).
A kompetencia alapú oktatás az adaptációs készségek/kompetenciák központi szerepét hangsúlyozza
megjelenése óta, melynek sikerkritériuma, hogy az iskola minden gyermeknek segít saját tanulási
lehetőségeit maximalizálni. Támogatja az egyéneket a tanulási akadályok leküzdésében. Részvételre,
együttműködésre, önértékelésre, reflektív gondolkodásra buzdít. A pedagógiai folyamatokat az
iskolahasználók partneri viszonya is segíti. Az ilyen oktatási intézmény valóban nyitott,
gyermekközpontú, toleráns, elfogadó, úgy szólván, a „mindenki iskolája”. Ez a célja a 21. század
oktatásának. Rapos és mtsai (2011) (adaptív-elfogadó) iskolakoncepciójukban az adaptivitást
intézményi, szervezeti és szakmai értékként egyaránt definiálják megállapítva, hogy az alkalmazkodás,
mint érték tartalma a „változás-reflexió-tanulás/innováció” dimenziók mentén érzékelhető (69. o.).
Mivel a pedagógusi adaptivitás célja és tárgya a tanuló alkalmazkodási kompetenciáinak
mindenoldalú fejlesztése, a számára leginkább megfelelő, ún. egyéni/adaptív tanulási utak kialakítása,
a tanulást és tanítást ebből az aspektusból együttesen szükséges értelmezni. (1. ábra)

1. ábra Az adaptivitás szükségessége (N. Tóth, 2022)
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Az 1. ábra igyekszik szemléltetni, hogy mennyire komplikált a tanítás célszintjének a tanulás
teljesítményszintjéhez igazítása. És bár rengeteg a nehézség, mégis törekedni kell azok leküzdésére.
Az iskolai adaptivitás építőkövei az adaptív pedagógus team és a megfelelő tanulási környezet.
Adaptív/elfogadó intézményi légkört kialakítani csak olyan pedagógusok képesek, akiknek saját
alkalmazkodási kompetenciáik is fejlettek. A tanulási szükségletekhez történő pedagógusi
alkalmazkodás mértéke és módja ugyanis a szakmai kompetenciák fejlettsége, valamint a pedagógus/ok
munkakultúrája által meghatározott, és fordítva. Ily módon az adaptivitás az utóbbi, az oktatás
hatékonyságát egyre inkább középpontba helyező évtizedekben a pedagógiai professzió sajátos, hőn
áhított igényévé fejlődött. M. Nádasi (2006) az adaptivitást a differenciálás legfeleső fokaként határozza
meg. Ezen a szinten a nyílt pedagógiai hatásrendszer (M. Nádasi, 2010) eredményeként beszélhetünk
adaptív pedagógiáról, adaptív pedagógusról, adaptív iskoláról. E pozitív hatásrendszer sajátossága, hogy
a tananyag és pedagógus helyett a folyamatba bevont és felelőssé tehető tanuló és az egyéni tanulás áll
a középpontjában. Jellemzője továbbá a „színes tevékenységrendszerből való választás lehetősége, és a
tanulók részéről történő kezdeményezések elfogadása” (Dávid, 2015. 4.2.1).
A tanítási kompetencia elemei a tanulási kompetencia, a szociális kompetencia, a pedagógiai
kompetencia és a technológiai kompetencia. Az adaptív tanítási kompetenciák kialakulásához azonban a
tanulásirányítási és készségfejlesztési folyamatoknak (tervezés – irányítás – reflexió), amelyeket a
pedagógusok munkájuk során végeznek, teljesen be kellene épülniük a pedagógiai tudásba. Amennyiben
a menedzsmentszemlélet képes áthatni a pedagógiai praxist, a siker talaján az eredményesség és
hatékonyság kérdése az adminisztratív dilemmák fölé kerekedik. Ugyanakkor az adaptivitás integrálása
a pedagógiai tevékenységbe – jellemzően a kritikai gondolkodás hangsúlyozásával és a gondolkodás
szabályozásával – jelentősebb mértékben bevonható lenne az oktatás hatékonyságának
monitorozásába, szabályozásába (Huda et al, 2017).
Az adaptív pedagógusi szerep az iskolai tanulás természetének újragondolását feltételezi, vagyis a
pedagógus képes alkalmazkodni a rábízott tanulók tanulási igényeihez, mert ismeri a tanulók tanulási
szükségleteit, és ennek megfelelően differenciál (N. Tóth, 2015). A hatékony differenciálás az alábbi
tevékenységeket és attitűdöket ötvözi:
• Diagnosztikus/reflektív szemlélettel közelít tanulóinak egyéni tanulási szükségletei felé, megismeri
képességeiket, érdeklődésüket, céljaikat.
• Ezen információk alapján a tanulók számára megfelelő tartalmak elsajátítását tűzi ki célul.
• Szakértőként értelmezi a tantervi előírásokat, biztonsággal állít fel eltérő követelményszinteket.
• Kerüli a merev alkalmazkodást a tankönyvi szövegekhez és tanórai sablonokhoz.
• A tananyagot tanítványai számára adekvát szekvenciákra tagolja, elősegítve az egyéni haladási
ütemben történő elsajátítást.
• Valódi differenciáló módszereket (kooperatív technikák, indiviuális munka, projektmunka) alkalmaz.
• A tanulási folyamatot monitorozza és állandó visszajelzést ad a tanulóknak.
• A tanulási eredményt adaptív módon, változatos stratégiák alkalmazásával értékeli.
Látható, hogy az adaptív pedagógus voltaképpen a hivatását professzionális szinten művelő
pedagógus. Fel is merül a kérdés: vajon a szakmát gyakorlók hányad része, és mennyi munkatapasztalat
birtokában éri el/érheti el ezt a szintet? Különös indoka lenne tehát annak, hogy az adaptivitás mértéke
jelentősebb szerephez jusson a pedagógiai munka értékelésében, hiszen a tanulói alkalmazkodási
készségek (kulcskompetenciák) kialakítása nem csekély szakértelmet igényel. Sajnálatos, de egyebek
mellett a hazai krónikus pedagógushiány és a képzési tartalom folyamatos szűkülése ugyancsak
kedvezőtlenül hat a szakmai professzionalizálódásra.
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Matematikai tehetséggondozás az óvodában
Harminc éve foglalkozom óvodás korú gyermekekkel, eleinte óvodapedagógusként, majd
pszichopedagógusként. Úgy gondolom, hogy a fejlesztések mellett a tehetséggondozásban is hallatlanul
sok lehetőség rejlik, akár (a hátrányok kompenzálására), akár az integráció elősegítésére. Szívügyemmé
vált, hogy olyan felmérést és programot dolgozzak ki, amelyekkel játékokon és élményeken keresztül a
gyermekek képességeinek kibontakoztatását segíthetem elő az erősségeikre építve, így érve el pozitív
hatást más területeken is. Éppen ezért 2016-ban az intézményünkben kezdeményezője voltam egy
matematikai tehetségműhely megszervezésének.

Az Ovi-logi tehetséggondozó műhely a maga nemében innovatív volt. A felmérésem összeállításakor, a
foglalkozások tervezésekor a saját tapasztalataimra, tudásomra hagyatkoztam, mert nem találtam
hasonlót óvodai szinten.
Az ötletet az adta, hogy a fejlesztések során volt két kisfiú, akik a csoportjukban magányosan
tevékenykedtek, nem kapcsolódtak a társaikhoz. Az egyikük másik óvodából érkezett hozzánk, a másik
gyermek külföldről költözött haza a családjával. Bár a két kisgyermek nehezen oldódott, végül
megtaláltuk a közös nyelvet, a matematikát. A stratégiai játékok először egymás felé nyitották meg őket,
majd a társaik felé is.
A 2016-2017-es nevelési évben lehetőségem nyílt az Ovi-logi tehetségműhely elindítására. Célom,
hogy a gyermekek spontán ötletei, kreativitása, kritikai érzéke, önálló gondolkodása, problémamegoldó
képessége teret kapjon. A foglalkozásokon részt vevő ovisok matematikai képességei élményeken,
játékokon keresztül fejlődhessenek és kellő motivációval, az érdeklődésük felkeltésével és
fenntartásával, ösztönzéssel, nyugodt légkör megteremtésével kibontakoztathassák a bennük rejlő
képességeket.
A kiválasztásnál különösen odafigyelek arra, hogy a sajátos nevelési igényű, a beilleszkedési, tanulási,
magatartási nehézséggel küzdő, a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek is
bekapcsolódhassanak. Sokszor ezek a foglalkozások segítenek abban, hogy a passzív gyermekek
aktívakká váljanak olyan tevékenységekben, feladatokban is, amelyekben előtte egyáltalán nem akartak
részt venni. A pozitív megerősítés, önértékelésük fejlődése a magatartási problémákra is kedvező
hatással van. A társas készségek alakítása, az önérvényesítés, együttműködés, érvelés, tolerancia fontos
szempont, hiszen a tehetségműhelynek több olyan kisgyermek is a tagja, akiknek az alkalmazkodás,
kooperálás nehézséget okoz. Mások véleményének elfogadása, a kudarctűrés, a szabályok betartása és
a logikai készségek fejlesztése így kiemelt feladattá vált.
Arra törekszem, hogy a tehetségműhelyben a játékok és a tevékenységek intellektuális kihívások
legyenek az ovisoknak, ezáltal kreativitásuk, asszociációs, absztrakt, elvont, analógiás és
problémamegoldó gondolkodásuk fejlődjék.

Felmérés
Az Ovi-logi résztvevőit az óvodapedagógusok és a szülők jelzése, a megfigyeléseim, az év eleji szűrések,
valamint az általam kidolgozott, a matematikai képességek felmérésére irányuló feladatlap eredményei
alapján választom ki. A kreativitás, az összefüggések felismerése, a következtetés, a problémamegoldó
gondolkodás, érvelés és az egyéni megoldások nagyon fontos szempontok a döntésnél. A matematikai
felmérésből nemcsak a számsor, szám- és mennyiségfogalom ismeretéről kapok adatokat, hanem a
gyermekek kognitív képességeit is „feltérképezem”. Az elmúlt évek tapasztalati alapján leírhatom, hogy
a megoldásoknál gyakran számomra is meglepő eredmények születnek. Ez csak még jobban megerősít
abban, hogy azok a gyermekek, akik a matematika területén tehetségígéretek, már óvodás korban
kapják meg azokat a lehetőségeket, amelyekkel kibontakoztathatják a képességeiket.
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A tehetségígéretek azonosítását segítő vizsgálóeljárás kidolgozásánál olyan feladatokat állítottam
össze, melyek segítségével minél több területről képet kaphatok, miközben az egyéni megoldásokra is
lehetőséget adok.
Szempont volt még a könnyen kiértékelhetőség, hogy ne legyen eszköz- és időigényes a felvétele, a
feladatok megoldása ne legyen több idő 10-15 percnél.
Eleinte kézzel rajzoltam az ábrákat, majd számítógéppel terveztem meg azokat. A feladatok számát is
bővítettem, amelyeket a tapasztalatok alapján többször átdolgoztam, hol könnyítettem, hol
nehezítettem.
A felmérésnél nem tekintem rossznak a helytelen megoldásokat sem, mivel ez csak kiindulási pont,
ehhez fogom viszonyítani az év végén elért eredményeket, amikor ismét megcsinálják ugyanezeket a
próbákat. Nincsenek ponthatárok, a megoldásokból kapott összbenyomás segít a gyermekek
kiválasztásánál, ahol a matematikai képességek mellett az egyéni gondolkodás, rugalmasság és
kreativitás számít.
A feladatokat úgy találtam ki, hogy legyenek olyanok is, amelyeknek nem csak egy megoldása lehet.
A felmérés 6 feladatból áll:
1. A gyermekek szám- és mennyiségfogalmáról, valamint a számsor ismeretéről kapok visszajelzést.
Azonban olyan kérdések is szerepelnek ennél a feladatnál, amelyek nem a korosztály átlagos
fejlettségi szintjét mérik, hanem túlmutatnak azon.
2. Az ábrák közötti számosság szerinti szabályszerűséget kell felismerni, majd ez alapján a rajzokat
kiegészíteni.
3. A problémamegoldó gondolkodásukról, kreativitásukról, rugalmasságukról tudok következtetéseket
levonni. Három színes ceruzát adok nekik, majd
megkérem őket, hogy színezzék ki úgy a ruhák
gombjait, hogy minden ruha más legyen, ne legyenek
egyformák. Nem határozom meg, hogy mindegyik színt
használniuk kell, és azt sem, hogy egy színt hányszor
alkalmazhatnak. Nyitva hagyom a lehetőségeket, rájuk
bízom, hogyan oldják meg a feladatot, hiszen a 3 színes
ceruza csak 6 eltérő ruha kiszínezését tenné lehetővé. Fénykép a felmérésből
A problémahelyzet létrehozásával keresem az egyéni
megoldásokat. Volt olyan, hogy 3 színnel, vagy csak egy vagy két szín használatával színezték ki a
gombokat. Az is előfordult, hogy mintákat rajzoltak a gombokra, vagy szivárványszínűeket színeztek,
így változtatva különbözővé a ruhadarabokat.
4. A kakukktojást kell megtalálni az ábrák
között. Ennél a feladatnál azonban több
megoldás is lehetséges. Itt nem a jó
eredmény számít, hanem az érvelés, hogy
miért azt választották. Az Ovi-logi
tevékenységekkel az a célom, hogy
ráébresszem a gyermekeket, hogy nem csak
egy szempont lehet, előfordulhat, hogy több
állítás is igaz. Év végén kontrollként ugyanazt
a feladatlapot oldják meg, és amikor
felhívják a figyelmemet, hogy itt a nagy kör,
Saját kép a felmérésből
a minta nélküli ábra vagy a háromszög is
lehet a kakukktojás, akkor én igazán boldog
leszek, hiszen elértem a célom.
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5. Ennél a feladatnál szintén az ábrák közötti szabályszerűséget kell felismerni, de itt már a síkbeli
tájékozódás, az analízis-szintézis is előtérbe kerül.
6. Az utolsó próba egy kilenc négyzetből álló Sudoku feladvány, ahol a hiányzó geometriai ábrákat kell
berajzolni.

Ovi-logi tehetségműhely foglalkozásai
Az Ovi-logi tehetségműhely létrejöttétől mostanáig összesen 34 kisgyermek vett, és vesz részt a
matematikai tehetséggondozásban. A foglalkozásokon nemcsak számolnak, hanem a gondolkodásuk,
kreativitásuk is fejlődik. Olyan helyzeteket teremtek, amikor nemcsak egy
szempontból közelíthetnek meg egy problémát, hanem több megoldás is jó
lehet. Érvelhetnek, kifejthetik a véleményüket, hogy miért lehet az egyik vagy a
másik a helyes. Például a „Melyik a kakukktojás?” játék, ahol megoldás lehet a
letett kártyák közül az, amelyen a sárga levél látható vagy a két kicsi levél képe,
hiszen azok eltérnek méretben a többitől, illetve az is jó, ahol csak egy levél van.
A logikai feladványok mellett a stratégiai játékok (sakk, malom, amőba, tyúkok és a rókák…) is gyakran
részei a foglalkozásoknak. Óvodánk rendelkezik interaktív táblával, így kihasználjuk ezt a lehetőséget is.
Intézményünk többi tehetségműhelyével is szervezünk közös programokat, ahol az eltérő
képességterületek egymáshoz kapcsolódhatnak. Először meghívtuk a többieket a saját területeink
tevékenységeire vagy produktumainak megtekintésére. Így például az Ovi-logisokkal megnéztük a
Palettások, a „kis képzőművészek” kiállítását, vagy ők kísértek el bennünket az interaktív táblajáték
kipróbálására a kerületi iskolába. Ellátogattunk a Vasarely Múzeum geometriai formákhoz fűződő
múzeumpedagógiai foglalkozására.
Volt olyan is, amikor az élővilág megismerésére alakult tehetségműhely vezetőjének a
kezdeményezésére Farmoson békákat mentettünk. Ehhez illeszkedően az Ovi-logisokkal békás interaktív
játékokat játszottunk, a Kis felfedezők az állatokkal kapcsolatos ismereteiket bővítették a kirándulás
előtt, a Palettások pedig a program után megörökítették az élményeiket. Ez az együttműködés nemcsak
a gyermekekre hatott pozitívan, és szélesítette a látókörüket, hanem minket is inspirált újabb
lehetőségek felkutatására.
A tehetségműhely foglalkozásain gyakran alkalmazom a kooperatív tanulási technikákat is. Általában
egy kerettörténetet találok ki hozzá, ezzel keltve fel a gyermekek érdeklődést. Volt úgy, hogy egy
elrejtett kincsesládát kellett megtalálniuk, miközben különböző játékos próbákat teljesítettek. Azt, hogy
melyik rejtvény következik, mindig egy találós kérdés megoldásával tudták meg, ami az adott
számkörhöz kapcsolódott. Például: Melyik az a szám, ami 4-nél több, de 6-nál kevesebb? Minden
feladatnak volt felelőse, aki leellenőrizte a megoldások helyességét. Az utolsó feladatnál volt időfelelős
is, aki a homokórát figyelte.
Az utolsó próba számkirakóval záródott, félbevágott számoknak kellett megtalálni a másik felét.
Ezután növekvő számsorrendbe kellett rakni, majd megmondani, hogy melyik két szám hiányzik. A
kincsesláda belsejébe beleragasztottam a számokat, így rögtön ellenőrizhették a feladat helyes
megoldását, majd átvehették a megérdemelt jutalmakat.
A példaként említett foglalkozásnál a feladatok több terület fejlesztésére irányultak: a matematikai
képességekre, a problémamegoldó, logikai összehasonlító, kauzális gondolkodásra, analízis-szintézisre,
kommunikációra, vizuális észlelésre, figyelemre, emlékezetre, alkalmazkodási képességre,
együttműködésre, segítőkészségre, felelősségvállalásra, feladattudatra, feladattartásra, kudarctűrésre.
A kooperatív módszer alkalmazása lehetővé teszi az élményeken alapuló ismeretszerzést, hiszen
különböző nehézségek leküzdésével érhetnek el a célhoz, és a végén a megérdemelt jutalom, kincs vár
rájuk. Az építő egymásrautaltság során a részfeladatok megoldásai adják a végső eredmény nyitját, így
ahhoz csak akkor juthatnak el, ha összedolgoznak. Az egyéni felelősség a részfeladatoknál is
nélkülözhetetlen, ugyanis mindenkinek kell a megoldása a kihívás teljesítéséhez. A feladatfelelősök
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ellenőrzik a részfeladatokat, melyek helyes eredményei vezetik el a csapatot a „jutalomhoz”. Az egyenlő
részvétel adott, mivel a feladatokat úgy készítem elő, hogy mindenki aktívan közreműködjék a
megoldásban.
Volt rá példa, hogy az eleinte társaival együttműködni nem képes gyermek (mert komoly nehézséget
okozott számára az alkalmazkodás), először csak időfelelősként kapcsolódott be, majd egyre inkább
részese lett a tevékenységeknek, végül már aktív tagjává vált a csoportnak. Az önállóság és az
együttműködés minden próbánál megvalósul, így válik a szociális tanulás színterévé. A közös munkával,
feladatmegoldással az egymásra figyelés, a kivárás, a másik tetteinek értékelése, az önismeret, a
tolerancia, a segítségnyújtás kerül előtérbe.
Az Ovi-logi tevékenységek eredményeit jól mutatja, hogy azok a gyermekek, akik az év elején még
„sablonokban gondolkodtak”, év végére már kreatívabbakká váltak, egyéni megoldásokat mutattak,
többféle szempontot soroltak fel, elgondolkoztak azon, hogy lehet-e más megoldása is az adott
feladatnak.

Követéses vizsgálat
Az Ovi-logi tehetségműhely ötlete 2015-ben merült fel bennem, majd a megvalósítására 2016
szeptemberében került sor. Az évek alatt több kisgyermek is részt vett a foglalkozásokon, akiknek a
későbbi iskolai teljesítményéről, különösen a matematika tantárgyra vonatkozóan, sajnos kevés
információval rendelkeztem. Úgy éreztem, hogy fontos visszajelzés lenne számomra egy követéses
vizsgálat, hiszen így választ kaphatnék arra, hogy mennyire objektívek és előrejelzőek azok a kiválasztási
szempontok, amelyekkel a tehetségígéreteket felkutatom. Az általam kidolgozott matematikai
képességekre irányuló felmérést más nem használja, így csak a saját tapasztalataimra építhetek.
Ugyanakkor az is érdekelt, hogy az óvodai matematikai tehetséggondozásnak van-e létjogosultsága.
Módszerként a kérdőív felvételét alkalmaztam. A követéses vizsgálatba azokat a szülőket vontam be,
akiknek a gyermekei az iskolai tanulmányaikat már legalább egy éve kezdték meg. Ennek az volt az oka,
hogy a 2020-21-es nevelési évben a járványhelyzet miatt nem tartottuk meg a tehetségműhelyek
foglalkozásait, így a most első osztályos gyermekek nem vehettek részt azokon.
28 gyermek járt a foglalkozásokra az adott időszakban, volt olyan, aki két évig járt a
tehetségműhelybe, illetve testvérpárok is voltak a csoportban.
A követéses vizsgálatnál 18 gyermekről kaptam visszajelzést. Öt szülő elérhetőségét nem ismertem,
négy fő pedig nem válaszolt a megkeresésemre.

A kérdőív kérdései és a válaszokból kapott információk:
Matematika tantárgyban milyen eredményeket ért el a gyermeke az iskolai tanulmányai során?

A gyermekek mindegyike kitűnő eredményt ért el a félévi és az év végi értékelésnél.
Az iskolában jár- e a gyermeke matematikai tehetséggondozásra, matematikai irányultságú
szakkörre (pl. versenyre felkészítő foglalkozások, Robotika, sakk…)?

Ezt a kérdést azért tettem fel, mert arra voltam kíváncsi, hogy az óvodai tehetséggondozásnak van-e
folytatása az iskola falain belül is. Sajnos a szülők 11 gyermek esetében nyilatkozták azt, hogy nincs az
iskolájukban tehetséggondozás, egy gyermeknél pedig csak 3. osztályig volt. Két gyermeknek van
lehetősége tehetséggondozásban részt venni, három gyermek sakk és egy Lego szakkörre jár.
Jár-e a gyermeke matematikai irányultságú tevékenységekre az iskolán kívül (pl. POD-IT,
Sakkakadémia, sakk…)?
Itt a szülők által biztosított lehetőségekről kaptam információkat. 12 gyermek esetében
válaszolták azt a szülők, hogy az iskolai elfoglaltságok mellett sajnos már nem tudnak részt
venni semmilyen programon. Hat gyermek külső helyszínen sakkra, és két gyermek az Edu&Fun
Élményközpont foglalkozásaira jár.
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Gyermekek által kedvelt játékok
7
6
5
4
3
2
1
0

Foglalkozik-e gyermeke valamilyen logikai játékkal
rendszeresen (pl. sakk, sudoku, mahjong...)?

Itt több válasz is megjelölhető volt, egyes válaszok
gyakoriság szerinti megadását az alábbi diagramm mutatja.

Slither

Minecraft

Stratégiai játékok

Bridzs

Sudoku

Roblox

Logikai játékok

Matific

Sakk

Rubik kocka

Indult-e már a gyermeke matematikai versenyen?
Melyiken? Milyen eredményt ért el?

13 gyermek nem indult el matematikaversenyen, viszont öt
fő esetén említették meg a szülők, hogy gyermekük kerüli
a versenyhelyzeteket, és ezért nem jelentkeztek rá. Zrínyi
Ilona matematikaversenyen három fő, Nemzetközi
Kenguru versenyen két fő, Bolyai csapatversenyen két fő,
Mozaik Tanulmányi versenyen egy fő mutatta meg tudását.

Van-e esetleg bármilyen információ, javaslat, amit szeretne még megosztani?

Ennél a kérdésnél több szülő is leírta, hogy nagyon sajnálja, hogy az iskolai keretek között nincs
tehetséggondozás. Mindenképpen pozitívumként emelték ki, hogy az óvodában volt erre lehetőség. A
gyermekek matematikai érdeklődése megmaradt. Ebben a tanévben két gyermek 6. osztályosként, négy
gyermek 4. osztályosként oldotta meg a központi írásbeli felvételi matematikai feladatsorát, hogy
gimnáziumban folytassák tovább a tanulmányaikat. Három gyermek pedig jelenleg is nyolcosztályos
gimnáziumban tanul. Tulajdonképpen minden olyan gyermek élt a gimnáziumban való továbbtanulás
lehetőségével, aki ezt a tanulmányi eredménye alapján megtehette.

Összegzés
Konzekvenciaként levonható, hogy az óvodai tehetséggondozásnak van létjogosultsága.
Ha nincs is lehetőség iskolai tehetséggondozásra, de azzal, hogy a szülők figyelmét ráirányítottuk a
gyermekeikben rejlő lehetőségekre, erősségeikre, több esetben is magánúton biztosítottak számukra
olyan képzéseket, ahol kibontakozhattak, fejlődhettek.
A gyermekek a szabadidőjükben még most is szívesen választanak matematikai irányultságú, logikai
és problémamegoldó gondolkodásra épülő játékokat. A sikeres továbbtanulásuk szintén ezt az állítást
támasztja alá.
Néhány évvel ezelőtt a budapesti Tehetségkonferencián hallottam az egyik előadótól, hogy a
tehetséges ember egy ország fejlődésének záloga, kincse. Éppen ezért a jövőnk szempontjából rendkívül
fontos, hogy felfedezzük és megtartsuk őket. Ezekkel a gondolattokkal teljes mértékben egyetértek. A
cikket azért írtam meg, hogy felhívhassam az óvodai tehetséggondozás fontosságára a figyelmet.
Az Ovi- logi felmérést többször átdolgoztam, kiegészítettem, de eddig csak a saját eredményeimet
vettem alapul, ezért mindenképpen szeretném mások tapasztalatait is megismerni. Szívesen
megosztanám a szűrés feladatait azokkal a kollégákkal, akik kipróbálnák az intézményükben óvodás korú
gyermekekkel, és nyitottak a szakmai együttműködésre.
Elérhetőségem: ovilogitehetseg@gmail.com

Werderitschné Barta Tímea
az Erzsébetvárosi Nefelejcs Óvoda fejlesztő pedagógusa, mentor, az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar gyakorlatvezetője, szakmai munkaközösség és az Ovi-logi matematikai
tehetséggondozó műhely kezdeményezője, vezetője. Innovációja az óvodai fejlesztő, valamint
tehetséggondozó foglalkozásokon a kooperatív módszer alkalmazása. Óvodapedagógus,
pszichopedagógus, közoktatásvezető, fejlesztő támogató mesterpedagógus.
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Történelemórai nyomozások1
Jó tíz évvel ezelőtt izgalmas publikációra bukkantam a Praxis Geschichte2 című német
történelemdidaktikai folyóirat egyik számában: olyan feladat elvégzését ajánlották benne, amely egy
felkavaró eseménysort dolgozott fel, bár a megjelenített helyzet nem kötődött konkrétan egyetlen
korszakhoz sem.

Többször vissza kellett térnem hozzá, mire megértettem, hogy ennek a történetnek a mozgatórugóit, a
szereplők indítékait csak a történelmi háttér feltárásán, a kor fogalmainak, folyamatainak megismerésén
keresztül lehetett értelmezni. A nyitókép megragadott és nem engedett – mint egy jó film első kockái
vagy egy könyv, amely az első oldalon magába szippantja az embert, és mindenáron meg kell fejtenünk,
meg kell értenünk – ahogy a tanulás maga is zajlik. Hiszen a „mystery” módszernél épp erről van szó – a
konstruktivista pedagógián alapuló, kooperatív módszerről, amely az osztály kíváncsiságára épít, a
meglévő tudásának rendszerezett tovább-, ki- és átépítésére irányul.
Reméltem, hogy a hazai szakirodalomban találok hasonló, adaptálható segédanyagot. Miután nem
jártam sikerrel, belefogtam a saját gyűjteményem kidolgozásába, ami innovatív mesterpedagógusprogramom egyik vállalása lett, és azóta is készítem, kipróbálom, fejlesztem, közzéteszem az újabb és
újabb „megfejtésre váró” történeteket. Részletes játékleírást, szabályokat, játékváltozatokat, letölthető
segédanyagokat dolgoztam ki, amelyek a felhasználást segítik. 3 Célom témakörönként legalább egy
játék elkészítése.

Mi is a mystery?
A módszert David Leat4 (Newcastle University) fejlesztette ki kb. harminc évvel ezelőtt – a földrajz
tanítása során megjelenő komplex összefüggések megértetése érdekében –, és Európa-szerte hamar
népszerűvé vált a történelemtanításban is. Olyan problémamegoldó oktatójátékról van szó, amely egy
furcsa, meghökkentő helyzetből bontakozik ki. Ezt kell – rejtvényként – információk – kikeresésével,
egymáshoz illesztésével egy valódi nyomozás során megfejteni, és mozgatórugóit a történelmi
körülmények kibogozásával megérteni. A játék problémafelvető kérdéssel kezdődik, egy bevezető
elbeszélésből és kb. 15-25 kártyából áll, de kép, térképvázlat is tartozhat hozzá. Cél a történet közös
elbeszélése forráskártyák, kiegészítő információkártyák (az érdeklődőbbeknek) és a fogalomkártyák
logikus elrendezésével, majd válaszadás a problémafelvető kérdésre. A kártyák hexagon alakja inspirálja
a játékosokat az összefüggések, kapcsolatok felfedezésére.

Hogyan játsszuk?
A "mystery" típusú feladatok időigénye egy tanóra. Miután a csapat megismerkedik a rejtéllyel – például
egy kivetített kép által –, bemutatjuk a nyomozás célját: a diákoknak csapatokban kell kinyomozniuk az
események körülményeit a kártyák információi alapján. A kivetített bevezető kép elemzéséhez jól
használható a „képelemző hexagon”5 vagy a kollaboratív szófelhő is6. (Néha egyszerűbbnek tűnhet
azonnal a történet kirakásába belevágni, de nem szabad sietni, érdemes időt hagyni a beszélgetésre,
hogy hasson a helyzet, a történelmi szereplő személyisége, a történetben rejlő feszültség. Így a történet
1

A cikk a https://www.1001tortenet.net/mystery.html szakmai honlapomon megjelent ismertetőn alapul. Utolsó
letöltés: 2022. március 21.
2
https://www.westermann.de/zeitschriften/sekundarstufe/praxis-geschichte Utolsó letöltés: 2022. március 21.
3
https://www.1001tortenet.net/mystery.html Utolsó letöltés: 2022. március 21.
4
The history of Mysteries. https://thinkingcollaboration.blogspot.com/2014/05/the-history-of-mysteries.html
Utolsó letöltés: 2022. március 21.
5
A képelemző hexagon letölthető innen: https://bit.ly/37AyKVc Utolsó letöltés: 2022. március 21.
6
pl. Mentimeter alkalmazással
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összeállítása is zökkenőmentesebb lesz.) Játék közben bőven adódik alkalom hipotézisek
megfogalmazására, vitára, érvelésre, bizonyítékok keresésére a forrásokban, valamint alkotásra (rajz,
illusztráció, írás). A csoport végül találó címet ad a rajzos, illusztrált poszternek, és egy feladatlapon
válaszol az alapkérdésre.
Az eredmények prezentációjára például szakértői mozaik, galéria-módszer formájában kerül sor.
Később a diákok elkészíthetik a korszak gondolattérképét – felhasználva a megismert fogalmakat,
tényeket.

Miért szeretem?
•
•
•
•
•
•
•

Segíti nehéz történelmi helyzetek mélyebb megértését.
A kerettörténetek és illusztrációk megalkotásában csodálatos tanítványokkal, kollégákkal,
művészekkel dolgozhatok együtt, akik mindig kaphatók a kreatív együttműködésre.
Rugalmasan alakítható: drámapedagógiai, digitális pedagógiai eszközökkel kombinálva még
élményszerűbb lesz a foglalkozás.
Kreatív feladatokkal lehet lezárni: például a diákok feldolgozhatják a történetet animációval,
videóetűdökkel, jelenetek bemutatásával, vagy írhatnak róla fogalmazást, esszét.
Fejleszti a 21. századi képességeket: a kommunikáció, a kreativitás, a kooperativitás, a megoldáshoz
szükséges a kritikai gondolkodás (a források értelmezése, értékelése, bizonyítékgyűjtés, indoklás) –
a négy 21. századi kompetencia.
Formatív értékelésre, ön- társ- és tanári értékelésre ad alkalmat.
A foglalkozást vezető tanár számára moderátori, megfigyelői, támogató szerepet biztosít, ami
szintén értékes lehetőség, és a 21. századi tanulás ismertetőjegye.

Szakirodalom:

 Alexander Preisinger: Mysterys. Eine konstruktivistische Methode entdeckenden Lernens. Praxis Geschichte 5202, S. 52-53.
 Kaufhold, A.: Mysterys Geschichtsunterricht 5–10. Augsburg 2018
 Mystery. Praxis Geographie extra, Braunschweig 2012
 Jana Kirchner, Allison Helm, Kristin Pierce, and Michele Gallowa: History + Mystery = Inquiring Young Historians.
Social Studies and the Young Learner 23 (3), pp. 14–15. https://chnm.gmu.edu/tah-loudoun/wpcontent/articles/history-mystery.pdf Utolsó letöltés: 2022. március 21.
 https://www.1001tortenet.net/mystery.html Utolsó letöltés: 2022. március 21.

Szabó Márta Mária
a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára, innovátor
mesterpedagógus, tankönyvszerző, mentortanár. Megbízott előadó a Pázmány Péter Katolikus
Egyetemen. Kutatási és érdeklődési területe: történelemdidaktika és szakmódszertan,
tanulásmódszertan, tartalmi szabályozók, tankönyvkutatás. Módszertani honlapja: 1001tortenet.net
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Másfajta tehetségek
Amikor meghallom azt a szót, hogy tehetség, mindig zavarba jövök. Pályafutásom végéhez közeledem,
mégis felteszem a kérdést: meg tudjuk-e fogalmazni, hogy mi az a tehetség? Jól kezeljük mi ezt a
tehetséggondozást? Gyógypedagógus vagyok, az én tanítványaim a tanulmányi versenyeken nem igen
forgolódnak. Nálunk csendben, a háttérben, fanfárok nélkül születnek a nagy dolgok.

Eszembe jut, hogy néhány fiatal tanítványom ámulatba ejtette ismerőseimet, amikor meséltem róluk.
Gondolkodás nélkül azt mondták rá: Ez aztán a tehetség!
Néhány éve népi kézműves szőnyegszövő tanulókat tanítok a Dr. Török Béla Szakiskolában. Eleinte
azt gondoltam, hogy ez egy igazán női szakma, de bizony akadnak fiúk is a jelentkezők között. Egyik
évben megjelent egy fiatalember. Siket, afáziás, tehát nehezen kommunikál, de ez még nem lenne baj.
Hanem kiderült, hogy fejlődési rendellenesség miatt a két karja, kezei ránézésre hasznavehetetlenek.
Most mit tegyünk? Mit mondjunk? Kérdezzük meg, hogy vajon miért egy komoly kézügyességet igénylő
szakma mellett döntött? Nagy izgalommal, árgus szemekkel néztük, mire képes a fiatalember. Végül úgy
döntöttünk, megpróbáljuk, hisz annyi mindent megéltünk már.
A kezdet kölcsönös nehézségekkel indult. A fiatalember hozta a rossz beidegződést, hogy nem értik
meg őt, ezért mellőzöttnek érzi magát, félreért dolgokat, indulatba jön… ilyenkor csak a sündisznó
tüskéivel szurkált maga körül mindenkit. De a türelem, az emberbe vetett hit megtette a hatását. Kezdte
megérezni, hogy ő valóban fontos nekünk, itt minden érte van. Idővel rájött, hogy érdemes bízni
bennünk, aztán elkezdtek jönni a sikerek.
Egyre komolyabb kihívások elé állítottuk őt, kiderült, hogy nincs lehetetlen számára, sőt ő maga is
keresi a megmérettetést. Mint már annyiszor, most is feltettem magamnak a kérdést: mi volt a siker
kulcsa? Mi minden rejtőzik az eredmények mögött? Aztán végiggondoltam a fiatalember eddigi életét.
Mint állami gondozott, halmozottan sérült gyerek, számíthatott-e valakire a mindennapokban?
Kényeztette-e, kímélte-e őt valaki? Bizony egyedül küzdött meg a nehézségekkel. Az élet nagyon hamar
megmutatta, hogy amire vágyik, azt neki kell elérnie. Hogy lehet eljutni valahonnan valahová? Hát úgy,
hogy helyzetbe hozza magát, és ha ma nem sikerül, majd holnap menni fog. A lényeg, hogy legyenek
célok!

A szerző fotója a pályázat után
megjelent Betlehemi Képeskönyvből

A fiatalember vizsgára szőtt szőnyegei
az iskola (Dr. Török Béla Szakiskola)
folyosóján.
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Utolsó éves volt Gyuszi, amikor ő hozott helyzetbe engem: elhatároztam, hogy kipróbálom magam,
vajon, hogy menne nekem a szövés. Bizony én is átestem azon az érzésen, hogy mindjárt megőrülök, de
vissza kell fejtenem a szőnyeget, mert bizony elrontottam. Az én kedves tanítványom egy mosoly
kíséretében bíztatott, semmi baj, másodszor már jó lesz, ne keseredjek el. Szőttünk szorgosan egymás
mellett. Közben figyelemmel kísért engem, most már jól csinálom-e, majd odajött hozzám, hogy közelről
szemügyre vegye, mit alkottam. Azonnal észrevett egy apró hibát, de ezt gyorsan orvosolni lehetett.
Megmutatta nekem, hol van rossz helyen a fonal, és hogy lehet helyreigazítani. Számomra akkor már a
szőnyeg elveszítette a fontosságát, ámulat lett úrrá rajtam: ahogy a fiatalember felhívta a figyelmem a
hibámra, ahogy megmutatta a javítás módját, azzal a tapintattal, kedvességgel. A legjobb tanár se
csinálhatta volna jobban! Azt éreztem, hogy a tanítvány adja a leckét emberségből! És amikor elkészült
a szőnyegem, szinte jobban örült a sikeremnek, mint én magam.
A jelesre sikerült OKJ-s vizsga után, az utolsó napon még mindig talált magának motivációt.
Kihasználta az időt, és szőtt nekem egy tolltartót emlékbe. Azóta a fiatalember a kerékpárszerelő
szakmát tanulja, ezzel is növelve a munkavállalói esélyeit. Kell-e gondolkodnom még azon, hogy mi is az
a tehetség?
A Magyar Kézművességért Alapítvány (AMKA) szervezte karácsonyi Betlehemi Jászol Pályázat
díjnyertes alkotásai közül az egyik az ő munkája.

Urbán Erika
gyógypedagógiai tanár, szaktanácsadó, szakvizsgázott oligofrénpedagógia–szurdopedagógia
szakos gyógypedagógiai tanár, vezető szaktanácsadó
Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium
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Egyestől ötösig, és tovább…
A fejlesztő értékelés fontosságáról egy jó gyakorlaton keresztül
A tanítási-tanulási folyamat számos pedagógiai-módszertani eleme korszerűsödött az elmúlt időszakban.
Nagy szükség lenne az értékelésben is előrevivő utakat, korszerű módszereket alkalmazni, hiszen az öt
osztályzatért folytatott küzdelem generálja talán a legtöbb konfliktust az iskolai évek alatt tanár, szülő
és tanuló között. Emellett az öt érdemjegy nem árulja el a diáknak, hogy miként érhetne el jobb
teljesítményt, és nem láttatja készségei-képességei fejlődését sem.

Szókratész, akinek legjellemzőbb módszere a kérdezéssel tanítás volt, számtalan nagyhírű tanítványt
nevelt ki. Képzeljük el, hogyan értékelte tanítványait! Beírt vajon egy hármast vagy akár egy ötöst, és
becsukta a képzeletbeli noteszét, e-naplóját? Vagy talán inkább kifejtette a fiataloknak, mi volt jó, mi
volt kevésbé sikeres az eszmefuttatásukban, inspirálva őket, és kijelölve a fejlődésük további irányát.
A fejlesztő értékelés egyfajta partnerségen alapuló tanulás, melynek keretében a tanulók képesek
lesznek átlátni, megtervezni a saját tanulási folyamataikat, teljesítményük javul, motiváltságuk a
sikerélmények hatására növekszik, önértékelésük fejlődik. Visszajelzést ad tanárnak és diáknak arról,
hogy mennyit és hogyan sajátított el; sokszínűen gyakorol, osztályzat nélküli értékeléssel lemér,
visszajelez; figyeli, hogyan tudna a gyerek többet teljesíteni, közösen feltárják az okokat; módszereket
ajánl, önbizalmat, helyes önértékelést épít. Néhány apró, támpontot szeretnék adni ehhez a
gyakorlathoz.
Sokat segítünk, ha előre megmondjuk, miről fogunk tanulni; mikor, miből lesznek a haladás
ellenőrzésének módjai, közösen megtervezzük, milyen jegyszerzési lehetőségek legyenek még. Kínáljunk
fel sokféle fejlődési, megmutatkozási lehetőséget; izgalmas, színes feladatokkal mozgósítsunk minél
többféle készséget, képességet! Ne féljünk információt kérni a gyerekektől a tanulási technikáikkal,
céljaikkal, fejlődésükkel, sőt: az általunk alkalmazott módszerekkel kapcsolatban! Én minden tanévben
megkérdezem őket erről, és a kérdőív alapján személyre/csoportra szabottan tudok segíteni, fejleszteni
(ld. Tanulást segítő kérdőív részlete).
Gyűjtsük és folyamatosan tegyük elérhetővé a szülő számára is tanítványaink éves munkáit
(projektfeladatok, komplexebb házi feladatok, szorgalmi munkák, kiselőadások, csoport- és
önértékelések, értékelőtáblázatok, kérdőívek stb.), mert ez tanulónak, szülőnek megmutatja a fejlődés
irányát, és így tudatosul a diákokban a saját tanulási folyamatuk. Az éves gyűjtemény áttekintése
örömöt, motivációt jelent a tanulás mindhárom szereplőjének.
Milyen izgalmas volt, amikor gyermekkorunkban kicsit átvehettük a tanár szerepét! A diákok szeretik,
ha a tanult anyagrészből összeállíthatnak egy „dolgozatot” utasításokkal, pontozással, értékelési
kategóriákkal. Ezeket a dolgozatokat aztán kicseréljük, és mindenki valaki másét oldja meg, majd a
„tulajdonos” precízen kijavítja, értékeli és visszaadja a társának. Így minden diák voltaképpen négyszer
nézi át szinte észrevétlenül az anyagot. Gyakran beszedem és átnézem, mi az, amit a tanulók leginkább
fontosnak tartottak az anyagból, mi ment legjobban. Ezekből a magam által összeállított dolgozatba is
átemelek, ezzel megerősítem a gyerekekben, hogy mindannak, amit órán csinálunk, haszna van,
érdemes együttműködni, gyakorolni.
Az önértékelés, a tudatos, reflektív tanulás lényegi képesség a 21. században. Az ehhez vezető úton
nagyon fontos a kortárscsoport véleménye, a csoportmegbeszélés és -értékelés. Ne féljünk a diákokra
bízni a saját értékelésüket, a kezdeti botladozás után beletanulnak, „jól vizsgáznak”. Az értékelési
szempontok mindig egyértelműek legyenek, esetleg közös megállapodáson alapuljanak például
projektek, kiselőadások esetén. Hatásos módszer, ha a projekt vagy nagyobb léptékű egyéni munka
elkészülte után kitesszük a padokra a munkákat, körbejárva mindenki végigolvassa a többiekét, és egy
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lapra részletesen leírja az adott munkáról a véleményét. Óriási izgalommal várják, olvassák ilyenkor a
több oldalnyi értékelést. Magam külön órákat szánok rá, hogy a kisebb-nagyobb, értékes projekteket
csereberéljék, elolvasgassák, spontán reflektáljanak annak erősségeire, és szöveges megjegyzésekkel
értékeljék. Komplex munkáknál bevonhatunk az értékelésbe iskolatársakat, külső szakembereket,
osztályfőnököket, volt tanítványokat, külföldi kollégákat is.
Nagyon hasznos és fontos az önértékelőív (ld. Minta az önértékelőívre) használata olyan csoport
esetében, ahol egy területet meg kell erősíteni. Ezt az óra utolsó 3 percében a tanulók egyedül, párban
vagy csoportban töltik ki a füzetük hátuljában. Néhány hét után, ha már az eredmények látszanak, a
kérdőív elhagyható vagy más fejlesztendő területre átdolgozható.
Ne higgyük, hogy a diákoknak csak az osztályzat számít az értékelésnél! Sokuknak a jegyeknél is
többet mondanak azok a megjegyzéseink, amelyek a tanár összbenyomását tükrözik rámutatva a
fejlődés lehetőségeire. Fontos, hogy tanítványainkban helyes fejlődésszemléletet alakítsunk ki, minden
kisebb fejlődést is vegyünk észre, s ne csak akkor legyünk elégedettek, ha ötöst ér el a gyerek, hanem ha
önmagához képest fejlődik. Egy tanszékvezető mesélte, hogy kitűnő tanuló lányának nem ment a futás,
mindig utolsóként ért célba, a kamaszt persze érthetően nagyon bántotta a kudarc. Kijártak hát
hétvégeken trenírozni a nagylánnyal, mígnem egyszer boldogan hívta fel a lánya: „Képzeld, anyu, ma
már nem utolsó lettem tornaórán a futásban, hanem hátulról a negyedik!” Ő csudára megdicsérgette,
megerősítette a gyerekét, mert igaz, hogy ez az eredmény továbbra is kettest ért, de azon a ponton az
volt a lényeges, hogy a fejlődés bekövetkezett, az erőfeszítés meghozta a gyümölcsét, megmutatkozott
a hozzáadott érték. Aztán persze a jegy is javult… Gyakran elmesélem tanítványaimnak a világhírű
kosárlabdajátékos, Michael Jordan példáját, aki kis korában szegénynegyedben élt, ahol a kosárpalánkot
nem világították meg lámpák, így kényszerűen sötétben gyakorolta esténként otthon a kosárra dobást.
Kitartó szorgalmával épp a nehézségek révén érte el, hogy tévedhetetlen dobó lett.
Karácsony Sándor szerint a „nevelés” azt jelenti: „növelés”. Növeljük hát tanítványainkat tudásban,
képességeikben-készségeikben, önbizalomban, tanulási kedvben!

1. Tanulást segítő kérdőív részlete
Érzem, hogy az íráskészségem év eleje óta fejlődött:

nagyon sokat sokat nem
Magabiztosabban, bátrabban fejezem ki magam szóban:

sokkal inkább igen nem
Az órákon oldott vagyok, jól, derűsnek érzem magam:

nagyon igen nem
Angolból az erősségem (pl. társalgás, íráskészség, hallás után értés, szókincs, szorgalom stb.):
fejlesztendő területe(i)m:
Amit hasznosnak, érdekesnek találtam az eddigi órákon (felsorolásszerűen):
Van-e kérésed, javaslatod a számonkérésekkel, a házi feladattal kapcsolatban?
Melyik értékelési mód a legösztönzőbb a számodra? Tegyél x-et, többet is választhatsz.

•
•
•
•
•
•
•

osztályzat
osztályzat + százalékos értékelés
osztályzat nélküli gyors visszajelzések órán technikai eszközök segítségével
tanári szóbeli vélemény
tanári írásbeli megjegyzések
tanári hosszabb írásbeli szöveges értékelés, javaslatok
társaid értékelése
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•

egyéb:

Céljaid, terveid az angol nyelvvel:
Miben, hogyan segíthetek Neked céljaid elérésében, fejlődésedben?

2. Minta az önértékelőívre
Értékeld
teljesítményedet
1-5 ponttal vagy
tegyél pipát vagy
ikszet, jó kedvűszomorú smiley-t
stb.
Az órán aktív
voltam.
Párommal
sikeresen
gyakoroltuk a
mintapárbeszédet.
A
mintapárbeszéd
alapján saját
dialógusokat is
létre tudtam
hozni.
A mostanában
tanult új szavakat
használtam a
beszédemben is.
A csoport előtt
már bátrabban
megszólalok.

2022.03.07.
Hétfő

2022.03.08.
Kedd

2022.03.09.
Szerda

2022.03.10.
Csütörtök

2022.03.11.
Péntek

Dr. Erdeiné Bacher Katalin
Innovátor mesterpedagógus, magyar-angol szakos középiskolai tanár
Mivel pedagógus családból származom (férjem is tanár), számomra gyermekkorom óta
egyértelmű, hogy: „Navigare necesse est!" vagyis „Hajózni, irányt tartani kell!”, mégpedig
a szakmai-pedagógiai minőség, a felkészültség, a hozzáértés, a maximális hivatásszeretet
felé. Vallom a "jó pap holtig tanul" elvét, a tanulás minden formája örömöt okoz.
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Fejlesztő-differenciáló pedagógia: A digitális játékok felhasználási
lehetőségei az általános iskola alsó tagozatán, különös tekintettel a
Minecraft alkalmazásra
Folyamatosan nő azoknak a tanulóknak a száma, akik kiemelt figyelmet igényelnek. Sikeres iskolai
előmenetelük biztosítása érdekében változatos pedagógiai eszközök felhasználására van szükség. Saját
gyakorlatomban digitális játékokat is alkalmazok az egyéni haladási tempó biztosítása céljából. Nem
kizárólag a tanórákon használom ezeket az eszközöket, hanem szorgalmi jelleggel, a Google Classroom
felületen, hagyományos munkarend mellett is felajánlom azokat tanítványaim számára.

Elsősorban a LearningApps és a Wordwall alkalmazást használom fel, mert ezek olyan sablonokat
tartalmaznak, amelyek az ismeretek gyakorlásán kívül a részképességek fejlesztését is lehetővé teszik.
Például a vizuális emlékezetet memória játékokkal fejlesztem. Tanítványaim a feladatok elvégzését a
játékok végén megjelenő értékelésről készített képernyőkép visszaküldésével dokumentálják felém.
Hozzájárul a fejlesztés sikeréhez, hogy a gyermekek többször próbálkozhatnak a feladatok megoldásával,
így nem veszítik el a kedvüket, és előbb-utóbb sikerélményhez jutnak.
Néhány diák visszajelzéséből arra következtettem, hogy érdekesebb, izgalmasabb feladatokra van
szükség. Mivel folyamatosan törekszem rá, hogy figyelembe vegyem tanítványaim tanulási igényeit,
lehetőséget adok arra, hogy a Genially alkalmazás online szabaduló szobáit felhasználva is gyakoroljanak,
mert ez az eszköz változatosabbá teszi a tanult ismeretek rögzítését. Tapasztalataim szerint az online
szabaduló szobák összetettebb feladatsorai a tanulási zavarral küzdő, lassan haladó gyerekek számára
általában nehézséget jelentenek, ezért részükre más gyakorlási lehetőségeket biztosítok.
Mivel tanítványaim nagyon kedvelik a Minecraft játékot, ezért olyan szorgalmikat is felajánlok nekik,
amelyeknek megoldásához ez az eszköz szükséges. A matematikával kapcsolatosan például a gyerekek
építhetnek többek között római számokat. A környezetismeret tantárgyhoz illeszkedve készíthetnek
felszíni formákat bemutató terepasztalt. A szövegértő olvasás fejlesztése érdekében építmények mását
alkothatják meg olvasmányaik alapján. A gyerekek kész projektjeiket az osztály előtt prezentálják.
Beszámolnak arról, hogy mi jelentett nehézséget számukra a feladat megoldásakor, honnan gyűjtöttek
ötleteket a megvalósításhoz, és mi segítette őket az eredményes megvalósításban A pozitív
visszajelzések megerősítést adnak a diákok számára, segítik önértékelésük fejlődését. Az igényesen
kivitelezett megoldások példát jelentenek a tanulói közösség számára a kitartás, a szorgalom és az
önművelés terén.

Feladat a kerületszámítás gyakorlásához

Feladat a törtek tanításához
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A Minecraft játék oktatási célú felhasználásának elengedhetetlen feltétele a mintaadás. Kezdetben
magam készítettem feladatokat tanítványaim számára annak érdekében, hogy motiváljam őket. Később
ezek alapján hozták létre a gyerekek a tananyaghoz fűződő saját alkotásaikat. A diákok már nem
kizárólag szorgalmi feladatként igénylik a Minecraft kihívásokat, hanem tanórákon is használjuk a
játékot. Lehetőséget adok arra, hogy egymás számára építsenek feladatokat, például a térérzékelést
fejlesztő labirintust. A gyerekek sokat tanulnak egymástól, fejlődik problémamegoldó képességük.
Nagyon örültem annak, amikor iskolán kívüli program kapcsán egyik tanítványom a Minecraft
felhasználásával egy múzeumot épített meg és rendezett be.
Diákjaim érdeklődése engem is inspirál. A Minecraft felhasználásával építek feladatokat, melyeket az
utóbbi időben tudatosan, a tanmenetekhez illeszkedve készítek évfolyamokra, tantárgyakra és
témakörökre bontva, sőt a fejlesztő pedagógiával kapcsolatosan is. Azt gondolom, hogy a Minecraft
alkalmas az alsó és felső tagozat közti átmenet segítésére, mivel a játék felhasználásával kapcsolatos,
kisiskolás korban szerzett tapasztalatokat eredményesen lehet felhasználni többek között a történelem
tantárgy vonatkozásában ötödik évfolyamon és később is.
A Minecraft alkalmazására épülő differenciálás intézményi szinten legegyszerűbben szakköri csoport
létrehozásával valósítható meg. A tanórán kívüli foglalkozásokon elkészített alkotásokból érdemes
kiállítást szervezni, továbbá célszerű a játék kreatív felhasználására alapozott, tananyaghoz köthető
versenyeket meghirdetni. A projektoktatáshoz kapcsolódóan a Minecraft alkalmazására építve
regionális, országos vagy akár nemzetközi szinten is megvalósíthatók együttműködések az eTwinning
rendszer keretein belül.
Tapasztalataim azt mutatják, hogy a gyerekek hatékony fejlesztését akkor lehet megvalósítani, ha a
gyakorlás témájának meghatározásakor többféle választási lehetőséget biztosítok az ismeretek rögzítése
céljából. A digitális játékok felhasználásával eredményesen tudom motiválni tanítványaimat, akik
szorgalmasan gyűjtik a visszaküldött feladatokért járó pontokat. A szülők örömmel számolnak be arról,
hogy a gyerekeket otthon nem kell győzködni, hanem maguktól hozzálátnak a gyakorláshoz. Azt
gondolom, hogy a digitális játékok erős motivációs hatásuk miatt a fejlesztés és differenciálás
eredményes megvalósításának, továbbá az iskolai lemorzsolódás megelőzésének fontos eszközei
lehetnek.
Nagyné Malicsek Ágnes
tanító, történelem szakos és okleveles család-és gyermekvédő tanár, szakvizsgázott
közoktatási vezető, mentor és fejlesztő-differenciáló pedagógus, Hundidac arany-díjas
taneszközfejlesztő, szaktanácsadó.
Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola
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Információzz! De miért?
A Könyvtárostanárok Egyesülete (KTE) minden szempontból hiánypótló kiadványt
jelentetett meg fennállásának 35. évfordulóján. A címe: Információzz, de miért?
Színes útmutató az információ és a könyvtárak használatához.

A kézikönyv szerzői között ismert elméleti és gyakorló pedagógusok is vannak, ezért
az elkészült kiadvány nem csupán a könyvtárhasználat tanítását segíti, annál jóval
többre vállalkozik. Hiszünk benne, hogy a könyvtárhasználat tanításának célja több
annál, mint hogy a diák könyvtárhasználóvá váljék. Információs műveltséget
fejlesztünk. Célunk, hogy az információval tudatosan és felelősen dolgozzanak akár
a befogadói, akár az alkotói oldalon állnak. Ezt azonban könnyebb kijelenteni, mint megvalósítani. A
pedagógustársadalom korfája alapján a többségre jellemző, hogy az X generáció (digitális bevándorló)
tanítja az Y generáció Z (netgeneráció) és alfa gyerekeit. Nincs ez másként az iskolai könyvtárakban sem,
de igyekszünk elébe menni a kihívásoknak. Lehetséges és szükséges is egymástól tanulnunk. Ez pedig
akkor lehetséges, ha a problémához nem az eszközök felől közelítünk, hanem a tartalom, az információ
felől. Míg az újabb generációknak a technika kezelésében van előnyük, addig a tapasztaltabbak
segíthetnek lényeglátón, több oldalról vizsgálódni, igazodási pontokat találni. Ez a tudás
technikafüggetlen és örökérvényű: ahogy a múltban is lényegi volt, úgy a jelenben és a jövőben is
szükséges.
A digitális oktatás kényszerű hónapjai alatt szülők és pedagógusok egyaránt tapasztalták, hogy ugyan
a diákjaink szinte szimbiózisban élnek a kütyüikkel, mégis komoly hiányosságaik vannak a vizsgálódás
terén. Nemcsak a szükséges programok használatával nem voltak tisztában, hanem a munkájukat segítő
források megtalálásához szükséges módszerekkel sem. A digitális intelligencia fejlesztése mellett a
releváns információk kiválasztására, a tudatos szelektálás fontosságára is fel kellett hívni a figyelmet.
Azt, hogy valaki kritikusan tudjon gondolkodni, el tudja különíteni a valós és a hamis információkat, meg
tudja különböztetni a tényeket az álhírektől az online világban, már az offline létben meg kell alapozni.
Mi, könyvtárostanárok tisztában vagyunk azzal, hogy a NAT2020 a helyi tantervekkel szigorú ritmust
diktál. Sajnos az is nehezíti a helyzetünket, hogy az informatika helyét átvevő digitális kultúra már nem
tartalmazza nevesítve a könyvtárhasználati anyagrészt, csupán a magyar tantárgy keretében maradt
meg egy része. Persze ezen kívül sok helyen megjelennek könyvtárhasználatot, információs műveltséget
igénylő elemek a NAT2020-ban, de kérdés, hogy ebből megkapják-e a szükséges felkészítést a tanulók,
ha annak nincs nevesített tantárgyi felelőse és időkerete. Iskolai könyvtári szaktanácsadóként és a
Könyvtárostanárok Egyesületének elnökeként is fontosnak tartom, hogy a könyvtárostanár elébe
menjen az igényeknek, megmutassa kollégáinak, miben, hogyan segítheti a könyvtár és a
könyvtárostanár a munkájukat, a tanulók iskolai sikereit.
2021. november 30-ig jelentkezhettek kollégák az elektronikusan már elérhető kézikönyv
átdolgozott, nyomtatott változatának kipróbálására. Így 38 intézményben egy-egy csoport egyszerre
forgathatja a gyönyörű, színes ábrákkal teli könyvet, de hamarosan minden egyesületi tag átveheti a
saját példányát.
Hogyan segít a kézikönyv? Mihez javaslom? Számomra a könyvtárhasználat tanításában elsődleges,
hogy a diáknak legyen hasznos. A kézikönyv segít, hogy a tanulók sikeresek, hatékonyak legyenek a
feladataik megoldásában. Tudatosak legyenek a választásaiknál, legyen szó könyvtárról, dokumentumról
vagy releváns információról. A könyvben egy konkrét témán, a madarakon keresztül ismerheti meg a
diák a probléma felismerésétől a keresésen, kiválasztáson, feldolgozáson át vezető folyamatot egészen
a megoldásig. Azt tapasztaltam, hogy amelyik pedagógus kollégám kézbe vette, azonnal át tudta a saját
tárgyára ültetni, és beindította az együtt gondolkodást. Kedvet kapott, hogy a könyvtárban tartson
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történelem, fizika, biológia órát velünk könyvtárostanárokkal, hiszen az
itt szerzett tudással mindenképp nyerhet a diák. Legutóbb a rajzos
kollégával egyeztetve készítettünk tablókat festőkről. Megtanultunk
keresni lexikonban, enciklopédiában, adatbázisban; tisztáztuk, hogy
ugyan a Google a “barátunk”, de vannak információk, amelyekhez
felesleges körök nélkül, rövidebb idő alatt jutunk könyvekből vagy célnak
megfelelő, online forrásokból.
Sajnos hallottam már olyan véleményt, hogy nincs idő a
könyvtárhasználati órára, mert sok az anyag. Sok. Nem vitatom. Abban
azonban biztos vagyok, hogy ha megtanítjuk a gyerekeinket jól kérdezni,
okosan keresni, tudatosan választani, szabályosan hivatkozni, csak
nyerhetünk. Többet, mint a ráfordított időt. Vagyis azt érdemes látni,
hogy ettől nem több lesz az anyag, hanem a közvetítése lesz
hatékonyabb, az átadott tudás pedig tartósabb.
A KTE honlapján (https://portal.ktep.hu/infozz) belelapozhatunk a kiadványba, megnézhetjük a
nyomtatott változat elődeit, a jelenleg elérhető 3 elektronikus változatot. Sajnos vásárlásra jelenleg
nincs lehetőség, de a tervek szerint, hamarosan lesz utánnyomás, hogy több iskolába is eljuthasson.
Irodalom:

 Dömsödy Andrea–Hidvégi Krisztina–Tóth Viktória–Cs. Bogyó Katalin: Információzz! De miért? Színes útmutató az
információ és a könyvtárak használatához. Könyvtárostanárok Egyesülete, Budapest 2021. 223 p. ISBN 978-61581914-1-8

Cserlakiné Hagymássy Krisztina
A Veres Pálné Gimnázium etika- és könyvtárostanára. Innovátor mesterpedagógus,
szaktanácsadó. A Könyvtárostanárok Egyesületének elnöke. Feladatának tekinti a
pályázatírást, pályázatok folyamatos, célzott ajánlását kollégáinak és a diákoknak.
Szervezőként, mentorként kapcsolódik országos versenyekhez (Bod Péter Könyvtárhasználati
és Tégy többet! etika verseny) segítve ezzel a tehetségazonosítást, gondozást. Büszke, hogy a
Safer Internet Program oktatójaként felhívhatja a figyelmet az internetbiztonság
fontosságára.
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Barangolás Kokas Klára pedagógiai rendszerének ösvényein
Rég nem volt ilyen mértékben szükség a tanulók személyiségét körbeölelő, képességeiket és erősségeiket
támogató pedagógiai módszerekre, mint manapság. Mi, pedagógusok szakmai előrehaladásunk során
folyamatosan fejlesztjük készségeinket. Bár jelen korunk gyors változásai és ezzel járó kihívásai próbára
teszik alkalmazkodási képességünket, ugyanakkor kreativitásunkat is mozgósítja.

A pedagógia területén a művészetek támogatást nyújthatnak a nehézségek leküzdéséhez, illetve
segíthetnek a tanulóknak és tanároknak a nehezen kimondható élmények feldolgozásában. Kokas Klára
pedagógiai rendszere és a belőle ágazó újabb irányú rendszerek sok lehetőséget rejtenek a zene kreatív
befogadásához és élmény alapú megtapasztalásához is.
Kokas Klára a magyar zenepedagógia ikonikus alakja, aki
kísérleteivel folyamatosan alakította és megalapozta a zene
improvizatív mozgással fuzionált befogadását. Ez a pedagógiai és
fejlesztő rendszer minden ember számára elérhető. Születéstől
a halálig alkalmazható sérült vagy beteg egyéneknél éppúgy,
mint egészséges embereknél, egyénileg és csoportban is. A
Kokas életútjába való rövid betekintés segítséget nyújt ahhoz,
hogy pedagógiai rendszerének kialakulását és formálódását
jobban megértsük.
Kokas Klára gyermekkorában Szanyban, a Rába partján töltött boldog gyermekévei, a világ és a
természet felfedezése későbbi tanítását, kreatív megoldásainak tárházát gazdagította. A test és lélek
együttes feloldódása a zenében a lélek szabadságának kiteljesedését eredményezi. Kokas Kodály Zoltán
tanítványaként többször hivatkozik mestere tanításaira, tanítványként átélt élményeire.
„…Nem arra emlékszem, amit tanított, hanem amit bennem keltett.
Felkeltette a lelkem titkait, megéreztem őt, és érteni kezdtem magamat.”
(Kokas–Lájer–Furka–Kocsis, 2007)

Ahogy Kokas Klára diákkorában, Kodály tanításán keresztül jutott el önmaga megértéséhez, úgy adta
tovább a gyermekeknek és felnőtteknek ugyanezt a tudást a saját maga által kialakított pedagógiai
rendszeren keresztül. Ez az út hosszú volt.
Kokas 1970-től három éven át az első amerikai Kodály Intézet (Kodály Musical Training Institute,
Boston) kutatási programjának résztvevője volt. Ezt az időszakot az „Amerikában tanítottam” című
könyve foglalja össze, amelynek első kiadása 1978-ban jelent meg. A könyv bemutatkozó részében az
Egyesült Államokban töltött éveket a következőképpen foglalja össze: „Amerikai munkámnak minden
eredménye három szálra fűződött. Magyar folklór-telítettségem a néger népi játékok forrásaihoz
vezetett; kutatói kíváncsiságom Peter Wolff tanulmányán keresztül egy kitűnő pszichológuscsoport
együttműködését hozta; a hátrányos helyzetben levő gyerekek iránti megkülönböztető szeretetem pedig
olyan iskolába vitt, amelyben az elért eredményeikre az Intézetnek is nagy szüksége volt.” (Kokas, 1978)
Pedagógiai életútja során munkájára a folyamatos kísérletezés volt jellemző, amely nemcsak a
különböző pedagógiai elemek folyamatos kipróbálását jelentette, de az integrációs lehetőségekkel is
kísérletezett: különböző képességű és nehézséggel küzdő gyermekek és felnőttek az egészségesekkel
együtt is megtapasztalhatták a Kokas-foglalkozások világát, elfogadva a különbségeket. A Kokasfoglalkozásokon nem a deficitekre, hanem az erősségek megtámogatására kerül a hangsúly.
Kokas pedagógiai rendszerének központjában a személyiség áll. A zene és mozgás integrációja közben
a zenére és egymásra hangolt, kiérzékenyített állapot hatványozottan hozzájárul az érzelmi intelligencia
(EQ) fejlődéséhez. Dr. Bredács Alice pontosan meghatározza az EQ fogalmát: „Az érzelmi percepció
képessége a saját magunk és mások érzelmeinek észlelése, pontos kifejezése, árnyalt azonosítani tudása
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és értékelése a különböző élethelyzetekben. Az érzelmi integráció képessége a problémamegoldást,
döntéshozatalt, ítéletalkotást kísérő érzelmi kreativitás feltétele.” (Bredács, 2009)
Kiváltságosnak érezhetem magam, nemcsak azért, mert közvetlenül Kokas Klárától tanulhattam,
hanem mert haláláig együtt dolgozhattam és taníthattam vele. Tanúja voltam folyamatos útkeresésének
– állandó megújulás jellemezte munkáját. Mivel a hosszú évekig tartó folyamatot közvetlen közelről
követhettem, így a közös munkában való együtt formálódás megtanított arra, hogy nem lehet kőbe vésni
egy módszert sem, ha a személyt tekintjük tanításunk központi szereplőjének, és a világ változásaival
lépést szeretnénk tartani.
Kokas Klára zenepedagógiai rendszere nyitottságából adódóan
tanítványait is inspirálta a továbbfejlődésre, illetve új rendszerek
kialakítására. Az általa felfedezett gyökerekből sarjadt tanításból új
hajtások keletkeztek, közülük az egyik a ReikArt zenepedagógiai rendszer,
amely a művészetek és tantárgyak közötti átjárhatóságot biztosítja, illetve
zeneterápiás tapasztalatok eredményein alapul. A kreatív, közös
improvizáció során a résztvevők az egymásra hangolódás magas szintjét Kokas-foglalkozás a Kalász
élhetik meg. Mindez a legegyszerűbb hangkeltő eszközökön történik, Művészeti Iskolában 2020
(fotó: Reikort Ildikó)
melynek során belekóstolhatnak a közös zenealkotás élményvilágába.
A zene és a mozgás magas fokú szintézise, az improvizáció bevezetése és fejlesztése egyszerű
hangszerek használatával, a zene és a vizuális művészetek, a dramatikus feldolgozás kapcsolatrendszere
olyan komplex élményt teremt meg, amit a hagyományos zenepedagógia eddig nélkülözött a tárházából,
mint például az improvizáció és mozgás zenére (hangszeres improvizáció és mozgás egy időben).
A módszer, amelynek elméleti alapjait tanulmány foglalja egybe, az oktatás különböző területein
(óvoda, általános iskola, zeneoktatás, gimnázium) immár kiválóan működik. Célja a személyiség komplex
nevelése és olyan szociális képességek fejlesztése, amely nemcsak Kokas Klára zenepedagógiai
rendszerének alapját képezi, de minden reformpedagógus feladata, s amely nemcsak a tanár-gyermek
kontextusban alkalmazható, hanem más felső- és felnőttoktatási területeken is hasznosítható.
Bibliográfia

 Bredács, A. (2009): Az érzelmi intelligencia és fejlesztése az iskolában – különös tekintettel a tehetséggondozásra.
Iskolakultúra 2009. 5-6. sz. 55-72.o.
 Kokas, K. (1978): Amerikában tanítottam. B.K. L. Kiadó, Szombathely.
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Reikort Ildikó
a Kalász Alapfokú Művészeti Iskola mesterpedagógusa, zenepedagógus és zeneterapeuta. Alapító
tagja a Kokas Klára Szakmai Kollégiumnak. A Kokas Alapítványban képzésfejlesztő, pedagógus
továbbképzésen oktató. A Kokas-rendszerű tanítást 22 éve folyamatosan alkalmazza. A Psalmus
Humanus Művészetpedagógia Egyesület pedagógus továbbképzésen oktatóként vett részt. A
MÜPA „Cifra Palota” elnevezésű gyermekcsoportjainak vezetője. A Magyar Zeneterápiás
Egyesület elnökségi tagja, a Wesley János Főiskola Komplex Művészetterapeutai képzés tanára.
A Magyar Művészetpedagógiai Értéktár befogadta a ReikArt-módszert, mint innovatív
művészetpedagógiai lehetőséget, akkreditációja is megtörtént. A szerző 2020-ban elnyerte a
Magyar Művészetoktatásért plakettet.
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„Kompátia” - érzelem kártyák használata az óvodai gyakorlatban
Érzéseink kimutatása, érzelmeink vállalása nemcsak társas kapcsolatainkra van hatással, hanem
mindennapjaink kommunikációját is meghatározzák Az érzelmi intelligencia tanulható képesség, amely
által megértjük saját érzéseinket, és képesek leszünk értük felelősséget vállalni. Saját magunk érzelmi
állapotainak beazonosításán, megtapasztalásán keresztül vezet az út mások érzéseinek felismeréséhez.
Ahhoz, hogy mások megismerjenek bennünket, érdemes mutatni magunkból. Fontos, mennyire tudunk
együttérzők, megértők lenni másokkal és azonosak lenni magunkkal.

A gyerekek még fogékonyabbak mások érzéseire, könnyebben felismerik
azokat. Mi, felnőttek tudunk segíteni abban, hogy az érzelmeket
megtanulják megérteni, megfelelően kezelni. Az érzelmek felismerése,
megértése nem velünk született képesség, ez is tanult folyamat és
tapasztalataink által fejlődik. Érdemes tudatosítani bennük érzéseiket, mert,
ha megfelelő jelentőséget tulajdonítunk az érzelmeknek, akkor könnyebben
és gyorsabban tudnak kiegyensúlyozott társas kapcsolatokat kialakítani. Az
érzések „jó olvasásával” pedig emberismeretük kimagasló szintet érhet el
felnőttkorukban. Lesz bátorságuk őszintén kommunikálni saját érzéseiket.
Szeretném elérni, hogy a „gyerekeim” saját tempójukban fedezzék fel a
valóságot, a világot, ismerjék fel érzelmeiket és szerezzenek tapasztalatot érzéseik kezelésében.
Tudatosan kezdtem keresni, olyan módszert és eszközt, mellyel könnyebbé tudnám tenni az óvodáskorú
gyermekek kapcsolatteremtését, egymás elfogadását és megértését.
A Kompátia – életkerekítő játékgyűjteménnyel (13 játékos gyakorlattal, valamint érzelem-, és
szükségletkártyákkal) 2017-ben találkoztam. A Jónai Éva Hava és Redő Júlia által kidolgozott kézikönyv
módszertani alapjait az EMK ihlette és leginkább az általános iskolába járó gyerekcsoportokra lett
kidolgozva. A játékok egyaránt hatnak a társas kapcsolatokra és az egyén tudatára, lelkére. 2019-ben
megjelent a játékgyűjtemény bővített, közel 80 játékos gyakorlatot és azok elméleti részét is tartalmazó
kiadványa.
Célja, hogy „élvezetes, izgalmas úton válhassanak elérhetővé azok a képességek és lehetőségek,
melyeket az EMK az érzelmi intelligenciánk és a társas kapcsolataink javítására kínál.” (Redő Júlia). A
gyűjtemény tanulmányozása közben jöttem rá, hogy a módszerhez készített eszközökben nagy
lehetőségek rejlenek óvodai környezetben is. A kártyák segítségével kitaláltam, saját csoportomra
igazítva (4-5 évesek), miként lehetne ennek az életkornak a játékon keresztül érthetővé, használhatóvá
tenni az együttműködő kommunikációt. 2020-ban, amikor elvégeztem a „Kompátia” 30 órás
tanfolyamot, további inspirációt és megerősítést kaptam a játékok óvodai szintű átdolgozásához.
A módszert óvodai kiscsoportban vezettem be, a kártyacsomagot (érzelem, erőforrásszükséglet, esemény és megfigyelés kártyák) kiegészítettem szív formájú lapokkal. Ezek
használata jelentősen segítette egyszerűbbé tenni az érzelmek megjelölését. (A
kártyákon, a képi illusztrációk mellett, írással is meg vannak nevezve az érzelmek és
szükségletek.) Az eszközök közül, ebben az időszakban, csak az érzelemkártyákat
használtam a játékok során, hetente egy alkalommal. Év végére a gyerekek képesek
voltak 6-8 érzelmet felismerni és megnevezni. Középső csoportban bővítettem az
érzelmek fogalomkörét és bevezettem a szükségletkártyákat. A saját és mások
viselkedését kiváltó szükségletek felismerése nagy előrelépést jelentett az EMK és a
„Kompátia” módszerének gyakorlásában. Hetente egy-két alkalommal használtam
tervezett játékokhoz, zenei tevékenységekhez is kapcsolva. Nagycsoportra már 10-15
érzelmet és azok „árnyalatait” is képesek voltak a gyerekek felismerni, megnevezni. Az 5-
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6 éves korosztály az eseménykártyákat is tudja értelmezni, szívesen játsszák el a képeken felismert
történeteket és a kiváltott érzéseket. Heti két alkalommal rendszeresen, de alkalomszerűen- csoportot
érintő feszültségek, konfliktusok kezeléséhez is alkalmaztam, a zenei terület mellett a mozgásos
tevékenységekhez is terveztem. Örömmel figyeltem meg, hogy a gyerekek nagycsoportos korukra
képessé váltak értő figyelemmel hallgatni egymást.
Tapasztalataim szerint, a kártyákon található érzések képei motiválók a gyerekek számára, könnyen
azonosulnak velük, ráismernek saját arc-, és testi kifejezéseikre. Könnyen kapcsolható a zenei és a
mozgásos tevékenységekhez, játékokhoz. Nagyon fontosnak tartom, hogy a gyerekek mások előtt való
megnyilvánulása minden alkalommal szabadon választott lehetőség legyen. Különösen igaz ez, amikor
az érzelmeikről nyilvánulnak meg. Vannak gyerekek, akiknek ehhez hosszabb időre van szükségük,
esetleg évek is. Általában a páros és kisebb csoportos játékokban bátrabban fogalmaznak érzéseikről. A
közösségi játékok és a kooperatív tanulás tevékenységformái tovább támogatják az EMK módszerének
és a „Kompátia” játékainak, eszközeinek hatékonyságát.
Nagyon eltérő légkörből, közegből érkeztek az óvodába a gyerekek, az elmúlt két évben, a karantén
után ezt még inkább megtapasztaltam a csoportomban. Célom, hogy a mi kis közösségünkben,
csoportunkban mindenki érzelmi biztonságban érezze magát, és képes legyen a konfliktusok
megbeszélésére, a mindenki igazságának megvizsgálására. A jövőben még fontosabbnak tekintem a
„szívünkkel látás” képességének erősítését. Az érzelem- és szükségletkártyákkal ezt el lehet érni, képessé
válnak a gyerekek a bizalmas és nyitott kommunikációra. Észrevétlenül fejlesztik személyiségüket és
egyben a közösséget is. A játékok által a gyerekek új társakra találhatnak, észreveszik, hogy a többiek is
hasonló problémákkal küzdenek, megértik a másikat. A kártyákkal elsajátítják az érzelmek
megnevezéséhez szükséges szókincset, fejlődik együttműködő- és kifejezőkészségük, érzékenységük,
empatikus képességük. Nagy figyelmet fordítok a testbeszéd értelmezésére, a mimika, gesztusok,
hanghordozás és testtartás gyakorlására, értelmezésére, utánzására a játékfolyamat alatt. Jelenlegi
csoportommal (nagycsoport) már az óvodakezdéstől játszottam az életkerekítő játékokból. Hetente 1-2
alkalommal, elsősorban az aktuálisan nehézséget okozó konfliktusok, problémák oldására. Kialakítottam
a játékhoz kapcsolódó szokásokat (pl.: pillangós doboz, szívecskék a motiváláshoz, a mágnes tábla
használata jelenlegi érzelmi állapot jelzésére), melyeket már a csoportunk mindennapi életéhez
kapcsolnak a gyerekek. Örömmel hallom, amikor egymástól kérdezik a nap folyamán „Hogy vagy ma?”,
„Szeretnél valamit elmondani?”, „Tudok segíteni Neked?”. Számomra ez megnyugtató és hiteles
visszajelzés a „Kompátia” és EMK módszerének, eszközének eredményességéről.
Könyvajánlás:

 Jónai Éva Hava–Redő Júlia: Kompátia-életkerekítő játékok, Az együttműködő Kommunikáció kézikönyve (Artshow
kiadó, 2019.)
 Dr. Marshall Reosenberg: A szavak ablakok, vagy falak (Agykontroll Kft.)
 Gőbel Orsolya: A szív érintése Stresszkezelő, önérték növelő, integrációt elősegítő fantáziajátékok óvodások
számára (L’Harmattan Kiadó, 2014)

Pásztor Mónika
A Fővárosi Önkormányzat Óvodájának szakvizsgázott óvodapedagógusa. Óvodapedagógusi
munkája mellett jelenleg mentori tevékenységet is ellát. Gyakorlati oktatóként részt vett a
középfokú óvónőképzésben, majd nyolc évig az ELTE szakoktatójaként vezette a hallgatók
szakmai gyakorlati képzését. Magas színvonalon végzett munkájának elismeréseként több
szakmai kitüntetésben részesült. A Kooperatív tanulás és az EMK, Kompátia módszerrel
kiegészített programját, óvodáskorra alakított jógyakorlatát, több éve hatékonyan és sikerrel
alkalmazza a mindennapi munkájában.
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Fővárosi Komplex Rajzverseny – 3. kategória (szervező: BP POK)
téma: Modell utáni ábrázolás

Lakatos Emma 12. évf.
Budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
felkészítőtanár: Nagy Ernő
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Interjú Foki Tamással, a Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és
Gimnázium történelemtanárával
Foki Tamás történelem szakos általános és középiskolai tanár,
szaktanácsadó, minősítési szakértő, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló
Általános Iskola és Gimnázium pedagógus továbbképzési igazgatóhelyettese.
Munkaterületei: pedagógiai szolgáltatás, tanártovábbképzés, történelem,
társadalomismeret tanítás és tantervkészítés (NAT, kerettanterv, helyi
tantervek), mérés-értékelés (kétszintű érettségi) taneszközök lektorálása,
digitális és interaktív taneszközfejlesztés, a történelemtanítás módszertana
– elmélet és gyakorlat. 1994-től részt vett a NAT, Ember és Társadalom
műveltségterület kidolgozásában, vezette a kerettanterv Történelem
bizottságát, munkatársa volt a 2003-as NAT bizottságnak is. 2007-2010
között a történelem érettségi feladatkészítő bizottság elnöke. Két tucat cikke,
tanulmánya jelent meg pályája során. A vele készült interjúban a
pedagóguspálya iránti motivációiról, a pedagógus lét kihívásairól beszélgettünk, és arról, mit nyújt, mit
nyújthat ez a hivatás az ember számára, hogyan őrizhető meg a hit és a derű a pálya végéhez közeledve,
mi a titka a kitartó lendületnek. Kérdéseinkre szép és izgalmas történetek bontakoztak ki egy
különlegesen gazdag életpálya állomásairól.
Számunkra a neved egybeforrt a nagy múltú intézménnyel, amelynek vezető pedagógusa,
megbecsült, elismert tagja vagy. Itt kezdted a pályádat?
Nem, nem itt kezdődött a pályám. Igazából az első meghatározó pedagógiai hatás nem itt ért engem –
ezen szerintem a fazekasosok sem sértődnek meg, ha olvassák –, hanem a Deák Téri Általános Iskolában.
Amikor végeztem az egyetemen, nagyon nehéz volt elhelyezkedni, és ott napközis nevelői állást kaptam,
emellett taníthattam történelmet is néhány órában. Mint friss diplomás bölcsésznek nem sok fogalmam volt
a napköziről, ezért szinte azonnal beiskoláztak a Fővárosi Pedagógiai Intézet napközis tanár továbbképző
tanfolyamára. Akkoriban a fővárosi pedagógusok szakmai-módszertani továbbképzéseit az Intézet a Fazekas
épületében szervezte, együttműködve a mindenkori nevelőtestülettel. Ily módon elég korán kapcsolatba
kerültem a Fazekassal, mint szakmai-módszertani műhellyel. Utána még tíz évig tanítottam a Deák Téri
Iskolában. Aztán, amikor a Deák Téri Általános Iskola egyházi fenntartásba került, óraadónak hívtak a
Fazekasba, mert hallották, hogy érdekes dolgokat csinálok. Maradhattam volna a nagyhírű Deák Téri
Evangélikus Gimnáziumban is (teljesen véletlenül evangélikusnak kereszteltek engem), de erre a felkérésre
nem lehetett nemet mondani. 1992-ben kerültem a Fazekasba óraadóként, és 2004 óta vagyok ott
főállásban.
Visszatekintve, milyen további meghatározó hatások értek a pályakezdés éveiben?
A Deák Téri Általános Iskola akkori igazgatója, Gauland Mátyás (már nem él, sajnos) legendásan híres volt
a különböző pedagógiai filozófiák iránti nyitottságáról, különösen az alternatív pedagógiák, és a nevelés
kérdései érdekelték. A pedagógusok számára is szabad kezet adott az ötleteik, kezdeményezéseik
megvalósításához. Így kezdtem iskolaújságot készíteni, kiállításokat, táborokat szervezni. Itt kezdődtek a
biciklitúrák is, amelyek végigkísérték a pályámat. Eddig egy év kihagyással minden évben túráztam a
diákokkal. Ezeken az iskolán kívüli programokon tanultam meg alapvetően, hogy mit jelent tanárnak lenni,
hogyan lehet a diákokkal tiszteleten, megbecsülésen, bizalmon alapuló személyes kapcsolatot kialakítani,
megélni, és átadni a diákok számára is azt, hogy miért jó tenni a közösségért.
Meghatározó hatást jelentett az is, és jelentősen befolyásolta a pályám alakulását, hogy pályakezdőként
kaptam egy szaktanácsadói látogatást. 1986-ot írunk ekkor, amikor a tanfelügyeletet, szakfelügyeletet éppen
felváltotta a szaktanácsadói rendszer. A kollégák mondták nekem, vigyázni kell, készülni kell nagyon erre az
alkalomra. Én azonban nem voltam nagyon szabálykövető, megtartottam az órákat, ahogyan jónak láttam.
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Vilmosné Risai Marika (aki egy fantasztikus ember, ma is kapcsolatban vagyunk) szaktanácsadó nagyon
elégedett volt a látottakkal, olyannyira, hogy azonnal fel is kért bemutatóóra megtartására. Mint általában
mindenre, erre is igent mondtam. Ez a bemutatóóra rendkívül emlékezetes számomra. A bemutatásra kért
téma a két háború közötti magyar munkásmozgalom volt, ami nem tartozott a kedvenc területem közé, és
amely témában meglévő ismereteim nem feltétlenül egyeztek az egyetemi tananyaggal és a hivatalos
tankönyvi anyaggal. A népes érdeklődők sorában ott ült a szaktanácsadóm, a tankönyvszerző Bíró Ferencné
vezető szakfelügyelő, és az osztályomba járt éppen akkor Schiffer Eszter, aki a Schiffer családból jött, és
akinek Szakasits köztársasági elnök volt a nagypapája. Ekkoriban frissen olvastam a szociáldemokrata
munkásmozgalom történetét, ami akkor jelent meg, és nagyon izgalmas volt. Nem kis fejtörést okozott a
téma és a helyzet, végül arra az érdekes koncepcióra jutottam, hogy hasonlítsuk össze a kommunista és a
szociáldemokrata mozgalmat. Így tehát nem én mondtam meg, hogy most melyik a jobb, de ezt a kettőt
bemutattam. Hát, azért ott hüledeztek az emberek, és a reakció is nagyon érdekes volt, mert a
tankönyvszerző Bíró Ibolya megdicsért, és felkértek szaktanácsadónak. Kértem gondolkodási időt, és aztán
igent mondtam.
Hogyan működött akkor, a 90-es években a szaktanácsadói rendszer? Milyen emlékeid,
élményeid vannak ebből az időszakból? A fiatal pedagógusoknak ez a korszak már történelem,
bár a mai szaktanácsadói rendszer sok elemében hasonlít az akkorihoz.
Minden szakterületnek volt egy vezető szaktanácsadója, aki irányította a Fővárosi Pedagógiai Intézetben
dolgozó szaktanácsadókat, akik között felosztásra kerültek a főváros kerületei. Én három kerületnek voltam
a felelőse történelemből. A feladat nagyon izgalmas volt, fiatal voltam és tapasztalatlan ebben a
feladatkörben, és azt mondhatom, nagyon sokat tanultam a meglátogatott kollégáktól.
Akkoriban az iskolákat még vitte a szakfelügyeleti rendszer lendülete, nagyon sok helyre hívtak
bennünket, hiszen megszokták a külső szakemberek jelenlétét, és ha nem mi jelentkeztünk be, megkerestek
bennünket a kérdéssel, hogy „de hát, nem jöttök? Tavalyelőtt még voltatok…”, és hát, akkor nyilván mentünk.
Volt olyan, hogy azért hívott az igazgató, hogy a szerinte alkalmatlan pedagógus kollégát, aki valóban
nagyon gyenge kompetenciákkal rendelkezett, segítsek meggyőzni a pálya elhagyásáról. De én inkább
mentoráltam, többször látogattam, és igyekeztem egyénileg támogatni a szakmai fejlődésben. Hogy végül
sikerült-e, abban nem vagyok biztos. Akkor még jogszabály alapján nem volt kötelező a továbbképzés, de
természetes módon hozzátartozott a pedagógusléthez. A képzéseket kerülő kollégákat igyekeztünk
meggyőzni a továbbképzéseken való részvétel fontosságáról.
A vezető szaktanácsadó nyugdíjba vonulása után felkértek, hogy ideiglenesen töltsem be a vezető
szaktanácsadói szerepet. Hát, persze arra is igent mondtam, és aztán bent ragadtam ebben a feladatban, én
voltam a legfiatalabb vezető szaktanácsadó, mert akkor voltam 35 éves. Vezető szaktanácsadóként
igyekeztem új színeket vinni a szaktanácsadói csoport munkájába, és új programokkal gazdagítani a területet.
Szaktanácsadói munkáddal párhuzamosan, 1992-től tanítasz a Fazekasban, ahol kimagasló a
diákok tudásvágya, és kiemelkedő a matematikai tehetséggondozás. Hogyan, milyen
módszerekkel lehet ezeket a tehetséges gyerekeket történelemre tanítani?
A Fazekasban egy „zűrös” D osztályban kezdtem tanítani, akikkel aztán nagyon megszerettük egymást, ma
is összejárunk. Aztán megkaptam egy matematika tagozatot, ami a Fazekas történetében az egyik
legkiemelkedőbb matematika tagozat azóta is – ezt én akkor nem tudtam persze. Amikor beléptem, egyből
föltették a kérdéseiket, amelyek részben „agyalósak” voltak, részben holisztikus jellegű kérdések, nagy
összefüggésekre, tudománytörténeti és filozófiai válaszokra vártak. És hát a válaszom többnyire az volt, hogy
„Gyerekek, nem tudom, de majd a következő órára utánanézek”. Hát én annyi mindennek néztem utána!
Sokat kellett tanulnom. És akkor rájöttem, hogy ez így nem fog menni, kicsit meg kell változtatni ezt a dolgot.
Elkezdtem átalakítani a tananyagot, kiemelt helyet hagyva azoknak a témáknak, amik kifejezetten érdekelték
a diákokat, mint például tudománytörténet, vagy gazdaság, filozófia. Ez nagyon sikeres volt abból a
szempontból, hogy elfogadtak, de nekem továbbra is nagyon sokat kellett készülnöm, és azóta is így tanítok.
Vannak ilyen témák, amik majdnem mindig bejönnek. A történelem érettségi nem igazán jelent kihívást
ezeknek az okos gyerekeknek. Azzal együtt, hogy nem kívánják megtanulni a tananyag egészét, 80-90%
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közötti az átlagos eredményük. Bármiről lehet velük beszélni, a nagy történelemfilozófiai koncepciókról, a
gazdaság kérdéseiről. És ezt sokféle módon lehet megtenni, ők is feldolgozzák, hozzászólnak. Magát a
tananyagot úgy csoportosítjuk, hogy az érdeklődési területük kidomborodjon, és akkor ez így elég sikeres tud
lenni, mert úgy érzik, hogy nekik ez kell, és valószínűleg ez így is van. Szaktanácsadóként, ha kollégákhoz
mentem, őket is bátorítottam, hogy gondolják át az anyagot, nem biztos, hogy mindent kell tanítani, de teljes
joggal tették fel a kérdést: „De mit hagyjak el? Miért nem segít ebben a tanterv vagy valamifajta
kerettanterv?” Ez jogos kérdés, ezzel azért felelősségteljesen lehet játszani, bűvészkedni. Biztos én is bátor
voltam, meg a gyerekek is eléggé jók voltak ahhoz, hogy így viszonylag bátran nyúltam a tananyaghoz. Nem
mondom, hogy felforgattam a tananyagot, de hangsúlyeltolódásokkal, átcsoportosításokkal ezt meg tudtam
oldani. Folyamatosan képzem magam, rengeteg képzésen vettem részt, közgazdaságin, társadalomismereti
jellegűn, holokauszt továbbképzésen is, olyan témákban igyekszem elmélyülni, amelyek éppen aktuálisak a
történelemtanításban. A Fazekasban a matematikatanár kollégáim megkerestek, hogy halljuk, hogy ezt te jól
csinálod, nem akarnál matematika tagozaton történelmet tanítani? Én ezt nagyon nagy megtiszteltetésnek
vettem, és sorra kaptam az osztályokat. Egyszer tanítottam társadalomtudományi tagozaton két évet, az is
nagyon-nagyon jól sikerült, és jóban vagyok velük azóta is. De ez volt az egyetlen kitérőm, tehát én mindig
ilyen „felelőtlen” matematikusokat tanítottam történelemre. Érdekes, történész nem lett senki, törtitanár
sem, de jogász, közgazdász elég sok lett belőlük. Valami hatásom volt azért rájuk. De hát nem a történelem
volt a fő tárgy, és most sem az.
Említetted, hogy a történelem, ha nem is meghatározóan, de mégiscsak hatást gyakorol
valamilyen módon a gyerekekre a pályaválasztásnál vagy a további irányok kiválasztásánál.
Neked mi jelentette a motivációt? Hogyan kezdődött a pedagóguspálya iránti vonzódásod, azon
belül is a történelem választása?
Ezen többször gondolkoztam már az utóbbi időben. Valószínűleg onnan indul a történet, hogy én egy
nagyon kicsi, 130 lakosú faluban nőttem fel. A szüleim nagyon sokat dolgoztak, a nagyszüleim neveltek
bennünket a húgommal, akik sokat meséltek nekünk, különösen a nagypapa. Ennek hatására nagyon szívesen
beszélgettem a falubeli öregasszonyokkal – kicsit furcsállták is ezt a környezetemben.
Aztán elkezdtem régiséget gyűjteni, és mivel kedves, udvarias gyerek voltam, a falubeliek mindent
odaadtak, engedték, hogy a padlásokon keresgéljek régi tárgyakat, így hamarosan hatalmas gyűjteményem
lett, a nagypapám régi üres műhelye plafonig megtelt velük. És akkor a szentendrei Skanzen megvett egy
házat a szomszéd faluban, lebontották, megszámozták a téglákat, gerendákat és közben gyűjtést szerveztek.
És hát, amint utólag hallottam, mentek a régebbi házakhoz, ahol megtudták, hogy a kis Foki már elvitt
mindent. Így eljutottak hozzám, és amikor meglátták a plafonig érő gyűjteményt, rábeszéltek, hogy adjam át
a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumnak. Kamasz gyerekként nem könnyen, de végül ráálltam,
megőrizve néhány különösen szívemhez nőtt darabot. A Skanzenben a bogyoszlói ház jelentős része az én
gyűjtésemből van berendezve. Kaptam róla egy szép könyvet, beírta a múzeumigazgató, hogy ezt a gyűjtésért
kaptam. Innen indul a történelem iránti érdeklődésem, de a biológia is nagyon érdekelt, és jól is ment,
olyannyira, hogy a soproni Berzsenyi Gimnáziumba biológia tagozatra jelentkeztem, ahova felvettek. Nagyonnagyon élveztem, egy nagyon jó biológiatanárom, és egy nagyon jó történelemtanárom volt. Egy idős férfi,
meg egy középkorú nő, és azt éreztem, ők harcoltak értem. Énnekem is kellett harcolnom valamennyire, hogy
most melyiknél legyek jobb fiú. Aztán tizenegyedikben eldőlt, hogy történelem. Akkor Kárpáti tanár úr
megsértődött egy kicsit, hogy cserbenhagytam őt. Jelentkeztem történelem-népművelés szakra, nagy volt a
túljelentkezés, de egyből felvettek. Így maradtam a történelemnél, szerintem a nagypapámnak
köszönhetően, mert ő mindent elmesélt, az oroszokról, németekről, és másképp, mint ahogyan az iskolában
tanítják. Sokat mesélt a néphagyományokról, hogyan lucáztak, meg hogyan volt a legények tánca a potyondi
búcsúban, és megmutatta a csizmakészítést, mert csizmadia volt. Neki egyféle kárpótlás lehetett – sok
mindent elvettek a családtól –, hogy a múlt emlékeit elmesélte, és így valakinek továbbadta ezt a dolgot. Az
én szüleim erre annyira nem voltak fogékonyak, örültek, hogy valahogy meg tudják teremteni az anyagiakat
a háttérben. De hát a nagypapa rajongva mesélte mindig ezeket a történeteket, úgyhogy ma is fel tudom
idézni, ha eszembe jutnak.

34

Pedagógiai LaPOK

Manapság sokaktól halljuk, hogy a pedagóguspálya nem könnyű, megterhelő, sok a kihívás. A
fiatalok sem választják szívesen, vagy ha választják is, akkor néhány év múltán elmennek és
mást keresnek. Szerinted tényleg nehéz a pedagóguspálya?
Én nem éreztem annak igazából szinte sohasem, vagy csak néha éreztem annak. Nehéz erre válaszolni.
Biztos, hogy anyagilag rendbe kellene tenni valamennyire a helyzetet. Azt látom, hogy más országokban is a
diplomás bérek alsó szintjét éri el a pedagógusok fizetése, kivéve talán Finnországot. Azt gondolom, hogy
talán inkább egyéb fajta megbecsülésekre kellene koncentrálni ezen a pályán, ezt viszont nem biztos, hogy
bemutatják a leendő pedagógusoknak. Én kísérletképpen szoktam beszélgetni a diákokkal tizenkettedikben,
néha meg is kérdezik, hogy ezt miért csinálom én, miért nem megyek valami más helyre. És akkor nagyon
őszintén el szoktam mondani, hogy kevés ennél jobb dolgot tudok. Nyilván a fizetés hátrány, de például ha
nem túráznék a gyerekekkel, nem mondhatnám magaménak egy-egy mikrotájegység ismeretét és szeretetét.
Egy pedagógus sokat tud a világról, ezt át lehet adni a gyerekeknek, nagyon jókat lehet velük beszélgetni,
nagyon jókat lehet vitatkozni, nagyon jókat lehet enni-főzni közösen – ahogyan ezt mi szoktuk a túráinkon.
Néha csodálkoznak, hogy jé, hát, otthon miért nem csináljuk ezt? Ezek a közös élmények fontosabbak a
kütyüknél, meg a külföldi utazásoknál.
Tavaly nyáron ültünk a tákosi református templomban. Az Szatmár-Beregben egy fatemplom, 32
gyerekkel bicikliztem arra. Ültek a gyerekek a padokban, és hallgatták egy helyi néni profi előadását
tájszólásban. Én a gyerekeket néztem, és azt láttam, hogy azért figyelnek, mert nem értik. Az előadás után
faggattam őket, hogy milyen volt. Azt mondja az egyik gyerek: „Hogy fel volt írva, hogy a famennyezet 1766ban készült, és ez a néni úgy beszélt, mint akkor. És nagyon kellett figyelni arra, hogy megértsük, de egy idő
után megértettük. És hogy hogyan tud így beszélni?” Tehát egy időutazáson vettek részt, egy falusi néni
közreműködésével. Beszélgettünk az épületről, hogyan készült ez a templom, micsoda technika, primitív
technika ugyan, de annak nagyon magas foka. Teljesen el voltak varázsolódva. Kiderült, hogy sokkal többen
jártak Párizsban vagy Londonban előtte, mint Tákoson, vagy hát mondhatnék még sok ilyen helyet, akár
Kőszeget is, vagy bármit. Szerintem ez a hivatásnak egy olyan ajándéka, amit kevesen kapnak meg. Aztán, ha
az ember már elég régóta van a pályán, akkor felnőttként visszajönnek a tanítványok. Az emberről gondolnak
a diákok mindenfélét, aztán az érettségi után eltelik 10-15 év, és ömlik vissza az a fajta elismerés, hogy amiket
kaptak, valamilyen módon hasznosult. Nem okvetlen úgy, hogy megtanítottam nekik a Rákóczi
szabadságharcot, hanem az a segítség, amit egy-egy élethelyzet megoldásához kaptak útravalóul. Egyik
diákom egyszer csokit lopott egy ABC-ben, engem mint osztályfőnökét megkerestek. Nem fazekasos történet,
de mindegy is. És hát ugye, mit lehet csinálni, persze elmentem az üzletvezetővel beszélgetni. És próbáltam
ezt a gyereket megmutatni olyan voltában, amit ő nem ismerhetett, és aztán elhitte, hogy ez egy kamaszkori
botlás volt, és teljesen elállt attól, hogy bármilyen szankciót kezdeményezzen, még az igazgatót sem
értesítette, mert a gyerek engem adott meg felnőtt kapcsolatként. Egy ilyen szituáció kínos mindenkinek,
nyilván szegény gyerek belebújt volna az egérlyukba. Tizenöt év múlva félrehívott és azt mondta, hogy azért
azt nagyon köszöni. Egyébként egy kitűnő szociológus lett belőle, lehet, hogy az ő karrierje, egyáltalán az
életútja ott megbicsaklott volna, ha nem kap támogatást. Sok olyan helyzet van, amikor apró dolgokkal
tudunk segíteni a gyerekeknek – szerintem ez fantasztikus. És amikor én mesélek a saját társaságomban,
látom az irigységet a kedves barátaimon, hogy sokkal magasabb polcon ülnek, de ilyen élményük nincs. Na,
most mihez lehet ezt hasonlítani? Szakmai karrier, boldogság, elismertség? Ezek nagy szavak, de végül is
szerintem biztos minden tanárnak, aki nincs megkeseredve, vagy kiégve nagyon korán, sok ilyen élménye
van. Az anyagi oldalt és ezeket az élményeket egymás mellé kell tenni. Nyilván az nem megy, hogy én
tanárként a Bahamákra utazom és nézem a naplementét. De nekem szép élményeim vannak, mert nyáron a
gyerekekkel vagyok, és nem is akarok a Bahamákra menni. Nem azt mondom, hogy az egész nyaramat a
gyerekekkel töltöm, de minden nyaramból valamennyit velük vagyok, ez a szabadságomnak egy nagyon
fontos része. Manapság nincs szó a médiában, a közbeszédben arról, hogy a pedagógus milyen jelentős
szerepet tölt be a gyerekek életében, hogy ő az, aki valamire tanította, eljuttatta valahova, megvédte,
megnevelte, adott neki egy virtuális pofont, határt szabott neki, mert a család nem mindig teszi ezt meg.
Lehet, erről többet kellene beszélni.
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A Fazekasban az iskola falain belül is nagyon aktív diákélet folyik, amelynek az alapjait Te
teremtetted meg. Milyen tényezők szükségesek a pezsgő, tevékeny iskolai légkör kialakításához?
Kétségtelen, hogy talán erre vagyok a legbüszkébb. Azt gondolom, a legfontosabb, hogy helyzetbe hozzuk
a gyerekeket, és az ő ötleteiket menedzseljük. Ez nem egyszerű dolog, tudni kell, mikor szükséges kicsit
hátralépni, nyesegetni kell a nagyon nagy túlzásokat, de óvatosan, hogy azért nehogy szárnyaszegett legyen
a próbálkozás. Tudatosítani kell bennük, hogy a bizalom és a felelősség együtt jár. Szükség van a szabályokra,
a szerződésekre, a felelősökre, a legjobb, ha ők választják maguk közül.
Mesélnél a Vitamétáról?
A mostani tizedikes osztályommal, amikor hetedikesek voltak, elindítottunk egy vitaszakkört. Ezt én
gondoltam fontosnak, mert az a tapasztalatom, hogy a diákok szóbeli kifejezőkészsége és gondolkodása nem
egyező színvonalú. A gyerekek élvezték, bámulatosan fejlődtek, és az egyik tanítványom tavaly tanév végén
azzal állt elő, hogy az angol parlamenti vita mintájára ő is szeretne ilyen programot szervezni, az osztályában
már ki is próbálta, és megmutatná. Beültem és hanyatt dobtam magamat, mert a gyerekek kilencedikes
korukra úgy vitáztak, hogy csak ámultam-bámultam. És akkor Orbán Gyula azt mondta nekem, hogy kellene
ebből egy országos vitát rendezni. Mondom, jó. De hát hogyan kellene? Hát ő azt megszervezné, mondta
kilencedikesként. Címeket vár tőlem, meg elérhetőségeket, annyi mindenkit ismerek, próbáljam meg. Adtam
neki címeket más kollégáktól is, és elkezdett írni leveleket, engem is betett másolatba rendkívül udvariasan.
És jöttek vissza a levelek a nyár folyamán, hogy érdekli őket, szeptemberben megvolt az alakuló ülés, 58
csapat jelentkezett az ország minden részéből. Ez a gyerek megszervezte a csapatok képzését kéthetente,
szombatonként, egyetemi vitázók bevonásával. A verseny napján Gyula kiállt, köszöntőt mondott, én a hátsó
sorban ültem a tanártársakkal, akik megkérdezték: Ő a Gyula? Azt gondolták, egy pedagógus a szervező,
akivel leveleztek…
Most hétvégén zajlott le a vitaverseny, megtörtént az első országos vita, a győztes csapatok mennek
Zágrábba. Van egyesület most már, Gyula szerzett jutalmakat. Az egyetemi bírók nekem áradoztak a verseny
magas színvonaláról, aztán karácsonykor ajándékot hoztak Gyulának, hogy megköszönjék a munkáját. Így áll
most a Vitaméta, jövőre valami nagyon nagy vita lesz. Olyan ez, mint mikor egy kicsi kavicsot beledobsz a
tóba, és akkor az hullámzik tovább. Ez a legjobb ebben, ha elég jól indítom, menni fog az egész magától szinte.
Mert igény van rá. És ez a Vitaméta, most úgy tűnik, hogy újra felkapott nagyon-nagyon jópofa sztori.
Van-e olyan terved a pályán, ami megszületett gondolatként, szeretnéd még megvalósítani a
gyerekekkel?
Hát, talán nincsen. De azt tervezem, hogy ha tudnék óraadóként tovább tanítani, akkor jelen maradnék az
iskola életében, és bárkinek, bármiben szívesen segítenék, korrepetálnék töriből, segíteném a felkészülést az
érettségire, tanácsokat adnék, ha kérik, beszélgetnék lelki dolgokról. Nyilván azt a két osztályt, amit viszek,
továbbvinném, leérettségiztetném. Egy afféle tanácsadóként szeretnék a könyvtár egyik sarkában üldögélni,
és jönnének hozzám a gyerekek, és mindenféle jótanácsokat tudnék adni. Ennyi még az ambícióm, mert azt
gondolom, hogy nagyon sok mindent sikerült megcsinálnom.
41 év pedagógia, 65 éves életkor után nem maradt bennem hiányérzet.
Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, élmény volt. Jó egészséget kívánunk!

Az interjút készítette:
Herczeg Katalin főosztályvezető és Dugasz János osztályvezető
Budapesti POK
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Fővárosi Komplex Rajzverseny – 3. kategória (szervező: BP POK)
téma: Kortárs műalkotás parafrázisa

Siegmund Lola 10. évf.
Budapesti II. Rákóczi Ferenc Gimnázium
felkészítőtanár: Varga Ferenc
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Lemorzsolódási adatok – 2021-2022. tanév I. félév
A lemorzsolódás megelőzését szolgáló korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerben a 2021/2022.
tanév első félévének végén rögzített intézményi adatok alapján a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
szolgáltatási területén a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók aránya a teljes tanulói létszámhoz viszonyítva 2,63%. Ez a mutató lényegesen alacsonyabb a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányának 5,39%-os országos átlagánál.

A lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya az elmúlt öt tanév I. félévi adatai
tükrében a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ illetékességi területén

Lemorzsolódással veszélyeztetett
tanulók száma
2021/2022. tanév I. félév

Tanulók összlétszáma
2021/2022. tanév I. félév

82 175

1 633

85 454

2 766
lány

lány

fiú

fiú

Végh Györgyi
a Budapesti POK munkatársa
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Jövedelem? Karrier? Szakmai fejlődés?
A „Diplomán túl” kutatási program kérdőíves adatbázisából szemezve felvillantjuk az aktív hallgatói
jogviszonyban lévők pálya- és állásválasztásának leggyakoribb motivátorait.

Nappali munkarendben alapképzésen tanuló válaszadók létszáma ugyan négy év alatt lefeleződött, de a
kitöltők nemi megoszlása mit sem változott. A hölgyek 1,5-2-szeres arányban osztották meg
véleményüket, amiről nem tudjuk, hogy hogyan aránylik a megkérdezettek nő-férfi arányához.

2012
2014
2016
2018

A leendő diplomások pálya- és állásválasztásának élenjáró motivátorai különböző módon változtak
2012-2018 között. Míg a karrier- és a szakmai fejlődés lehetősége folyamatosan növekvő arányban
befolyásolta azt, addig a jövedelem 2014-től éppen fordítva: egyre kevésbé játszott szerepet.

2012

2014 2016 2018

2012

2014

2016 2018

Forrás: https://www.diplomantul.hu/aktiv-hallgatoi-kutatas
Szerkesztés: https://www.visme.co/, https://www.canva.com/

Pedagógiai Értékelés Munkacsoport, Budapesti POK
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A Tavaszi Pedagógiai Napok 2022 számokban
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2022. április 4-8. között szervezte meg a Tavaszi Pedagógiai
Napokat. Az elmúlt éveknél kedvezőbb körülmények lehetővé tették, hogy a szakmai műhelyprogramok,
és módszertani bemutatók túlnyomórészt személyes jelenléttel valósuljanak meg újra.
A nyolc kiemelt program keretében az Oktatási Hivatal vezetői tartottak előadásokat a közelmúlt
tartalomfejlesztési eredményeiről, bemutatták egyes tantárgyak elérhető taneszközeinek újdonságait,
multimédiás tananyagtartalmait, a Nemzeti Köznevelési Portál tanulásszervezési lehetőségeit.
Hatvanhat bázisintézményi helyszínen zajlottak előadások, műhelyfoglalkozások, bemutatók
mesterpedagógus szaktanácsadók, és a bázisintézmények pedagógusainak közreműködésével a
legkülönbözőbb pedagógiai, módszertani témákban a tartásjavító gyakorlatoktól kezdve a robotikán
keresztül a konfliktuskezelésig. A programok közül 21 online formában, 53 pedig személyes jelenléttel
valósult meg.
A kiemelt programokon összesen 984 pedagógus vett részt, az óvodai jógyakorlatokat 93
óvodapedagógus tekintette meg, az iskolai programokra 891-en voltak kíváncsiak.
A programsorozat elégedettségi mutatója 94,49%-os volt. A látogatók a legmagasabbra az előadó
kollégák felkészültségét értékelték (99%), második helyen a szervezettség áll (98%), harmadik a tartalmi
színvonal (97%).
Köszönjük a bázisintézmények és a szaktanácsadók munkáját, a résztvevő pedagógusok megtisztelő
érdeklődését!
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Fővárosi Komplex Rajzverseny – 3. kategória (szervező: BP POK)
téma: Modell utáni ábrázolás

Szabó Jázmin 11. évf.
Képző- és Iparművészeti Szakgimnázium és Kollégium
felkészítőtanárok: Szőke Gáspár és Somogyi Laura
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Bemutatkozik a Józsefvárosi Egységes Gyógypedagógiai Módszertani
Intézmény és Általános Iskola, az Oktatási Hivatal bázisintézménye
„Ha a sokféleség közös alapot és célt talál, nagy dolgot szülhet. Mindenki megőrzi másságát – de egy
irányba húz. Ez a fejlődés útja az élet minden színterén.” (Ji King – A változások könyve)
Intézményünk Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegysége második alkalommal nyerte el a
megtisztelő bázisintézményi címet. Két intézményegységgel sajnos nem lehet pályázni a cím elnyerésére,
pedig intézményünk mindkét egyégére büszkék lehetünk.

Valljuk, hogy az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) keretei között lehet
megfelelően megszervezni a hatékony utazógyógypedagógusi segítséget, a sajátos nevelési igényű
gyermekek minőségi ellátását. Ebben a szervezési formában van lehetőség olyan szakmai háttér és
sérülésspecifikus fejlesztés biztosítására, mely garantálja, hogy megfelelő minőségben biztosítani és
támogatni tudja a sajátos nevelési igényű gyermekek és tanulók sikeres együttnevelését. Éppen ezért
folyamatosan fejlesztjük mindkét intézményegységünk szakmai munkáját, számos innovációt valósítunk
meg. E leírásban szeretnénk bemutatni mindkét intézményegységünket, és az Utazó Gyógypedagógusi
Hálózat jógyakorlatait.
Általános iskolánk alapfokú, nyolc évfolyamos, nappali rendszerű gyógypedagógiai nevelési-oktatási
intézmény, sajátos nevelési igényű tanulók nevelését-oktatását ellátó iskola. Tanulóink a szakértői
bizottságok javaslata alapján kerülnek hozzánk. A szakértői bizottság szakértői véleménye alapján
sajátos nevelési igényű tanulók (mozgásszervi fogyatékos, beszédfogyatékos, halmozottan fogyatékos,
autizmus spektrumzavar, egyéb pszichés fejlődési zavarral küzdők, értelmi fogyatékos-enyhe értelmi
fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-hallási fogyatékos, érzékszervi fogyatékos-látási fogyatékos)
gyógypedagógiai nevelése-oktatása folyik az intézményben.
Utazó Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegységünk feladata a sajátos nevelési igényű gyermekek
és tanulók integrációjának segítése, rehabilitációs fejlesztése, a kompetenciafejlesztéshez igazodó
nevelés-oktatási módszerek alkalmazása. Utazó gyógypedagógusaink ellátják Józsefváros, Terézváros és
Erzsébetváros területén található majdnem minden integráló nevelési-oktatási intézmény sajátos
nevelési igényű gyermekeit, tanulóit, valamint támogatják az együttnevelést megvalósító
óvodapedagógusok, tanítók, szaktanárok mindennapi munkáját.
Az elmúlt években sok sikert könyvelhettünk el. 2015. szeptember 1-től intézményünk regisztrált
tehetségpontként működik, 2016-tól kiválóra akkreditált tehetségpont vagyunk. 2018-ban
intézményünk Európai Tehetségponttá vált. 2016 szeptemberétől az intézmény az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar külső gyakorlóintézményeként tanulásban akadályozottak pedagógiája, logopédia,
pszichopedagógia szakirányú hallgatókat fogadhat. Az elmúlt években más gyógypedagógusképző
intézmények hallgatói is kérték, hogy szakmai
gyakorlatukat intézményünkben tölthessék. A
A POK által szervezett Őszi Pedagógiai Napok és
2020/2021. tanévben 69 hallgatónak 3271
Tavaszi Pedagógiai Napok rendezvénysorozatain
órában 14 gyakorlatvezető kollégánk vezette az
minden alkalommal készülünk valamilyen
egyetemi szakmai gyakorlatát. 2020-ban
együttneveléshez köthető műhelyfoglalkozással,
intézményünk Microsoft Innovatív Iskola lett, és
előadással, workshoppal, bemutatóórával,
tudatosan kezdtük megvalósítani és terjeszteni a
konzultációval.
digitális pedagógiát az intézmény mindkét
intézményegységében.
Utazó Gyógypedagógusi Hálózatunk folyamatosan változott, fejlődött az évek során. Újabb és újabb
innovációkat valósítottunk meg, amelyeket a kipróbálási és alkalmazási gyakorlat után jógyakorlatként
kezdtünk továbbadni.
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Az újításokat, amelyeket bevezettünk és hatékonyan, eredményesen alkalmazunk a sajátos nevelési
igényű tanulók, befogadó pedagógusaik és a tanulók szüleinek támogatása céljából, folyamatosan
megosztjuk az érdeklődő pedagógusokkal, gyógypedagógusokkal, utazó gyógypedagógusi hálózatokkal, a
lemorzsolódással veszélyeztetett intézmények pedagógusaival.

Innovációinkra épülő jógyakorlataink:
A sajátos nevelési igényű tanulók integrációját segítő szaktanácsadás
A 2x4 órás tréning jellegű képzésünk minden pedagógus számára elérhető, akár van sajátos nevelési
igényű gyermek, tanuló a csoportjában, osztályában, akár nincs. A fogyatékosság elfogadása, elfogadtatása
társadalmi és pedagógiai feladatunk egyben.
A tanulók megismerésének egy útja: Képességmérés óvodában, általános iskolában és középiskolában
Intézményünkben egységes diagnosztikus mérést alkalmazunk, amelyet tanév elején és tanév végén
veszünk fel annak érdekében, hogy a gyermekek, tanulók erősségeiből kiindulva tudjuk a habilitációsrehabilitációs feladatokat tervezni, végezni. Az óvodától középiskoláig terjedő diagnosztikus mérőeszköz
használatához nincs szükség gyógypedagógiai szaktudáshoz, a mérés alapvetően a részképességek
vizsgálatán alapuló anyag, így minden pedagógus alkalmazhatja munkája során. A program terjesztésében az
Utazó Gyógypedagógusi Hálózat munkatársai vesznek részt.
Egyéni fejlesztési terv készítésének lehetőségei
A félévente készített egyéni fejlesztési terveket, az intézményünk minden gyógypedagógusa által
elfogadott részképesség-hálóra építve készítjük. Ennek egységes formai és tartalmi kereteit kidolgoztuk, és
alkalmazzuk évek óta. A felhalmozódott tudás terjesztése során az egyéni fejlesztési terv készítésének
jogszabályi hátterén túl, konkrét támogatást nyújtunk a pedagógusoknak arra vonatkozóan, milyen legyen
egy egyéni fejlesztési terv, mit tartalmazzon, és ki készítse el, hogy valóban segítség legyen a pedagógiai
tevékenységek során.
A differenciálás lehetőségei személyre szabott feladatokkal - áltatában a differenciálásról, és a történelem
differenciált feladatlapok bemutatása
A jógyakorlat kitalálója és megvalósítója Schüttler Vera, intézményünk innovátor mesterpedagógusa,
gyógypedagógus, aki szemléletes példákkal mutatja be a történelemtanításon keresztül a tanórai
differenciálás lehetőségeit.
Együttműködés az óvodapedagógusok, pedagógusok és gyógypedagógusok között az 1. osztályos
gyermekek képességfejlesztése érdekében
Jogszabályi változások miatt az óvodások hamarabb kezdik meg iskolai tanulmányaikat, egyre több
gyermek lép első osztályba szórt képességprofillal, egyre nagyobb a különbség a gyermekek tanuláshoz
szükséges alapképességeit tekintve. Ebben nyújt segítséget programunk az első osztályos gyermekeket
nevelő, oktató pedagógusoknak. A program megálmodója Kerékgyártó Csilla okleveles gyógypedagógus,
innovátor mesterpedagógus.
Venterné Balogh Angelika
szaktanácsadó, mesterpedagógus intézményegység-vezető, bázisintézményi koordinátor, a
Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola szakvizsgázott gyógypedagógusa, az Utazó
Gyógypedagógusi Hálózat Intézményegységének vezetője. Érdeklődése középpontjában sok éve
a kognitív terápiákat kiegészítő mozgásfejlesztés áll.

Jenei Andrea
vezető szaktanácsadó, gyógypedagógus. A Józsefvárosi EGYMI és Általános Iskola
intézményvezetője, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar oktatója, gyakorlatvezetője.
Évtizedek óta az együttnevelés lehetőségeinek kutatója, megvalósításának szorgalmazója.
Szívügye a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű gyermekek esélyeinek növelése.
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A Fővárosi Önkormányzat Óvodájának bázisintézményi bemutatkozása
Óvodánkat 1911-ben alapította Bárczi István főpolgármester Fővárosi Pedagógiai
Szeminárium elnevezéssel, amely akkor Európában egyedülállóan a gyakorló óvónők
rendszeres továbbképzését szolgálta, valamint gyakorló óvodaként is működött a
VIII. kerületi Horváth Mihály téren.

Az eredetileg kitűzött célt 100 évig megtartva, a Fővárosi Gyakorló Óvoda 2013-ig a
szakmai, gyakorlati innovációk műhelye volt. Az adott kor legmagasabb színvonalán,
kiemelkedő gyakorlatok bemutatásával segítette a pedagógiai-szakmai szolgáltatások igénybe vevőit. Az
alapfeladat változásának következményeként kapta az intézmény a Fővárosi Önkormányzat Óvodája
elnevezést.
Gazdag szakmai múltunk emlékei az Óvodatörténeti Múzeumunkban tekinthető meg.
A továbbképzési feladatot azóta önként vállalt feladatként látja el a nevelőtestület. Intézményünk
kettős feladatrendszere meghatározza mindennapi tennivalóinkat.
A jelenlegi Városligeti fasor 30. szám alatti patinás épületbe 1999-ben költözött intézményünk, ahol
öt csoportban 115 gyermeket nevelünk. Kiváló személyi-tárgyi feltételekkel, infrastruktúrával és a
feladatellátáshoz jól felszerelt, felkészült, példaértékű pedagógiai gyakorlattal rendelkező, elkötelezett
munkatársi közösséggel rendelkezünk. Felvételi körzetünk nincs, elsősorban a Fővárosi
Önkormányzatban, valamint a főváros által fenntartott intézményekben dolgozók gyermekeit látjuk el,
a fennmaradó férőhelyekre pedig Budapest egész területéről fogadunk gyermekeket.
Óvodánk nevelői attitűdjében a játék, a szabadjáték fontosságára és a környezettudatos nevelésre
kiemelt hangsúlyt helyezünk. Óvodánk kezdeményezte és terjesztette el a főváros óvodáiban a Föld
napja és a madarak és fák napja rendezvényeket, a terepjárásokat, a sok óvodának mintaként szolgáló
Erdei Óvoda Programot és az egészséges életmódra szoktatás gyakorlati megvalósításának
módszertanát, melynek mottója: Ne múljon el nap friss gyümölcs, zöldség nélkül!
Gyermekeink nevelésében a sokoldalú képességfejlesztés mellett nagy gondot fordítunk a
következőkre: az előítélet-mentesség, a másság elfogadása, a tolerancia, a saját ügyükben való
kompetencia, döntésképesség, megegyezési készség. Mindezzel együtt az egyéni bánásmód, a
differenciált nevelés segítségével fejlesztjük az alkotóképességet és a kreativitást. Nevelőmunkánkban
hangsúlyos az anyanyelvi nevelés, a kommunikáció fejlesztése is. A kezdetek óta arra törekszünk, hogy
„az óvoda megmaradjon óvodának”, ahol gyermekeink számára boldog, örömteli óvodai életet
biztosítunk, és hogy jól fejlesztett képességek, szokások birtokában bátran és kíváncsisággal telve
kezdjék meg iskolás éveiket.
Játékvilág Óvodai Programunkat nevelőtestületünk alkotta meg, amely a gyermekek és felnőttek
együttes, egymásra ható kapcsolatát tükrözi, melyben a felnőttek érvényesítik a gyermekek mindenek
felett való érdekeit, a gyermekek pedig a felnőttekkel közösen tevékenykedve haladnak a világ
megismerése felé. Hisszük, hogy a gyermek szeretetben, biztonságban, szabadságban és sokat játszva
fejlődik legjobban. Ez a gyermek számára játékvilágot jelent, melyben a játék megkapja a fontosságának
megfelelő, méltó helyet.
A változások közepette folyamatosan kerestük a helyünket, a lehetőségeket a szakmai
kibontakozásra, megmutatkozásra, hogy az elődeink által megteremtett értékeket továbbvigyük és
hozzájuk hasonlóan újakat is teremtsünk. Ennek jegyében 2020-ban egy sikeres pályázatnak
köszönhetően elnyertük az Oktatási Hivatal bázisintézménye címet.
Bázisintézményi célunk a jól működő pedagógiai gyakorlataink bemutatásával elősegíteni a
pedagógusok és a nevelőközösségek szakmai fejlődését.
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Megosztani kívánt jógyakorlat, innováció, módszertani modellek:
1. Szabad játék az óvodában
Azt valljuk, hogy „Mindenek felett játszódjék a gyermek.”
A szakmai programokon foglalkozunk a szabad játék korszerű
fogalmával, felfogásával, az óvodapedagógus reflektív szemléletű
játéktámogató szerepével. Fontosnak tartjuk, hogy a szabad játék a
gyermekek
érdekében,
az
óvodai
életben
és
tevékenységrendszerében megőrizze kitüntetett helyét. Valljuk,
hogy a szabad játékban nincs helye a szervezett tanulásnak, csak a
spontán tanulási forma érvényesülésének.
A szabad játék során alkalmazott korszerű módszerek, eszközök
szemléletváltást kívánnak meg az óvodapedagógustól. Az
óvodapedagógus tudatos jelenléte és a gyermek aktuális játéka
dönti el, hogy a pedagógus milyen megnyilvánulása lesz kedvező a
játék alakulására. Az elemi feltételek: hely, tér, idő, eszköz, élmény
biztosításával éri el, hogy a szabad játék prioritása érvényesüljön.
2. Külső világ tevékeny megismerése
A jógyakorlatunk bemutatásával több évtizedes környezeti nevelési szemléletünk és nevelési
gyakorlatunk átadását tűztük ki célul.
Az óvodai nevelés alapozó jellegénél fogva
meghatározó szerepet játszik a megfelelő
környezetkultúra és gondolkodás kialakításában is. A
környezettudatos életformára magával az élettel
lehet nevelni. Óvodai nevelésünkben a gyermek és a
természet kapcsolatát helyezzük a tevékenység
középpontjába. Fontosnak tartjuk, hogy találkozzon a
természettel, hogy közvetlenül tapasztalja meg a
természet életközösségeit. A megismerésből fakadó
érzelmi kapcsolatot jó alapnak tartjuk a későbbi
cselekvési készség fejlesztésére. Fontos, hogy a
környezeti nevelés „itt és most” jellegű legyen, a helyi
sajátosságokra épüljön. A környezeti nevelésünkben
figyelembe vesszük, hogy az már az óvodáskor előtt, a családban elkezdődik és élethosszig tart.
Intézményes és nem intézményes formában, óvodában és óvodán kívül egyaránt fontos, hogy ökológiai
szemléletet alapozunk.
Szeretettel várjuk meghirdetett szakmai programjainkra az érdeklődő kollégákat és
nevelőtestületeket.

Wiedner Viktória
A Fővárosi Önkormányzat Óvodájának óvodapedagógusa, az önértékelési munkaközösség
vezetője. Szakvizsgázott pedagógus, fejlesztő, differenciáló pedagógia területen, tanító. Részt
vett az Óvoda-Iskola programban, ahol tanítóként is kipróbálhatta magát. Érdeklődési területe:
a sajátos nevelési igényű gyermekek inkluzív nevelése.
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Újra Wakelet – Hogyan használjuk a tanításban?
A LaPOK előző számában megjelent cikkben a kedves olvasó
megismerkedhetett a wakelet nevű alkalmazással, amely
lehetőséget teremt linkgyűjtemények létrehozására. Ezzel az
ingyenesen hozzáférhető alkalmazással különböző tartalmakra
mutató linkeket lehet rendszerezni, tematikus gyűjteményekbe rendezni, majd elmenteni későbbi
használatra. A wakelet lehetőséget teremt az együttműködésben való munkára is, és ez nagyban
hozzájárul ahhoz, hogy az alkalmazásnak helye legyen a pedagógusok virtuális polcán.

Az elmúlt alkalommal egy rövid bevezetést olvashattak a wakelet használatáról, most pedig néhány
tippet szeretnénk adni a gyakorló pedagógusoknak arra vonatkozóan, hogy mire is lehet használni ezt az
alkalmazást a tanítás során, akár tantermi környezetben is. Az egyes alkalmazási lehetőségek után
felsorolt linkek olyan wakelet oldalakra mutatnak, amelyek mintaként szolgálhatnak az érdeklődőknek,
továbbá egyéb hasznos információkat tesznek elérhetővé a pedagógusok számára.
Egyszerűen csak egy gyűjtemény?
Természetesen nem. Pedagógusként kinek ne lett volna szüksége arra, hogy tanulóival különböző
tartalmakat osszon meg gyűjteményes formában, legyen a tartalom egy link-, fotó- vagy
videógyűjtemény.
A gyűjtemények segítségével könnyedén tudunk tanulóinkkal különböző típusú tartalmakat megosztani,
vagy éppen ők készíthetnek gyűjteményeket, ha gyűjtőmunka vagy előadásra való felkészülés után
szeretnének tartalmakat megosztani társaikkal. Nézzünk néhány példát a gyűjtemények használatára:
• forrásgyűjtemény
• előadás anyagának rendszerezése
• hírfolyam/hírlevél
• információk megosztása osztályon/iskolán belül/kívül
• házi feladat kijelölése
• virtuális olvasónapló
• változatos tartalmak bemutatása
Mintaoldalak: Linkek, Fényképek, Videók, Módszertani segédlet, Vegyes oktatási tartalmak
A gyűjtemények összeállítása is kínálhat a megszokott tanulói tevékenységeknél hatékonyabb
módszertani lehetőséget akkor, ha a munkához együttműködés szükséges, és ezt a wakelet
gyűjtemények segítségével könnyedén megvalósíthatjuk. Így máris elérkeztünk a közös
gyűjteményekhez.
Mire jó a közös gyűjtemény?
Közös gyűjteményt a wakeletben
gyűjteményünk
megosztásával
hozhatunk létre a jobb felső sarokban
található megosztás gombra kattintva.
A felugró ablakban tudjuk megadni a
megosztás módját. Ezután nincs
akadálya az együttműködésnek.
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Nézzük, milyen módszertani lehetőséget kínál a közösen szerkesztett és összeállított wakelet-oldal!
• ötletroham
• együttműködés színtere
• tananyagok/kísérletek/feladatok összeállítása (pedagógusok számára)
• fényképes élménybeszámolók készítése kirándulásról/osztályeseményről
• előadások anyagának összeállítása csoportmunkában
• utasítások illusztrált felsorolása (tanulókísérletek, virtuális városnézés)
• kirándulások programjának összeállítása
• kívánságlisták készítése
• útmutatók közös készítése
Wakelet az értékelésben
A pedagógus értékelési tevékenysége végigkíséri a teljes
tanítás-tanulás folyamatát, így nem lepődhetünk meg azon,
hogy találunk olyan pontokat, amikor bevethető a wakelet
alkalmazás is. Az alkalmazás segítségével a tanulók
megoszthatják az értékelés tárgyát képező produktumot
egymással, és akár házi feladatként elvégezhetik a
produktumok értékelését. De a csoportos értékelésnek,
visszajelzésnek is adhat platformot az alkalmazás, hiszen
szöveges tartalmak vagy pontszámok közös megjelenítését
CC - https://www.piqsels.com/hu/public-domainis lehetővé teszi. Így a wakelet a formatív értékelés photo-jobms
hatékony eszközévé válhat.
A wakelet használatával hosszabb távon a tanár akár dokumentálhatja saját vagy diákja előrehaladását
egy adott témában. Kiváló eszköz lehet a wakelet egy online portfólió létrehozásában például művészeti
tantárgyakban.
Mintaoldal: Portfólió
Pedagógiai projektek
A projektek megvalósítása során a tanulók számos
kompetenciája fejleszthető, és a valósághoz könnyedén
köthető,
természetes
módon
lehet
tanulási
és
kompetenciafejlesztési eredményeket elérni. A pedagógiai
projektekben a tervezéstől kezdve, a megvalósítás különböző
fázisain keresztül, egészen a produktumok közzétételéig és
értékelésig hasznos társa lehet a pedagógusoknak a wakelet
alkalmazás. A teljesség igénye nélkül csak néhány
projektpedagógiai alkalmazási területet sorolunk fel:
• tervezés, ötletelés
CC - https://wilderness-society.org/wilderness• forrásmegadás a projektmunka elvégzéséhez
projects/ongoing-projects/national-park-kids• tevékenységek felsorolása
programme/
• időrend kialakítása
• nyomon követés
• folyamatos értékelés a projekt során
• a produktumok közzététele
• a produktumok értékelése
Mintaoldal: Források megadása
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Persze nincs mindenható eszköz és alkalmazás a pedagógiában sem. Ahány ház, annyi szokás, és annyi
megoldás, de hisszük, hogy a wakelet egy sokoldalúan használható eszköz, és legfőképpen a pedagógus
kreativitásán múlik, hogy mire és hogyan tudja használni. Ez az áttekintés csak ötletadó kívánt lenni,
remélhetőleg nyújt némi segítséget a kollégáknak.
Nem maradt más hátra, mint hogy köszönetet mondjak a wakelet fejlesztőinek azért, hogy
létrehozták és folyamatosan fejlesztik ezt az eszközt, valamint a wakelet közösség tagjainak, hogy
megosztott gyűjteményeikkel hozzájárulnak a pedagógusok eszközkészletének növeléséhez. Külön
köszönet a magyarországi közösség két wakelet nagykövetének, dr. Főző Attila Lászlónak és Novák
Károlynak, akiknek nem kis szerepe volt abban, hogy magam is elkezdtem használni ezt az alkalmazást.
Feltétlen látogassanak el a két kolléga wakelet gyűjteményébe, rengeteg hasznos tippre lelhet mindenki.
Viszlát a gyűjtőhelyen!
Tanári útmutató a wakelet használatához: https://wke.lt/w/s/80kzxs

Jánossy Zsolt
matematika, fizika és angol szakos középiskolai tanár. Több mint 20 éve tevékenykedik a
digitális pedagógia területén, dolgozott a Sulinet portál munkatársaként, digitális pedagógiai
módszertani szakértőként szerepet vállalt digitális tananyagok kidolgozásában (Zanza TV,
Fordított osztályterem stb.) és hazai adaptációjában (Yenka, Sunflower for Science,
IntelTeach Essentials stb.).
Fizika szaktanácsadóként rendszeresen előad, emellett fejlesztőként a fizika tantárgy
érettségi követelményeinek és vizsgaleírásának átalakításában is közreműködött. A hazai
digitális pedagógia legfontosabb seregszemléinek, a Digitális Témahét és a Code Week
eseményeinek lelkes résztvevője és szervezője. Szakértőként támogatja a Digitális Jólét Nkft.
Digitális Pedagógiai Módszertani Központ, a Budapesti POK és az Oktatási Hivatal munkáját.
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Fővárosi Komplex Rajzverseny – 3. kategória (szervező: BP POK)
téma: Kortárs műalkotás parafrázisa

Sztraka Szonja 12. évf.
Budapesti Komplex SzC Kreatív Technikum
felkészítőtanár: Gálné Szigeti Judit
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Madarak, fák az erdei iskolában
Ökoszisztémák
Egy akvárium eleven világa, a méhek és a virágok kapcsolata, a gombák a
fák gyökerein, a legyet megevő béka, ami aztán a gólya tápláléka lesz, mind
ökoszisztémák. Látszólag világuk kicsi, a köztük lévő összefüggés egyszerű,
ám közös jellemzőjük, hogy ha egyetlen elemét is kiemeljük, a rendszer
összeomlik. Kisebb és nagyobb ökoszisztémák alkotnak bonyolultabbakat,
míg a legnagyobbnak a bolygó növényei, állatai és az ember a szereplője.

Egy ember nélküli világban pusztán a természet törvényei uralkodnának.
Igencsak vad törvények ezek: a gyengébb biztosan elpusztul, az
elszaporodó erősek osztoznak a javakon, bizonyos fajok létszáma nő, másoké csökken, ezáltal más
fajoknak nő vagy csökken a túlélési esélye. Drámai geológiai események, földrengés vagy vulkánkitörés
egycsapásra megváltoztatnak élőhelyeket. Tartós, vagy csak egyszeri éghajlati jelenség, mely a folyót
eltereli vagy éppen kiszárítja, az ott élő fajokra életveszéllyel jár, és tudatos tervezés hiányában a
növényvilág pusztul, az állatok elvándorolnak. A vadon „törvényei” korántsem egyensúlyt teremtő
szabályok.
A biológiai sokféleség fenntartása, védelme az ember tervező-, alkotómunkája nélkül lehetetlen,
tevékenysége révén egyrészt a tájak hasznait húzza, ám terheit is viselni képes. Az ökoszisztémák által
termelt javak és szolgáltatások az ember jólétének alapját jelentik. Lássuk például az erdőt! Az erdő fái
tüzelőanyagot adnak, tisztítják a levegőt, irányítják a csapadék mennyiségét, gátolják a talaj erózióját,
ezzel stabilizálják a csapadék útját, mederben tartják a folyókat, melyek a vizes élőhelyek állat- és
növényvilágának adnak életteret, ahonnan az ember élelmet, építőanyagot nyer. És van az erdőnek a
szakértők szerint kulturális szolgáltatása is, az ihletadó erdőben járva a lélek felüdül, a természet
szépsége által energiával töltődik.
A biológiai sokféleségnek tehát gazdasági előnye van. Azzal, hogy növekvő létszámunkkal
századunkra már szinte minden lakható helyet benépesítettünk, megváltoztattuk a bolygó tájainak
arculatát. Napjainkra világossá vált, hogy viselnünk kell jólétünk terheit is, és fenntartható termelést,
sokszínű élővilágot kell megvalósítanunk vagy éppen visszaállítanunk ott, ahol a természetre fojtogató
az ember ténykedése.
Európában az ökoszisztémák védelmére jött létre a Natura 2000 hálózat, melynek Pannon Ökorégiója
Magyarország. A hálózat földjei abban különböznek a nemzeti parkoktól, hogy területei művelés alatt
állnak, az emberi tevékenység harmonizál a természeti adottságokkal. Egy-egy szántó vándormadarak
pihenőhelye is egyben, sok élőlény nagy állományai védett területükről kirándulva ugyancsak
megjelennek itt. A hálózat képes hosszú távon biztosítani speciális élőhelyigényű populációk vagy
csökkenő állományú fajok fennmaradását.
A hálózat Európa területének 18%-a. Magyarországon ez az arány 21%, így az uniós átlagnál több
zöldterület fölött rendelkezünk. Az ökoszisztéma hasznosságát jól mutatja egy beszélő adat: a Natura
2000 teljes hálózatának fenntartására évente kb. 5,8 milliárd eurót költünk, ez előnyök értéke viszont
200-300 milliárd euró!
Magyarország különleges tér a biodiverzitás szempontjából: 42000 állatfaj és 2200 magasabb rendű
növényfaj él nálunk. E jelentős gazdagság oka, hogy a Kárpát-medence nagy része ugyan kontinentális
éghajlati hatás alatt áll, de vannak atlanti klímahatások is, a déli részt pedig határozott mediterrán jelleg
alakítja. Külön érdekesség, hogy számos faj csak nálunk, a Kárpát-medencében él (endemikus fajok); a
pilisi len például sehol a világon nem fordul elő, csak a nevében szereplő tájon.
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Európa legelső erdei iskolája az 1988-as alapítású, az alapító erdőmérnök
nevét viselő Madas László Erdészeti Erdei Iskola is itt, a Pilisben található.
Magyarországon negyven erdei iskola található az állami erdőkben, ahol
erdészek és erdőpedagógusok vezetésével ismerkednek az ökoszisztémákkal a
jövő tájépítészei, ökológusai, és a fenntartható jövőt formáló felelős
vállalkozói.
„Az erdő a világ egyetlen olyan könyvtára, amely már akkor is tudáshoz juttat, ha
csendben vagy, és nyitott szemmel sétálsz benne.”
(Dr. Madas László)

Két film megtekintésére hívom az érdeklődő Olvasót!
Az első egy tengerentúli történet: a Yellowstone Nemzeti Park ökológiai egyensúlyának
helyreállítására éveken át hatástalanok maradtak a szakmai vezetők kezdeményezései. Olyan fajok
szaporodtak el, melyek pusztává tették a területet, és úgy tűnt, a pusztulás megállíthatatlan. A
megoldást egy rendkívül egyszerű és merész ökológiai beavatkozás hozta el: 1995-ben néhány farkast
telepítettek be a Parkba; érdemes megjegyezni, hogy az ezt megelőző 70 évben sosem éltek itt farkasok.
A film hossza 4,33 perc. (magyar felirat választható a Beállítások gombbal – fogaskerék-ikon)
https://www.youtube.com/watch?v=ysa5OBhXz-Q
A másik fikció. Több különböző tudományterület képviselője – asztrofizikus, biológus, evolúciós
ökológus, táj- és városökológus, építőmérnök, tengerbiológus – gondolkodott el azon, milyen lenne az
élet, ha eltűnne az ember a földről. Élet az ember után 1 nappal, 1 évvel, 10 és 50, végül 10000 évvel…
A
film
hossza
89
perc.
Life
After
People
(Élet
az
ember
után):
https:/www.youtube.com/watch?v=lG6mhtVAkV8
Források








Natúrázzunk! Natúra 2000. Kézikönyv ökoiskola-pedagógusoknak.
Ökoszisztémák javai és szolgáltatásai
A természet szolgáltatásai
Biológia 10. (Nat2020) okostankönyv
Pilisi Parkerdő:
Fotók. https://www.oee.hu/upload/html/2016-02/Magyar%20erd%C5%91k%20%20A%20magyar%20erd%C5%91gazd%C3%A1lkod%C3%A1s.pdf

Dömökné Milich Yvette
a Budapesti POK munkatársa
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Töltődj fel természettel!
Erdőfürdővel a lelki egészségért
Nemrégiben Magyarországon is megjelentek erdőfürdőt kínáló
szolgáltatók, amelyek a természet hangjaiban, illataiban való
csoportos „megmerítkezésre” hívják az érdeklődőket. A
párterápiának is létezik már olyan irányzata, ahol a segítő és a pár
az erdőben tölti a beszélgetés idejét.

Mi is az az „erdőfürdő”? – teheti fel a jogos kérdést az olvasó.
Japánban az 1980-as évek elejétől „shirnin-yoku”, azaz erdőfürdő
névvel illetik a természethez való kapcsolódást.
A britek nemcsak felismerték ezt a nagyszerű lehetőséget, de intézményesítették is: az orvosok
úgynevezett „zöld recepteket” írhatnak fel a rászorulóknak, amelyekkel olyan projektekhez lehet
kapcsolódni, amik természetben végezhető aktivitásokat biztosítanak. Ezek a tevékenységek
(kerékpározás, gyaloglás, kertészkedés stb.) a testi-lelki egészséget nagy mértékben szolgálják. Egy 2019ben megjelent kutatási eredmény szerint már heti két óra, természetben töltött idő is nagy mértékben
javítja a mentális állapotot. Volt, aki úgy nyilatkozott, hogy egyenesen az életét mentette meg egy ilyen,
természetjáró projektben való részvétel.
Napjaink bizonytalanságokkal teli világában egyre nagyobb az igény arra, hogy kapaszkodókat,
megnyugvást találjuk, vissza tudjuk térni önmagunkhoz, lelki békénkhez. Ehhez elengedhetetlen, hogy
időnként kiszakadjunk a napi mókuskerékből, gondolataink ne csak a megoldandó feladatokon járjanak,
befelé is tudjunk figyelni.

A segítség karnyújtásnyira van, ott, ahol sokan nem is gondolnák: gyökereinknél, a természetben.
Régóta ismert tény, hogy fizikai állapotunkra pozitívan hat a természetjárás. Mára azonban az is
bebizonyosodott, hogy lelki egészségünkre is rendkívül jótékony hatással van, ha minél többet vagyunk
erdőn, mezőn, kertben. Sőt, a „természetterápia” még mentális rendellenességek esetén is
eredményesen alkalmazható.
A jó hír az, hogy sem anyagi feltételek megléte, sem szervezett keretek nem szükségesek ahhoz, hogy
a természetnek lelki egészségünkre gyakorolt áldásos hatásait élvezni tudjuk. Ebből a szempontból a
vidéken élők vannak szerencsésebb helyzetben, hiszen különösen a kisebb településeken szinte
karnyújtásnyira van a természet, az élővilág. Érdemes időt szánni arra, hogy minden nap tegyünk
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legalább egy rövidebb-hosszabb sétát erdőn, réten, szántóföldön, patakparton. Figyeljünk meg
virágokat, madarakat. Lényeg az, hogy legalább erre a kis időre ne a mindennapi gondjainkon rágódjunk,
hanem valóban legyünk jelen „itt és most”. Aki megteheti, próbálja ki, hogy a lakóhelyétől legalább fél
órai járásra távolodjon el, és csendben, önmaga társaságában töltsön el az épített környezettől távol
eső, nyugalmas helyen két órát. Rendkívül felszabadító érzés tud lenni a természettel való összeolvadás,
amikor azt érezzük, mi is a táj részei vagyunk.
A nagyvárosban élők nehezebb helyzetben vannak, de már az is pozitív hatású, ha egy közeli nagyobb
parkban, vagy szerencsés esetben saját kertben tölthetnek el naponta egy kis időt. A zsúfoltságtól, zajtól
távol eső helyek felkeresésére érdemes több időt és – ha szükséges – pénzt is szánni, mert a városi
parkok nem tudják ugyanazt az élményt nyújtani. Lelki egészségünk megőrzése hosszú távon az egyik
legnagyobb befektetés.
Forrás:

 https://www.theguardian.com/society/2021/oct/09/these-salt-marshes-saved-my-life-how-nature-is-helpingmental-health

Maris-Nagy Éva
a Budapesti POK munkatársa
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Fővárosi Komplex Rajzverseny – 3. kategória (szervező: BP POK)
téma: Kortárs műalkotás parafrázisa

Tóth Csenge Rita 10. évf.
Jelky András Iparművészeti Szakgimnázium
felkészítőtanár: Zölley Ágnes
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Az iskola által kötelezően használt nyomtatványok:
a törzslap és a bizonyítvány
A kötelezően használt nyomtatványokkal kapcsolatos tudnivalók a nevelési-oktatási intézmények
működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a
továbbiakban: Rendelet) 30. fejezetében találhatók. A kötelezően használt iskolai nyomtatványok közül
először a törzslappal foglalkozunk. (Rendelet 94. § 6. pont)
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) értelmében a
bizonyítvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló irat közokirat [Nkt. 57. § (4)]. A tanuló
által elvégzett évfolyamokról a törzslap alapján kell kiállítani az év végi bizonyítványt, [Rendelet 96. §
(1)]. A törzslap is közokirat.
Az elintézett iratokat irattárba kell helyezni. Az irattári őrzés időtartamát irattári terv határozza meg.
Az irattári őrzés idejét az irat végleges irattárba helyezésének évétől kell számítani. [Rendelet 86. § (1)]
A Rendelet 1. számú melléklete tartalmazza a nevelési-oktatási intézmény irattári tervét és az iskolai
záradékokat is: a törzslapok, póttörzslapok nem selejtezhetők.
Az iskolában csak olyan bizonyítványnyomtatvány, valamint bizonyítvány kiállításához szükséges
nyomtatvány, azaz csak olyan törzslap alkalmazható, amelyet az oktatásért felelős miniszter
jóváhagyott. A bizonyítványnyomtatvány és a bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatvány
előállításához, forgalmazásához az oktatásért felelős miniszter engedélye szükséges. [Nkt. 57. § (5)]
Ezzel párhuzamosan a Rendelet a 87. §-ában azt mondja ki, hogy a nevelési-oktatási intézmény által
használt nyomtatvány lehet
• a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú
nyomtatvány,
• b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány,
• c) elektronikus okirat,
• d) elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint hitelesített
papíralapú nyomtatvány.
Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával
elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint elektronikus
aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat.
Az iskolai nyomtatványok – az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított
bizonyítvány kivételével – az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a
személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is
elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az
esetben is szükséges nyomtatott formában előállítani és megőrizni. [Nkt. 57. § (6)]
A Pátria Nyomda ZRT. szigorú számadású nyomtatványai közül az általános iskolák által használható
nyomtatvány a Tü. 30/a/gépi raktári számú törzslap; a középfokú iskolák számára a Tü. 45/gépi tanügyi
raktári számú dokumentum (gépi törzslap) használandó.
Az ANY Biztonsági Nyomda szigorú számadású köznevelési nyomtatványai közül az A.Kö. 5353/A/gépi
az általános iskolák által használható nyomtatvány; az A.Kö. 5353/A/gépi a középfokú iskolákban
használható gépi törzslap.
Ezekre a nyomtatványokra tehát igaz az, hogy elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében
meghatározott rend szerint hitelesített papíralapú nyomtatványok, amelyek az oktatásért felelős
miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával (KRÉTA), a személyiségi, adatvédelmi és
biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is elkészíthetők és tárolhatók, viszont
mint bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványokat elő kell állítani nyomtatott
formában, és meg kell őrizni; selejtezni, megsemmisíteni nem lehet.
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A törzslap két részből áll: a tanulókról külön-külön kiállított egyéni törzslapokból (belív) és az egyéni
törzslapok összefűzését szolgáló borítóból (törzslap külív). Az iskola a tanulókról – a tanévkezdést követő
harminc napon belül – egyéni törzslapot állít ki. [Rendelet 99. § (1)] A gépi törzslapok elektronikus úton
elkészíthetők és tárolhatók a tanítási év végéig a KRÉTA-rendszerben.
Felhívjuk a figyelmet ugyanezen § (3) – (4) és (6) – (7) bekezdéseire, itt ugyanis a Rendelet taxatíve
felsorolja az egyéni törzslap tartalmi elemeit, valamint a külív tartalmi elemeit is. Például az egyéni
törzslap tartalmazza a törzslap sorszámát, a tanévet és a tanuló által elvégzett évfolyamot, a tanuló által
tanult tantárgyakat és ezek év végi szöveges minősítését, a nevelőtestület határozatát, a tanulmányok
alatti vizsgára vonatkozó adatokat.
Az egyéni törzslapokat az alsó tagozat, a felső tagozat és a középfokú iskolai tanulmányok befejezését
követően, a törzslap külívének teljes lezárása után szétválaszthatatlanul össze kell fűzni, és ilyen módon
kell tárolni. [Rendelet 99. § (5)]
A megsemmisült vagy elveszett törzslap helyett – a rendelkezésre álló iratok, adatok alapján –
póttörzslapot kell kiállítani. [Rendelet 99. § (8)]
A törzslap személyi és tanév végi adatainak a bizonyítvánnyal való egyeztetéséért az osztályfőnök és
az iskola igazgatója által kijelölt két összeolvasó pedagógus felelős. A törzslapra és a bizonyítványba a
megfelelő záradékkal kell feltüntetni a tanulókkal kapcsolatos határozatokat, valamint a
továbbtanulásra vonatkozó bejegyzéseket. Az iskola által alkalmazható záradékokat a Rendelet 1. számú
melléklete tartalmazza. [Rendelet 112. § (4)]
Néhány példa az 1. számú mellékletben szereplő, a törzslapot is érintő záradékokra:
Záradék

Dokumentumok

7.

..... tantárgy ..... évfolyamainak követelményeit egy tanévben teljesítette
a következők szerint: ....

N., Tl., B.

15.

A nevelőtestület határozata: a (betűvel) .............. évfolyamba léphet,
vagy

N., TI., B.

A nevelőtestület határozata: iskolai tanulmányait
tanulmányait .......................... évfolyamon folytathatja.
17.

befejezte,

A(z) .................. tantárgyból javítóvizsgát tehet.

N., TI., B.,

A javítóvizsgán ..................... tantárgyból .......................... osztályzatot
kapott ....................... évfolyamba léphet.

TI., B.

18.

A .................. évfolyam követelményeit nem teljesítette, az évfolyamot
meg kell ismételnie.

N., TI., B.

19.

A javítóvizsgán ................ tantárgyból elégtelen osztályzatot kapott.
Évfolyamot ismételni köteles.

33.

A .................
helyesbítettem.

szót

(szavakat)

osztályzato(ka)t

....................-ra

TI., B.
TI., B.

Az Nkt. 4. § 30. és 31. pontja meghatározza a tanév, illetve a tanítási év fogalmát az alábbiak szerint:
• tanév: az iskolában, kollégiumban szeptember 1-jétől a következő év augusztus 31-éig tartó időszak,
• tanítási év: ha e törvény másként nem rendelkezik, az iskolában minden év szeptemberének első
munkanapjától a következő év június 16-át megelőző utolsó munkanapjáig tartó szorgalmi időszak,
az érettségi és a szakmai, képesítő vizsga évét kivéve.
A hivatkozott jogszabályok alapján a tanuló számára a tanítási év végén a kinyomtatott (papíralapú),
nem selejtezhető törzslap alapján bizonyítványt kell kiállítani. Az augusztus 15-étől augusztus 31-éig
terjedő időszakra előírt tanulmányok alatti vizsgákat – javítóvizsga, különbözeti vizsga, pótló vizsga – a
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tanév végéig lehet/kell a tanulónak teljesítenie. Az ugyanazon tanévben a tanulót érintő döntéseket,
cselekményeket (vizsgák) a megfelelő záradékok alkalmazásával, a tanítási év végén már egyszer
kinyomtatott törzslapra manuálisan kell rávezetni, a törzslapot nem lehet újra kinyomtatni.
Amennyiben hibás bejegyzés került a törzslapba, a hibás bejegyzéseket a tanügyi nyilvántartásokban
áthúzással kell érvényteleníteni, oly módon, hogy az olvasható maradjon, és a hibás bejegyzést
helyesbíteni kell. A javítást aláírással, keltezéssel és papíralapú nyomtatvány esetén az iskola
körbélyegzőjének lenyomatával kell hitelesíteni. [Rendelet 113. § (1)]
Ez alól kivétel a névváltozás esete. Névváltozás esetén a volt tanuló kérelmére, az engedélyező okirat
alapján a megváltozott nevet a törzslapra be kell jegyezni, és az eredeti iskolai bizonyítványról –
beleértve az érettségi vizsgáról és a szakmai és képesítő vizsgáról kiállított bizonyítványt, tanúsítványt (a
továbbiakban együtt: bizonyítvány) is – bizonyítványmásodlatot, tanúsítványmásodlatot (a
továbbiakban együtt: bizonyítványmásodlatot) kell kiadni. Az eredeti bizonyítványt meg kell
semmisíteni, vagy – ha tulajdonosa kéri – az „ÉRVÉNYTELEN” felirattal vagy iratlyukasztóval történő
kilyukasztással érvényteleníteni kell, és így odaadni a tulajdonosának. [Rendelet 113. § (2)] Ugyanezt a
metódust követhetjük olyankor is, ha a tanuló tanulói jogviszonyban van.
Az elveszett vagy megsemmisült bizonyítványról – kérelemre – a törzslap alapján
bizonyítványmásodlat állítható ki. A köznevelés rendszerében kiállított bizonyítványmásodlat az eredeti
okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a kiállításának időpontjában hitelesített irat.
[Rendelet 96. § (6), 114. § (1)]
A bizonyítványmásodlatnak – a 113. § (2) szerinti névváltozás kivételével – szöveghűen tartalmaznia
kell az eredeti bizonyítványon található minden adatot és bejegyzést. A másodlat kiadását az eredeti
bizonyítványt kiállító iskola vagy jogutódja, az iskola jogutód nélküli megszűnése esetén az végzi, akinél
a megszűnt iskola iratait elhelyezték (a továbbiakban együtt: kiállító szerv). A bizonyítványmásodlaton
záradék formájában fel kell tüntetni a másodlat kiadásának az okát, továbbá a kiállító szerv nevét, címét,
a kiadás napját, valamint el kell látni iktatószámmal, a kiállító szerv vezetőjének vagy megbízottjának
aláírásával és körbélyegzőjének lenyomatával. [Rendelet 114. § (2)]
Bizonyítványmásodlat kiadása esetén a törzslapon fel kell tüntetni a kiadott másodlat iktatószámát,
a kiadás napját, továbbá azt, ha az eredeti bizonyítványt megsemmisítették vagy érvénytelenné
nyilvánították. Amennyiben az eredeti érettségi bizonyítvány, szakmai bizonyítvány, képesítő
bizonyítvány szerepel a hivatal által vezetett központi nyilvántartásában, az eredeti bizonyítvány
megsemmisítéséről, érvénytelenné nyilvánításáról és a másodlat kiadásáról a központi nyilvántartás
vezetőjét értesíteni kell. [Rendelet 114. § (3)]
A bizonyítványokról, az érettségi és a szakképesítő bizonyítványokról másodlatot nem lehet kiállítani
sorszámozott bizonyítványnyomtatványon. [Rendelet 114. § (4)] A másodlat nem azonos az eredeti
bizonyítvánnyal, hanem az eredeti okirat pótlására szolgáló, a törzslap tartalmával megegyező, a
kiállításának időpontjában hitelesített irat.
Az érettségi bizonyítvány, tanúsítvány és az érettségi vizsgát tanúsító törzslap, törzslapkivonat
tartalmát és kiállításának módját az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997.
(VI. 13.) Korm. rendelet határozza meg.

Szerzők: dr. Pál Rita Gabriella és Márk Attila Olivér, a Budapesti POK munkatársai
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A hátrányos helyzet, a BTMN és az SNI nyilvántartása a tanügyi
dokumentumokban
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) értelmében a köznevelési
intézmény és a köznevelési feladatot ellátó nem köznevelési intézmény (összefoglaló elnevezéssel: a
köznevelési feladatokat ellátó intézmény) köteles a jogszabályban előírt nyilvántartásokat vezetni. [Nkt.
41. § (1)]
A köznevelési intézmény többek között nyilvántartja a gyermek, a tanuló állampolgárságát, nem
magyar állampolgár esetén a Magyarország területén való tartózkodás jogcímét és a tartózkodásra
jogosító okirat megnevezését, számát. (Nkt. 41. § (4) a) pont)
A gyermek óvodai jogviszonyával, a tanuló tanulói jogviszonyával kapcsolatos adatok közül nyilván
kell tartani, egyebek mellett, a kiemelt figyelmet igénylő gyermekre, tanulóra vonatkozó adatokat is.
(Nkt. 41. § (4) de) pont)
Az Nkt. azt is meghatározza, hogy pontosan mely gyermekek, tanulók tartoznak ide.
Kiemelt figyelmet igénylő gyermek, tanuló:
a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló,
aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló,
ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló,
ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló,
b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és
halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló,
c) tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló.
(Nkt. 4. § 13. pont)
A nevelési-oktatási intézmény nyilvántartja továbbá azokat az adatokat, amelyek a jogszabályokban
biztosított kedvezményekre való igényjogosultság elbírálásához és igazolásához szükségesek. E célból
azok az adatok kezelhetők, amelyekből megállapítható a jogosult személye és a kedvezményre való
jogosultsága. [Nkt. 41. § (9)]
A nemzeti köznevelésről szóló törvény végrehajtásáról szóló 229/2012. (VIII. 28.) Korm. rendelet 27. §
(3) bekezdése értelmében a nevelési-oktatási intézmény képviselője a felvételi naplóban és a törzslapon
feltünteti, hogy a gyermek, a tanuló hátrányos (HH), illetve halmozottan hátrányos helyzetű (HHH).
Ehhez a nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet (a továbbiakban: Rendelet) hozzáfűzi:
• Az óvodában az október 1-jei és május 31-i állapot szerint a sajátos nevelési igényű és a hátrányos,
továbbá a halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek számát az óvodai törzskönyv tartalmazza.
(Rendelet 92. § (2) e) pont)
• az iskolában használt egyéni törzslap a tanulót érintő gyermekvédelmi intézkedéssel, hátrányos
helyzet, halmozottan hátrányos helyzet megállapításával kapcsolatos és tanulói jogviszonyából
következő döntéseket, határozatokat, záradékokat tartalmazza. (Rendelet 99. § (3) k) pont)
A gyermek, a tanuló HH, HHH helyzetével kapcsolatban az alábbi nyilvántartásokat kell vezetni:
A gyermek/a tanuló
Óvoda
Iskola
HH, HHH
felvételi és mulasztási napló
beírási napló
óvodai törzskönyv (létszám)
egyéni törzslap
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Az óvodai törzskönyv nevelési évenként tartalmazza az óvoda általános adatait (nevel-e sajátos
nevelési igényű gyermekeket). (Rendelet 92. § (2) c) pont)
Amennyiben az óvoda beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési
igényű gyermekek nevelését is ellátja, a felvételi és mulasztási napló megjegyzés rovatában fel kell
tüntetni a szakértői véleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakértői vélemény
kiállításának időpontját és számát, valamint az elvégzett felülvizsgálatok, továbbá a következő kötelező
felülvizsgálat időpontját. [Rendelet 90. § (4)]
Az óvodai csoportnapló tartalmazza a fiúk és lányok számának összesített adatait, ezen belül megadva
a sajátos nevelési igényű gyermekek számát. (Rendelet 91. § (3) b) pont)
Ha az iskola beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő vagy sajátos nevelési igényű
tanuló nevelését, oktatását is ellátja, a beírási naplóban fel kell tüntetni a szakértői véleményt kiállító
szakértői bizottsági feladatot ellátó intézmény nevét, címét, a szakértői vélemény számát és kiállításának
keltét, az elvégzett felülvizsgálatok, valamint a következő kötelező felülvizsgálat időpontját. [Rendelet
95. § (5)]
A beírási napló tartalmazza a tanuló sajátos nevelési igényére vonatkozó adatait. (Rendelet 95. § (9)
ai) pont)
Ha az iskola sajátos nevelési igényű tanuló nevelés-oktatását is ellátja, a törzslapon fel kell tüntetni a
szakértői véleményt kiállító szakértői bizottság nevét, címét, a szakértői vélemény számát és
kiállításának keltét, a felülvizsgálat időpontját. [Rendelet 99. § (4)]
Az iskola által használt csoportnaplóba a gyermek, tanuló sajátos nevelési igényére, beilleszkedési,
tanulási, magatartási nehézségére, tartós gyógykezelésére vonatkozó, továbbá a gyermek, tanuló
speciális köznevelési ellátásához elengedhetetlenül szükséges szakértői vélemények, fejlesztési és
rehabilitációs tervek, pedagógiai vélemények, feljegyzések, szakorvosi és iskolaorvosi diagnózisok
tölthetők fel. [Rendelet 102. § (4)] Ez az előírás tehát nem kötelező jellegű, csupán megengedő.
A gyermek, a tanuló BTMN, SNI státuszával kapcsolatban az alábbi táblázatban összefoglalt
nyilvántartásokat kell vezetni:
A gyermek/a tanuló
Óvoda
Iskola
BTMN

felvételi és mulasztási napló
megjegyzés rovat

beírási napló
csoportnaplóban csak lehetőség

SNI

felvételi és mulasztási napló
megjegyzés rovat
óvodai csoportnapló (létszám)
óvodai törzskönyv (létszám)

beírási napló
egyéni törzslap
csoportnaplóban csak lehetőség

Szerzők: dr. Pál Rita Gabriella és Márk Attila Olivér, a Budapesti POK munkatársai
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Fővárosi Komplex Rajzverseny – 3. kategória (szervező: BP POK)
téma: Modell utáni ábrázolás

Tóth Eszter 11. évf.
BKSZ Budapesti Komplex SzC Kreatív Technikum
felkészítőtanár: Grábits Ágota
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Pályázati felhívások

„EMMI tanmenet pályázat 2022”
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) ismét meghirdeti a tanmenetek készítéséhez kapcsolódó
pályázatát. Az „EMMI tanmenet pályázat 2022” felhívás keretében olyan tanmeneteket keres a
minisztérium, melyek az aktív tanulás középpontba állításával, a modern pedagógia eszköztárával segítik
a tanulók fejlesztését.
Pályázni a 3., 7. és 11. évfolyamra szóló, közismereti tantárgyakból készült tanmenetekkel lehet,
melyeket a következő e-mail-címre várnak: tanmenet@emmi.gov.hu
Bővebb információk az EMMI által korábban – a köznevelési intézmények részére – küldött levél
mellékletében találhatók.
A pályázatok beérkezési határideje: 2022. május 20.

44. Fotópályázat általános és középiskolás diákoknak
A pályázat célja, hogy a diákok különböző támájú fotókat készítsenek. Fotózhatnak „esti fényeket”,
dokumentálhatják az „anyagszerűséget” vagy a „múlt emlékeit”. Fényképezésre fel!
Jelentkezési határidő: 2022. május 1.

A jövő óvodája 2022 – Pályázat középiskolásoknak
„A Tehetséggel fel!” program pályázati felhívása középiskolás diákoknak szól, akiknek lehetőségük nyílik
arra, hogy különböző irodalmi műfajokon keresztül megmutassák, hogyan képzelik el a „jövő óvodáját”.
Jelentkezési határidő: 2022. május 15.

Összeállította: Ladányi Ágnes, a Budapesti POK munkatársa
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Natúrázzunk!
A Natúrázzunk! projekt célja a gyerekek, diákok környezettudatosságának erősítése, a környezeti
nevelési tevékenységek színvonalának és a Natura 2000 területek ismertségének növelése a köznevelési
intézményrendszeren belül. Annak érdekében, hogy a pedagógusokat hozzásegítsük a „Natura 2000”
közösségi jelentőségű természeti értékek megismeréséhez, megjelenítéséhez, valamint az ezen értékek
adta lehetőségek hasznosításához, országos környezeti nevelési forrásközpont-hálózat, pedagógiai
segédletek és továbbképzés jött létre.
Natúrázzunk! foglalkoztatófüzetek
A Natura 2000 hálózat az EU ökológiai hálózata, az uniós természetvédelem alappillére. Célja Európa
legértékesebb és leginkább veszélyeztetett természetes élőhelyeinek, valamint növény- és állatfajainak
hosszú távú megőrzése. Az EU jelenlegi tagországaiban találhatók Natura 2000 területek. Kijelölésük és
fenntartásuk az Unióhoz csatlakozás feltétele.

HulladékRadar
A HulladékRadar alkalmazás használatával bejelenthetők a környezetet elcsúfító, szennyező, illegálisan
elhelyezett hulladéklerakatok – akár településen belül, akár külterületen. A Kormányzati Informatikai
Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) által üzemeltetett rendszer alkalmas arra, hogy fotókkal és egyéb, a
hulladék fajtájára és mennyiségére, valamint megközelíthetőségére vonatkozó információk
megadásával a területileg illetékes hatóság tudomást szerezzen az illegális hulladéklerakásokról, ezáltal
intézkedni tudjon annak felszámolásáról a környezet megtisztítása érdekében.
Ha Ön is úgy gondolja, hogy a régi hűtőnek és a felújítás utáni sittnek nem a város szélén vagy az
erdőben van a helye, akkor telepítse a HulladékRadar applikációt, hogy segítségével közösen tisztítsuk
meg Magyarországot!

Erasmus +
Az Erasmus+ az Európai Unió oktatást, képzést, ifjúságügyet és sportot támogató programja, amelyre
intézmények nyújthatnak be pályázatot, az egyéni részvétel pedig ezeken keresztül valósulhat meg.
Az ERASMUS-AKKREDITÁCIÓ pályázattípusra még nyitott a jelentkezés, a pályázatok beadásának
határideje: 2022. október 19.

Összeállította: Ladányi Ágnes, a Budapesti POK munkatársa
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Az alkotás születése
A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szervezésében zajlott le 2022 márciusában a FŐVÁROSI
KOMPLEX RAJZVERSENY 3. kategória tagozatos és művészeti középiskolák 9-12. évfolyamos tanulóinak
részvételével.

A versenyre hagyományosan az idén is a Ludwig Múzeumban került sor, ahol Hemrik László
múzeumpedagógiai osztályvezető, művészettörténész biztosította a verseny lebonyolításának
helyszínét.
A verseny célja volt korunk művészeti irányzatainak elméleti és gyakorlati megismerése. Az ismeretek
önálló, alkotó alkalmazása megadott kortárs műalkotásra (műalkotásokra) történő reflektálással,
valamint egy, a verseny helyszínén készült tanulmány segítségével a gyakorlati, szakmai tudás
bemutatása. A verseny kapcsolódott a képző- és iparművészeti felsőoktatás felvételi követelményeihez,
de lehetőséget adott a pusztán érdeklődő vagy a képzőművészetet magasabb óraszámban tanuló,
művészi pályára készülő versenyzők teljesítményének összevetésére, egymás munkáinak
megismerésére és tehetséggondozásra is.
Az iskolákban a felkészülés során a nevezési feladathoz kapcsolódó közös gondolkodás egy új alkotó
folyamatot indít el, melyben szerepet kap a vizuális asszociációk beépítése, az absztrakciók, a
kompozíciós kísérletek, az egyéniségnek megfelelő anyag használatának megválasztása, a megfelelő
saját formanyelv alkalmazása. Előzetesen lehetőség volt a Ludwig Múzeum kiállításán a megadott művek
elemzésére, korunk különböző irányzatain a szín, a forma és a tér vizuális problémáinak felismerésére,
majd ennek alkotó módon történő alkalmazására a feladatokban. A kortárs műelemzések
nagymértékben fejlesztik a tanulók kreatív gondolkodását és a felkészítő tanárok módszertani kultúráját.
Magyarország legnagyobb és világszínvonalú kortárs galériája hatalmas inspirációkat ad az ifjú
alkotóknak. A verseny után a résztvevő tanulók és kisérőik jegy vásárlása nélkül megtekinthették az
aktuális kiállításokat.
A komplexitást a nevezési feladat saját élményeken átszűrt, személyes hangvételű, többféle anyag
használatával történő, alkotó feladatmegoldása, valamint a döntőben készülő stúdiumok és azok
együttes pontozása adta. Az értékelés során a művészekből, művésztanárokból álló zsűri egyértelmű
visszajelzést adott a versenyzőnek, illetve a felkészítő pedagógusnak az erősségekről, a fejlesztendő
területekről és a jó gyakorlatokról.
A hét pontozott terület (indikátor) átfogja és láthatóvá teszi egyénekre lebontva a további lehetséges
fejlesztési feladatokat. Az „anyaghasználat" értékelése mellett jelen volt a „formakarakter, térábrázolás,
szín-, tónusgazdagság, a kompozíció”. A „kreativitás, önálló kifejezés” és az „összhatás” pontozásánál
tudta a zsűri leginkább figyelembe venni az alkotó egyéniséget.
A zsűri tagjai voltak: Lévay Jenő Munkácsy-díjas képzőművész a zsűri elnöke; Dabi-Farkas Rita
múzeumpedagógus; Bakos Tamás képzőművész, ELTE vizuális tanszékének tanára; Hemrik László
múzeumpedagógiai osztályvezető, művészettörténész; Magyar József képzőművész, vizuális kultúra
szaktanácsadó, a verseny szakmai felelőse.
A díjnyertes pályaművek egy részét a rovatok között tekinthetik meg.
Magyar József
szaktanácsadó, képzőművész, a Református Pedagógiai Intézet munkatársa.
Aktív kiállító művész, tagja a legjelentősebb országos szervezeteknek: Magyar Alkotóművészek
Országos Egyesülete, Magyar Festők Társasága, 5kor képzőművész csoport (alapító), Magyar
Képzőművészek és Iparművészek Szövetsége Festő Szakosztály. Művésztanár a Szenczi Molnár
Albert Református Általános Iskolában, Budapesten, vizuális kultúrát és médiát tanít.
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MaTalent7 – Negyedik évfolyamos tanulók online matematikai
tehetségazonosító mérése, Tudásközpontok támogatása
Az Oktatási Hivatal évek óta több pályázat megvalósításával járul hozzá a tehetségsegítést hosszú távon
támogató Nemzeti Tehetség Program céljaihoz. Az egységes, nemzeti, komplex tehetségazonosító
rendszer továbbfejlesztését a 2021/2022-es tanévben újabb pályázat segíti. (NTP-TK-M-21-0004)
A MaTalent7 országos méréssel folytatódik idén a negyedikes tanulók online matematikai
tehetségazonosítása. Az Oktatási Hivatal célja, hogy az ország összes negyedikes tanulójának,
valamennyi intézmény feladatellátási helyén biztosítsa a mérésbe való bekapcsolódás lehetőségét. A
jelenleg negyedikes korosztály matematikai tehetségazonosító online mérését módszertani
megfontolások miatt, valamint az intézmények terheinek egyenletesebb elosztása érdekében 2022.
szeptember hónap második felében valósítjuk meg. Az intézmények számára a mérés jelentkezési
felülete augusztusban nyílik meg, amelyről értesítést is kapnak. A MaTalent7 továbbra is jó lehetőség
arra, hogy a matematikai tehetségazonosításba bevont tanulók tehetsége megmutatkozzon, az iskolák
tehetséggondozó munkája pedig támogatást nyerjen.
A 2021/2022. évi pályázati támogatással az Oktatási Hivatal tovább bővíti a feladatbankot,
országszerte tíz Matematikai Tudásközponttal együttműködve továbbra is támogatja a felfedezett
általános iskolai matematikai tehetségeket és a pedagógusok tehetséggondozó tevékenységét.
A pályázat idei kiemelt eseménye a Tudásközpontoknak szervezett szakmai konferencia, amelynek
célja a projektbe bevont Tudásközpont pedagógusai számára új ismeretek, új módszerek bemutatása,
hogy a régióikban végzett, matematikai tehetséggondozással kapcsolatos feladataikat innovatív módon
fejleszthessék. A konferencia további feladata a Tudásközpontok vezetői és pedagógusai közötti
párbeszéd kialakítása, ennek érdekében a résztvevők lehetőséget kapnak a jógyakorlataik bemutatására.
A konferencia szakmai előadásai támogatják és mélyítik a Tudásközpontok tehetségazonosításról,
tehetséggondozásról alkotott tudását, valamint segítik a matematikai képességek és logikai készségek
fejlesztésére irányuló szakmai-pedagógiai programjaik szervezését. A Tudásközpontok
közreműködésével megvalósuló bemutatók a kollaboratív tanulás jegyében gyarapítják a
tehetséggondozással kapcsolatos ismereteiket és tudásukat.
A támogatás összege: 42 000 000 forint vissza nem térítendő támogatás.
Támogatási időszak: 2021. 09. 01. – 2022. 06. 30. (meghosszabbítva 2022. 09. 30-ig)

Matlári Gergely

szakmai vezető
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Mindenkor örömmel fogadjuk hozzászólásaikat, véleményüket.
Egy érdekes cikkel, jógyakorlat bemutatásával szerzője is lehet lapunknak, vagy legyen a szerkesztőnk
témajavaslatokkal!
Kérjük, töltse ki kérdőívünket vagy írjon nekünk!

Az ikonra kattintva töltheti ki a kérdőívünket.
https://forms.office.com/r/sA75wreSam

Mobiltelefonról:

Felelős szerkesztő: Herczeg Katalin főosztályvezető
Szerkesztők: Dömökné Milich Yvette, Márton Gyöngyi
Címlap és dizájn: Végh Györgyi
Címlapfotó: Sz. Horváth Mária
Tördelő- és képszerkesztő: Sutyinszki András

Oktatási Hivatal Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ
 1088 Budapest, Vas utca 8.
 06 1 374-2161
 https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/



Központi e-mail-címünk, amelyre várjuk leveleiket:
POKBudapest@oh.gov.hu
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