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Kedves Pedagógus Kollégák! 

„…a játékot a nem-komolysággal egyáltalában nem lehet meghatározni vagy kimeríteni; a játék különleges 

valami. A játék fogalma tehát magasabbrendű, mint a komolyságé. Mert a komolyság igyekszik a játékot kizárni, 

de a játék nagyon is magába foglalhat komoly mozzanatokat.” (Johan Huizinga) 

A homo ludens jellegzetességeit kutató Huizinga véleménye szerint tulajdonképpen a játék régebbi jelenség, 

mint amilyen a kultúra. 

Az oktatás és a játék kapcsolata is régi hagyományokra vezethető vissza. Ugyanakkor a jelenlegi pedagógiai 

kultúrában az intézmények és a pedagógusok többsége vagy egyáltalán nem használja, vagy a szaktárgyi óráktól 

elkülönítve, esetleg szakkörként hirdet meg ilyen jellegű órákat, amelyen a tanulók szűk csoportja vehet részt.  

A neveléstudomány szakemberei szerint a gamifikáció oktatásban való alkalmazása egy olyan transzparens 

haladást és fejlődést biztosító motiváló rendszer, amely nagyfokú szabadságot biztosít a változatos, kitágult 

tanulási keretek megtalálásában, az egyedi tanulási utak, tevékenységformák és ütemezések megtervezésében, 

azok értékelésében, miközben épít a szociális faktor tanulásszabályozó szerepére. Kiemelt célja az autonómiára, az 

önszabályozó tanulásra és az egyén saját tanulása iránti felelősségvállalására való nevelés a belső motiváció 

megtalálásával és a flow-élmény átélésével.1  

Hogyan tudjuk napjainkban az online tér által nyújtott lehetőségeket az oktatás előnyére fordítani? Miben 

lehet más a digitális játék a hagyományos játékokhoz képest? Hogyan tudjuk a gamifikációval segíteni a diákokat 

abban, hogy motiváltan vegyenek részt, és örömüket leljék a tanulásban? 

Mindezekre a kérdésekre keresünk válaszokat a Pedagógiai LaPOK őszi számában A tanulás játékosítása című, 

a témát bevezető összefoglaló tanulmánnyal, és a Például… rovatunkban felsorakozó, működő jó gyakorlatok 

bemutatásával.  

Az Olvasó részletes útmutatót kaphat a tanulási folyamatba jól illeszthető, a diákok meglévő ismereteire építő, 

valamennyi alapkompetenciát fejlesztő táblás társasjáték tervezésének és kivitelezésének folyamatáról korosztályi 

témaajánlásokkal. Megismerheti a Flippity-alkalmazást, amely a játékosítás elvei szerint középiskolában 

tantárgytól és tananyagtól függetlenül remekül fejleszti a tanulói autonómiát. Bepillantást nyerhet a keretjátékok 

alkalmazási lehetőségeibe az alsó tagozaton, olvashat a fenntartható népi játékok személyiségfejlesztő hatásáról, 

az iskolai könyvtárakban játszható detektív játékokról, a játék jelentőségéről a fejlesztőpedagógiai 

tevékenységben, az óvodáskori szabadjátékról. 

Kiváló játékötleteket ismerhetünk, a magyar nyelv és irodalom tantárgy tanításához, és nem utolsó sorban 

olvashatunk a COOL-módszerről, amely, ha nem is játék, de magában foglalja a játék három alapvető jellemzőjét, 

a szabadságot, a kooperációt, és a felelősségvállalást önmagunk iránt. 

Őszi számunk interjúalanya egy olyan iskolát vezet, ami hosszú évek óta eredményesen működik, és amely az 

élményt adó, hatékony tanulás színterét biztosítja a gyerekeknek. Valahányszor ebben az iskolában járunk szakmai 

programon, mindig visszatér az érzés: ilyennek képzeljük az ideális iskolát. Az interjúban e siker titkairól kérdeztük 

az intézményvezetőt, Sisa Péternét. 

További rovatainkban is izgalmas olvasnivalót ajánlunk a Vitamétáról, a Bett Show szakmai 

kiállításról, a Klímajátékról, a Parlamenti 7 próbáról, avagy a Tehetségkapu felületén is 

megjelenő játékosítási törekvésekről.  

Természetesen ebből a számunkból sem maradnak ki az aktualitások, a jogszabályfigyelő, az 

életpálya időszerű kérdései, az évad tanulmányi versenyei, új pedagógus továbbképzéseink, és 

az Őszi Pedagógiai Napok. 

Jó olvasást, Lapunk lapozgatásával kellemes 

szakmai időtöltést kívánok. 

                                                           
1 (Juhász Valéria: A gamifikáció mint eszközrendszer és motivációs módszer az oktatásban 

https://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2020/nevelestudomany_2020_2_37-51.pdf) 

 

Herczeg Katalin főosztályvezető, Budapesti POK  

https://megoldaskozpont.com/lexikon/oktatas-fogalma/
https://megoldaskozpont.com/lexikon/boldogsag-fogalma/
https://megoldaskozpont.com/lexikon/tanulas-fogalma/
https://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2020/nevelestudomany_2020_2_37-51.pdf
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A tanulás játékosítása 

Összefoglaló Michael Sailer és Lisa Homner1 metaanalízise alapján 
 

Az alábbiakban Michael Sailer és Lisa Homner A tanulás játékosítása: egy metaanalízis címmel 2020-

ban a Educational Psychology Review nevű tudományos folyóiratban megjelent tanulmánya alapján 

három kérdéskört járunk körül. 

1. Mit jelent a játékosítás, illetve mit jelent a játékosítás tanulási 

környezetben? 

2. Milyen hatással van a játékosítás a tanulás 

eredményességére? 

3. Mitől függ, hogy a játékosítás kedvező hatással van-e a 

tanulásra?  

Az összefoglalásnak ugyancsak hármas célja van. Egyrészről, hogy bevezesse az érdeklődőket a 

játékosítás mint lehetséges pedagógiai módszer témájába, valamint, hogy kedvet csináljon a 

pedagógusoknak a játékosítás pedagógiai gyakorlatban való alkalmazására. Továbbá ehhez kapcsolódóan 

cél, hogy olyan kapaszkodókat is felvillantson, amelyek támponként, illetve kiindulópontként szolgálhatnak 

a játékosításhoz. A témával mélyebben megismerkedni kívánók az összefoglaló végén – a teljesség igénye 

nélkül – egy listát is találhatnak a magyar nyelven olvasható szakirodalmakból. 

A játékosítás, vagy más néven gamifikáció iránti érdeklődés egyre növekszik az utóbbi időben, úgy a 

mindennapi pedagógiai gyakorlatban, mint a tudományos kutatások körében, mivel azt gondoljuk, hogy 

a játékosítás egy alkalmas mód a tanulók motivációjának erősítésére, játékosítással a tanulásra pozitív 

hatást gyakorolhatunk. Mindenki által elfogadott és ismert definíciója mégsem létezik2. A metaanalízis 

szerzői Sebastian Deterding és munkatársai meghatározását ismertetik. E szerint a játékosítás „a 

játéktervezés elemeinek nem játékkontextusban való alkalmazása”3. A játékosítás tanulási 

kontextusban értelmezve tehát egy tervezési folyamat, amelynek során játékelemeket adunk a tanulási 

folyamathoz, annak érdekében, hogy azt megváltoztassuk, érdekesebbé és hatékonyabbá tegyük4, 

a tanulással kapcsolatos viselkedést és attitűdöket formáljuk5. Mint minden módszernek, újításnak, a 

gamifikációnak is vannak kritikusai, akik ideiglenes divatnak6 vagy pszichologizálásnak7 tartják csak. Adódik 

a kérdés tehát, hogy milyen hatása van a játékosításnak a tanulásra, illetve milyen tényezők szükségesek a 

játékosítás eredményességéhez? 

 

                                                           
2 Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32, 77–112. 
3 Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness: defining “gamification”. In A. Lugmayr (Ed.), 

Proceedings of the 15th International Academic Mindtrek Conference: Envisioning Future Media Environments (pp. 9–15). New York: ACM. 
4 Fromann, R. (2017): Játékoslét. A gamifikáció világa. Typotex Kiadó. 
5 Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32, 77–112. 
6 Boulet, G. (2012). Gamification: the latest buzzword and the next fad. eLearn Magazine, 2012(12). 
7 Klabbers, J. H. (2018). On the architecture of game science. Simulation & Gaming, 49(3), 207–245. 

 

A metaanalízis során korábbi 

kutatások eredményeit 

hasonlítjuk össze az adott témára 

vonatkozóan és így fogalmazunk 

meg összegző tapasztalatokat, 

következtetéseket. 

 

A metaanalízis során korábbi 

kutatások eredményeit 

hasonlítjuk össze az adott témára 

vonatkozóan és így fogalmazunk 

meg összegző tapasztalatokat, 

következtetéseket. 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
https://dl.acm.org/doi/10.1145/2181037.2181040
https://dl.acm.org/doi/10.1145/2181037.2181040
https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
https://dl.acm.org/doi/10.1145/2407138.2421596
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1046878118762534
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Még mielőtt ezzel a kérdéssel foglalkoznánk, érdemes tisztázni, hogy van-e és ha igen, miben rejlik a 

játékosított tanulás és a játékalapú tanulás fogalmai közötti különbség. Gyakran szinonimaként használjuk 

a két fogalmat, pedig nem egészen ugyanazt jelentik. A különbözőség leginkább az elérni kívánt célban 

ragadható meg. A játékalapú tanulás olyan körülmények létrehozását jelenti, ahol a játék tartalma és 

folyamata segíti a tanulókat az ismeretek és a készségek elsajátításában, azáltal, hogy a játéktevékenységek 

problémamegoldó lehetőségeket és kihívásokat kínálnak, amelyek megoldása sikerélményt biztosít a 

tanulóknak8. Ekkor tehát a cél az ismeret- és képességelsajátítás. Ehhez képest a játékosított tanulás 

elsődleges célja a tanulók elköteleződésének kialakítása és fenntartása, illetve a motiváció biztosítása9, 

ehhez pedig a tanulási folyamat átalakítására van szükség. A jól megvalósított játékosított tanulás során a 

tanulók úgy érzik, hogy valójában játszanak, és nem (csak) tanulnak10.  

Richard N. Landers11 játékosított tanulás elmélete négy összetevőt határoz meg, amelyek hatást is 

gyakorolnak egymásra. Az elmélet szerint a tanítási tartalom (tehát az átadni kívánt tudáselem, vagy a 

fejleszteni kívánt képesség) meghatározza mind a tanulók attitűdjét (hogyan viszonyulnak az 

ismeretszerzéshez vagy a képességelsajátításhoz), mind a tanulási eredményeket (mennyire sikerül 

elsajátítani az adott ismeretet vagy képességet). A viselkedés és az attitűdök pedig feltehetően 

befolyásolják a tanítási tartalom és a tanulási eredmények közötti kölcsönhatást. Vagyis a tanulók 

viselkedése, attitűdje egyfelől visszajelzés a tartalomválasztásra vonatkozóan, másfelől befolyásolja a 

tartalom elsajátításának mértékét is. A jól megválasztott tanítási tartalom tehát előfeltétele a sikeres 

gamifikációnak, a tanulási eredményességnek. A gamifikáció sikerességét meghatározzák továbbá a 

játék sajátosságai is. 

A játékosított tanulás további összetevőjének tekinthetők a tanulóknak nyújtott folyamatos 

visszajelzések is azzal a kiegészítéssel, hogy a visszajelzések hatékonyságát számos tényező befolyásolja, 

például az, hogy mikor kapja a tanuló a visszajelzést (azonnal vagy később), mihez viszonyítva 

(kritériumhoz, önmagához, a társaihoz viszonyítva), vagy mire vonatkozóan kapja (a feladat eredményére, 

a feladatvégzés folyamatára, a személyiségére)12.  

 

 

Lássuk, mit lehet erre a kérdésre válaszolni a kutatási eredmények alapján! Michael Sailer és Lisa Homner 

2020-ban A tanulás játékosítása: egy metaanalízis13 címmel publikált tanulmánya azokat a tudományos 

vizsgálatokat összegzi, amelyek a játékosítás tanulási eredményekre gyakorolt hatását  

 

 

                                                           
8 Prensky, M. (2001). Fun, Play and Games: What Makes Games Engaging. In M. Prensky. Digital Game-Based Learning (pp. 106-144). New York: McGraw-Hill. 
9 Fromann, R. (2017): Játékoslét. A gamifikáció világa. Typotex Kiadó. 
10 Landers, R. N., Auer, E. M., Collmus, A. B., & Armstrong, M. B. (2018). Gamification science, its history and future: definitions and a research agenda. 

Simulation & Gaming, 49(3), 315–337. 
11 Landers, R. N. (2014). Developing a theory of gamified learning: linking serious games and gamification of learning. Simulation & Gaming, 45(6), 752–768. 
12 Werbach, K., & Hunter, D. (2012). For the win: how game thinking can revolutionize your business. Philadelphia: Wharton Digital Press. 
13  Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32, 77–112. 

 

Kell-e játékosítani? 

 

Kell-e játékosítani? 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1046878118774385
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1046878118774385
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1046878114563660
https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
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tanulási eredményesség: 

• kognitív14 

o elméleti ismeretek: tények, alapelvek, fogalmak ismerete 

o alkalmazásorientált tudás: képességjellegű, stratégiai, szituációkhoz kapcsolódó tudás 

• motivációs15: belső motiváció, hajlam, preferencia, attitűdök, elköteleződés, bizalom, 

önhatékonyság 

• viselkedéssel kapcsolatos1: technikai készségek, motoros készségek, speciális 

kompetenciák 

A tanulási eredményesség típusai16 

kutatták három területen: kognitív, motivációs, illetve viselkedéssel kapcsolatos tanulási eredményesség. 

Összesen 38 tanulmányt, benne 40 korábbi kutatást 

megvizsgálva megállapították, hogy a játékosítás a 

tanulási eredményesség mindhárom területére, enyhe 

mértékben, de hatással van. Habár számos kutatás 

foglalkozik a gamifikációval, nagy közöttük a különbség 

olyan tekintetben, hogy milyen szigorú 

kutatásmódszertani szabályok mentén végzik az 

elemzéseiket, amelyeken aztán a megállapításaik 

alapulnak. Az elemzés szerint a játékosítás kognitív 

eredményességre vonatkozó hatása akkor is 

megmutatkozik, ha szigorú kutatásmódszertani 

szabályokat alkalmaztak a vizsgálat során, a motivációra és 

a viselkedésbeli jellemzőkre kifejtett hatás milyenségét 

azonban befolyásolja, hogy mennyire követtek szigorú szabályokat a kutatók.  

 

 

Sailer és Homner metaanalízisükben17 számos olyan tényezőt is megvizsgált, amelyek elméleti alapon 

közvetítők lehetnek a játékosítás tanulási eredményességére gyakorolt hatásában, vagyis amelyek 

befolyásolhatják, hogy eredményes lesz-e a gamifikáció18:  

                                                           
14 de Jong, T., & Ferguson-Hessler, M. G. (1996). Types and qualities of knowledge. Educational Psychologist, 31(2), 105–113. 
15 Wouters, P., van Nimwegen, C., van Oostendorp, H., & van der Spek, E. D. (2013). A meta-analysis of the cognitive and motivational effects of serious 

games. Journal of Educational Psychology, 105(2), 249–265. 
16 Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32, 77–112. 
17  Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32, 77–112. 
18 Bővebben ld.:  Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32,  

80˗87. o. 

 

Ez azért fontos megállapítás a részükről, mert 

arra hívja fel a figyelmet, hogy a tudományos 

elemzésekben olvasottakat is mindig 

mérlegelni kell. Lehetséges például, hogy mást 

tapasztalunk a pedagógiai gyakorlatban és 

mást olvasunk egy szakcikkben, az eltérés oka 

pedig lehet, hogy csak annyi, hogy a kutatások 

összesítenek, általánosítanak, így az egyedi 

helyzetek, tapasztalatok nem tudnak hangsúlyt 

kapni. A pedagógiai eszköztár bővítésének 

ezért is csak egy lehetséges módja a 

szakirodalomban való tájékozódás, ami 

mellett fontos élni a tapasztalatcsere, 

jógyakorlatok megismerésének stb. 

lehetőségeivel. 

Hogyan játékosítsunk? 

 

Hogyan játékosítsunk? 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1207/s15326985ep3102_2
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0031311
https://psycnet.apa.org/doiLanding?doi=10.1037%2Fa0031311
https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w
https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w
https://doi.org/10.1007/s10648-019-09498-w
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• a játék fikciós világába való beleélés: van-e egy kitalált világ, egy történet a játékban, amibe 

a tanuló bele tudja élni magát, 

• szociális interakciók: támogatja-e a játék a kollaborációt, kooperációt, vagy inkább 

versengésre sarkall, esetleg egyik sem igaz, 

• instrukciók és segítségek a játékhoz: passzív (tanár 

meghallgatása, oktatóvideó megnézése, instrukció 

szövegének elolvasása) vagy aktív (feladatok, 

kísérletek, amelyek bevonják a tanulókat a tanulási 

folyamatba), esetleg vegyes, 

• a játék időtartama: egy napnál rövidebb; egy napnál 

hosszabb, de egy hétnél rövidebb; egy hétnél 

hosszabb, de egy hónapnál rövidebb; egy hónapnál 

hosszabb, de fél évnél rövidebb; fél évnél hosszabb, 

• tanulási helyzet: közoktatási iskolai környezet, 

felsőoktatási tanulási környezet, munkához 

kapcsolódó tanulási környezet, informális tanulási 

környezet,  

• további kutatásmódszertani szempontok.  

A metaanalízis alapján a játék fikciós 

világába való bevonódás és a szociális 

interakciók (ezen belül a kollaboráció, 

kooperáció és a versengés) igazoltan olyan 

tényezők, amelyeken keresztül a 

játékosítás a viselkedésben megjelenő 

tanulási eredményességre kedvező hatást 

gyakorol, különösen, ha a játék 

képzeletbeli világába való 

belehelyezkedést kollaboratív 

tanulásszervezéssel kombináljuk19. Előbbi 

magyarázata, hogy a játékkontextus képes 

kielégíteni a tanuló 

autonómiaszükségletét azáltal, hogy valós 

választási lehetőségeket kínál, hiszen a játékok rendkívül valósághűek lehetnek, illetve lehetőség adódhat 

a valós vagy virtuális csapattársakkal való együttműködésre is.20,21 A játék közben megtapasztaltak, 

                                                           
19 Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32, 77–112. 
20 Rigby, S., & Ryan, R. M. (2011). Glued to games: how video games draw us in and hold us spellbound. Santa Barbara: Praeger. 
21 Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32, 77–112. 

 

Ha a tanulók csoportban dolgoznak 

egy közös cél elérése érdekében és az 

értékelést is csoportszinten kapják, 

kollaborációról beszélünk. Ha az 

értékelés egyéni szintű, kooperációról 

van szó. 

 

Ha a tanulók csoportban dolgoznak 

egy közös cél elérése érdekében és az 

értékelést is csoportszinten kapják, 

kollaborációról beszélünk. Ha az 

értékelés egyéni szintű, kooperációról 

van szó. 

Az informális tanulás nem kötelező 

jellegű, nem iskolai, vagy szervezett 

keretek között megvalósuló tanulás. 

Informálisan tanulunk például, 

amikor érdeklődésből utánaolvasunk 

valaminek. 

A játékosítás és a tanulási eredményesség közötti hatásrendszer 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
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megtanultak aztán mintaként szolgálhatnak a valós problémák megoldása során.22 A kollaboráció nemcsak 

a csoportmunkára és előnyeinek kihasználására ad lehetőséget, hanem arra is, hogy a tanulók olyan 

feladatokat oldjanak meg, amelyekre egyedül nem lennének képesek.23 

Ha a versengés és a kollaboráció 

egyidejűleg van jelen a játékosítás során, 

akkor a motivációra is pozitív hatás 

gyakorolható.24 A versengés önmagában 

erősítheti és gyengítheti is a motivációt, 

ezért érdemes elkülöníteni két 

versengési típust. A destruktív versengés 

során a másik fél legyőzése a feladat, míg a 

konstruktív versengés során nem a 

győzelem van a fókuszban, hanem az, hogy 

mindenkinek fejlődjenek a képességei, így 

a konstruktív versengés erősítheti a tanulók 

belső motivációját is.25 Az sem mindegy, milyen jellemzőik vannak a tanulóknak, például milyen 

fejlettségűek a képességeik.26 Ha nagyok a képességbeli különbségek, akkor a versengés során lesz olyan, 

akinek a számára eleve elérhetetlen a győzelem, és már az elején visszavonul a feladattól, így pedig elesik 

attól a lehetőségtől, hogy az ő képességei is fejlődjenek.27 Másként fogalmazva, versengést generálva 

megvan a veszélye annak, hogy a gyengébb képességű tanulókat elveszítjük és még nagyobb lesz a 

lemaradásuk a jobb képességű tanulókkal szemben. A motivációra kedvező hatással van továbbá az 

összefoglaló alapján, ha hosszabb ideig, több hónapon keresztül alkalmazzuk a játékosítást, nem csak egy 

napig, vagy egyetlen tanórán, illetve, ha a játékosításban bárki részt vehet és nem pl. képességek szerint 

kialakított csoportokban alkalmazzuk.28 

A kognitív területen megmutatkozó tanulási eredményekre vonatkozóan a tanulási helyzetet 

azonosították közvetítő tényezőként. Ez azt jelenti, hogy a kognitív területen megmutatkozó tanulás 

eredményesebb, ha a gamifikációt közoktatási iskolai tanulási helyzetben, nem pedig felsőoktatásban vagy 

informális tanulás során alkalmazzák.29 

A játék fikciós világába való bevonódás nemcsak a viselkedésbeli tanulási eredményességre lehetne 

hatással, hanem a motivációra és a kognitív teljesítményre is, ehhez azonban arra volna szükség, hogy ne 

csak egy-egy intervenciós program, kvázi a játékosítás kipróbálásának elején jelenjen meg a játékfikció, 

hanem végig kellene kísérnie a teljes folyamatot.30 

                                                           
22 Dickey, M. D. (2006). Game Design Narrative for Learning: Appropriating Adventure Game Design Narrative Devices and Techniques 

for the Design of Interactive Learning Environments. Educational Technology Research and Development, 54, 245–263. 
23 Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32, 77–112. 
24 Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32, 77–112. 
25 Rigby, S., & Ryan, R. M. (2011). Glued to games: how video games draw us in and hold us spellbound. Santa Barbara: Praeger. 
26 Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32, 77–112. 
27 Werbach, K., & Hunter, D. (2012). For the win: how game thinking can revolutionize your business. Philadelphia: Wharton Digital Press. 
28 Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32, 77–112. 
29 Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32, 77–112. 
30 Sailer, M. & Homner, L. (2020). The Gamification of Learning: a Meta-analysis. Educational Psychology Review volume 32, 77–112. 

Megállapítások a pedagógiai gyakorlat számára: 

 

1. A játékosítás alkalmazása hasznos lehet mind a 

kognitív, mind a motivációs, és a viselkedésbeli tanulási 

eredményességre fókuszáló beavatkozások során. 

2. A viselkedésben megfigyelhető tanulási 

eredményesség növelését célzó fejlesztések 

eredményessége növelhető, ha a tanulók bele tudnak 

helyezkedni egy-egy játék képzeletbeli világába. 

3. Különösen hatékony az a játékosított tanulási 

környezet, amelyben a versengés és a kollaboráció 

egyidejűleg jelen van. 

 

 
Megállapítások a pedagógiai gyakorlat számára 

 

https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-006-8806-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s11423-006-8806-y
https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
https://link.springer.com/article/10.1007/s10648-019-09498-w
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(1) Kell-e játékosítani a tanulást és ha igen, (2) hogyan? 

1. Nem kell, de lehet és érdemes. 

2. Számos tényezőt szükséges figyelembe venni, melyek közül nem 

ismerjük még mindet. Ennek ellenére a gamifikáció hatékony módszer 

a tanulás eredményességének növelésében. 
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66 (3–4), 76–81. Link 

Huizinga, J. (1944): Homo ludens: Kísérlet a kultúra játékelemeinek meghatározására. Athenaeum. 

Hunya, M. (2008): A számítógéppel segített tanulás. ELTE Link 

Kenéz, A. (2016). A játékosítás (gamification) a felsőoktatásban. In A. Fehér, V. A. Kiss, M. Soós, Z. Szakály (szerk.), 
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Rab, Á. (2013): A gamifikáció lehetőségei a nem üzleti célú felhasználások területén, különös tekintettel a közép-és 

felsőoktatásra. Oktatás-Informatika Folyóirat, 5 (1–2). Link 

Rigóczky, Cs. (2016). Gamifikáció (játékosítás) és pedagógia. Új Pedagógiai Szemle, 66 (3–4), 69–75. Link 

Szabó, Cs., Szenderák, J., Szörényi, S. (2021). A játékosítás lehetőségei a köznevelésben. Képzés és gyakorlat / Training 

and practice, 2021(1–2), 141–150. Doi: 10.17165/tp.2021.1-2.14 Link 

Szabó, N. (2018). Zenesziget. Játékosítás (gamifikáció) digitális eszközökkel az ének-zene 

oktatásban. Gyermeknevelés Tudományos Folyóirat, 6 (2), 97–107. Link 

Zichermann,G. és Linder, J. (2013): Gamification – Az üzleti játékok forradalmasítása. Z-Press Kiadó, Miskolc. 

dr. Kis Noémi, Budapesti POK  

http://acta.bibl.u-szeged.hu/61048/1/pek_2014_067.pdf
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-gamifikacio-jatekositas-motivacios-eszkoztara-az-oktatasban#main-content
https://docplayer.hu/2190516-Hunya-marta-a-szamitogeppel-segitett-tanulas-informatikai-eszkozok-es-digitalis-pedagogiai-modszerek-a-tanoran-doktori-phd-disszertacio.html
https://people.inf.elte.hu/szlavi/InfoDidact18/Manuscripts/KPK.pdf
http://www.oktatas-informatika.hu/2013/03/rab-arpad-a-gamifikacio-lehetosegei-a-nem-uzleti-celu-felhasznalasok-teruleten-kulonos-tekintettel-a-kozep-es-felsooktatasra/
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/gamifikacio-jatekositas-es-pedagogia
http://real-j.mtak.hu/17225/1/TP-2021-Vol_19-1-2-Full_Issue.pdf
https://doi.org/10.31074/gyn2018297107
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Társasjáték tervezése és kivitelezése 
 

Játszani jó! Együtt játszani még jobb! Társasjátékot kitalálni, és azt el is készíteni pedig annál is jobb!  

A tanítványaimmal mi ezt megtapasztaltuk: míg a pandémia idején kényszerűségből digitális úton-

módon, majd utána a jelenléti oktatásban is, alsó tagozatosokkal és felsősökkel egyaránt. A cikk végén 

bemutatom a játéktábla építését és egy konkrét játékot is, a Junior KRESZ-t. 

 

De lássuk először a feladat hátterét!  

A hatályos NAT 2020 kompetenciaterületekre lebontottan jelöli ki a fejlesztési irányokat, amelyek a 

vizuális kultúra tantárgy keretei között végzett komplex feladattal csaknem minden területen, hathatós 

módon megvalósíthatók. Ez a tantárgy az egyik utolsó, amely még manuális tevékenység végzésére ad 

lehetőséget a felsőbb évfolyamokon, ezért az IKT-eszközök használata csupán egy a sok egyéb, szabadon 

választható eszköz-, anyaghasználat közül. Sajnos, ma a vizuális kultúra tantárgyat tanító pedagógusok – 

az alacsony óraszám miatt – vélhetően egyedül vannak a tantestületben, valamint egy olyan tantárgyról 

beszélünk, melyhez nem készült tankönyv. 

Táblás társasjáték tervezése és kivitelezése során – a vizuális kultúra/vizuális kommunikáció alapvető 

fejlesztésén túl – a pedagógus egyszerre alapozhat a tanulók meglévő ismereteire, és egészítheti ki azokat 

irányítottan a tanított korosztályhoz vagy témához igazított új ismeretekkel. Egyszerre támogathatók az 

alapkompetenciák: alapvető ismeretek, készségek és attitűdök rendszere, amely lehetővé teszi a 

használható, alkalmazásképes tudás megszerzését, illetve a tanulás kompetenciái: a folyamat közben 

egyéni tanulási útvonalak kialakítása is lehetővé válik, pl. az érdekes/hasznos tartalmak összekapcsolása 

útján – akár önállóan, akár másokkal együttműködve. Páros vagy csoportos feladatvégzés során 

természetes módon kerülnek előtérbe a szociális és a kommunikációs kompetenciák: a tanulók szóban, 

írásban, esetleg digitális eszközök felhasználásával folytatnak információcserét.  

A 4-7. évfolyamos diákok a kortárs csoportok felé fordulnak, és ilyenkor maga a szabályalkotás is 

„játékká” válik. Ezért az erre építő feladat nagyon alkalmas új ismeretek célba juttatására legyen szó akár a 

KRESZ-ről, akár történelemi, művészettörténeti vagy mitológiai ismeretekről. A kommunikáció útján 

kialakított szabályok rögzítése pedig szövegalkotás. Ha mindez digitális úton történik, akkor a digitális 

kompetenciák is fejleszthetők: az információk kezelése és formába öntése, a digitális térben folytatott 

kommunikáció és együttműködés, a digitális problémamegoldó képesség egyaránt. Közben lehetőség van 

a biztonságos és etikus eszközhasználat fogalmának tisztázására is. A feladat témája a tervezésben és 

kivitelezésben egyértelműen fejleszti a gondolkodás kompetenciáit, hiszen egyfelől adatgyűjtés és 

rendszerezés zajlik, másfelől az információk átalakítása, értelmezése és elemzése – azaz összefüggés-

feltárás. Ezek mellett pedig a kritikai szemlélet, a mérlegelés és a döntés is megjelenik a munka során, ami 

hosszú távon bizonyosan hozzájárul a tudományos és technológiai gondolkodás kialakulásához. 

Különösen a csoportban végzett feladatmegoldás alkalmával erősödnek a személyes és társas 

kompetenciák: az énkép, az alkalmazkodás készsége és a tanuló felelősségvállalása a kisebb-nagyobb 

közösségért. A kreatív alkotás, önkifejezés és kulturális tudatosság kompetenciáinak fejlesztése pedig a 

vizuális kultúra tantárgyból következően egyértelműen, eleve jelen van: a tanuló kreativitásának 
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kibontakoztatása, a művészi önkifejezés megélése, a kulturális önazonosság és a sokszínűség pozitív 

értelmezése, az emberi alkotás tisztelete a rajzi feladatmegoldások hozadéka. Ugyanakkor a munkavállalói, 

innovációs és vállalkozói kompetenciák fejlesztése is ide érthető: a felelősségvállalás az elvégzett munka 

eredményéért és minőségéért, egyfajta „vállalkozói” hajlandóság. 

A feladat lehetőséget kínál több tantárgy óráinak összevonására, ami módot ad arra, hogy digitális 

munkarend idején a tanulók rövidebb időre kényszerüljenek digitális eszközhasználatra, jelenléti 

oktatásban pedig projektszerű feldolgozásra ad lehetőséget. Megvalósul a tantárgyi integráció, és az 

értékelés során több tantárgyból való osztályzást tesz lehetővé. 

Nézzük, hogy a különböző évfolyamokon hogyan valósulhat meg a társasjátékkészítés!  

• 1-3. évfolyamon egy, a gyerekek körében közismert vagy választott mese, esetleg Mikulás-, 

karácsonyi vagy húsvéti történet feldolgozása történhet meg, és elegendő csak a játéktábla 

elkészítése a feladat során; 

• 4. évfolyamosokkal – például a közlekedéssel kapcsolatos technika munkafüzet bevonásával – az 

alapvető KRESZ-ismeretek átadására is módot adhat egy ilyen játékos feladat; 

• Az 5. évfolyam tanulmányai lehetőséget nyújtanak az egyiptomi, görög, római mitológia 

történeteinek feldolgozására – esetükben már elvárás lehet a játéktáblán kívül kiegészítők 

elkészítése is; 

• 6. évfolyamon a középkori várak, a lovagkor, a falusi és városi élet témájának a feladatba építésével 

– szintén játéktábla és kiegészítők megvalósításával; 

• A 7-8. évfolyamos tanulók pedig a jelenkori városi élet, közlekedési szabályok, KRESZ-táblák, a 

hétköznapi élet megjelenítésével dolgozhatják fel a feladatot, mintegy modellezhetik a felnőtt 

életet. 

A feladat alapvető felvetése a játékkoncepció és szabályalkotás. Fontos döntés, hogy egyszerű 

táblásjáték készül-e, vagy táblaépítő-játékot alkot a kivitelező – hiszen ilyenkor már a majdani játék terének 

megalkotása is a játék része lesz. Mindez tovább fejleszthető feladatkártyák és egyéb kiegészítők 

tervezésével és legyártásával, nem is beszélve a bábokról vagy az esetleg palástból létrehozott 

dobókockáról.  

És még egy szempont: az egész feladat megvalósítható újrahasznosított anyagokkal! Még a 

legszigorúbb karaténszabályok idején is hozzá lehetett jutni például pizzás dobozhoz, de remek 

társasjátéktábla készült tortadoboz belsejébe is, amely összehajtogatva azután a kiegészítők tárolóhelyéül 

szolgált. Arról pedig, hogy még milyen játékok születtek, holnap estig mesélhetnék… és teszem is szívesen 

bárkinek, ha megkeres! 

 

Hogyan építsünk játéktáblát? 

A járvány kitörésének idején, a digitális munkarendre történő áttérés alkalmával végeztük el a diákokkal 

a következő feladatot. Tehát a társasjáték… 
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A társasjáték elkészítéséhez ezt a részletes útmutatót küldtem a gyerekeknek: …a tavasz közeledtével 

mindenképpen szóba kerül a közlekedés, a városi és a lakott területen kívüli kerékpáros közlekedés. Akit 

érdekel a bicajozás, ebbe is beleáshatja magát, de javaslom: mindannyian nézzétek át, különösen a KRESZ-

táblákkal foglalkozókat, mert ezt tudjátok majd használni játéktervezéskor. 

Most megírom előre az egész feladatot, így tudjátok, hogyan gazdálkodhattok az idővel. (A tanév végéig 

8-9 héttel számolhatunk, ha a rajz és technika órákat összeadjuk, akkor sem lesz több 16-17 óránál.) Ezért 

időről időre figyelmeztetlek majd benneteket, mivel/hogyan kell állnotok, hogy időben elkészülhessetek a 

feladattal. Kérem majd, hogy kisebb egységenként mutassátok be, hol tart a kivitelezés, így lesz elegendő 

osztályzatotok is a tanév végére – remélem, csak nagyon jók, hiszen valójában játszani fogunk. 

1. Táblás játékot készítünk. 2-4 személy által játszhatót, a 6-99 éves korosztály számára. 

2. Legalább A/3 méretű táblát készítsetek, azonban könnyebb dolgotok lesz, ha kétszer ekkora lapon 

dolgoztok. Persze megoldható a dolog nagyon egyszerűen is, mint a Capitaly/Monopoly típusú játékok 

esetében: körben mezők feladatokkal és helyszínekkel + szerencsekerék-kártyák és középen grafika. De 

izgalmasabb, ha a játékmező egy térkép! Ez is lehet egyszerű felülnézeti kép, de még jobb, ha az 

útikalauzokban található turistatérképekre hasonlít inkább, amibe a nevezetességek, fontos épületek, 

szobrok képei bele vannak rajzolva.  

3. Esetünkben természetesen nagy hangsúly kerül az úthálózatra, hiszen közlekedve kell helyszíneket 

felkeresni. Persze, jelölnöd kell egy-egy lépőmező méretét, hiszen kockadobással halad majd mindenki. 

Kellenek utcák és zsákutcák, terek, hidak, villamos- és buszmegállók, parkolók, vasútállomás. Szükség lesz 

fontos épületekre: városháza, templom(ok), rendőrség, tűzoltóság, iskola, óvoda, bank, pláza és kisebb 

üzletek (virágbolt, pékség, cipőüzlet, könyvesbolt, hentes, zöldséges, tejbolt stb.). Lehet még a játéktáblán 

Játéktábla – egy hetedikes tanuló munkája 

Fotó: Mózessy Egon 
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étterem, cukrászda, kávézó, utcai gyros-sütő és fagylaltos, pizzéria, mentőállomás, utazási iroda, játszótér, 

kilátó, park, szökőkút, parkolóház, sétálóutca vagy munkahelyek: gyár, irodaépület. Csak a fantáziátok szab 

határt annak, hogy még mi minden!  

4. Az is lehetőség persze, hogy az utcák és a helyszínek nem egy táblán megrajzolt képként készülnek 

el, hanem már a város felépítése is a játék fázisa – hasonlóan a Carcassonne nevű játékhoz. Ekkor az előbbi 

felsorolás épületeit egy-egy (vagy nagyobb intézmény esetében több) kártyán rajzolhatjátok, festhetitek 

meg. Aki ezt a megoldást választja, annak 5x5 cm-es lapocskákat kell készítenie, kb. 80-100 db-ot, amelyek 

között „egyszerű” egyenes, vagy kanyarodó utcát ábrázolók, kereszteződést, hidat stb. megjelenítők is 

vannak. 

5. A városbeli élet bemutatásában a közlekedési tábláknak is fontos szerepe lesz, ezért meg kell 

jeleníteni az alaplapon! Ezek segítik vagy éppen gátolják a játékosokat feladataik végrehajtásában. A 

KRESZ-táblák használatával, jelentésével kapcsolatos kérdésekre én is, de szerintem a szüleitek is szívesen 

válaszolnak. 

6. A körbe-körbe haladó játéktípus esetén is szükség van az ún. szerencsekerék kártyákra, melyek segítve 

előre repíthetnek vagy akadályozhatnak a haladásban. De szerintem sokkal izgalmasabb, ha pl. az előre 

kiosztott lapok feladatai alapján kell közlekedni a városban, egymás után felkeresni helyeket, megoldani 

feladatokat. Ehhez pl. 6x10 cm-es kártyákat kell megírni, megrajzolni. Rajtatok múlik a tartalmuk, azt 

ajánlom, legalább 24 db-ot készítsetek. 

7. Mivel a játék szabályának, menetének a kidolgozása is a feladatotok, ehhez is adok tippeket. 

Természetesen pl. a tábla négy sarkában (vagy a kis kártyákon) a játékosokat megjelenítő bábuk színével 

megegyező színű „háza/lakása” is kell legyen mindenkinek – innen indulhatnak a dolgukra a játékosok, és 

pl. akkor nyernek, ha elsőként érnek vissza feladataik végeztével. Ilyen feladatok lehetnek például: 

„Menj el a szupermarketbe bevásárolni, és vidd el, amit vettél a nagymamának, aki a bank mögötti utcában 

lakik.”  

„Béluskát ma neked kell óvodába vinned, mielőtt a gyárba mész.”  

„Menj el a zöldségeshez és a henteshez is, mielőtt moziba mész!” stb.  

A kártyák igényes, illusztrációval díszített kivitelezése, szépen megírt volta sokat emel a játék értékén. 

8. Utolsó lépésként a jatékszabályok pontos leírása a feladat.  

Fogalmazz pontosan, és részletesen írj meg mindent, hogy ne veszekedhessenek a későbbi játékosok! 

Készítheted kézírással, de World dokumentumként is. Adok néhány ötletet, például: a város forgalmas 

helyein megállni tilos táblák vannak, mert kevés a parkolóhely. Ezért egy-egy intézménybe csak akkor 

lehessen bejutni, ha éppen az előtte álló mezőn sikerül megállni, ha többet dobsz, tovább is haladhatsz, és 

legközelebb visszafelé lépsz vagy helyben maradsz, mert „körözöl” parkolóhelyet keresve… Ha valaki utolér 

(ugyanoda lép, mint ahol állsz) az karambol, ilyenkor meg kell várni a helyszínelő rendőröket. Addig egy-

két körből kimaradtok… Előre is kioszthatók a feladatkártyák, de úgy is lehet játszani, hogy akkor húzzák a 

következőt, ha sikerült teljesíteni az épp aktuális feladatot. Meg is lehet előre mutatni, kinek mi a dolga 

(ilyenkor mások akadályozhatnak is a végrehajtásban), de titokban is lehet tartani, hogy ki hová megy 

éppen… 
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Ha a játékszabály World-dokumentum, azt szerkesztheted: hasábra tördelheted, sorkizárást alkalmazhatsz, 

választhatsz betűtípust és méretet, akár illusztrálhatod is. Ha kézzel írod, akkor legyen igényes a 

kivitelezése! 

Jó munkát! 

 

Egy játék leírása: Junior KRESZ 

Ez a játék egy BTMN-es fiú munkája, aki "beleásta" magát egy grafikai programba a kivitelezéshez. 

Elmesélte, hogy a testvéreivel és szüleivel több próbajátékot is játszottak, így kiérlelve a végső 

játékszabályt. 

 

Játékszabály 

A játékot 4 játékos játszhatja. A játék célja a feladatok elvégzése, melyet a játékblokkok tartalmaznak. A 

játékosoknak legalább 1000-es számkörben kell tudni számolni. Szükség lesz egy tollra vagy ceruzára is 

minden játékosnak, hogy a játékblokkon az elvégzett feladatokat kipipálja. Minden játékos választ egy 

autót magának, ezzel beáll a megfelelő színű házhoz. Ez a játékos otthona, innen indul és ide tér vissza a 

játék végén. A legfiatalabb játékos kezd, majd a tőle órajárással megegyező irányban ülő lesz a következő. 

Mindenkinek van kezdőtőkéje, ez 1000 Ft. Pénzt lehet szerezni munkavégzéssel (1000 Ft), banki 

ügyintézéssel (500 Ft) illetve szerencsejátékkal (LOTTÓZÓ: páros dobással 500 Ft nyereség, de páratlan 

dobással 500 Ft veszteséggel kell számolni). Minden egyéb helyszínen sajnos, pénzt kell költeni. 

Az épületekbe a zöld kapukon lehet behajtani, míg a feketén kihajtani. 

A körforgalom 1 lépésnek számít, akárhol ki lehet belőle jönni. 

Ütközés esetén: aki hátulról jön, az a szabálytalan. Az illető kimarad egy körből, vagy 500Ft-ot kell fizetnie, 

a vétlen autós ismét dobhat. 

A gyereket el kell vinni az iskolába, jutalomként 1x újra lehet dobni. 

Hogyha mindkét kockán azonos szám van, akkor még egyszer lehet dobni. 

 

Ezeket a feladatokat kell elvégezni körönként: 

• Legelső feladat a gyereket iskolába vinni.  

• Munkahelyre a megfelelő színű épületbe kell menni. 

• A KRESZ szabályait betartva kell közlekedni: csak a megjelölt irányban lehet haladni, figyelni kell a 

táblákra, el kell kerülni az ütközést. 

• A játék folyamán minden épületet egyszer végig kell látogatni. A feladatblokkon jelölni kell a 

látogatást, illetve az ezzel járó pénzmozgást (például munkahely: +1000 Ft, benzinkút: -500 Ft stb.)  

Épületekbe csak a jelzett irányból lehet belépni, nemcsak a megfelelő számú dobás után, hanem a 

zölddel jelölt területen belül bárhol.  
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• Szerencsekerék jelre lépve, húzni kell egy kártyát, és aszerint kell eljárni, ami rá van írva. A felhasznált 

kártyákat lefordítva kell gyűjteni. Amennyiben elfogytak a szerencsekártyák, a felhasználtakat újra 

kell keverni és visszarakni. 

A játék akkor ér véget, amikor valaki teljesíti az összes előírt feladatot, a bankszámláján legalább 100 Ft 

van, és hazavitte a gyerekét az iskolából. 

 

Játék 5 személy részére (bővített verzió) 

Ha a játékosok soknak ítélik meg a dokumentáció kitöltését, kérjenek meg egy idősebb gyereket vagy 

egy felnőttet, hogy kapcsolódjon be a játékba. Ő lesz az, aki elvégzi a könyvelést: vezeti a pénzforgalmat a 

játékosok feladatblokkjain. Hogy részére is izgalmas legyen a játék, minden kör 

végén ő is dobhat, és a rendőrautóval járőrözik városszerte. Ha 3 lépés távolságra 

megközelít egy játékost, azt igazoltathatja: ilyenkor az igazolt autósnak dobnia kell 

egy kockával. Ha páros, akkor továbbmehet, ha páratlan, egy körből kimarad, 

ehhez azonban a rendőrőrsre kell mennie, ott parkolnia. 

 

A játékhoz szükséges elemek: 

1 játékmező (A3 méretben) 

2 dobókocka  

4 különböző színű autó (bábu) 

1 rendőrautó (bábu) 

1 csomag feladatblokk 

24 szerencsekártya 

4 gyerek (bábu)  

 

Mózessy Egon Sándor ötvösművész, szakvizsgázott 

(közoktatási vezető; szakértő) vizuális- és 

környezetkultúra szakos középiskolai tanár. 

Mesterpedagógus, szaktanácsadó (Művészetek - 

vizuális kultúra). A budapesti Lisznyai Utcai Általános 

iskola Virág Benedek-díjas vizuális kultúra tanára.  



 

Pedagógiai LaPOK 

 

PÉLDÁUL… 

16 

Játék, játékosítás a középiskolában, avagy: mire is jó a „flippity”? 
 

Játszani jó. Valljuk be, mi felnőttek is szívesen kapcsolódunk be a játékba. A játék minden tanítási 

órára bevihető, természetesen gondosan kiválasztva a megfelelő időt és módszert ahhoz, hogy a játék 

ne öncélú, hanem hasznos legyen. 

A játék nem egyenlő a játékosítással. A játék örömöt ad, élvezetessé teszi az órát, ezért motivál. A 

játékosítás lényege, hogy a tanulók a kötelező elemek mellett választhatókkal is dolgoznak. Adott időszak 

alatt előre meghatározott mennyiségű (és minőségű) feladatot kell megoldaniuk, amiért pontokat, 

jelvényeket kapnak. Bizonyos teljesítmény elérése után szintet lépnek. Miközben a feladatokon dolgoznak, 

versenyeznek egymással, ami már magában is motiváló erőként hat. Emellett sok más készség és 

kompetencia is fejlődik. A játékosítás fejleszti a tanulói autonómiát, hiszen a tanuló részese a tanulási 

folyamatnak, és maga döntheti el, mit, mikor old meg. Folyamatos a visszajelzés a tanártól és a 

tanulótársaktól. A formatív/fejlesztő értékelés következtében fejlődik saját értékrendjük, megtanulnak 

reflektálni saját és társaik munkájára. A tanulók megtanulják és elfogadják, hogy hibázni szabad, hiszen 

abból is sokat tanulhatnak. A játékosítás ugyanakkor nagyon jó lehetőség a differenciálásra is. 

Természetesen a játékosítás folyamatának része a játék is. Játékot találhat ki a tanár, és feladatként állíthat 

elő a diák is.  

Az alábbi cikkben a Flippity alkalmazást, ezen keresztül a játékot és a játékosítást összekapcsolva 

szeretném bemutatni. Olyan játékötleteket osztok meg, melyek tantárgytól és tananyagtól függetlenül 

alkalmazhatók, illetve a felület segítséget ad a játékosítás során a teljesítmény követésére.   

A flippity felülete elérhetősége: https://www.flippity.net/. Az interneten magyar nyelven is sok segítség 

található, érdemes ezekbe beleolvasni, az oktatóvideókba belenézni. Egy egyszerű kereséssel is nagyon 

sok eredményt kapunk:  

https://www.google.com/search?q=flippity+youtube&oq=flippity+youtube&aqs=chrome..69i57j0i22i

30l5.4930j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8 (megnyitás Chrome-ban javasolt) 

A feladatok szerkesztésének alapelve minden felület esetén ugyanaz: egy sablont (Excel) lemásolunk és 

azt az általunk kigondolt feladatnak megfelelően módosítjuk. A kitöltött táblázatot az interneten meg kell 

osztani, így kapunk egy, a játékhoz vezető linket, amit megküldünk a tanulónak, vagy ha a feladat úgy 

kívánja, ki tudunk vetíteni, és az osztállyal/tanulói csoporttal együtt tudunk rajta dolgozni. A flippity 

használható online oktatás alkalmával, de a jelenléti oktatást is színesebbé, élvezetesebbé tudja tenni. Ha 

megfelelően választjuk ki a feladatot, az óra bármely részében dolgozhatunk vele. Azonban egy dologra 

ügyeljünk: ne egész órán alkalmazzuk a felületet, legyen célja és tudjuk azt is, melyik módszert alkalmazzuk.  

A Flippity felhasználási lehetőségeit – saját tapasztalataim alapján – egy táblázatban foglaltam össze. Az 

általam tanított tárgyakból – élő idegen nyelv (angol) és történelem – mutatok példát, de ezek az ötletek 

felhasználhatók más tantárgyak tanítása során is. A táblázatban néhány kedvcsináló feladat is elérhető. A 

táblázat linkje:  

https://docs.google.com/document/d/1BqzMY7VKUdBc1PKQPvkdjl9eNQYNXVBN4KUWy6NTz3A/edit?us

p=sharing (megnyitás Chrome-ban javasolt) 

A táblázatban szereplő linkek megnyitása után a kész felület minden esetben a megnyitott Excel-

táblázat utolsó fülén érhető el.  

https://www.flippity.net/
https://www.google.com/search?q=flippity+youtube&oq=flippity+youtube&aqs=chrome..69i57j0i22i30l5.4930j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://www.google.com/search?q=flippity+youtube&oq=flippity+youtube&aqs=chrome..69i57j0i22i30l5.4930j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8
https://docs.google.com/document/d/1BqzMY7VKUdBc1PKQPvkdjl9eNQYNXVBN4KUWy6NTz3A/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1BqzMY7VKUdBc1PKQPvkdjl9eNQYNXVBN4KUWy6NTz3A/edit?usp=sharing
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Nézzünk néhányat a legegyszerűbb példák közül! 

I. Wordcloud: Előzetes tudás aktivizálása/előző órákon tanultak előhívása 

 Készítsünk szófelhőt azoknak a kifejezéseknek, fogalmaknak a felhasználásával, melyeket szeretnénk 

felfrissíteni. Vetítsük ki vagy osszuk meg a diákokkal a képet kb. 1,5 percig. Jegyezzenek meg minél többet 

a képen szereplő adatokból, majd megadott idő alatt írják le, mire emlékeznek. A játékot lehet tovább 

bonyolítani: tegyenek fel kérdéseket egymásnak az adott adatokra vonatkozóan. A játékot lehet párban, 

kisebb csoportban játszani. A csoportok pontokat rabolhatnak egymástól. 

 Angol nyelv – barátság, kapcsolatok Reformkor 

 

II. Randomizer: Beszélgetés, vita 

Idegen nyelv oktatásánál nagyon érdekes feladatok állíthatók össze ezzel a felülettel: használhatjuk 

történetmesélésre, vita gyakorlására (a vitakultúra fejlesztésére), de akár szókincs gyakorlására is. 

 

 Angol nyelv – történetmesélés, narratív igeidők gyakorlása 
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Angol nyelv – vitafeladat 

III. Rendszerezés, ismétlés – Board game, quiz show 

Bármelyik felület alkalmas a játékos ismétlésre. Diákjaink számára még nagyobb kihívás, ha társaiknak 

ők állíthatnak össze 

feladatsorokat. Akár projekt 

keretében kiadható a feladat, 

mely egy-egy kisebb anyagrész 

vagy egy teljes témakör 

ismétlésére is alkalmas. Ezeket a 

játékokat érdemes csoportban 

játszani; a csoportok lehetnek 

véletlenszerűek, de alkothatunk 

csoportokat tudatosan is. 

Csoportalakításra szintén 

használható a Flippity 

namepicker felülete, melyen 

beállítható, hány fős csoportokat 

szeretnénk alkotni. Ha az óra vagy a feladat megkívánja, akár a csoportok megkeverésére is lehetőség van. 

Táblajáték esetén az egyes kockákhoz tartoznak a kérdések. Lehetőség van akár saját játékszabályokat 

alkotni. A Quiz show nagyobb kihívást jelent, ott nemcsak a tananyag ismerete szükséges, taktikázni is jól 

kell, hogy a csapatot minél több ponthoz lehessen juttatni. Ez utóbbi nagyszerű lehetőség témazáró 

dolgozat előtti áttekintésre is. A feladat összeállításánál itt is kérhetünk a tanulóktól kérdéseket. 

 

 

Kisebb témakörök ismétlése 
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IV. Új anyag tanulása, fogalmak, szavak rögzítése és gyakorlása – Flashcards 

A sokak által kedvelt Quizlethez hasonlóan 

szópárok, meghatározások tanulhatók és 

memorizálhatók a felülettel. Egy rövid tanulási 

folyamat után további lehetőségek is 

rendelkezésre állnak: memóriajátékot, párosító 

feladatot, akasztófajátékot, keresztrejtvényt és 

egyszerűbb szabadulószobát is készíthetünk 

ugyanazzal a  

készlettel, azaz egyszer összeállított Excel-táblázattal. 

Sőt, quiz show is készíthető a rögzített szavakkal. Ha 

írásbeli számonkérést szeretnénk, nyomtatható teszt 

formájában ehhez is hozzájuthatunk. A fent említett 

táblázat a játékosítás nyomon követésére is ad 

segítséget.  

Mielőtt belekezdenénk a következő órák 

tervezésébe, nem szabad elfeledkeznünk egy nagyon 

fontos dologról: mint más felületek, a Flippity sem alkalmas 

arra, hogy egy 45 perces óra egészét kitöltse. Ugyanakkor segít az előzetes tudás előhívásában, a tananyag 

rendszerezésében, ismétlésében és új anyagot is taníthatunk a segítségével. Az elkészített feladatokat 

asztali gépen, tableteken, akár saját telefonon is használhatjuk. Nekünk, 

pedagógusoknak óriási segítséget jelent, hogy az egyszer előállított feladatokat 

bármikor másolhatjuk, szerkeszthetjük, tehát mindig az adott csoportra adaptálhatók. 

Munkaszervezést tekintve párban vagy kisebb-nagyobb csoportokban is élvezettel 

tanulhatnak a segítségével.   

Remélem, sikerült kedvet csinálni a kipróbáláshoz.  

Sok sikert! 

 

Kasné Havas Erika a budapesti Corvin Mátyás Gimnázium tanára, mesterpedagógus, szaktanácsadó. 

Oktatott tárgyai: angol nyelv és történelem. Pedagógiai munkájában kiemelt helyen szerepel a digitális 

eszközök motivációs céllal történő alkalmazása. Szaktanácsadóként általános- és középiskolai tanároknak 

tartott több alkalommal tájékoztatást arról, hogyan lehet a digitális eszközöket bevonni a pedagógiai 

mérés-értékelés folyamatába.  A témában több publikációja is megjelent, például a TKA Digitális 

Módszertár felületén, a Digitális Jólét Program keretében, valamint a Matheidesz Mária Minőségi Díj 

pályázatán belül, illetve idegennyelv-tanároknak tart módszertani webináriumokat a TELC Hungary 

szervezésében. 

 

A flashcards funkció felhasználási lehetőségei 

Témazáró dolgozat előtti ismétlés 
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Így tanulni COOL! 

A Cooperatives Offenes Lernen (kooperatív nyitott tanulás) bemutatása 
 

A COOL egy olyan pedagógiai kezdeményezés, amely fejleszti az önállóságot, az önálló 

felelősségvállalást és a kooperációt. Eredetileg azért alkották meg ezt a módszert, hogy a különböző 

származású, előképzettségű és képességű diákok számára biztosítsák a differenciált és aktív 

részvételt az iskolai munkában. 

Alapjai a 20. század különböző reformpedagógiai irányzataiból származnak, de mindenekelőtt a Helen 

Parkhurst által (USA) kifejlesztett Dalton-tervre (szabadság, kooperáció, időmenedzsment) épül. 

Ausztriában 1996-ban Helga Wittwer és Georg Neuhauser tanárok kezdeményezték a módszer 

alkalmazását Steyr városában, a Szövetségi Kereskedelmi Akadémián és Kereskedelmi Szakiskolában. Ezzel 

kívántak reagálni az osztályokban megnövekvő heterogenitásra és a munka világának megváltozott 

kihívásaira – különös tekintettel a képzés során felmerülő igényekre a puha készségek (soft skills) 

fejlesztésének területén. 

A COOL 3 alapvetése: 

1. Szabadság 

2. Kooperáció 

3. Felelősségvállalás önmagunk iránt 

Szabadság: A módszer alkalmazói úgy gondolják, az aktív tanulási folyamathoz szabadságra van 

szükség. A COOL segítségével mind a tanulók, mind a tanárok megtanulják kihasználni a bennük rejlő 

potenciált. A tanulás egy olyan folyamat, amely az új dolgokon keresztül a meglévő kognitív struktúrákkal 

van összekötve. Mindez csak a tanuló aktivitása által okoz változtatásokat az agyban. A tanulók a COOL-

koncepció alkalmazásával maguk dönthetnek arról, hogy: mit, hogyan, hol, mennyi ideig, kivel tanulnak. 

A tanárok szabadon élhetnek a nyitott tanítás lehetőségeivel - természetesen figyelembe véve a NAT 

előírásait. 

Kooperáció: A jövő kihívásaira csak közösen tudunk választ adni. Társadalmunk számára a kooperáció 

egy kulcs, egy alapvető faktor. A COOL-rendszer fejleszti a kooperációs készséget. Ahhoz, hogy a tanulók 

képesek legyenek csapatban dolgozni, a tanároknak is képesnek kell lenniük ugyanerre. A 

professzionális tanári közösségek tervezik, értékelik saját munkájukat, és reflektálnak rá, ezáltal 

folyamatosan fejlődik a koncepció. Ez azt jelenti, hogy a tanév során rendszeres team megbeszélésekre 

kerül sor, amelyeken megbeszélik a korábbi eredményeket, s folyamatosan tervezik és fejlesztik a 

folyamatokat.  

A COOL-tanítási formába célzottan beépített kooperatív munkaformák erősítik a tanulók 

együttműködési és kommunikációs kompetenciáit a szükségleteiknek megfelelően, és felkészítik őket a 

további életszakaszukra. 

Felelősségvállalás önmagunkért: A sikeres tanuláshoz szükséges, hogy az iskolában mindenki vállalja 

a felelősséget a saját tanulási folyamatáért, és ezt önmaga hatásosan alakítsa ki. A tanulási kompetenciák 

jelentős részét képezi a daltoni elmélet szerint a „Budgeting Time”, azaz a saját idővel való gazdálkodás. 

Ez egy fontos előfeltétel ahhoz, hogy képesek legyünk a jövőben a társadalomban és a munka világában 

hatékonyan eligazodni. 
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A COOL-elemek az Assignment-ben (feladatlapban): 

A. Tanulási célok (fejléc) – változatosak, s jól, egyértelműen megfogalmazottak; illeszkednek a tematikus 

terv célkitűzéseihez. 

B. Kompetenciák (fejléc) – a sikeres teljesítmény jó érzéseket ébreszt, és a tanulóknak magabiztosságot 

ad, ha látják, melyik feladattal melyik kompetenciájuk fejlődött. 

C. Idő (fejléc) – a munkára fordítható összes idő, a leadás pontos dátuma, egyéni munkatempó, egyéni 

időbeosztás lehetősége. 

D. Szociális forma/munkaforma (2. oszlop) – egyéni, páros, csoportmunka; a tanulók választása alapján. 

E. Rendelkezésre álló eszközök, tananyag (a feladatoknál) – A tanár pontosan megadja ezek 

elérhetőségét. 

F. Feladatok (1. és 3. oszlop) – Kötelező/Kötelezően választható/Választható. A (kooperatív) feladatok 

különböző nehézségi szintűek, kapcsolódnak a tananyaghoz, a korábban tanult és alkalmazott 

módszerekhez, s az önreflexióhoz. A tanulók önállóan, illetve az általuk választott partnerekkel 

dolgoznak. A feladatokat a tanárok korábban, a bevezető fázisokban alaposan előkészítették. 

G. A kompetenciák meglétének igazolása – Önreflexió (fejléc) A saját célokra, stratégiákra való reflektálás 

növeli a tanulás sikerességét. Lehet szóbeli, írásbeli, analóg, digitális (emotikon, grafikon, csillag stb. 

- Appok segíthetnek – MS Teams, Google Forms stb. A tanulók megtanulják, hogy képesek irányítani 

saját tanulási folyamatukat; empatikussá válnak önmaguk és mások iránt; hisznek önmagukban és 

képesek fejleszteni tanulási céljaikat. 

H. Feedback (4. oszlop, ill. munka közben és végén szóban és írásban) A nehézségek megfogalmazása, 

hiszen ezekből tanulunk. Fontos: a visszajelzés legyen többirányú (tanár-tanuló, tanuló-tanár, tanuló- 

tanuló) és folyamatos!  

I. A kész munka: Papíron, szóban vagy digitálisan megoldott feladatok. A választási lehetőség erősíti a 

motivációt, ezáltal javul az eredmény. 

J. Az ellenőrzés történhet: tanárok, kollégák bevonásával, beszélgetőkörökkel; a tanulók egymás 

munkáját ellenőrzik, önellenőrzéssel (kiadott megoldások segítségével) stb. 

K. Az értékelés legyen egyértelmű, átlátható, ösztönző és reflektív! 

L. Feladattípusok: szövegfeldolgozás, placemat, tanulási térkép, kvíz, audio/videofájl, PPT, prezi, canva, 

plakát, képregény stb. 

M. Digitalizálás: eCOOL internetes fórumok, tanulási platformok (TEAMS) online szótárak, naptárak, 

chat-szobák, podcastok, fotó- és videószerkesztési lehetőségek, elektronikus feedback, elektronikus 

portfóliók (anyaggyűjtésre, felkészülésre, bemutatásra). 

DE: A COOL-módszer lényege a személyes jelenlét, a személyes kompetenciák fejlődése!  
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K2 ☺ 
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K3 ☺/☺☺ 
 

☺   
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KV1 ☺☺ 
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KV2 ☺☺ 
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B1 ☺ 
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B2 ☺☺ 
 

☺   

   

B3 ☺☺ 
 ☺   

   

B4 ☺ 
 

☺   

   

Cool feladatkiosztó és értékelő lap 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Név: 
Tantárgy:  
 
Szerzett pontok: /   

A FELDOLGOZÁS IDEJE:   ÖNÉRTÉKELÉS 

TANULÁSI CÉLOK/KOMPETENCIÁK: ☺   

▪     

▪     

▪     

Téma:   

Olasz Tiborné Bende Márta Az Osztrák-Magyar Európaiskola tanára, 

mesterpedagógus szaktanácsadó, mediátor. Kiemelt területe a 

konfliktuskezelés, a kooperatív tanítás, a Boldogságóra, valamint 

szabadidős programok, táborok és magyar és német cserediák-

programok szervezése. 
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Játékosítás az aktív, élményszerű, eredményes tanulásért  

 1-4. évfolyamon 
 

„A gamifikáció koncepcionális játékelemek felhasználását jelenti nem játék kontextusban.” 

(Deterding, Dixon, Khaled, Nacke, 2011) 

„Olyan folyamatokat szoktunk gamifikálni, amiken mi szeretnénk, hogy az emberek végigmenjenek, 

de ők nem éreznek erőteljes késztetést erre. Tehát a gamifikáció a motiválás egyik módszere.”1 

„A gamification játékelemek alkalmazását jelenti az élet játékon kívüli területein, hogy a folyamatokat 

még érdekesebbé és lebilincselőbbé tegye.”2 

 

Tanítóként tudjuk, hogy az általános iskola első négy évfolyamán nagyon nagy szükség van sok-sok 

motiváló eszközre és igazán nagy szerepe van a játéknak, legyen az digitális feladat, drámajáték vagy 

különféle mozgásos játékok. Azonban a játékosítás nem csupán ezt jelenti. A tanulás-tanítási folyamatban 

többféle technikát is alkalmazhatnak a tanítók, az alábbi cikkben kettőt mutatok be a saját gyakorlatomból. 

1. Keretjáték projektekben 

 Alsó tagozaton kiváló játékosított tanulási forma lehet, ha a tananyagot 

projektbe szervezzük. A projektnek legyen keretjátéka, ennek során a tanulók 

különböző szereplők bőrébe bújhatnak. A projekt indítása előtt beszéljük meg a 

gyerekekkel, hogy melyik szereplőt „játszanák el” szívesen, ezzel is növelve 

aktivitásukat majd a tanulás során. Az is remek lehet, ha a szereplőválasztást egy 

feladat előzi meg (például egy korteshadjárat). 

Második osztályban a régi iskolai, falusi, városi életről szóló olvasmányokat 

hasonló nevű projektben  dolgozhatjuk fel. A gyerekek a keretjáték során 

választhatnak a falujuknak nevet és polgármestert. A választás szabályait velük 

közösen alkothatjuk meg. Ezután alapíthatnak hivatalokat, mint egy igazi faluban. 

A hivatalok megalakulása után a tanulási folyamat ezekben a csoportokban történik. A hagyományos 

olvasmányfeldolgozási technikák megmaradnak, dolgozhatnak a tanulók egyénileg, párban vagy 

csoportban vagy akár frontálisan is – tapasztalatom szerint ennek 

a keretjátéknak kiváló motivációs ereje van. 

 Történelmi olvasmányokat is feldolgozhatunk ilyen formában: 

például a tanulók a hét vezérré és a honfoglaló magyarokká 

válhatnak, és akár egy időutazáson is részt vehetnek. Mivel már 

                                                           
1 Wikipédia: Gamifikáció – Wikipédia (wikipedia.org) [Letöltve: 2022.08.04.] 
2Új Pedagógiai Szemle, 2016/3-4., Fromann Richárd – Damsa Andrei: A gamifikáció (játékosítás) motivációs eszköztára az 
oktatásban | Pedagógiai Folyóiratok (gov.hu) [Letöltve: 2022.08.04.] 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gamifik%C3%A1ci%C3%B3
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-gamifikacio-jatekositas-motivacios-eszkoztara-az-oktatasban#main-content
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-gamifikacio-jatekositas-motivacios-eszkoztara-az-oktatasban#main-content
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nagyobbak, rájuk bízhatjuk az olvasmányok 

feldolgozását is, de a hagyományos 

tevékenységek mellé mindenképpen fontos 

érdekes alkalmazások (játékok) beiktatása is.   

 Remek feladat, amikor „a hét törzsben 

élő” tanulók megírják a törzs történetét egy 

digitális kiadványban. (Ugyanez a feladat egy 

sima vonalas füzetben is jól működik.) A 

fogalmazás tanítása szempontjából óriási 

előny, ha a gyerekek szívesen írnak szöveget. 

Hasznos alkalmazás lehet a Book Creator 

vagy a Canva.3 

Érdekes lehet az a tevékenység is, amikor az egyik helyszínt a törzsek megépítik MineCraftban. Így sokkal 

jobban érdekli őket az izgalmas történelmi esemény, az olvasmány szövege is. 

 

2. Játékosított értékelés 

A játékosítás a szakirodalomban (is) gyakran 

kapcsolódik össze az értékeléssel.4 Az értékelés 

gamifikálása általában egy pontrendszerhez kötődik, 

amit a tanulók a tananyag elsajátítása előtt 

megismernek, pontosan értik a kategóriákat, vagyis 

azt, hogy teljesítményük függvényében milyen 

értékelésre számíthatnak. Még inkább motiválja a 

tanulókat, ha ez az értékelési forma szintén egy 

keretjátékba ágyazódik. Jó példa erre a #School5. 

 Akár egy egyszerű Excel-táblázattal 

is megoldhatjuk ezt a pontrendszert 

(kritériumrendszert). Pekka Peura6 finn 

matematikatanár mutatta be ötletét 

egy magyarországi konferencián. 

Ennek lényege, hogy az Excel-tábla 

sorai a tananyag részeit nevezik meg, 

az oszlopok pedig a tanulók nevét 

tartalmazzák. A diákok előre 

megkapják a teljes tananyagot, amelyet 

egyéni ütemben, a tanár facilitálásával 

sajátítanak el. Különböző színekkel jelölik a közös Excel-táblázatban, hogy éppen hol tartanak, valamint azt 

                                                           
3 Kezdőlap – Canva - Book Creator - Love Learning - Book Creator app 
4 Tanárblog: Tanárblog - az IKT portál (tanarblog.hu) [Letöltve: 2022. 08. 04.] 
5 hashtag.school [Letöltve: 2022. 08. 04.] 
6 Pekka Peura - Suomalainen opetus- ja arviointikulttuuri (speakersforum.fi) [Letöltve: 2022. 08. 04.] 

https://www.canva.com/
https://bookcreator.com/
http://tanarblog.hu/cimke/gamification
https://hashtag.school/
https://www.speakersforum.fi/pekka.peura
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is, hogy mikor szeretnének számot adni tudásukról. A folyamat végén több értékelése is lesz egy-egy 

tanulónak (természetesen osztályzata is). 

A módszer kiválóan bevált elsősöknél a betűtanítás időszakában. Nálam a sorok a kisdiákok nevei voltak, 

az oszlopfejlécbe kerültek a betűk. Háromféle színnel színezhették a gyerekek a név/betű cellát. 

A színek jelentése: piros – „a nagy és kisbetűt bárhol felismerem, tudok segíteni a megtanulásában”; 

kék – „a nagybetűt segítséggel felismerem”; zöld – „a nagybetűt felismerem”. Ebben az esetben 

osztályzatot nem kaptak a gyerekek, de kiválóan látták például azt, hogy kitől kérhetnek segítséget.  

Alsó tagozaton nagyobb ereje van a fejlesztő értékelésnek, mint az osztályzásnak. Kiváló alkalmazás erre 

a ClassDojo, ahol a tanulók avatárok bőrébe bújnak. Az avatárok kaphatnak egyéni vagy csoportos 

szöveges értékelést, de gyűjthetnek egyénileg vagy csoportokban pontokat, így versenyezhetnek is. A 

legfontosabb, hogy a tanulók előre tudják, hogy mi lesz a pontgyűjtés eredménye, ezt mindenképp meg 

kell velük beszélni. 

A tanulás-tanítási folyamat játékosítása nem könnyű, de sokéves tapasztalatom bizonyítja, hogy megéri. 

 

 

Felhasznált irodalom: 

Új Pedagógiai Szemle, 2016/3-4., Fromann Richárd – Damsa Andrei: A gamifikáció (játékosítás) 

motivációs eszköztára az oktatásban | Pedagógiai Folyóiratok (gov.hu) [Letöltve: 2022.08.04.] 

Új Pedagógiai Szemle, 2016/9-12., Két írás Prievara Tibor A 21. századi tanár című kötetéről | 

Pedagógiai Folyóiratok (gov.hu) 

[Letöltve: 2022.08.04.] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a fotókat a szerző készítette 

Tarné Éder Marianna az Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola 

és Gimnázium tanítója, mesterpedagógus szaktanácsadó, digitális 

szaktanácsadó, mentor tanító, tankönyvszerző. Érdeklődési területe a 

tanulók motiválása, önálló tanulásának megkönnyítése digitális 

eszközök segítségével. A projektoktatás és a különböző témahetek 

(Digitális témahét, Code Week, Fenntarthatósági témahét) és a hazai, 

nemzetközi együttműködések lelkes híve. 

https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-gamifikacio-jatekositas-motivacios-eszkoztara-az-oktatasban#main-content
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-gamifikacio-jatekositas-motivacios-eszkoztara-az-oktatasban#main-content
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/ket-iras-prievara-tibor-a-21-szazadi-tanar-cimu-koteterol
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/ket-iras-prievara-tibor-a-21-szazadi-tanar-cimu-koteterol
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„Fenntartható” népi játékok 
 

Néphagyományunk értékei, azaz a műveltség kincsei, örökségei az ünnepek, a népmesék, a népdalok, 

a népzene, a néptánc, a népi játékok és a kézművesség. E széles tárházból a két utóbbiról írok 

bővebben a cikkben, szemléltetve személyiségfejlesztő hatásukat. 

 

A rendteremtő népi játék 

 A népi játék egykor a felnőttek szórakozása volt. A játszó felnőtt példája volt a gyerekek iskolája. 

Eközben a gyerekek számos képessége fejlődött: az alkalmazkodás, a közösségi viselkedés, az 

együttmozgás. Kialakult a mozgás szeretete, igénye és kultúrája is. A játék (eszköz) elkészítése, és 

fejlesztése során fejlődött a kézügyesség, a leleményesség és a kreativitás. A csapat szabályai formálták az 

ön- és társértékelést, az önbecsülést, a fegyelmet, összességében a szociális képességeket. A cél az volt, 

hogy egy közösség együtt és egyénenként is meg tudja oldani a feladatait, problémáit. (Lázár, 2016. 118-

125. p.) 

A társadalomba való betagozódás szakasza az iskoláskor. A munka, a szokások és játékok – a felnőtt 

világot kicsiben modellezve – rendteremtőként formálta a gyermek személyiségét. A szellemi és fizikai 

teljesítményük fokozatosan növekedett, az egyre bonyolultabb testi munka, a tanulás és a játék 

párhuzamosan haladt, fejlődött (Katona, 1992). A népi játékok a kreativitást, a szocializációt és a közösséget 

erősítik a számítógépes játékokkal szemben, amelyek a gyermeket érzelemmentes individuummá teszik. A 

népi játékok azonban fejlesztik az erőnlétet, frissítenek és ügyesebbé teszik a gyerekeket. Az olvasás- és 

írástanulás előkészítésében, a finommozgás-koordinációban is szerepet játszik a formaérzékenység és a 

térbeli tájékozódás, a mondókás-ritmusos mozgás vagy a játékdal. A szabályok mindenkire vonatkoztak, 

az egymásra figyelő és vigyázó gyermekközösség a játékokon keresztül, egy egészséges normarendszer 

alapján tanulja meg a jogokat és kötelezettségeket. (Ujváry, é.n.) 

A néphagyománnyal való személyiségfejlesztés eredménye az, hogy az alapszükségleteket (fiziológiai-testi 

komfortérzet, társas lét-kötődés-közösséghez tartozás, érzelmek feldolgozása és kicsatornázása, identitás, 

önkifejezés-önátadás-alkotás, tárgyalkotás) képes minőségi módon, magas színvonalon, de egyszerű 

eszközökkel betölteni. (Uzsainé, 2021.37. p.) 

 

Gyermekjátéktól a kézművességig 

A játékszerek készítése a kézművesség gyakorlása volt. Az eredeti tárgykészítők, aki épít, sző, fon, 

korongozik, farag (pl. pásztorfaragás stb.) népi mesterekké váltak. Ismereteiket belenevelődéssel 

sajátították el, majd adták tovább. 

A felnőtt élet vetülete adta a gyermekjátékok zömét: ölbéli ringatók, gyűjtögető-vadászó és eszközös 

játékok. A játékszerek funkciójuk alapján: hangadó, guruló, forgó, röptető, ugráltató, utánzó, munkaeszköz, 

paripa, fegyver, berendezési tárgyak és ékszer típusokra, alapanyaguk szerint: vesszőre, gyékényre, 

szalmára, bőrre, agyagra, papírra, textilre és gyöngyre oszthatók. A lányok inkább a növényekből, textilből 

fontak, bogoztak játékeszközöket, a fiúk pedig fát faragtak. Jelentősek voltak a hangszerfélék is, pl. 

kocsánymuzsika, zajkeltő surrogtató, kereplő. (Kósa-Szemerkényi, 2006) 
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A népi kézműves mesterségek nem adhatók át iskolai keretek között, a játék az az egyedi terület, amely 

eredetiből meríthet; „Önmagában a népi kultúra aligha oldja meg az emberiség tornyosuló, súlyos gondjait, 

de az értékek újra felmutatása, ápolása, a megbecsülésükre való nevelés hozzájárulhat egy jövendő békésebb 

és otthonosabb világ megteremtéséhez.” (Kardos, 1985. 14. p.) 

 

Fenntarthatóság, környezettudatosság, újrahasznosítás  

A korábbi alaptanterv7 gondolatát ma is képviseli a Fenntarthatóság és környezettudatosság, 

ami a természet ismeretén és szeretetén alapuló értékvédő elköteleződés. Egyre aktuálisabb, hogy 

az erőforrásokat takarékosan és felelősségteljesen használjuk! 

A recycling (angol) szó kifejezi, hogy anyagok környezettudatos körforgásáról van szó a 

nyersanyag-késztermék-hulladék-nyersanyag folyamatban. Célja az ember által készített tartós, 

nem természetes, főleg hulladékká váló anyagok nyersanyaggá történő átalakítsa, a másodlagos 

anyagok előállítása, a Föld erőforrásainak kímélése (pl. fakitermelés, papírgyártás), illetve az, hogy 

a hulladék mennyisége csökkenjen. 

 

Vizuális kultúra és Technika és tervezés tantárgyak 

A Nat (2020.)8 tematikáiban tartalmazza a népi játékok természetes alapú vagy újrahasznosított 

imitációjú készítésének lehetőségét is. A felső tagozaton a természetismeret, biológia, kémia, etika tantárgy 

taglalja kiemelten a fenntarthatóság témáját.  

Alább az 1-4. évfolyamok játékkészítési lehetőségeit szemléltetem, két tantárgyra fókuszálva. 

 

A Vizuális nevelés és a Technika és tervezés tantárgyak közös tartalmai 

                                                           
7  110/2012. (VI.4.) Korm. rendelet a Nat kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról, In.: Magyar Közlöny 2012/66.  
8 5/2020. (I. 31.) Korm. rendelet a Nat kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet módosításáról, 

In.: Magyar Közlöny. 2020/17.   

 Vizuális kultúra Technika és tervezés 

Téma- 
kör 

Természetes és mesterséges környezet – 
Valós és kitalált tárgyak  

Tárgykészítés különböző anyagokból, építés, szerelés 

1-2. évfolyam 
Tanulási eredmények  

• elképzelt történetekhez, irodalmi alkotásokhoz 
eszközöket: bábot, teret/díszletet, kelléket, jelmezt 
készít  

• tárgykészítés technikái: vág, ragaszt, tűz, varr, 
kötöz, fűz, mintáz 

• gyűjtött természeti vagy mesterséges formák 
egyszerűsítésével, vagy a magyar díszítőművészet 
mintakincsének felhasználásával mintát tervez 

• anyagokkal kísérletezik, szabadon épít, konstruál 

• tárgyakat tervez, készít 

• előkészítő/alakító/szerelő/felületkezelő műveletek  

• rendet tart a környezetében 

• takarékos anyagfelhasználás 

• hulladékgyűjtés szelektíven    
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9 A 3-4. évf. Fejlesztési feladatai és ismeretei között csak az 1-2. évfolyamtól eltérőket tüntettem föl 

 

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• kézműves technikák alkalmazása (fon, sző, nemezel, 
gyöngyöt fűz, agyagozik) 

• képi inspiráció (természeti jelenségek, állatok, 
motívumok) mintaelem tervezése  

• mesebeli tárgyak tervezése (papír, hurkapálca, 
textil) 

• dramatizálás: ujj-, síkbáb, kellék, díszlet 
természetes vagy mesterséges, újrahasznosítható 
anyagokból (textil, fonal, papír, műanyag) 

 

• megfigyelő, feladatmegoldó képesség  

• kreativitás, önkifejezés, kulturális tudatosság 

• tapasztalatszerzés, önálló ismeretszerzés 

• biztonságos, balesetmentes eszközhasználat 

• takarékosság, környezettudatosság 

• anyagok tulajdonságai 

• papír (hajtogat, gyűr, sodor, tép, nyír, díszít, bábot 
készít) 

• fa (darabol, csiszol, hegyez) 

• fonal (hurkol, fon, csomóz) 

Fogalmak 

funkció, hagyomány, kézműves technika, díszítés, 
minta, öltözék 

természetes és mesterséges anyag, anyagvizsgálat, 
képlékenység, becslés, mérés, sablon, szálas anyag, 
hurkolás, fonás, csomózás, anyagtakarékosság, 
újrahasznosítás 

3-4. évfolyam 9 
Tanulási eredmények 

• kísérletezik, épít, konstruál  

Fejlesztési feladatok és ismeretek 

• tárgytervezés, -alkotás, -átalakítás (öltözet kiegészítő, 
játék) hagyományos technikákkal  

• hulladékanyagokból új tárgyak kivitelezése anyagok 
összeépítése (ragaszt, kötöz, varr, drótoz) 

• népi ünnepkör (betlehemezés, kiszehajtás) kellékei, 
jelmezei 

• tervezés, kivitelezés  

• algoritmizálás 

• pontos munkavégzés, korrekciók 

• anyagvizsgálat 

• papír (egyensen tép, hajtogat; egyenesen, körív mentén 
nyír, bekarcol) 

• a textilek, fonalak (szövés kereten v. madzagszövőn, 
tűbe fűzés, gombvarrás, elő-, díszítőöltés) 

Fogalmak 

tárgytervezés, csomagolás, használati és dísztárgy, 
vizuális ritmus, egyszerűsítés, cserépedény, 
hímzésminta 

makett, modell, alaprajz, veszélyforrás, baleset, 
segítségnyújtás, szelektív hulladékgyűjtés 
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Játékeszközök készítése10 

Az ötlettár 28 fotója11 a természetes anyagú és az újrahasznosított játékok gyűjteménye. A változatos 

és komplex technikák illusztrálása bizonyíték arra, hogy építő tudásként jelenhet meg a népijáték-

készítés, kiegészülve az aktuális újrahasznosító szemlélettel.  

Papír:        

Nemez:    

Fonal:       

Textil:      

                                                           
10 Részletes forrás és leírás:  
https://www.eltereader.hu/media/2018/09/GECZI-LASKAI_Kezmuvesseg_READER.pdf (Letöltés: 2022.08.11.); (BEKE, 2017);   
11 Képjegyzéket lsd. alább 
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Üveg:      

Fűz, csuhé:    

Hangszerek:     

Műanyag:     

 

 

Képek forrása: 
A szerző saját felvételei, kivéve:  
Papír: 3. kép: (Beke, 2017, 81.p.), 4. kép: Petőfi Közérdekű Muzeális Gyűjtemény, Aszód 
Üveg: 2. kép: (Beke, 2017, 167.p.) 
Fűz, csuhé,  gyékény: 1. kép: (Beke, 2017, 127.p.) 
Papír: 2. kép 
Hangszerek: 1. kép:  
http://czaganyeszter.blogspot.com/p/nepi-jatszohazvezeto.html (Letöltés: 2022.08.10.) 
Műanyag:https://mindy.hu/hu/kreativ-otlet/582/capas-elkapo-jatek-ujrahasznositott-muanyag-palackokbol  
(Letöltés: 2022.08.10.) 

 

http://czaganyeszter.blogspot.com/p/nepi-jatszohazvezeto.html
https://mindy.hu/hu/kreativ-otlet/582/capas-elkapo-jatek-ujrahasznositott-muanyag-palackokbol
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Magyar nyelvünkben a játék főnév a cselekvést és a játék tárgyát, a játékot magát egyaránt jelenti.  

Célom, hogy a pedagógusok fontosnak tartsák a játékokkal játszást, mert: „Sokkal nagyobb szerepet 

kellene kapnia a gyermekek életében a kreativitást segítő játékoknak, szemben a ma készen vásárolt drága 

játékokkal.” (Petrás, 1992)  

 

Felhasznált irodalom: 

Beke Mari (2017): 77 magyar népi játék, Corvina Kiadó, Budapest 

Beszprémy Katalin (2002): Népi játszóház, Hagyományok Háza, Budapest 

Géczi-Laskai Judit: Kézművesség, In.: Link (2019.01.28.) 

Horváth Szilárd (2020): „Annak ágai közt ragyog aranyalma,” MKK, Győr 

Kardos Mária (1995): Népművészet, BTF, Budapest 

Katona Imre (1992): Az emberi élet első szakaszának néprajza: Gyermekkor – serdülőkor – 

ifjúkor, BMK, Budapest 

Kósa László-Szemerkényi Ágnes (2006): Apáról fiúra, Holnap Kiadó, Budapest 

Lázár Katalin (2016): A népi játék, mint a gyermek kultúrájának alapja, In.: Kolosai Nedda-M. 

Pintér Tibor (szerk.): A gyermekkultúra jelen(tőség)e, Budapest 

Ujváry Zoltán (1995): A gyermekjáték-kutatásról, In.: T. Berecuky Ibolya (szerk.), (1995): 

Gyermekvilág a régi magyar falun – 1993. X. 15-16. Jászberény-Szolnoki konferencia, 

Damjanich Múzeum, Szolnok   

Uzsainé Pécsi Rita (2021): A népművészet hatása a személyiségfejlődésre, In.: Horváth Szilárd 

(szerk.) (2021): Nevelés 

népművészettel, Búzaszem 

Alapítvány, Göd 

Zelnik József (1982): Gyermeki 

játékok, NPI, Budapest. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Géczi-Laskai Judit tanító, rajztanár, szaktanácsadó mestertanár, 

intézményvezető-helyettes. Tizenöt éven át tanított az ELTE Tanító- és 

Óvóképző Kara Vizuális nevelés Tanszéke adjunktusaként, 2013-ban 

neveléselméletből doktorált, jelenleg a X. Kerületi Kőbányai Keresztury 

Dezső Általános Iskolában dolgozik. Innovációja a vizuális nevelés, a 

technika-tárgykultúra-kézművesség párhuzama, a vizuális stúdiumok és 

szakmódszertani ismeretek.  

Publikációit lásd: 

https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10029987 

http://www.eltereader.hu/media/2018/09/GECZI-LASKAI_Kezmuvesseg_READER.pdf
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10029987
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Játékosítás – a könyvtárban is? 
 

Az iskolai könyvtárak világában a játék nem új elem. Számtalan formában megjelenik: egyre több 

könyvtár rendelkezik képességfejlesztő, szórakoztató társasjáték-gyűjteménnyel, szolgáltatásként 

kikölcsönözhetők, vagy az iskola közösségi tereként helyet ad játékpartiknak, játékkluboknak; 

különböző tematikájú, különböző célú játékokat, vetélkedőket szervez és bonyolít le. Azonban a 

játékosítás ennél több: a könyvtárpedagógiában is hatékonyan alkalmazható módszer. 

 

Ebben a rövid írásunkban azt szeretnénk bemutatni, hogy a Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert 

Általános Iskola és Gimnázium könyvtárában milyen formában alkalmaztuk a játékosítás főbb elveit, 

hogyan használtuk fel a játékosítás módszerét a könyvtár és információhasználat tanítási-tanulási 

folyamatában. 

Detektívverseny 

 A játékosítás mellett a szabadulószobák jellegét is hordozó detektívversenyünk célközönsége a 10-12 

éves (általános iskola 5. évfolyamos) korosztály. A verseny kialakításában alkalmazott főbb gamifikációs 

elvek: történetbe ágyazás; motiváló, elérendő cél kitűzése; a célhoz vezető, kihívást támasztó feladatok, 

amelyek egyensúlyban vannak a tanulók tudásával, képességeivel; a részcélok elérése után pozitív 

visszacsatolás. (Fromann–Damsa, 2016) 

A verseny az 5. évfolyam könyvtárhasználati tananyagára épít (lásd: Tóth, 2015.), célja ennek 

szintetizálása, a tanórákon szerzett ismeretek elmélyítése. A tananyag szerves része az információs 

műveltség fejlesztésének részeként az iskolai könyvtár tereiben való tájékozódás fejlesztése, az állomány 

egységeinek megismertetése, a betűrend gyakorlati alkalmazása, a kézikönyvtári állomány megismerése 

és készségszintű, tanári segítséggel való használata.  

A vetélkedő felépítése 

A vetélkedő kerettörténetének kidolgozását az Országos Széchényi Könyvtár egykori Corvina kiállítása 

inspirálta. Történetünkben elloptak egy igen értékes és egyedülálló könyvet az iskola könyvtárából. A könyv 

egy kódex volt, amelyet 2013-ban a Könyvtárostanárok Egyesületének pályázatára készítettek diákjaink. 

Ezt a kiadványt kellett a résztvevő csapatoknak a feladatokat megoldva megtalálniuk. 

A feladatok megoldásához elengedhetetlen volt a tanult könyvtárhasználati és informatikai ismeretek 

alkalmazása. A feladatsor fejlesztette a logikus gondolkodást, valamint megkövetelte az online és 

nyomtatott források használatát is. 

A vetélkedő kialakítását a Nevelési Tudásdepó című projekt keretében kidolgozott Digitális erőd játék 

ihlette, melynek során az iskola rendelkezésre álló tereit – díszterem, könyvtár, folyosók – használtuk. A 

csapatok bázisát a díszterem képezte, ahová a vetélkedő során bármikor visszatérhettek megpihenni, 

gondolkodni. Ez a bázis szolgált a feladatok megoldásának bemutatására is, ahol a helyes megoldásokért 

a következő feladatot rejtő borítékot és egy öt darabból álló kirakó egy-egy elemét kapták meg.  

"A kirakó az ellopott kódex borítóját ábrázolta, minden egyes darab hátoldalán egy-egy nyommal, 

amely arra utalt, hol látták utoljára a kódexet. A diákok meghatározott sorrendben, a legkevésbé konkréttól 

a legkonkrétabb felé haladva gyűjthették be a nyomokat. A helyszín összerakása nem kis fejtörést okozott 
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lelkes nyomozóinknak. A csapatok a verseny elején öt darab, egyenként 5-5 pontot érő segítségkártyát is 

kaptak, amelyet felhasználhattak, ha elakadtak az egyik feladat megoldása során. Ám ha ezt meglépték, az 

a végső pontszámukból 5 pont levonással járt." (Arany, 2019. 38. o.) 

A vetélkedő feladatai 

 A vetélkedőt a konstruktivista pedagógia elveire építve, az R-J-R (ráhangolódás-jelentésteremtés-

reflexió) modell szerint építettük fel. Bemelegítő feladatként a nyomozás szóról készítettek a versenyzők 

gondolattérképet, majd ezt követték az egyre nehezedő feladatok, úgymint titkosírás megfejtése, könyvek 

azonosítása az iskolai könyvtár polcrendjében, majd a könyvekben való tájékozódás (oldalszám, 

tartalomjegyzék, mutatók stb.), a betűrend használata, a könyv azonosító adatainak (szerző, cím, kiadás 

helye, kiadó neve, kiadás ideje) helyes alkalmazása.  

A vetélkedő során szerzett tapasztalataink 

 A feladatok szintezése első próbálkozásunkra még nem sikerült optimálisra. “Az egymásra épülő 

feladatok és az apró információmorzsákból egy egész összerakása olyan összetett gondolkodást igényelt 

a diákoktól, amelyre még nem álltak készen, hiszen annak ellenére, hogy a feladványok egy részével már 

találkoztak a könyvtárhasználati órákon, ilyen komplex feladatot még nem kaptak tanulmányaik során.” 

(Arany, 2019, 41. o.) 

Egyes csapatoknak nehézséget jelentett, hogy nem 

ugyanabban a sorrendben kapták meg a feladatokat tartalmazó 

borítékokat, mint amit a nyomozási napló leírt. A 

feladatmegoldások sorrendjén ugyanis módosítottunk az egyes 

csapatok esetében, mert a könyvtár térbeli és eszközbeli korlátai 

miatt közel 30 tanuló nem tud egyszerre keresni a 

polcokon és helyet foglalni a 

feladatmegoldáshoz. "Itt érhető tetten a kritikai 

gondolkodás fejlesztésének szükségessége, 

amely a közismereti órák egyik legfőbb feladata 

lenne." (Arany, 2019, 41. o.) 

A vetélkedő újbóli megszervezésekor ezeken 

módosítottunk, felhasználóbarátabbá tettük a 

játékot, megőrizve ezzel a játék örömét és 

serkentve a diákok flow-élményét. 

Így a címben feltett kérdésre a válaszunk: igen! 

Az iskolai könyvtárban is remekül alkalmazható 

módszer a gamifikáció!  

Az első sikereken felbuzdulva az olvasóvá 

nevelés területén is megpróbáltuk alkalmazni a 

játékosítást. Iskolánk könyvtárosa Arany-Nagy 

Zsuzsanna és Jurkinya Mihályné tanító alsó 

tagozaton a kötelező olvasmányok 

feldolgozását valósította meg ennek a játékos 

módszernek a segítségével. Első munkájuk 

letölthető és bárki számára adaptálható (Arany-

Nagy-Jurkinya, n.d.), bátran kipróbálható! 

Tóth Viktória, a Budapest 

IX. Kerületi Szent-Györgyi 

Albert Általános Iskola és 

Gimnázium 

könyvtárostanára, a 

Budapesti POK vezető 

szaktanácsadója, az ELTE 

könyvtárpedagógia tanár 

szakos képzés 

gyakorlatvezetője, a 

Könyvtári Intézet 

tanfolyami oktatója, a 

Könyvtárostanárok 

Egyesületének vezetőségi 

tagja. Érdeklődési területe: 

könyvtárpedagógia és 

minden, ami iskolai 

könyvtár. Szakmai 

tudásának megosztására 

publikációival is törekszik. 

 

Arany-Nagy Zsuzsanna, a 

Budapest IX. Kerületi Szent-

Györgyi Albert Általános 

Iskola és Gimnázium 

könyvtárosa. 2018-ban 

informatikus könyvtáros 

mesterdiplomát, 2019-ben 

rövidciklusú tanárképzésben 

könyvtárostanár 

mesterdiplomát szerzett. 

Kutatási területe a 

játékosítás, a játék 

oktatásban való hatékony 

alkalmazása. Az általa 

vizsgált új oktatási 

módszereket a mindennapi 

tanítási gyakorlatában 

igyekszik kipróbálni, 

alkalmazni. Hazai és 

nemzetközi konferenciákon 

mutatja be kutatási 

eredményeit, amelyeket 

magyar és angol nyelven 

publikál is. 

https://drive.google.com/file/d/1ORGcu9F44WRwUlq8O9sZ-B021R6pRgd1/view?usp=sharing
https://m2.mtmt.hu/gui2/?type=authors&mode=browse&sel=10062660


 

Pedagógiai LaPOK 

 

PÉLDÁUL… 

34 

Felhasznált irodalom: 

Arany Zs. (2019): Detektív verseny a Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnáziumban. Könyv, könyvtár, 

könyvtáros, 28 (2), 37-42. Link Letöltés ideje: 2022.08.20. 

Arany-Nagy Zs., Jurkinya Mihályné (n.d.): Kinizsi és kora - szabadulószoba. Link Letöltés ideje: 2022.08.20. 

Fegyverneki G. (2018): Játék, munka, tanulás: a 21. századi projektmódszer kézikönyve pedagógusoknak. Neteducatio. 

Fromann R. (2017): Játékoslét: a gamifikáció világa. Typotex. 

Fromann R., Damsa A. (2016): A gamifikáció (játékosítás) motivációs eszköztára az oktatásban: A gamifikáció jelentése 

és jelentősége. Új Pedagógiai Szemle 3-4. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.19. 

A Nevelési Tudásdepó projekt helye a közoktatás-fejlesztési stratégiában, különös tekintettel az innovációs potenciál 

fejlesztésének lehetőségei a nem formális és informális képzés területén. (n.d.). URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.20. 

Pusztai Á. (2018): Gyakorlati játékosítás. Kollektíva 

Tóth, K. (n.d.): A TÁMOP 3.2.4/08/2.2009.0001 Nevelési Tudásdepó című projektben kifejlesztett, "Digitális Erőd" című 

mintaprogram kipróbálásának gyakorlati tapasztalatai.  

URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.20. 

Tóth V. (2015): A Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium könyvtár-pedagógiai 

programja. Budapest IX. Kerületi Szent-Györgyi Albert Általános Iskola és Gimnázium. URL: Link Letöltés ideje: 

2022.08.20. 

Tóth Viktória vezető szaktanácsadó szakirodalmi ajánlása a gamifikáció témaköréhez (válogatás) 

Általánosan a játékosításról 

Fromann R. (2017): Játékoslét: a gamifikáció világa. Budapest, Typotex, 223 p. 

Pusztai Á. (2018): Gyakorlati játékosítás. (s.l.), Kollektíva, 293 p. 

Zichermann, G., Linder, J. (2013): Gamification: az üzleti játékok forradalmasítása: játékosítás a piaci 

verseny leküzdésére. Miskolc, Z-Press, 243 p. 

Hosszabb elmélyüléshez (könyvek) 

Barbarics M., Rózsahegyiné Vásárhelyi É., Wintsche G. (2019): A játékok fejlesztő hatása. Bp., ELTE, 151 p. URL: Link 

Letöltés ideje: 2022.08.30. 

Burton, J. (et al.) (2017): Gamification in Learning and Education: Enjoy Learning Like Gaming. Cham, 

Springer International Publishing, 159 p. 

Fegyverneki G. (2018): Játék, munka, tanulás: a 21. századi projektmódszer kézikönyve pedagógusoknak. 

Budapest, Neteducatio, 183 p. 

Prievara T., Nádori G. (2018): A 21. századi iskola: Kézikönyv az iskola digitális transzformációjához. 

Budapest, Enabler, 183 p. 

Gyors tájékozódáshoz (folyóiratcikkek, tanulmányok)  

Abari K., Polonyi T. (2019): A kihívás és egy lehetséges megoldás: Gamifikáció az iskolában.  In: Polonyi 

T., Abari K., Szabó F.(szerk.): Innováció az oktatásban. Budapest, Oriold, 59-82. p. 

Barabási T. (2018): Új módszertani ígéret?: gamifikáció a XXI. századi oktatásban. In: Magiszter 16. 1. sz., 

14-25. p. 

URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.30. 

Barbarics M. (2015): Iskolai értékelés gamification alapokon. Oktatás – Informatika 1. sz., 43-61. p. URL: 

Link Letöltés ideje: 2022.08.30. 

Fridrich M. (2020): Félreértett gamifikáció? In: Autonómia és Felelősség 5. 1-4. sz., 71-82. p. URL: Link Letöltés ideje: 

2022.08.30. 

Juhász V. (2020): A gamifikáció mint eszközrendszer és motivációs módszer az oktatásban. In: 

Neveléstudomány 2. sz., 27-51. p. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.30. 

Mester D. (2017): Gamifikáció, játékalapú tanulásszervezés az oktatásban. In: Hülber L. (szerk.): A digitális 

oktatási kultúra módszertana. Eger, Eszterházy Károly Főiskola, 85-126. p. 

http://epa.oszk.hu/01300/01367/00312/pdf/EPA01367_3K_2019_02_037-042.pdf
https://tudasbazis.dpmk.hu/kinizsi-es-kora-szabaduloszoba
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-gamifikacio-jatekositas-motivacios-eszkoztara-az-oktatasban#main-content
https://olvasas.opkm.hu/Plugins/Interactive/Media/403/media/Ordogne_Digitalis_Erod.pdf
https://olvasas.opkm.hu/Plugins/Interactive/Media/1321/media/Digitalis_erod_kiprobalas.pdf
http://m.cdn.blog.hu/sz/szgyakonyvtar/file/szgya_kvtped_program2015.pdf
http://mindenkiiskolaja.elte.hu/wp-content/uploads/2019/09/A-j%C3%A1t%C3%A9kok-fejleszt%C5%91-hat%C3%A1sa_INTERA.pdf
http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-20018_1_14-25.pdf
https://www.eltereader.hu/media/2015/07/Okt_inf_DNK_0714_READER.pdf
https://pea.lib.pte.hu/bitstream/handle/pea/24843/autonomia-es-felelosseg-nevelestudomanyi-folyoirat-5evf-2020-1-4sz.pdf?sequence=1&isAllowed=y#page=71
http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2020/nevelestudomany_2020_2_37-51.pdf


 

Pedagógiai LaPOK 

 

PÉLDÁUL… 

35 

Sarka F. (2020): Gamifikáció a tehetséggondozásban. In: Tehetség 28. 2. sz., 16-17. p. 

URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.30. 

Szabó Cs., Szenderák J., Szörényi S. (2021): A játékosítás lehetőségei a köznevelésben. In: Képzés és 

gyakorlat 19. 1-2. sz., 141-150.p.  

URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.30. 

Vekety B. (2022): Játék és tanulás egyszerre?: a társasjátékok mint a pedagógiai eszköztár teljesértékű 

tagjai. In: Neveléstudomány 1. sz., 156-157. p. 

URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.30. 

Vendler B. (2016): Gamification : a játékosítás közösségi távlatai. In: Szín 21. 2. sz., 75-78. p. URL: Link 

Letöltés ideje: 2022.08.30. 

Még gyorsabb tájékozódáshoz ... (videók néhány percben) 

Gamification magyarul: mi az a játékosítás? [definíció]. 2021.01.05., YouTube, 14:15 min. URL: Link 

Letöltés ideje: 2022.07.21. 

Mi gamification és mi nem az? [példákkal] 2021.01.14., YouTube, 14:29 min. URL: Link Letöltés ideje: 

2022.07.21. 

Tévhitek: ezt feltételezed rosszul a gamificationről 2021.01.20., YouTube, 17:54 min. URL: Link Letöltés 

ideje: 2022.07.21. 

Mire jó a játékosítás? 2021.07.28., YouTube, 8:35 URL: Link Letöltés ideje: 2022.07.21. 

Barbarics M.: Gamification az oktatásban. GAMAKO 2018. 2018.12 28., YouTube, 28:33 min. URL: Link 

Letöltés ideje: 2022.07.21. 

Fekete Zs.: Megúszható-e a játékosítás a közoktatásban? 2019.10.03., YouTube, 14:14 min. URL: Link 

Letöltés ideje: 2022.07.21. 

Fromann R.: A gamifikáció motivációs eszköztárával a netgeneráció korszerű oktatásáért 2015.10.06., 

YouTube, 20:16 min. URL: Link Letöltés ideje: 2022.07.21. 

Lippai E.: Hogyan alkalmazható a játékosítás iskolai környezetben? 2016.04.29., YouTube, 19:17 min. 

URL: Link Letöltés ideje: 2022.07.21. 

Új trendek az oktatásban: játékosítás (gamifikáció) az iskolában. 2015.04.03., YouTube, 96:54 min URL: 

Link Letöltés ideje: 2022.07.21. 

Vendler B.: A fagyi és a spenót esete, avagy hogyan motiváljunk a játékosítás segítségével? 2018.05.02. 

YouTube, 18:37 min. URL: Link Letöltés ideje: 2022.07.21. 

Játékosítás a nevelési területeken, a tantárgyi gyakorlatban 

Óvodapedagógia 

Mi fán terem?: a gamifikáció. In: Óvoda Plusz 1. sz. 2021. 31-33. p. 

Alsó tagozat 

Gődény A. (2021): Történelmi olvasmányok feldolgozása alsó tagozaton. In: Könyv és Nevelés 23. 1. sz. 

17-44. p.  

URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Lacz A. (2018): A gamifikáció motiváló hatása a II. osztályosok tanulási tevékenységében. In: Magiszter 

16. 3. sz. 50-61. p. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Mikó Attiláné (2018): Játékosítás az alsó tagozatban: Fókuszban a Storyline. In: Toma K., Bednarik L., 

Podlovics É. (szerk.): Iskola a határon. Eger, Líceum, 255-264. p. (Sárospataki pedagógiai füzetek 27.) 

  

http://www.mateh.hu/tehetsegujsag/Tehetsegujsag_2020_2.pdf#page=16
https://epa.oszk.hu/02600/02641/00025/pdf/EPA02641_kepzes_es_gyakorlat_2021_01-02_141-150.pdf
http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2022/nevelestudomany_2022_1_156-157.pdf
https://epa.oszk.hu/01300/01306/00139/pdf/EPA01306_szin_2016_2_75-78.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IpqaRSowSrM&t=23s
https://www.youtube.com/watch?v=_kQEURXxKfE
https://www.youtube.com/watch?v=p42xojyi0I4
https://www.youtube.com/watch?v=vNnTLgA7QIM
https://www.youtube.com/watch?v=NwR179PlQDI&t=7s
https://www.youtube.com/watch?v=QfAzL66QcTU
https://www.youtube.com/watch?v=hy9CSjPXYac
https://www.youtube.com/watch?v=7ttHq5U2gFw
https://www.youtube.com/watch?v=9QFMO0I1h6c&t=798s
https://www.youtube.com/watch?v=bddhB6moN0w
https://epa.oszk.hu/03300/03300/00033/pdf/EPA03300_konyv_es_neveles_2021_1_017-044.pdf
http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2018_3_50-61.pdf


 

Pedagógiai LaPOK 

 

PÉLDÁUL… 

36 

Ének-zene 

Kiss B., Asztalos A. (2021): A gamifikáció szerepe a zeneoktatásban. In: Gyermeknevelés 9. 3. sz. 57-74. 

p. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Szabó Norbert (2018): Zenesziget: játékosítás (gamifikáció) digitális eszközökkel az ének-zene 

oktatásban. In: Gyermeknevelés 6. 2. sz., 97-107. p. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Fizika 

Nógrádi Zs. (2021): Szabadulószoba a fizikaórán - tanteremben és online. In: Fizikai Szemle 71. 6. sz., 

198-203. p. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Földrajz 

Fürjes-Szekeres S.R. (2021): A játékon alapuló (gamifikációs elvű) földrajztanítás-tanulás 

hatékonyságának vizsgálata. In: GeoMetodika 5. 1. sz., 57-70. p. URL: Link  Letöltés ideje: 2022. 08.23. 

Tóbiás K., Boros L. (2022): A földrajzoktatás játékosítása a városszimulátorok által In: GeoMetodika 6. 1. 

sz., 59-72. p. 

URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Tömpe L., Simkó K. (2019): Gamifikáció a földrajzoktatásban. In: Polonyi T., Abari K., Szabó F. (szerk.): 

Innováció az oktatásban. Budapest, Oriold, 309-315. p. 

Varjas J. (et al.) (2021): A Star Wars földrajza - sci-fi alapú oktatóregények lehetőségei a 

földrajztanításban. In: GeoMetodika 5. 3. sz. 75-84. p. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Kémia 

Pesthy S. G. (2021): A játékosítás alkalmazási lehetőségei a kémiaoktatásban. In: Középiskolai Kémiai 

Lapok 48. 4. sz., 310-325. p. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Szakács E.:  Gamifikáció a nyolcadik osztályos kémia tanításában.  In: Polonyi T., Abari K., Szabó F. (szerk.): 

Innováció az oktatásban. Budapest, Oriold, 359-366. p. 

Könyvtárhasználat 

Arany-Nagy Zs. (2019): A gamifikáció mint a könyvtár-pedagógiai munkát segítő módszer. In: 

Tudományos és Műszaki Tájékoztatás 66. 8.sz. 517-533. p. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Dömsödy A. (2019): Társasjátékok a könyvtárhasználat tanításában. In: Módszertani Közlemények 59. 3. 

sz., 24-36. p. 

URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Egri K. (2017): Game on!: gamifikáció alkalmazása a könyvtári informatika oktatásában. In: Könyvtári 

Figyelő 27. ksz., 76-81. p. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Magyar nyelv és irodalom 

Bálint I. Á., Rőmer V., Sütő R. (2020): Fekete Csönd: irodalom-népszerűsítő szabadulószoba. In: 

Tudásmenedzsment 21. 1-2. sz., 328-339. p. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Boronkai D. (2019): Játék-nyelv-gyermekirodalom: a kincskereső módszer alkalmazási lehetőségei a 

gyermekirodalom oktatásában. In: Katedra 26. 5. sz. 12-14. p. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Lengyelné Molnár T., Racsko R., Szűts Z.: A kommunikációs kompetencia fejlesztésének új lehetőségei: 

digitális történetmesélés LEGO® eszközzel. In: Gyermeknevelés 9. 1. sz., 327-339. p. URL: Link Letöltés ideje: 

2022.08.23. 

Vitányi B. (2020): Játékossággal a Z generáció anyanyelvi műveltségéért. In: Ludányi Zs., Jánk I., 

Domonkosi Á. (szerk.): A nyelv perspektívája az oktatásban: Válogatás a PeLiKon2018 oktatásnyelvészeti 

konferencia előadásaiból. Eger: Líceum K. 335-348. p. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Matematika 

Barbarics M. (2019): Gamification, avagy játékosítás matematikaórán. In: Polonyi T., Abari K., Szabó F. 

(szerk.): Innováció az oktatásban. Budapest, Oriold, 335-341. p. 

Nyelvtanítás 

http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/3223/2981
http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/532/429
http://fizikaiszemle.hu/szemle/tartalom/94
https://geometodika.hu/wp-content/uploads/GM_2021_01-1.pdf
https://geometodika.hu/wp-content/uploads/GM_14_2022_01.pdf
https://geometodika.hu/wp-content/uploads/GeoMetodika_13-1.pdf
http://epa.oszk.hu/03000/03004/00029/pdf/EPA03004_kemiai_lapok_2021_04_310-325.pdf
https://tmt.omikk.bme.hu/tmt/article/view/12374/14089
http://acta.bibl.u-szeged.hu/69081/1/modszertani_059_003_024-036.pdf
https://epa.oszk.hu/00100/00143/00347/pdf/EPA00143_konyvtari_figyelo_2017_ksz_076-081.pdf
https://journals.lib.pte.hu/index.php/tm/article/view/3694/3431
https://katedra.sk/Folyoirat/26/05/index.html#p=12
http://ojs.elte.hu/gyermekneveles/article/view/2328/2136
http://real.mtak.hu/119478/1/335_348_Vit%C3%A1nyi.pdf


 

Pedagógiai LaPOK 

 

PÉLDÁUL… 

37 

Abari K., Polonyi T. (2017): A gamifikáció lehetőségei a nyelvtanulásban. In: Digitális tanulás és tanítás. 

Debrecen, Debreceni Egyetemi Kiadó, 159-187. p. 

Abari K., Szabó F., Polonyi T. (2021): HANNA: gamifikált digitális tananyag hátrányos helyzetű tanulók 

nyelvtanulásának segítésére. In: Educatio 30. 2. sz. 317-326. p. URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Cruaud, C. (2018): A játékos keret: Játékosítás egy franciát idegen nyelvként tanuló osztályban. In: 

Polonyi T., Abari K. (szerk.): Pszichológia, pedagógia. Budapest, Oriold, 163-179. p. 

Testnevelés 

Budainé Csepela Y., Czirják Gy. (2018): Értékelés a testnevelésben a gamifikáció jegyében. In: Fejlesztő 

Pedagógia 29. 4-6. sz. 57-72. p. 

Történelem 

Hunyadi-Buzás É. (2021): Az őshazából a Kárpát-medencébe. In: Történelemtanítás Online 12. 3. sz. URL: 

Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

Lénárth Á. (2019): A játékosítás lehetőségei a történelemoktatásban: Egy gamifikációs pedagógiai 

rendszer kísérlete.  In: Kaposi J., Szőke-Milinte E. (szerk.): Pedagógiai változások, a változás pedagógiája. 

Budapest, Pázmány Péter Katolikus Egyetem, 302-324. p. 

Lénárth Á. (2021): Történelemtanítás és játékosítás. In: Történelemtanítás Online 12. 1-2. sz.  

URL: Link Letöltés ideje: 2022.08.23. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A nyomtatott források elérésében segítséget nyújtanak az iskolai könyvtárakban a 

könyvtárostanárok, valamint az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum könyvtárosai! Forduljatok 

hozzájuk bizalommal! 

 

https://akjournals.com/view/journals/2063/30/2/article-p317.xml
https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/hunyadi-buzas-eva-az-oshazabol-a-karpat-medencebe-12-02-12/
https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/05/lenarth-adam-tortenelemtanitas-es-jatekositas-12-01-08/


 

Pedagógiai LaPOK 

 

PÉLDÁUL… 

38 

Játsszunk? Megmondom, ki vagy! 
 

A játék szinte velünk együtt születik. A csecsemő ösztönösen keresi a módját, hogy birtokba vegye a 

körülötte lévő tárgyakat, felfedezze a környezetét, amit már észlel, de még ismeretlen a számára. Ha 

felfedezését siker koronázza, ösztönzőleg hat, hogy újból és újból kipróbálja. A kíváncsiság és a 

sikerből fakadó örömérzés további tettekre indítja. Ez a kíváncsiságból fakadó, spontán végzett 

cselekvés: a játék. 

 

A gyerekek számára az óvodában kitágul a világ, hiszen megsokszorozódnak a lehetőségek, sokféle 

tárgyat bevonhatnak a játékába, csatlakozhatnak másokhoz, új dolgokat fedezhetnek fel. Az óvodában 

azonban már szignifikáns különbség látszik a gyerekek játékában. Vannak tevékenységek, melyekben 

minden gyerek szívesen részt vesz, vannak azonban olyanok is, amelyekből néhányan inkább kimaradnak, 

sőt kifejezetten tartózkodnak tőle. Így derül fény a gyerekek képességeire, személyiségére, érzelmeire. Van, 

aki mindig vezér, katona, főnök akar lenni, mindig irányítani akar. Vannak, akik visszahúzódók, csendesen 

alárendelik magukat társaiknak, esetleg be sem kapcsolódnak a játékba, hanem elvonulnak, magukban 

tevékenykednek. 

 A pedagógus számára a gyerekek játéka gyakorlatilag egy kész diagnosztikai elemzés. Megmutatja, 

hogy a különböző részképességek milyen szinten funkcionálnak náluk, elérik-e az életkoruknak megfelelő 

szintet, és milyen személyiségjegyek jellemzik őket. Itt meg kell állni egy picit, mert a játék fogalma itt 

átértékelődik. Mert mi is a játék? Az oly sokféle definícióban közös elem, hogy önként, spontán 

kezdeményezésre, külső cél nélküli, örömérzés kísérte tevékenység. Amikor a pedagógus meg akar tanítani 

valamit, fejlődést akar elérni, a játéknak külső célja lesz, felkérésre, irányítással fogja a gyerek végezni, nem 

önként vesz részt benne, nem hagyhatja abba, nem léphet ki belőle kedvére, és a végén szembesül az 

eredményével. Az eredmény pedig vagy sarkallja, vagy elcsüggeszti és elveszi a kedvét a további 

részvételtől. Ezt inkább feladatvégzésnek nevezném, amit lehet játékos formában is végezni. 

Amikor szakszolgálatnál dolgoztam, az óvodások fejlesztése komoly felelősséget tett a vállamra. 

Megtapasztaltam ugyanis, hogy a gyerekek, bár játszani jönnek hozzám, már eleve a csökkentértékűség 

érzésével küzdenek. Nem értik, hogy mi a baj velük, miért kell a csoportból kijönni, vizsgálatra menni, és 

fejlesztésre járni. A gyerekek többsége elfogadja ezt a helyzetet, csak általában magába fojtja az érzéseit. 

Szerencsémre volt egy kislány, aki szókimondó módon felhívta a figyelmemet, hogy hová kell fókuszálnom 

ezentúl. Játszottunk, élvezte is a játékot a többiekkel, de aztán csaknem sírva fakadt: „Én sose nyerek? Én 

nem vagyok jó?” Ezután a foglalkozásokra történő felkészülésnél az első szempont már mindig az volt: Kik 

járnak a csoportba? Milyen nehézségeik vannak? Miben ügyesek? Kinek melyik játékban van esélye nyerni? 

Vagyis úgy terveztem a játékokat, hogy mindenki nyerni tudjon, a siker érzésével távozzon! És attól kezdve 

senki nem kérdezte meg, hogy „Én nem vagyok ügyes?”. A kezdeti szorongató érzésük lassan oldódni 

kezdett. 

Az iskolában az elvárásoknak való megfelelés a legnagyobb buktató mind a pedagógus, mind a tanulók 

számára. Hogyan lehet az óvoda és az iskola közé olyan hidat építeni, hogy minden kisgyerek könnyen 

vegye az akadályokat? Mert az indulás sok esetben évekre megpecsételi néhány gyerek sorsát. Az 

extrovertált, kiegyensúlyozott, magabiztos gyerekek könnyen beilleszkednek, a tanulásban hamar elkapják 
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a fonalat. De mi lesz a szorongó, gátlásos gyerekekkel? Hogyan tudja megkönnyíteni az indulást a 

pedagógus, ha még nem ismeri a gyerekeket?  

Mentoromtól, példaképemtől, dr. Károly Sára klinikai pszichológustól tanultam egy gyors és hatékony 

ismerkedési módot. Szeptember közepén, amikor már az osztály kezd összerázódni, az osztályfőnök 

kihirdeti, hogy a következő héten Ki mit tud?-ot játszunk. Mindenki kitalálja, milyen produkciót ad elő, 

otthon felkészül. A Ki mit tud? napján, a pedagógus segítő kollégákkal koordinálja a gyerekek attrakcióit 

és szorgalmasan jegyzetel: Milyen a produkció színvonala? Jól választott, ügyesen csinálta? Vagy önkritika 

nélkül olyan műsorszámot mutatott be, ami nem az erőssége? Vajon mi motiválta, hogy énekeljen, 

táncoljon, tornázzon…? Túlzott magabiztossággal lépett a színpadra vagy félénken, halkan? Esetleg 

igyekezett túllenni az előadásán? Harmonikus a mozgása, beszéde? Sok-sok észrevételt lehet tenni, amit 

aztán a pedagógus fontos információként fel tud használni az oktatás folyamán.  

Szép dolog a játék, de a tanulás során mindenki elé tükröt tart. Akaratlanul is összehasonlítja magát a 

többiekkel, látja, hogy vannak-e nála ügyesebbek, gyorsabbak, és a lemaradással előbb-utóbb szembesül. 

Itt kell tudnia a pedagógusnak megtalálni a kulcsot, ami minden gyerekhez más és más. Eljutottunk a már 

rég elcsépelt differenciáláshoz. Mindenkinek a könyökén jön ki, de néha mégsem értelmezzük jól. Vajon 

miért van az például, hogy az általános iskolások közt a legtöbben testnevelésből buknak meg? Hisz a 

testnevelés csupa játék! Vagy mégse? Bizony vannak olyan tanulók, akik számára a tornaóra a mumus. 

Nem elég ügyesek a talajtornában, a labdajátékokban, ezért nem is szeretnek focizni, kosarazni… De a 

tananyag előírja, és osztályozni is kell. Ismerjük azt a szituációt, amikor két csapatkapitány választ a tanulók 

közül csapatot. Mi zajlik le egy gyerekben, amikor mindig egyedül marad a végén, őt egyik csapat sem 

akarja beválasztani? Aztán fokozódik azzal, hogy a végén a vereségért ő lesz a hibás. Ki szeretne az ő 

helyében lenni? Szabadna-e ilyen módszerrel csapatokat szervezni? Pedig ez is egyfajta játék. Azt hiszem 

egyetért mindenki, hogy az ilyen gyerek inkább két matekórát választana, mint egy testnevelést.  

A játékos feladatvégzés kisebb belső feszültséggel jár, mint a puszta tanulás, de az öröm, a 

felszabadultság mégis elmarad. A pályámon minduntalan tapasztalom, hogy a tanuló mindaddig nem jut 

el a tanulás öröméig, míg démonjaival nem néz szembe, nem küzdi le azokat. Vagyis a pedagógusnak 

helyzetbe kell hozni őt. Erre sokan azt mondják, hogy hiszen a gyerek fél, gátlásai vannak, nem meri 

megmutatni a tudását, nehézségei vannak, így kímélni kezdik. A mai napig találkozom ilyen tanulókkal, de 

tanultam egy varázsmondatot, ami mindig feloldja a teljesítményszorongást. Ha 

pl. megkértem a tanulót, hogy olvasson fel egy szöveget, de ő ki akart lépni a 

feladathelyzetből, hogy: „Nem tudok olvasni.” Én rögtön mondtam, hogy nem is 

kell még tudni. Azért vagyunk itt, hogy megtanuld.” „Hát, ha nem kell, az más!” 

És felolvasta.  

Mint pedagógus a játékot régóta halálosan komolyan veszem, minden játék 

betervezésénél próbálom minden egyes tanuló helyzetébe képzelni magam, 

mindenki számára biztosítva a sikerélményt. Mindig magam előtt látom a 

tanítványaimat teljes valójukban. 

És tudjuk: „Jól, csak a szívével lát az 

ember.” Tehát annyi dolgunk van, 

hogy szeressük őket és higgyünk 

bennük. 

Urbán Erika szakvizsgázott oligofrénpedagógia-

szurdopedagógia szakos gyógypedagógiai tanár, vezető 

szaktanácsadó; Dr Török Béla Óvoda, Általános Iskola, 

Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és Kollégium 
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Villámkártya, Ki vagyok én? és más játékok 

„A legjobb módszer arra, hogy megtanulj valamit, ha szórakozásképpen foglalkozol 
vele.” 

Lia Kim (Dél-koreai táncos, koreográfus) 

 

Amikor vállalkoztam a cikk megírására, azt hittem, könnyű dolgom lesz, hiszen a játékról fogok írni, és 

mi lehet szórakoztatóbb, mint a játék, a játékról való elmélkedés. Gondolataim gyűjtése közben 

megértettem, hogy a játék komoly dolog.  

 

A téma több mint szerteágazó, több felől megközelíthető. Sokan, sokféleképpen írnak és gondolkodnak 

a játékról, sokan, sokféle játékelméletet dolgoztak ki. Ezekkel én nem szeretnék foglalkozni, úgy döntöttem, 

gyakorlati oldalról közelítem meg a témát, és megpróbálom megmutatni – a teljesség igénye nélkül –, 

hogy hogyan jelenik meg tanóráimon a játék. 

Több mint harminc éve tanítom általános iskolában a 

történelem, valamint a magyar nyelv és irodalom 

tantárgyakat. A sok-sok év alatt számtalan módszert 

kipróbáltam annak érdekében, hogy vonzóvá tegyem a 

tanórai munkát, élvezetessé a tanulást. Ezt a lehetőséget 

leginkább a játékban találtam meg. 

Miért fontos a játék? Azért, mert ez a gyermek alapvető 

tevékenysége. A játék élvezetet jelent a gyerekek számára, 

lehetőséget teremt arra, hogy másokkal együttműködjenek, vitázzanak, kutassanak, problémát oldjanak 

meg. A játék lehetőséget ad a szabályok, a határok mértékének szabad próbálgatására, s módot nyújt olyan 

viselkedések kipróbálására is, melyeket a való életben esetleg nem alkalmaznánk. 

A jó játék fejleszti a tanulási képességet, a beszédkészséget, a logikus gondolkodást, a kreativitást és 

mindazokat a képességeket, melyek a sikerhez, az eredményes tanuláshoz, az ismeretelsajátításhoz, a 

szociális kompetenciák fejlődéséhez nélkülözhetetlenek. 

Amióta elkezdtem tanítani, a játék fontos része az óráimnak. Alkalmas számos didaktikai feladat 

megvalósítására. Az óra elején játékok segítségével átismételhetjük az előző órán tanultakat, bevezethetjük 

az új anyagot, közben felkeltjük a tanulók érdeklődését, motiváljuk őket. A játék az óra további részében 

fenntartja a motivációt, a jól megválasztott játék segít az új ismeretek elsajátításában, rendszerezésében, 

rögzítésében. Az óra végén használhatjuk ismétlésre, a tanultak áttekintésére, lazításra, az óra lezárására. 

Fontosnak tartom, hogy ne mindig ugyanazt a játékot játsszuk. Gondosan tervezzük meg, mit, miért, 

hogyan szeretnénk játszani, és mennyi időt szánunk rá. Ne legyen az óra túlzsúfolva játékkal, nem kell 

minden feladatot játékká alakítani. 

A továbbiakban szeretnék néhány olyan általam használt, bevált játékot bemutatni, amelyekhez nem, 

vagy csak minimálisan szükséges valamilyen eszköz. Ezeket nem én találtam ki, kollégáimtól lestem el, 

különböző továbbképzéseken tanultam, vagy egy weboldalon találtam, de sokat csiszoltunk rajtuk közösen 

https://www.citatum.hu/szerzo/Lia_Kim
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a gyerekekkel, illetve variációkat találtunk ki rájuk. A leírt játékok nemcsak magyar- és történelemórákon 

alkalmazhatók, ki-ki adaptálhatja saját tantárgyára. 

 

Szógyűjtő 

Ezt a játékot bemelegítésként szoktam használni. Húsz vonalat húzunk a táblára. (A vonalak száma 

tetszőlegesen változtatható.) Egy tanuló hangosan elkezdi az ABC-t, majd a harmadik-negyedik betű után 

némán folytatja. Egy idő után egy másik diák leállítja. A kapott betűvel kell szavakat mondaniuk a 

gyerekeknek. Kiválaszthatunk egy szófajt, kérhetünk adott témához 

kapcsolódó, vagy adott hosszúságú szavakat. Minden elhangzott 

helyes szó után egy vonalat letörlünk a tábláról. Addig játszunk, 

amíg el nem fogynak a vonalak. 

Játszhatjuk a játékot időre. Az osztálynak adott idő alatt kell 

szavakat gyűjtenie. Ebben az esetben a füzetükbe írnak, aki a 

legtöbb szót gyűjti, nyer.  

         Elektronikus homokóra – időmérő 

https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/ (az oldalon időmérők találhatók) 

 

ABC-lánc variációk 

Egy újabb bemelegítő játék, mely fejleszti a koncentrációt, szókincset. 

a) A gyerekek az ABC soron következő betűjével mondanak egy szót. Például: anya, álom, béka stb. 

Ha valaki nem tud szót mondani, nyugodtan passzolhat. A játék nagyon szórakoztató, ha ritka 

kezdőbetűkhöz érünk. Kijelölhetünk szófajt, fogalomkört stb. 

b) Egy szóval megkezdjük a sort. A következő játékosnak az előző szó utolsó hangjával kezdődő 

szóval kell folytatnia a sorozatot. Például: asztal-lámpa stb. Ezt a variánst játszhatják egyénileg 

úgy, hogy adott idő alatt a füzetükbe írják a szavakat. A leghosszabb sorozatot író diák jutalmat 

kap. 

 

Ki vagyok én? 

Ezt a játékot alkalmazhatjuk az óra végén, a tanultak rögzítésére, összefoglaló órákon ellenőrzésre. A játék 

fejleszti a figyelmet, koncentrációt, gondolkodási képességeket, szóbeli kifejezőkészséget. 

Szükséges eszközök: szókártyák (vagy szócsíkok), sapka, gombostű. 

Hosszabb kartoncsíkokra felírok egy-egy nevet/fogalmat/tárgyat. A szócsíkokat egy dobozba helyezem, 

amiből a kihívott tanuló húz egyet. Fontos, hogy nem láthatja az írást. A szókártyát gombostűvel a sapkára 

tűzöm. A játékot szinte bármilyen tantárgyra lehet alakítani. 

https://www.online-stopwatch.com/classroom-timers/
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A játék variációi: 

a) A tanuló kérdéseket tesz fel, és a többiek válaszaiból kell 

kitalálnia, hogy milyen felirat szerepel a sapkán. Megszabhatjuk, 

hogy eldöntendő vagy kiegészítendő kérdéseket tehet fel. Én az 

utóbbit jobban kedvelem, mert így mindenki felkészültségét 

látom. 

Példa: a szókártyán Baradlay Ödön neve szerepel. Az ő nevét kell 

kitalálnia a játékosnak. 

Lehetséges kérdés: Milyen kapcsolatban állok a Baradlay 

családdal?  

Lehetséges válasz: Az egyik családtag vagy. 

b) Az előkészület hasonló, de nem a sapkát viselő játékos kérdez, hanem a többiek közölnek vele 

tényeket. A játékos felszólítja egy-egy társát, aki tényeket közöl vele a szócsíkon szereplő felirattal 

kapcsolatban. 

Előző példánknál maradva Baradlay Ödön neve szerepel a kártyán.  

Állítás: A regény egyik fontos szereplője vagy.  Támogatod a magyar 

szabadság ügyét és így tovább… 

Kezdetben a tanulók nagyon egyszerű állításokat mondanak, amelyekből 

nagyon gyorsan ki lehet találni a feladványt. Később meg tudják nehezíteni 

a játékos dolgát, egyre bonyolultabb, aprólékosabb állításokat fogalmaznak 

meg. Ekkor válik igazán izgalmassá ez a játék. 

A játék gyorsan a tanulók kedvencévé válik. 

 

Villámkártya A villámkártyák nagyon sokféleképpen használhatók a 

tanítási órákon. Kártyázhatunk az óra elején és segíthetnek összefoglaló, 

rendszerező órákon. Egy változatot szeretnék bemutatni. 

Szükséges eszközök: időmérő, egy pakli kártya, amely kérdéseket-

válaszokat vagy fogalmakat-meghatározásukat, eseményeket-évszámokat 

tartalmaz. A játék során meghatározott időkeret áll a játékosok vagy 

csapatok rendelkezésére. A játékos/csapat folyamatosan húzza a 

kártyalapokat, és igyekszik minél több helyes választ vagy meghatározást 

adni. Cél, hogy adott időn belül minél több helyes válasz/meghatározás 

szülessék. 

Csapatversenyt is szervezhetünk, ebben az esetben a csapatok egymást ellenőrzik, és az idő lejárta után 

váltják egymást. Az a csapat nyer, amelyik a legtöbb helyes megoldást adja.  

Élvezetes lehet, ha a tanulók készítik a kártyákat egy témakör feldolgozása során. 
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Az alábbi programokat szoktam használni villámkártyák készítésére: 

https://www.studystack.com/ 

https://quizlet.com/ 

http://www.kitzkikz.com/flashcards/ 

 

A játékkal motivált gyerekeknek tudunk oldott légkörű, eredményes tanórákat tartani. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takács Istvánné, az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi 

Általános Iskola intézményvezetője, magyar nyelv és irodalom, 

történelem szakos tanár. Mesterpedagógus, szaktanácsadó 

https://www.studystack.com/
https://quizlet.com/
http://www.kitzkikz.com/flashcards/
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A gyermekek megismerésének lehetősége a szabad játékban 

Hogyan játsszunk mi a Halacska csoportban 
 

Óvodapedagógusként kedvenc területem a szabadjáték és szaktanácsadóként is közreműködöm 

ebben a témában szakmai programok, műhelyek vezetésében. A továbbképzéseken a kollégák 

problémafelvetései által inspirálva a szabadjáték néhány kritikus, véleménymegosztó eleméről 

gyűjtöttem össze szakmai gondolataimat, tapasztalataimat. 

 

Változik körülöttünk a világ és ez hat az óvodára is. Felgyorsult az élet, kapkodóbb lett, kevesebb idő 

jut mindenre – hány gyerek kap kevesebbet a szüleiből, mint szeretne, milyen sok a beszédhibás gyerek –

, hogy csak két következményt említsek meg.  

Megváltoztak a gyerekek játékötletei – pl. bankosat is játszanak, e-mail-eznek, sms-t küldenek –, a 

játékeszközei, azok mennyisége. Tudjuk, hogy a szülők néha a mennyiséggel kompenzálják a saját 

lelkiismeretüket, és sorolhatnánk.  

Ezekre a változásokra biztosan reagálnunk kell. Nevelőtestületünk az alapprogrammal egyetértve a 

szabad játékot tartja az óvodáskorú gyerekek legfontosabb tevékenységének. Ezt tükrözi helyi nevelési 

programunk, a Játékvilág óvodai nevelési program.  

Valljuk, hogy a szabad játék az egyik legfontosabb komplex személyiségfejlesztő eszköz, amelyben a 

gyermek szabadon dönthet arról, kivel, mikor, hol, mit játszik. Az óvodapedagógus feltételteremtő szerepe 

a tér, idő, eszköz, élmény, nyugodt, kiegyensúlyozott légkör tekintetében alapvető. A támogató magatartás 

megteremtéséhez pedig a pedagógus szemléletmódja meghatározó: támogat, nem irányít, részt vesz a 

játékban, ha hívják. Játék közben nincs direkt tudásátadás. Az óvodapedagógus minta a játékban, a 

konfliktusok megoldásában, így válhat a játék szabad, feszültségoldó, feltöltő, belső igényt kielégítő 

tevékenységgé a gyermek számára. 

A szabad játék témája kimeríthetetlen, nézzünk meg belőle néhány kisebb szeletet, beszéljünk az 

otthonról hozott játékról, illetve a harci játékokról. 

Kíváncsiak voltunk, hogyan vélekednek erről a fontos kérdésről az óvodapedagógusok, és néhány éve 

kérdőíves felmérést készítettünk a körükben. Bevezetésképpen ebből a kérdőívről szeretnék két kérdést 

most felidézni.  

Fontosnak tartod-e, hogy az otthoni játék folytatódjék az óvodában?  

A válaszok megoszlása: 192 igen, 100 nem, 74 részben.  

Én az igennel válaszolókkal értek egyet, mert, ha nyitott óvoda vagyunk, a szülővel egyenrangú, 

nevelőtársi viszonyt igyekszünk kialakítani, ezt fontosnak valljuk, ebbe a gondolkodásba nehezen 

beilleszthető, hogy „felülről” az óvónő mondja meg, mi a jó, mi az elfogadható.  

Megengeded-e, hogy az otthonról hozott játékszerekkel játszanak az óvodában a gyerekek?  

A válaszok megoszlása:  

242 igen, mert újszerű játékok, színesítik az óvodai játékot, megtanulják elkérni egymástól, 39 nem, mert 

dicsekszik vele, nem megfelelő a játék, agresszív a játékeszköz, 95 is-is beengedi, de megkötéssel. 

Nézzük meg, mi mindenre használják a gyerekek a behozott játékokat, miért jó a gyereknek, ha 

behozhatja a játékát?  

Használhatja arra, hogy játszmázzon a szüleivel, csak akkor indul el, csak akkor veszi fel a ruhát stb. A 

szülők a reggeli rohanásban rendre belecsúsznak ebbe a meccsezésbe.  

Használhatja arra is, hogy barátokat szerezzen, „vegyen” magának a „csili-vili”, vágyott játékeszközökkel, 

de lehet, hogy számára ez nyújtja az otthon melegét, biztonságát, mindenki tudna példát mondani nyúzott, 

húzott állatkákról. Vagy egyszerűen csak tényleg játszani akar vele. Bármit is kezd a játékszerrel a gyerek, 
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az a mi számunkra jelzés a gyerekről, a családról, anélkül, hogy bármit kérdeznénk, mérnénk, vizsgálnánk. 

Ha tiltom a játékok óvodába hozását, ezekről a fontos információkról önként lemondok. Ha tiltom, 

magamat a szülő fölé helyezem, pedig partneri viszonyt szeretnék kialakítani vele.  

Nálunk van egy szabály, egy szokás, szabályrendszerünk része, amit azonnal, az első szülői értekezleten, 

nevelőtársi találkozón elmondunk, tisztázunk. Hozzánk, a csoportba minden gyerek behozhatja a játékát, 

azt, amelyiket akarja, nincs kikötésünk, de neki kell rá vigyáznia. Mi vigyázunk a gyerekre, a gyerek a 

játékára. Ezt persze nemcsak a szülőkkel, a gyerekekkel is megbeszéljük.  

Ennek ellenére sem megy mindig simán minden, pl. előfordult, hogy az egyik szülő feldúltan jött oda 

hozzám, hogy ne engedjem a másik gyereknek a drága játékát behozni, mert akkor az ő gyereke is olyat 

akar, neki pedig erre nincs pénze. Két dolgot tudtam tenni ebben az esetben. Először is meghallgattam a 

szülőt, türelmesen, tudva, hogy a dühe nem nekem szól, hiszen a probléma nem az én problémám, hanem 

az övé. Kiadhatta indulatát, sokszor ez is segít. Másodszor újra elmondtam neki a mi csoportszokásunkat, 

ami szerint nem mi döntünk arról, hogy ki milyen játékot hoz be az óvodába, hanem a gyerekek és a szülők.  

Miért gondolom azt, hogy az óvónőnek, nekem is jó a behozott játék?  

Nagyon hiszek a szabad játék fontosságában, fejlesztő hatásában. Azt gondolom, hogyha a gyerek 

behoz egy játékot, és azzal játszik, nyilván azért teszi, mert belső szükséglete. Nem tilthatom el ettől, nem 

is akarom. Nagyon sokat megtudok a gyerekekről a játékuk megfigyelése alapján, ettől a rengeteg 

információtól nem akarom megfosztani magamat. Ha azért hozza be a játékát, mert ettől érzi magát 

biztonságban, nincs is jogom tiltani. Sokadszorra hivatkozom a szülőkkel, gyerekekkel való 

mellérendeltségi viszony kialakításának fontosságára, most is ezt teszem. Nem hiszek abban, hogy enélkül 

eredményes lehetne pedagógiai munkánk. Ha én döntök arról, hogy mi a helyes játék, viselkedés, érzés, 

nem tanítom meg felelősséget vállalni, nem tanítom meg arra, hogy a tetteinek következményei vannak.  

A játékban kialakuló konfliktusokat alapvetően nem a játékeszközök okozzák. De ha ott a saját játéka, 

akkor arról a gyerek dönthet, hogy nem adja oda a játékát, esetleg egyedül marad vele, vagy kinek adja 

oda, kivel játszik vele. Sokkal inkább fognak egymás játékára figyelni, ha megtapasztalják, hogy a társuk 

csak akkor adja oda a sajátját, ha megbízhat bennük, hogy nem teszik azt tönkre.  

Hozzánk harci eszközöket is be lehet hozni, például kardokat is. Tartozik ehhez is persze megfelelő 

általános kardszabály. Csak azzal lehet kardozni, aki részt vesz a játékban, „civileket molesztálni” tilos. 

Megfelelő szabad helyet kell a játékhoz találni, hogy a többiek játékát ne zavarják.  

Egy nap V. behozta a kardját. Nagyon nem volt kedve másnak odaadni, még a legjobb barátjának sem. 

Odajött hozzám, hogy most mit csináljon. Elmondtam neki, hogy szerintem milyen lehetőségei vannak: 

megosztozik a kardon, és akkor játszik a barátjával, vagy megtartja magának, és akkor játszik egyedül. 

Megkérdeztem tőle, lát-e arra lehetőséget, hogy a játékon való megosztozás nélkül játsszon együtt a 

barátjával? Vívódott, vívódott, majd meghozta a döntését, és a barátját választotta.  

Őszintén megmondom, én se vagyok szent, van, amikor én nem bírom a harci játékot. Akkor azt is 

megmondom a gyerekeknek. Általában időbeli korlátozásban egyezünk meg, mondjuk, még öt percig 

játszhatják. Nem akarok tökéletes óvónő lenni, megelégszem az elég jóval. Azt gondolom, az egyenlő, 

partneri viszonyban az óvónő igényét is figyelembe kell venni. Mindenki annyit és azt vállalja be, amire 

tényleg képes.  

Még néhány tapasztalatomat szeretném elmondani a behozott játékokkal kapcsolatban. Közös bennük, 

hogy mindig meg lehet tudni valamit a gyerekekről.  

Régi gyerekünk volt S. Ami játékot behozott, azonnal eltette a fiókjába, nem adta oda senkinek, nem is 

játszott vele. Ámde bárki más behozott játéka hamarabb a kezében volt, mielőtt az illető köszönésre 

nyitotta volna a száját. S. középső csoportos korára tanulta meg megosztani a játékát.  

Okos, kedves, barátkozó, társakkal játszó kislányunk, L. egyik nap egy plüss cicával érkezett az óvodába. 

Aznap egész nap Bodza cicát dajkálta, féltette, védte, óvta, senki mással nem játszott, nem foglalkozott. 

Nyilván neki aznap erre volt szüksége.  
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Másik kislányunk P. sok, többnyire apró otthoni játékszerrel érkezik minden nap. Ezek váltakoznak, de 

az épp ittlevőkkel hihetetlenül tartalmas, színes játékot játszik, egyedül. Ő nem magányos, akar egyedül 

játszani. Mellesleg tud is.  

Összefoglalásul gondoljuk végig, mi a pedagógiai célunk, milyen embereket akarunk 

nevelni? A mi óvodánkban, és az én csoportomban a magam részéről jól együttműködő, 

kreatív, jól kommunikáló, konfliktusokat hatékonyan megoldó, jól kooperáló, érzelmileg 

biztonságban lévő, magát sok helyzetben kipróbáló magabiztos gyerekeket szeretnék. 

Ehhez a szabad játék szükséges. A szabad játékhoz pedig a gyerekek szabad döntése kell. 

 

Ráczné Gujgiczer Lívia, Fővárosi Önkormányzat Óvodája 

1981 óta óvodapedagógus. Öt évig volt vezető egy minisztériumi, később alapítványi óvodában. 

Egy évet dolgozott az AVKF Szondi utcai gyakorló óvodájában. 2004 óta tagja a Fővárosi 

Önkormányzat Óvodája, sokak által gyakorló óvodaként ismert intézményének, 

nevelőtestületének. Így szinte mindenfajta fenntartású és feladatú óvoda működéséről 

szerezhetett tapasztalatokat. 12 éve munkaközösség vezetőként, és 9 éve helyettesként dolgozik.  

2005-ben szakvizsgázott. Kollégáival az elsők között lett mesterpedagógus, szaktanácsadó 2014-

ben. Kedvenc területeiben, az anyanyelvi nevelés, a drámapedagógia, a szabad játék témákban 

dolgozott ki képzéseket, és ezek megtartásában azóta is szerepet vállal. 
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Interjú Sisa Péternével a Budapest III. Kerületi Bárczi Géza 

Általános Iskola intézményvezetőjével 
 

 

 

Gyakran járunk a Bárczi Géza Általános Iskolába. Bemutatóórákra, szakmai műhelyfoglalkozásokra, 

bázisintézményi programokra, tanulmányi versenyekre. Legyen szó bármilyen szakmai eseményről, soha 

nem távozunk üres kézzel: hozunk korszerű módszertani megoldásokat a tényleg minden egyes diákkal 

megvalósuló differenciáláshoz, ötleteket a tanulók motiválásához, aktív, cselekvő részvételük eléréséhez. A 

gyermekeket értő, és érző pedagógiai szemléletet, az alkotó, közösen gondolkodó, együttműködő 

nevelőközösség jó hangulatát, a szakmai hozzáértés számtalan megnyilvánulásának élményét. 

Arról beszélgettünk az intézmény vezetőjével, Sisa Péternével, mi a siker titka? Melyek azok a tényezők, 

amelyektől itt egyaránt jól érzik magukat a diákok, a nevelőtestület tagjai, a gyakran idelátogató pedagógus 

kollégák. Minek köszönhetők kimagasló szakmai eredményeik? Hogyan tud lendületben maradni a 

nevelőtestület, milyen intézményfejlesztési módszerekkel lehet elérni az innovatív működést? 

Sok pedagógus látogatója van az iskolának, akik tanulni érkeznek Hozzátok. Megnézni a 

mindennapi pedagógiai gyakorlatot, ellesni a korszerű módszertanok fogásait. Hogyan alakult ki az 

iskolában az a mintaszerű differenciáló pedagógiai kultúra, amelynek eszközeivel, módszereivel 

minden gyermek egyénre, személyre szabott támogatást kap a tanítási-tanulási folyamatban? 

Hosszú múltra visszatekintő hagyományokkal rendelkezünk, jelenlegi pedagógiai gyakorlatunk 

folyamatosan kristályosodott a ’80-as évek közepétől. Talán azzal kezdődött, hogy mertük megbontani a 

hagyományos tanórai kereteket, nálunk a tanulási folyamat nem csengőszótól csengőszóig tart. Az SNI, 

BTMN, tehetséges diákok eredményes együttnevelése érdekében rugalmasan kezeljük a szervezeti 

kereteket, a fejlesztő foglalkozások, tehetségszakkörök, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások, 

felzárkóztatások sokféle formája valósul meg. Vannak egyéni fejlesztéseink, kiscsoportos foglalkozásaink, 

bontott csoportos órák vagy akár évfolyamszintű programok. Támogatjuk az egyéni utakat, a tanulói 

sokféleséget. Egyre több olyan programunk van, amely nem az iskolában vagy a tanórán valósul meg. 

Nagyon jók ennek a munkának a személyi feltételei. Fejlesztőpedagógusaink mellett több szaktanárnak is 

van fejlesztő pedagógus végzettsége, és többen tehetségsegítő szakértők. Így az alsó tagozaton minden 

évfolyamnak saját fejlesztő pedagógusa lehet, a felső tagozaton két fejlesztő pedagógus ad tantárgyi 

megsegítést is a tanulóknak.  

Az egyénre szabott, személyre szóló tanulási utak biztosításának, a differenciált fejlesztésnek azonban 

a legfontosabb kulcsa az a szakmai együttműködés, amely megvalósul a mindennapokban a pedagógusok, 

a fejlesztőpedagógusok, a pszichológus, az utazó gyógypedagógusok, a pedagógiai asszisztensek között. 

Napi szintűek az egyeztetések arról, melyik gyereknek hol vannak elakadásai, kit, miben, hogyan szükséges 

támogatni. Minden diák számára készül egyéni fejlesztési terv, amit a kollégák havonta áttekintenek, 

Sisa Péterné, a Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola 

intézményvezetője, magyar-orosz szakos tanár. Közoktatásvezetői szakvizsgával 

rendelkező pedagógus, intézményfejlesztési szaktanácsadó. 1990 óta dolgozik a 

közoktatásban, 2009 óta a Budapest III. Kerületi Bárczi Géza Általános Iskola tanára, 

2014-től az intézmény vezetője. 2022-től a Független Pedagógus Fórum elnöke. 
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frissítenek, aktualizálnak az elért eredmények, a fejlődés alapján. Elégedett vagyok ezen a téren, mert 

tényleg nagyon erős nálunk szakmai szempontból a felzárkóztatás, de a tehetséggondozás is.  

A differenciáló pedagógiai tevékenység ugyanolyan súllyal és minőségben jelenik meg a 

tehetséggondozásban, mint a felzárkóztatásban. Hogyan történik a tehetséges diákok támogatása, 

fejlesztése?  

Egy komplex pedagógiai rendszerben a tehetséggondozást és a felzárkóztatást egységben kezeljük, a 

tanulók délelőtti és délutáni tehetséggondozó foglalkozásai is szerves egységet alkotnak. A 

tehetséggondozást szolgáló foglalkozásokon való részvétel elsősorban önkéntes jelentkezés alapján, 

válogatás nélkül történik, így széles körben nyílik lehetőségünk a tehetség azonosítására. 

Tehetséggondozó tevékenységünk alapján lett iskolánk Tehetségpont, majd ezt követően Akkreditált 

Kiváló Tehetségpont. Négy kiemelt területen valósul meg a tehetséggondozás, ez a matematika, a magyar 

és az angol nyelv, valamint a testnevelés, a sport.  

A matematikára hagyományosan kiemelt figyelmet fordítunk. Első évfolyamtól emelt óraszámban és 

bontott csoportban tanítjuk a matematikát. Felső tagozaton lép be a nívócsoport a tudásszint szerinti 

bontott csoportokkal. Itt történik az egyéni képességfejlesztés, és a versenyekre való felkészítés is. A 

Sakkpalota programját is beépítettük a tanórába a Sakkpalota szakkör mellett, és nagyon jók a 

tapasztalataink, a módszer kiválóan fejleszti a problémamegoldó és a logikus gondolkodást.  

Az anyanyelvi kompetenciák erősítésére alsóban drámapedagógiai foglalkozásokat vezettünk be, 

felsőben a Vadócok színjátszó szakkör működik, a magyar nyelvet és az irodalmat az 5. évfolyamtól 

nívócsoportban is oktatjuk. Az eredmények, a nyelvi kompetenciák fejlődése visszaköszön a tanórákon is. 

Az angolt első osztálytól szakköri szinten, harmadik osztálytól tudásszintenként kialakított csoportokban 

oktatjuk. Az idegen nyelvi versenyekre való felkészítés elsősorban tanórán kívüli tehetséggondozó 

foglalkozásokon történik. Angol nyelvterületre szervezett kirándulásaink kiemelkedők a tehetséggondozás 

terén, a szülők anyagi terheit pályázati forrásból próbáljuk mérsékelni.  

Negyedik területünk a sport. Már az alsóbb évfolyamokon támogatjuk a sportoló tehetségek fejlődését, 

képességeik, adottságaik kibontakoztatását. Kiemelten foglalkozunk a szivacslabda, kézilabda, kosárlabda 

oktatásával, amely sok esetben biztosítja a fejlett mozgáskoordinációval, kellő motivációval, kitartással és 

tehetséggel rendelkező gyerekeknek a kedvtelésből elkezdett játékot a versenysport szintjére emelni. És 

hadd büszkélkedjem azzal, hogy hozzánk jártak a Gyurta-testvérek, Dani és Gergő, de több neves sportoló 

is került ki a Bárczi iskolapadjaiból: Veres Ádám és testvére, Veres Kata sportlövők, Reisinger Zsófi műugró, 

Fekete Anita kajakozó.  

Egy ilyen tudatosan felépített komplex pedagógiai rendszer eredményes működtetése igényli, 

hogy a nevelőtestület képes legyen a folyamatos megújulásra, a korszerű módszerek 

megismerésére, elsajátítására, alkalmazására. Azt látjuk, hogy a Bárcziban mindig vannak 

fejlesztések, keresitek az új lehetőségeket. Hogyan működik ez a gyakorlatban? 

Sok olyan kollégám van, akik kreatívak, lelkesek, mindig új ötletekkel állnak elő. Több éves hagyománya 

van nálunk a belső szakmai műhelyeknek, amelyek az elért eredmények és a fejlesztésre jelölt területek 

mentén jönnek létre. Az újabb módszerek, ötletek először ezekben a fejlesztő csoportokban kerülnek 

megvitatásra, átgondolásra. Legyen szó bármilyen fejlesztésről, a legfőbb szempont mindig a tanulói 

eredményességre gyakorolt hatás vizsgálata. Közösen elfogadott alaptételünk, hogy minden új 

elképzelésnek a tanulási folyamatot kell szolgálnia. Ezért az új ötleteket, módszereket először egy önkéntes 

alapon szerveződő pedagóguscsoport, a fejlesztő csoport szakmai műhelyeken megismeri, és kipróbálja, 

majd a tanulói környezetben is alkalmazásra kerülnek. A visszajelzések alapján történhet módosítás, majd 
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ezt követően nevelőtestületi szinten indul el egy belső tudásmegosztás. A fejlesztő csoport tagjai szakmai 

műhelyeken adják tovább a kipróbált módszereket, pedagógiai eszközöket. Fontos, hogy a nevelőtestület 

mindig kapjon tájékoztatást a célokról, az elért eredményekről és a továbblépés lehetőségeiről. Az elmúlt 

tanévek szakmai műhelyein az aktív tanulás lehetőségeivel és a digitális pedagógia eszközeivel 

foglalkoztunk, ehhez gyűjtjük az újszerű módszertani elemeket, eszközöket. 

Természetesen, nem minden fejlesztésből lesz általános gyakorlat, mert van, ami nem válik be, nem 

terjed el. Fontos az is, hogy komplex folyamatként tekintsünk a fejlesztési törekvéseinkre, és ne azonnali 

eredményeket várjunk, mert lehet, hogy két-három, esetleg több évnek is el kell telnie ahhoz, hogy 

intézményi szintű bevezetésre kerüljön, és a megvalósítás sikeres és eredményes legyen.  

Alkotó, együttműködő, derűs, jó hangulat sugárzik az osztálytermekben, a szakmai műhelyeken. 

Mi a titka ennek a tapintható összetartásnak, jó légkörnek? Mi az intézményvezető szerepe 

mindennek formálásában? 

Nagyon szerencsés vagyok, mert nagyon jól működő iskolát örököltem az előző vezetőktől. Barlai 

Róbertné Kati 20 évig vezette az iskolát. Igyekeztem az ő nyomdokaiba lépni, az ő vezetői szemléletét 

követni. Az intézményi szervezeti kultúrát az elfogadó, támogató légkör jellemzi, a döntéseket együtt 

hozzuk, a problémákat mindig megbeszéljük. A nyílt, őszinte kommunikáció mindig célravezető. 

Szerencsére a vezetőtársaim is hasonló módon gondolkodnak. Úgy érzem, a kollégák jól érzik magukat az 

iskolában, még mindig lelkesek és nagyon elkötelezettek a Bárczi iránt! 

A közösség tagjai segítik egymást, elismerik egymás sikereit. Sok olyan szakmai programunk van, ahol 

a kollégák megbeszélhetik problémáikat, vagy akár töltődhetnek, kikapcsolódhatnak. Az elhivatottság, az 

iskola és az oktatás iránti szeretet észrevehető egy iskolán. Az a vezető tud ma sikeres lenni, aki nem azt 

mondja, hogy „Gyertek utánam!”, hanem azt, hogy „Menjünk együtt!”. A személyes odafordulás, a törődés, 

a figyelem kiemelt jelentőségű. Sokat vagyok a kollégák, a gyerekek között, gyakran látogatom a tanórákat, 

foglalkozásokat, igyekszem minél több tanórán kívüli programon is részt venni. Szakmai műhelyeken, 

megbeszéléseken sokszor előjönnek a pedagógiai problémák, ezekre közösen keressük a megoldásokat, 

és közösen hozunk döntéseket. Kivételesen tehetséges, a nevelés-oktatás iránt elkötelezett kollégáim 

vannak, nagyon büszke vagyok rájuk, és hálás vagyok, hogy egy ilyen közösség vezetője lehetek. 

A tanév során előre tervezetten tartjuk az értekezleteinket havi egy alkalommal. Ezek rövid, operatív 

céllal megvalósuló szakmai megbeszélések. Utána lehetősége van a munkaközösségeknek, szakmai 

munkacsoportoknak megbeszélést tartani adott témában, aktuális feladathoz kapcsolódóan. Az őszi és 

tavaszi nevelési értekezleteink tanítás nélküli munkanapok, ilyenkor igyekszünk olyan szakmai programot 

összeállítani, amelyik igazodik az aktuális pedagógiai célokhoz. Az iskolavezetés nemcsak a szakmai 

programról gondoskodik, hanem a kollégák „vendéglátásáról” is. Ezek az alkalmak jó hangulatú, vidám 

együttlétek, de közben szakmailag is nagyon hasznosak. A karácsonyi időszakban is szervezünk közös 

együttlétet, alkalmazotti karácsonyt, ahová a nyugdíjas kollégáinkat is meghívjuk. A Bárczi Gálán szintén 

együtt van az egész közösség, tanulók, kollégák, sőt rendszeresen fellép a pedagógus-énekkar is! Ez mindig 

igazi színfolt a gálán! A tanév végén nemcsak a szokásos tanulói kirándulások zajlanak, hanem 

hagyományosan június utolsó munkanapján nevelőtestületi kirándulással zárjuk a tanévet.  

Az új kollégáinkat szeretettel fogadjuk, segítjük a beilleszkedésüket, támogatjuk őket szakmailag. 

Szerencsére nem jellemző a fluktuáció, tavaly két kolléga távozott költözés miatt, egy kollégánk 

pályaelhagyó lett. Minden évben sikerül pótolnom a nyugdíjba vonuló kollégákat. A 2022/2023-as tanév 

elején, augusztusban nyolc új kollégát vettem fel. Erre azért vagyok büszke, mert ma, a tanárhiány 

közepette az álláskereső pedagógusok választanak a kínálatból, jellemzően több iskolát is megnéznek, 

tehát egyfajta verseny alakul ki, és a jelek szerint ebben nagyon jó helyezést érünk el évről-évre. 
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Ha kulcsszavakban kellene megfogalmazni, melyek az együttműködő, kiváló szakmai 

eredményeket produkáló szervezeti kultúra megteremtésének tényezői, melyeket emelnéd ki? 

A kollégákkal történő közös célok megfogalmazásának jelentőségét hangsúlyoznám elsőként. Fontos, 

hogy az iskola életét befolyásoló szakmai döntések is a nevelőtestület bevonásával szülessenek meg, 

hiszen így tud majd a közösség elkötelezetten részt venni a megvalósításban. Az elfogadás, a bizalom, a 

másik véleményének figyelembevétele, amit nagyon fontosan tartok a vezető és a kollégák részéről. Nem 

egyszerű dolog, de nélkülözhetetlen, hogy képesek legyünk a nézőpontváltásra, elfogadjuk a másik fél 

szempontját is. Lényeg, hogy közösen keressük a megoldást. Alapvető az is, hogy a hibázást az élet 

természetes velejárójának tekintsük – ezt a nevelési, tanítási folyamatban a gyerekek körében is 

konzekvensen érvényesítjük – mint ahogyan azt is, hogy ha kialakul egy-egy kérdés mentén vita, attól még 

pontosan tudjuk, hogy ez a közös céljainkat nem befolyásolja. Én ezt a szemléletet, gondolkodásmódot itt, 

nálunk Bárczi-hűségnek, Bárczi-szellemiségnek szoktam nevezni.  

A szervezet működését átható emberséget is e tényezőkhöz sorolom, és még egy nagyon fontos 

szempontot említenék, a szemléletet, ami a tanulást nem lezárt folyamatnak tekinti, hanem elfogadja, hogy 

minden változik, ezért mindig szükséges tanulnunk, fejlődnünk. A változásokhoz való rugalmas 

alkalmazkodás, a fejlődés iránti igény a szakmai megújulás feltétele. 

A szakmai megújulásban élen jársz, hiszen vezetői munkád mellett még most is tanulsz, a Szegedi 

Tudományegyetemen Komplex iskolafejlesztés – tanulásmenedzsment mesterfokon mestervezető 

képzést végzed. Mi motivált, hogy beülj az iskolapadba újra és mit nyújtanak tanulmányaid a 

tapasztalt vezető számára?  

Mint minden a világon, az oktatás, az iskola, a tanulási folyamatok is folyamatos változásban vannak. 

Így a vezetői munka is igényli a folyamatos szakmai megújulást. Alapvetően én szeretek tanulni, mindig is 

szerettem az „iskolapadban ülni”. Szeretek új pedagógiai szemléletekkel találkozni, új módszereket, 

kutatási eredményeket megismerni. Érdekel a szervezetfejlesztés, az iskolafejlesztés. Az itt szerzett tudást, 

tapasztalatot, új ismereteket igyekszem beépíteni iskolánk gyakorlatába.  

Intézményfejlesztési szaktanácsadóként milyen problémákkal találkozol, mivel kérnek szakmai 

segítséget a vezető kollégák leggyakrabban? 

Az utóbbi időszakban az intézményvezetőket a kommunikáció és az együttműködés, a konfliktuskezelés 

és a szakmai szervezeti tanulás lehetőségei érdeklik. Szívesen látogatom meg azokat az iskolákat, ahol 

igénylik ezt a fajta szakmai támogatást, de online is lehetőség van szaktanácsadói konzultációra. Legutóbb 

Dömsödön és Szentendrén jártam, úgy érzem, mindkét vezetőnek sikerült valós szakmai segítséget 

nyújtanom. De az Észak-Budapesti Tankerületi Központ és a Váci Tankerületi Központ vezetőinek is 

szervezek szakmai műhelyeket, ahol a vezetők a helyi sajátosságoknak megfelelően együttműködve 

tudnak közös megoldásokat találni az adott problémákra. Mivel iskolánk az Oktatási Hivatal 

bázisintézménye is, a vezetőknek szóló programokat is igyekszünk beépíteni a bázisintézményi 

kínálatunkba. Az ilyen szakmai műhelyekre Budapest és Pest megye különböző iskoláiból érkeznek hozzánk 

vezetők és helyetteseik, ezek az alkalmak nagyszerű lehetőséget nyújtanak tapasztalatcserére, 

jógyakorlatok megosztására.  

Beszélgetésünk végén áruld el, miért a tanári pályát választottad? És visszatekintve, milyen 

meghatározó hatások értek a pályád kezdetén? 

Nagymamám és apai nagynéném is tanítók voltak egy vidéki kisiskolában. Innen jön az iskola szeretete. 

Később az általános iskolában és a gimnáziumban is volt néhány olyan tanárom, akik elvarázsoltak a 

személyiségükkel, így az érettségi után nem volt kérdés, hogy a tanári pályát választom. Az első 
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munkahelyemen, egy budapesti 13. kerületi iskolában remek mentorokat kaptam, és már akkor megtaláltak 

a szakmai lehetőségek. Szaktanárként, osztályfőnökként, DÖK segítő pedagógusként is nagyon élveztem 

a pedagógiai munkát. Vezettem újságíró szakkört, szerveztem felvételi előkészítőket, versenyfelkészítést, 

tehetséggondozó foglalkozásokat. Így indult a pályám, és ma is ezt a hivatást választanám, ma sem 

döntenék másként. Egyébként a családomban többen is ezen a pályán vannak, a húgom is pedagógus, az 

unokabátyám pedig szintén intézményvezető egy vidéki általános iskolában. 

Milyen célkitűzéseid vannak vezetőként a következő évekre? 

Az ember alapvetően nem változik. Azok az értékek, amelyek mentén végzem a munkámat, 

örökérvényűek. Számomra fontos a megbízhatóság, a becsületesség, az őszinteség, a hitelesség. Hiszek az 

összefogásban, a közösség erejében. Hiszem, hogy összefogással, egy elfogadó, támogató közösségben 

könnyebben túl tudunk jutni a nehézségeken. Az utóbbi időszakban még fontosabbá vált számomra a 

bizalom. Bízom a kollégáim, a vezetőtársaim szakértelmében, tudásában, mindenben számíthatok rájuk. 

Jelenleg egy vezetőnek még nagyobb szüksége van empátiára, türelemre, megértésre. Valódi válaszokat 

és megoldásokat kell keresnie a 21. század kihívásaira. A változásokhoz való rugalmas alkalmazkodás pedig 

elengedhetetlen. A következő években célom az, hogy a szűkebb és tágabb környezetemben erősítsem a 

közösségeket, az együttműködéseket: elsősorban az iskolai közösséget - segítsem a tanulókat, a szülőket, 

támogassam a kollégáimat. Felelősséget érzek iskolánk sikerességéért, a nevelő-oktató munkánk 

eredményességéért. Intézményfejlesztési szaktanácsadóként pedig valós, használható szakmai támogatást 

szeretnék nyújtani azoknak az intézményvezető kollégáknak, intézményeknek, akik igénylik ezt a fajta 

szakmai szolgáltatást. 

 

Hálásan megköszönve a beszélgetést, nagyon jó egészséget, és nagyon sok további sikeres Bárczis évet 

kívánunk!  

 

 

 

Herczeg Katalin főosztályvezető és Dömökné Milich Yvette, Budapesti POK 
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Vitázással a tudatosabb polgárokért 
 

A tavaly útjára indult Vitaméta egy gimnazistáknak szóló strukturált vitázás-tanulási versenysorozat. A 

diákok a rendezvények során számos, a mindennapi életük szempontjából is hasznos képességet 

sajátítanak el. Többek közt megtanulják rendszerezni a gondolataikat, meggyőzően felszólalni, kiállni 

magukért, és más nézőpontját megérteni, miközben szélesítik általános műveltségüket is. 

 

Hosszútávú ambíciónk, hogy az ország összes gimnáziumába eljussunk, és valamennyi érdeklődő 

számára lehetővé tegyük az érveléstechnika alapjainak elsajátítását, hogy ezáltal hozzájáruljunk a hazai 

közbeszéd színvonalának növeléséhez. Ehhez a célhoz keresünk olyan tanárokat, akik szívesen lennének a 

strukturált vita és érveléstechnika nagykövetei iskolájukban. 

Kezdetek 

A Vitaméta első évadára 25 különböző iskolából 56 csapat, azaz 112 diák jelentkezett. A tavalyi szezon 

két részből épült fel. A résztvevő diákok először egy 9 alkalomból álló kurzuson vettek részt, majd egy 

kétnapos országos versenyen mérhették össze tudásukat. Mivel kiemelt célunk, hogy minél több 

Budapesten kívüli gimnáziumba is eljussunk, ezért minden szemináriumot duplán tartottunk meg: egyszer 

személyesen a budapesti Fazekas Mihály Gimnáziumban, és egyszer online a vidéki csapatok számára. Az 

online kurzus sikerességét mutatja, hogy az országos verseny második helyezettje a szegedi Radnóti Miklós 

Gimnázium csapata lett. 

A szemináriumokat minden alkalommal egy interaktív 

előadással kezdtük, melyet a Vitaméta oktatói, 

tapasztalt egyetemista vitázók tartottak. Ezt követően 

minden csapat egy saját élő vitán keresztül 

gyakorolhatta az elhangzottakat. Nagyon fontos, hogy 

valamennyi vitát követően azonnali, részletes 

visszajelzést kaptak a résztvevők mind egyéni, mind 

csapatteljesítményükkel kapcsolatban. Ezeket a 

visszajelzéseket a viták bírói, képzett vitázók és a 

Vitaméta által felkészített pedagógusok adták.  

A Vitaméta során nemcsak a strukturált vitázásra tanítjuk 

meg a diákokat, hanem igyekszünk minél több fontos, 

aktuális vagy éppen újszerű témát is körbejárni. A tavalyi évadban többek között szó esett az egységes 

európai hadsereg esetleges bevezetéséről, az iskolák bentlakásossá tételéről, a tömegközlekedés esetleges 

privatizációjáról és arról, hogy igaz-e, hogy a romantikus szerelem az emberi élet beteljesülésének legfőbb 

formája. 

A strukturált vitázás során két oldal csap össze: az adott állítást, tételmondatot támogató, és az azt 

ellenző fél. A Vitaméta a világon legelterjedtebbnek számító, a világbajnokságon is használt „brit 

parlamentáris” lebonyolítási formát követi. Ez a vitázási forma egy igazán fontos aspektusban tér el az 

összes többitől. Itt is két ellentétes oldal vitázik, azonban mind a támogató (az ún. kormány), mind az 

Fotó: Caballero-Séllei Kevin 
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ellenző (az ún. ellenzék) térfélen két-két csapat vesz részt. Ez azt jelenti, hogy a csapatoknak nemcsak az 

ellentétes oldalon állókat kell megcáfolniuk, hanem saját területük kapcsán is meggyőzőbbnek kell lenniük, 

mint a térfelükön lévő másik csapatnak. Ez a formátumbeli csavar rákényszeríti a diákokat arra, hogy ne 

csak a túloldalra figyeljenek, és közben kiegyensúlyozza az esetleg az egyik oldalnak kedvező 

tételmondatok torzító hatását is. 

Az első év tapasztalatai 

A Vitaméta hatását illusztrálandó, érdemes összehasonlítani egy, a második szemináriumon lefolytatott 

vitát az utolsó alkalom egyik vitájával. Az első alkalom alapozása után a második összejövetelen minden 

résztvevő csapat a következő témát járta körül: „Jobb lenne-e olyan világban élni, ahol nem léteznek 

reklámok, avagy a reklámok létezése káros-e a társadalmunkra?” Ez egy úgynevezett hipotetikus 

tételmondat, ezért a vitázóknak nem volt feladata, hogy javaslatokat tegyenek a reklámok kivezetésének 

vagy betiltásának módszerére, csak az elvi kérdést kellett körüljárniuk.  

A „kezdő”, azaz először megszólaló kormánycsapatnak a nyitó és egyben legerősebb érve a 

manipulációról szólt. Rámutattak arra, hogy a cégek profitorientáltak, érdekük minél több terméket eladni, 

ezért reklámjaikat is e szerint, profitvezérelten készítik. Ebből arra következtettek, hogy a vállalatoknak nem 

célja és nem érdeke az adott terméket reálisan bemutatni. A kezdő kormány tehát a reklámok létezését 

morális alapon támadta. Ez a nyitóállítás adta a kormányoldal későbbi megszólalásainak főtengelyét és 

dominálta az egész vitát. A domináns ellenérvet a kezdő ellenzék prezentálta. Ők a reklámok gazdasági 

hasznára helyezték a hangsúlyt. Elmondták, hogy a reklámok ráveszik az embereket a vásárlásra, a pénz 

forgása pedig fellendíti a gazdaságot. Érdekessége volt a vitának, hogy mindkét oldal elfogadta a másik 

főérvét, és azokat nem próbálták cáfolni, hanem helyette azt bizonygatták, hogy a két érvből melyik a 

súlyosabb, melyik a perdöntő. A másik két csapat, azaz a záró kormány és a záró ellenzék nem tudott 

érdemben hozzájárulni a vitához, sajnos nem találtak új, fontos érvet, nem tudtak elrugaszkodni a kezdő 

csapatoktól. Összeségében ígéretes, de még számos fejlesztendő elemet tartalmazó vitát hallottunk.  

Látványos kontrasztot látunk, ha e korábbi vitát a Vitaméta országos döntőjével vetjük össze. Itt a 

tételmondat az iskolában történő 

politizálásról szólt. A kormány 

feladata az volt, hogy ellenezze az 

iskolai politizálást, az ellenzéki 

oldalnak pedig támogatnia 

kellett azt. Már a vita elején 

kiderült, hogy a legfontosabb 

ütközőpont az lesz, hogy melyik 

megközelítés teszi felelősebb 

szavazópolgárokká a felnövekvő 

diákokat.  

A „kezdő” kormány állítása 

szerint egy, a tényszerű alapok átadására fókuszáló oktatásból kikerülő diák reálisabban tudná megítélni, 

hogy – véleménye szerint – milyen pártra vagy irányra van szüksége az országnak. A „kezdő” ellenzék a 

kormány első érvét próbálta cáfolni, és ezzel a sajátját is beemelte a vitába. Szerintük, ha 18 éves korunkig 

csak tényszerű állításokat látunk, akkor nem fogunk tudni jól választani, hiszen a mai világban minden 

Fotó: Caballero-Séllei Kevin 
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politikai hír, minden portál, ahol tájékozódni lehet a politikával kapcsolatban, torzít, nem tényszerű. Így, ha 

nem tanulják meg a diákok kezelni az információforrás mögötti szubjektivitást, akkor nem lesz esélyük 

felelős állampolgárrá válni. Ezzel az érvvel a kezdő ellenzék egyértelműen legyőzte a kezdő kormányt. 

Ezután következett a „záró” kormány, akiknek sikerült egy új aspektussal gazdagítani a vitafolyamatot, és 

ezzel erősíteni az oldalukat. A záró kormány rávilágított arra, hogy ha az iskolában lehet politizálni, akkor 

ez okot adhat diákok kiközösítésére. Ha például egy osztályban van egy azonos politikai meggyőződésű 

kemény mag, akkor az ellentétes véleményen lévő kisebbség könnyen válhat kirekesztetté. Ez pedig 

ahelyett, hogy a politikai közösség egységét alapozná meg, csak szakadékokat kreál. A „záró” ellenzék 

továbbvitte a kezdő ellenzék érveit.  

Végül a bírók a kezdő ellenzéket látták a legmeggyőzőbbnek, és a fontos új aspektus behozatalának 

köszönhetően második helyezett lett a záró kormány. Nagy sikernek tekintjük, hogy minden csapat 

érdemben tett hozzá a vitához. 

Kooperáció a Vitamétával 

A Vitaméta középtávú célja, hogy legalább 50 fővárosi és 100 vidéki 

gimnáziumba eljusson. Ehhez óriási szükségünk van olyan tanárokra, akik 

segítenek akár a toborzásban, akár a képzésben, vagy éppen a viták 

elbírálásában.  

Amennyiben szívesen beszélgetne velünk ezekről a lehetőségekről, a 

weboldalunkon – vitameta.hu és a szervezo@vitameta.hu – keresztül 

tudja felvenni velünk a kapcsolatot. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orbán Gyula János, a Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola 

és Gimnázium 11-es, matematika tagozatos tanulója. Az iskola 

diákönkormányzatának elnöke és a Vitaméta strukturált 

vitarendezvény alapítója és főszervezője. 

 

mailto:szervezo@vitameta.hu


 

Pedagógiai LaPOK 

 

MÉRLEGEN 

55 

2021/2022. tanév végi ESL adatok 
 

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szolgáltatási területén 722 feladatellátási hely rögzítette a 

korai jelző- és pedagógiai támogató informatikai rendszerben a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók összesített statisztikai adatait a 2021/2022. tanévben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az elmúlt tanév végének adataival összevetve megállapítható, hogy idén a tanulók összlétszáma 1457 

fővel, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók száma 1390 fővel csökkent, így az arányuk 2,96%-ról 

2,15%-ra mérséklődött, megtartva az elmúlt évek csökkenő lemorzsolódási tendenciáját.  
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Végh Györgyi, Budapesti POK 
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Bemutatkozik az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium,   

az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
 

Az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium immár 60 éve működő középiskola, ma az Érdi 

Tankerületi Központ tagja. Az intézményben 66 tanár 24 osztályban közel 800 diákot 

oktat négy és nyolc évfolyamos képzési formában. 

 

Az iskola emelt szintű oktatást biztosít angol és német nyelvből, matematikából, biológiából, kémiából 

és humán tagozata is van. Az angol és német nyelv mellett francia és olasz nyelv, szakköri formában latin 

nyelv tanulására van lehetőség.  

A tanulók szaktárgyi és érdeklődési kör szerinti szakkörökön vehetnek részt és bekapcsolódhatnak a 

diákönkormányzat, az iskolai Kodály-vándordíjas Vox Juventutis vegyes kar és a diákszínpad munkájába. A 

testnevelés a természettudományos munkaközösséggel karöltve változatos programokkal (túrák, táborok 

szervezésével) teremti meg a sportolási lehetőségeket.  

A diákszínpadosok nemzeti ünnepeinken színházi élményt nyújtva mutatják be a könyvtár-történelem 

szakos kolléga színdarabjait. Kétévente megszervezésre kerül a Diákgála, ami jótékonysági, művészeti 

fesztivál is. 

Pedagógiai programunkban a rendhagyó tanórák, iskolán kívül megvalósuló élménypedagógiai 

programok, tevékenykedtető projekthetek, drámapedagógiai foglalkozások egyaránt szerepelnek.  

A hozzáadott pedagógiai érték és a kompetenciafejlesztés színvonala magas.  

Az Ökoiskolaként és Madárbarát iskolaként is működő intézmény a természet- és környezetvédelmi 

nevelés terén is több évtizedes hagyományokkal rendelkezik. 

A tehetséggondozás és -fejlesztés az intézmény legfontosabb pedagógiai célkitűzése. Ennek keretében 

segítjük az általánosan vagy egy-egy területen kiemelkedő képességeket mutató diákok munkáját, illetve 

igyekszünk megtalálni minden tanulónál a fejlesztési lehetőségeket. Iskolánk 2021 óta Kiválóan Akkreditált 

Tehetségpont.  

A gimnázium évek óta előkelő helyen szerepel a legjobb középiskolák rangsorában, jelenleg a 23. 

Diákjaink évről évre eredményesen vesznek részt a legnevesebb középiskolai tanulmányi versenyeken 

nemzetközi és országos sikereket elérve. Nyelvvizsgaarányuk 94 %, a felsőfokú továbbtanulási arány pedig 

96%-os. 

Immár 4. alkalommal ismerték el Ezüst Eötvös-díjjal az Érdi VMG közösségének és pedagógusainak 

kimagasló szakmai és pedagógiai tevékenységét. Hozzájárultunk ahhoz, hogy tehetséges és jól felkészült 

hallgatók kezdhették meg tanulmányaikat hazánk legrégebbi, folyamatosan működő egyetemén, az 

Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 

A kiemelkedő szakmai és pedagógiai munkát erősíti, hogy gimnáziumunkban 19 mesterpedagógus és 

egy kutatótanár dolgozik, akik a tanári pálya legkvalifikáltabb, minősített képviselői. 

Több mint húsz éves álom vált valóra, amikor 2017. május 24-én új tornacsarnokot avathattunk az Érdi 

Tankerületi Központ, Érdi Megyei Jogú Város és a Nemzeti Sport Központok támogatásával. Ezen felül 200 
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fős díszterem, előadóterem biztosít igényes, kedvező színhelyet szakmai konferenciák, továbbképzések, 

kulturális rendezvények számára. 

A természettudományos 

közoktatás megújítása az 

Érdi Vörösmarty Mihály 

Gimnázium koordinálásával 

nevű pályázat során 

megvalósult új, modern 

laboratóriumi szárnyban 

2x20 fős, laboratórium áll 

rendelkezésre 

természettudományos 

bemutatóórák vagy tanártovábbképzések számára.  

Szaktanáraink mentorálása mellett több éve végzik tanítási gyakorlatukat iskolánkban az ELTE, a 

Pázmány Péter Katolikus Egyetem, a Károli Gáspár Református Egyetem, a Debreceni Egyetem és a 

Testnevelési Egyetem hallgatói. 

A Pest Megyei Kormányhivatal megbízásából több tárgyból emelt szintű érettségiztetésre kijelölt 

írásbeli és szóbeli vizsgaközpont, javítóközpont vagyunk.   

A Vörösmarty Mihály Gimnázium Alapítvány szakmai programokat, a pedagógiai munka tárgyi 

feltételeit, tantárgypedagógiai kísérleteket, szaktárgyi tanulmányi kirándulásokat, diákcsereprogramokat, 

öntevékeny diákcsoportokat támogat.  

Gimnáziumunk 2017 óta az Oktatási Hivatal Bázisintézménye. Az immár ötödik éve viselt cím 

megtisztelő mind az intézmény vezetése, mind a pedagógusok számára, hiszen a jógyakorlatok átadásával 

tovább fejleszthetjük szakmai tudásunkat. 

A célhoz, hogy ismerjük meg egymás szakmai tevékenységét, jógyakorlatát, szakmai műhelymunka, 

együttműködés, team- és alkotómunka szükséges. További jó lehetőség a tudásmegosztásra a 

mesterprogramok megvalósítása, tervezése. A pedagógusok által kezdeményezett innovációk elsősorban 

a módszertanban és a tanórán kívüli programokban köszönnek vissza, megfelelő támogató tanulási 

környezet, tanulásszervezési eljárások megteremtését eredményezve.  

Az 5 éve tartó, aktív bázisintézményi tevékenységünk során évente 3-6 programot valósítunk meg. Ezek 

többsége a Budapesti POK által kiemelt témakörbe (pl. fenntarthatóság, gamifikáció, intézmény-, 

közösségfejlesztés) illeszkednek, mások a gimnázium specifikumából adódnak. 

A szaktárgyi módszertani repertoár bővítésére, támogatására ajánlottuk az alábbi programjainkat: 

Állásháború vagy állóháború? – Élet a lövészárokban első világháború hadszínterein 2021. Őszi 

Pedagógiai Napok (ŐPN) (Dr. Stencinger Norbert kutatótanár) 

Közösségfejlesztés és játékosítás online applikációkkal a szakórákon 2021. ŐPN  
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„Játszani is engedd!” - Online játékok felhasználása történelemórán 2021. Tavaszi Pedagógiai Napok 

(TPN) (Maróti Zsolt Viktor magyar-történelem szakos tanár) 

 

 

Alternatív értékelési módszerek a magyar irodalom tanításában (Pósch Ibolya magyar szakos 

mesterpedagógus) 

Egy zeneirodalmi téma feldolgozása online óra keretében - A művészeti tárgyakhoz kapcsolódó, a 

művészeti ágak területén történő kompetenciafejlesztés lehetőségei 2020. ŐPN (Hornyák Tamás ének 

szakos mesterpedagógus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A természetvédelmi és környezetvédelmi nevelés módszertani lehetőségei  

az Érdi Vörösmarty Mihály Gimnáziumban 2019.  

ŐPN (Dr. Kállayné Szerényi Júlia és Kitzinger István biológia szakos tanár) 

Rövidfilmek és drámapedagógiai gyakorlatok az osztályfőnöki órákon 2019. ŐPN  

 

Rövidfilmek és drámapedagógiai gyakorlatok az osztályfőnöki órákon 2019. ŐPN  
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Természettudományos oktatás korszerűsítése - élményszerű tanítás, digitalizált tananyagfejlesztés, a 

tananyagfejlesztés módszertana 2017. ŐPN (Ruzsenszki Magdolna munkaközösségvezető, Petrovácz Ilona, 

Varga Zsolt, Csatlós Mária mesterpedagógusok) 

Az iskola versenyképességének növelését célzó sokszínű képzési rendszerünk stratégiai és operatív 

működése, bemutatása (Szilasné Mészáros Judit intézményvezető, vezetői profilú mesterpedagógus) 

Az angol nyelvoktatás területén „Regionális tudásközpont” kialakítása (Török Csabáné innovatív 

profilú mesterpedagógus)  

Idén, 2022 tavaszán, végre az érdeklődők személyes jelenlétével valósulhatott meg programunk, az 

Iskolai ünnepségek a diákszínjátszók bevonásával című drámapedagógiai jógyakorlatunk is Benczéné 

Dizseri Márta mesterpedagógus és Ungvári Zsolt író, történelem szakos tanár közreműködésével. 

Vállaltuk, hogy a pedagógusok érdeklődésére számot tartó témákban, külsős előadók 

közreműködésével is szervezünk programokat. Többször járt nálunk a módszertani napok keretén belül 

Szász Andrea és tartott német nyelvtanároknak workshopot, legutóbb Videók és interaktív anyagok 

használata címen.  

Megszerveztük a Forgassunk filmet! című workshopot is, amelynek egyik érdekessége volt, hogy a 

szervező, Tóth László tanár úr a témában kompetens filmes szakembereket hívott meg, akik érdemben 

megválaszolhatták a gyakorló médiatanárok kérdéseit.  

Teljesen nyílttá tettük, és a pedagógusokon túl a szülők, de még a tanulók részvételére is számítva, 

külsős előadók bevonásával szerveztünk két olyan bázisiskolai programot, melyeket tematikájukból 

kifolyólag nagy érdeklődés övezett: 

Ilyen volt a Gyerekek, szülők, tanárok a digitális térben című programunk, vagy a Szenvedély, 

függőség, szenvedélybetegség - Mit tehetünk szülőként a megelőzésért? Hogyan segítünk jól, ha 

már függő a gyermekünk? elnevezésű bázisprogramunk.  

A tanulás tanítása - interaktív előadás a tanulás támogatásához 2018. ŐPN (Hornung Zsuzsanna 

német szakos pedagógus) 
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Részt vettünk a Budapesti POK felkérésére a Szent Korona Emlékév/Tematikus Nap 7. és 8. 

évfolyamos tanulóknak című szakmai anyag elsajátításában és kipróbálásában is dr. Stencinger Norbert 

kutatótanárunk közreműködésével. 

Hisszük és reméljük, hogy elkötelezett, értékalapú 

neveléssel és oktatással, versenyképes tudást 

biztosító pedagógiával erősítjük a képességek sokrétű 

fejlesztését, a gyermekközpontú pedagógiai tevékenységet és 

a közösséghez tartozás felelősségét. 

  

        

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szilasné Mészáros Judit 
intézményvezető 

 

Nagyné Solti Gabriella 
intézményvezető-helyettes 
bázisintézményi koordinátor 
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Bemutatkozik a Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda,  

az Oktatási Hivatal bázisintézménye 
 

A Pesterzsébeti Kerekerdő Óvoda két tagóvodával működik Budapest XX. kerületének 

kertvárosi részén, zöldövezeti környezetben. A bázisintézményünkben hat 

gyermekcsoport köré tervezzük a játékokban és élményekben gazdag óvodai életet.  

 

Parkosított udvarunkban állandó és mobilizálható mozgásfejlesztő 

játékeszközök állnak a gyermekek rendelkezésére. Az optimális környezeti 

feltételek mellett harmonikus és barátságos légkör jellemzi óvodai 

életünket.  

Nevelőtestületünk tagjai sokoldalúan képzett óvodapedagógusok, 

pedagógiai asszisztensek és szakképzett dajkák. A kompetens 

együttműködés, a kezdeményező-készség, az egységes nevelésfilozófiára való törekvés jellemzi 

közösségünket. GyermekVilág pedagógiai programunk 

alapján nevelő-fejlesztő munkánk hagyományokra épül, 

ugyanakkor fogékonyak vagyunk az új értékekre, 

innovációkra és törekszünk megfelelni a mindenkori 

társadalmi elvárásoknak.  

Óvodai nevelésünket az egészséges életmód szokásainak 

alakítására építjük, melyben a mozgás és a játék mellett a 

lelki egészség, a tehetséggondozás, a mentálhigiéné is 

kiemelt szerepet kap. Az óvodapedagógusok által 

alkalmazott együttműködő kommunikációt segítő 

módszerek hatékonyan támogatják az érzelmi intelligencia 

fejlesztését, segítik a kapcsolatteremtést és a 

közösségépítést az óvodai csoportokban.  

Mindennapjaink része a mesepedagógia, a bábozás és a drámajáték, melyeknek rendkívül erős pozitív 

személyiségfejlesztő hatásuk van. Azt tapasztaltuk, hogy ezekben a tevékenységekben a felnőttek is 

örömmel vesznek részt. A nevelőtestületi, munkatársi értekezleteinket és más szakmai programjainkat is 

szívesen színesítjük játékokkal és vidám feladatokkal. Ezekkel a módszerekkel az óvodapedagógusok a 

szülői értekezleteken is sikert aratnak.  

Mindenek felett hiszünk a játék egyedülálló és vitathatatlan szerepében. Nincsen olyan ismeret és 

műveltségtartalom, ami a játékban ne lenne átadható, nincsen 

olyan képesség és részképesség, mely a játék során ne fejlődne. 

„Többet megtudsz másikról egy óra játék, mint egy év 

beszélgetés alatt.” (Platon)  

Hogy mit gondolnak a gyermekek a játék fontosságáról, azt 

érzékletesen szemlélteti az óvodánkban végzett Gyermeki 

elégedettség mérés interjú részlete: 

Óvodapedagógus kérdése: Miért szeretsz játszani? 

4 éves gyermek: Mert anya is dolgozik. Apa is. Nekem ez a 

dolgozásom.  

5 éves gyermek: Mert amikor hősöset játszunk az udvaron, 

szabad ordítani. 

„Ismerem jól az utat, lám, 

gyere hát ide, megmutatnám: 

amerre a játékok útja, 

arra van az okosság kútja.” 

Mándy Stefánia 
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5,5 éves gyermek: Mert a memoriban mindig én nyerek. 

Óvodánk tagja a „Madárbarát kert” programnak, az 

„Egészségesebb óvodák nemzeti hálózatának” és a 

„Mosolygós Óvoda” láncnak, valamint második éve viseljük a 

„Boldog Óvoda” címet. 

Intézményünk 2017 óta bázisintézmény. Amikor 

megpályáztuk ezt a kitüntető címet, úgy fogalmaztunk, hogy 

az általunk felhalmozott szakmai értékeinket másokkal is 

szeretnénk megosztani. Ugyanakkor a tudásmegosztás során 

mi is gyarapodunk más intézmények pedagógiai 

tapasztalataival. 

Ép testben ép lélek elnevezésű jógyakorlatunk a 

pedagógiai programunkban megfogalmazott egyik kiemelt területre, a mozgástevékenységre épül. A 

mozgásos játékok sok örömöt okoznak a gyermekeknek. Innovációnk lényege 

a minden évben megrendezésre kerülő „Mozgás Napja” névre hallgató 

rendezvényünk, melyre a kerület többi óvodájába járó gyermekeket is 

meghívjuk. Az óvoda épületét és udvarát akadálypályává alakítjuk, minden 

állomáson más és más mozgásos játékkal ismerkednek a gyerekek. Nagy 

hangsúlyt fordítunk arra, hogy a Mozgás Napja mentes legyen a versengéstől, 

egy nagy, közös, élményekkel teli, vidám napként emlékezzen rá minden 

gyerek. Ezt a program jó alkalom a kevéssé ismert régi, mozgásos népi játékok 

felelevenítésére is. Az intézmény költségvetési és pályázati forrásból sokrétű 

eszközkészlettel rendelkezik. A közös, játékos mocorgós napon ezekből is kerül 

a kínálatunkba. A legutóbbi alkalommal a gyeplabda aratta a legnagyobb 

sikert. 

Jógyakorlatunk a tehetséggondozás is. Hitvallásunk szerint minden gyermek tehetséges, ügyes 

valamiben. A tehetségazonosítás során feltérképezzük minden 5-7 éves gyermek erős 

oldalát és fejlesztendő területét és érdeklődési körének megfelelően valamely 

tehetségműhelyünk tagja lesz. Tehetségműhelyeink: Kézműves műhely, Zene Ovi, 

Fürgemanók (mozgás), Báb műhely és a Zöldbékák (természetbúvár). A kiscsoportos 

műhelymunkában problémamegoldó, tevékenységalapú, felfedező tapasztalatszerzés, 

képességfejlesztés az óvodapedagógusok támogató irányításával. 

Varga Ibolya intézményvezető, szakvizsgázott 

óvodapedagógus, közoktatás-vezető, 

innovátor mesterpedagógus, oktatási 

minőségügyi manager, felsőfokú drámajáték-

vezető. Érdeklődési területe a játék és a 

mentálhigiéné. 



 

Pedagógiai LaPOK 

 

ON-LINE TÉR 

64 

 Így látja a világ az oktatás jövőjét, avagy ezt láttam  

a Bett Show-n 
 

A Londonban, 2013 óta az ExCeL London (Exhibition Centre London) kiállítási csarnokban 

megrendezett show a világ több pontján szervezett társrendezvények közül kétségtelenül a 

legnagyobb, leglátogatottabb és legfontosabb olyan szakmai kiállítás, mely az oktatáshoz kapcsolódó 

területekkel foglalkozik. A kiváló előadók által tartott szakmai előadások, oktatástechnológiai 

bemutatók, illetve tanároknak, sőt diákoknak szóló szakmai programok mellett továbbra is jelen 

vannak a világ oktatástechnológiai vállalatai a jól ismert nevektől kezdve egészen a feltörekvő start-

up cégekig. 

 

A Bett vagy a Bett Show (British Educational Training and Technology Show) „őse” az 1985-ben a BESA 

(British Educational Suppliers Association) által szervezett oktatástechnológiai kiállítás volt, amely mára egy 

világméretű komplex rendezvénnyé nőtte ki magát.  

2022-ben – a vírushelyzet okozta 

kényszerszünet után – március 23-25. 

között rendezték meg Londonban a BETT 

Showt, a korábbi évekkel összehasonlítva 

kisebb területen és kevesebb kiállítóval. A 

pandémia természetesen magára a 

kiállításra és annak látogatottságára is 

kedvezőtlen hatást gyakorolt, mindezek 

ellenére az oktatásban érintettek számára 

a kiállításon való részvétel újabb 

impulzusokat adhatott a digitális 

pedagógia új trendjeinek azonosításához, a technológiához köthető 

pedagógiai módszertani ismertek fejlesztéséhez, továbbá 

hozzájárulhatott a nemzetközi kapcsolatrendszer építéséhez és szakmai 

együttműködések kialakításához a releváns területeken tevékenykedő 

cégekkel, szervezetekkel, intézményekkel. Lehetőség nyílt jó gyakorlatok 

gyűjtésére, újabb technológiával támogatott oktatási eszközök 

megismerésére, valamint az internetbiztonsággal kapcsolatos 

megoldások tanulmányozására. Mindezek hozzájárulhattak ahhoz, hogy 

az oktatási intézmények digitális átállásáról, a 21. századi oktatásról 

pontos és hiteles képet alkothassanak a kiállításra látogatók. 

Az idei BETT kiállításon 50 országból közel ötszáz kiállító és 

húszezernél is több látogató jelent meg, az érdeklődők több mint 300 

előadáson tájékozódhattak az oktatás jelenéről és jövőjéről. 2022-ben 

Magyarország újra önálló standdal képviseltette magát a HEPA Magyar Exportfejlesztési Ügynökség 

jóvoltából, ahol többek között olyan kiállítók jelentek meg, mint a Craftbot, a Makerspace Kft., a Judit 

Polgár Method, a PractiWork Zrt., a Redmenta Nonprofit Kft., a Tell Me Kft. és a Webuni Zrt. 

https://en.wikipedia.org/wiki/British_Educational_Suppliers_Association
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A kiállításon a következő trendek voltak megfigyelhetők: 

• A digitális jóllét már korábban is jelen volt a Bett Show-n kiállító cégek 

hitvallásában és szolgáltatásaiban, de idén a korábbi évekhez 

hasonlítva több kiállító célozta meg ezt a területet.         

• Egyre nagyobb teret hódít a mesterséges intelligencia (MI) 

oktatásban történő felhasználása. Több kiállító jelentkezett olyan 

fejlesztéssel, amelyek adaptív tanulástámogató rendszere részben vagy 

teljes egészében az MI alapjain nyugszik. 

• Továbbra is több makerspace jellegű megoldás volt látható a 

kiállításon, vagyis olyan komplex tevékenységen alapuló 

eszközrendszer és módszertan, amely egy térbe szervezi az alkotó 

pedagógiához sorolható tanítási-tanulási és fejlesztési 

tevékenységeket. 

• Szép számban találkozhattunk a robotika és a kódolás eszközeivel, 

azonban a pandémia miatt távolmaradt távolkeleti országok „kütyüarzenálja” hiányzott a 

kiállításról. 

• A STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Math) módszertanához kapcsolódó eszközök 

száma arányaiban nem változott a korábbi évekhez képest. Azonban hiányzott a már megszokott, 

ezeknek az eszközöknek fenntartott STEAM Village terület. 

• A tanulói eszközök között a hibrid laptopok jelentették a slágerterméket, továbbá rengeteg iskolai 

használatra optimalizált laptopot láthattunk, a klasszikus értelemben vett tablet szinte egyáltalán 

nem szerepelt a kínálatban. Sok kiállító érkezett olyan tároló- és töltőszekrényekkel, amelyek 

lehetőséget teremtenek az iskolákban egyre növekvő számban használt digitális eszközök 

biztonságos tárolására és kényelmes töltésére. Idén is több cég állított ki különböző méretű és 

szolgáltatást nyújtó interaktív paneleket. Mára már gyakorlattá vált a panelekhez társított komplex 

szolgáltatások (tartalom, együttműködés és akár LMS szolgáltatás) kínálata is. 

• A korábbi években a virtuális valóság oktatásban történő felhasználása 

sok látogatót vonzott. Idén is számos kiállító termékeit – eszközeit és 

tartalmait – láthattuk a kiállításon. 

• A tartalomfejlesztés területén is találkoztunk olyan kiállítókkal, amelyek 

termékei hagyományosan komoly értéket képviselnek, de több új 

versenyző is ringbe szállt. Külön öröm, hogy két magyar cég – a BOOKR 

Kids és a Mozaik Kiadó – önálló kiállítóként is minőségi 

tartalomszolgáltatással nyűgözte le a látogatókat. 

• Egy oktatástechnológiai kiállításról nem hiányozhat a különleges 

bánásmódot igénylő tanulók, az inkluzív nevelés és oktatás témája sem. 

Számos cég mutatta be erre a területre szánt fejlesztéseit. 

• A játékos tanulás és kompetenciafejlesztés már szinte minden oktatással kapcsolatos eszköz, 

szoftver és alkalmazás használatában tetten érhető. A kiállító cégek fejlesztői nagyban építenek a 

játszva tanulás motiváló hatására, és az általuk létrehozott technológia mellé kínált módszertanba 
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természetes módon ágyazódik be a tanulók egyéni vagy akár versengésre is lehetőséget teremtő 

tevékenysége. A szorosabb értelemben vett játékosítás (gamifikáció), a tanulási és fejlesztési 

tevékenységek és eredmények jutalmazása és komplex nyilvántartása (pl.: pontok 

vagy jelvények gyűjtése) egyre gyakrabban az online tanulástámogató rendszerek 

(LMS) szerves részét képezik. 

A Bett Show honlapján továbbra is elérhetők az idei évhez köthető szakmai 

információk és a kiállítók adatai. Részletesebb, linkeket is tartalmazó összefoglalót 

talál az olvasó az egyes tematikus területekről a cikk mellékletét képező Waklet 

gyűjteményben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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).  

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. 

https://uk.bettshow.com/welcome
https://uk.bettshow.com/bett-2022-highlights
https://wakelet.com/wake/aiUB6iUc233kFis2Pb45M?nw=1
https://wakelet.com/wake/aiUB6iUc233kFis2Pb45M?nw=1
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Minősítési eljárás és munkahelyváltás 
 

„Tisztelt Hivatal! Munkahelyet váltottam augusztusban. Kérem, tájékoztassanak, milyen teendőm van 

folyamatban lévő minősítési eljárásommal kapcsolatban!”   

 

Nyár végén, szeptemberben egyre több hasonló megkeresés érkezik hozzánk pedagógusoktól, akik a 

minősítési tervbe való bekerülést követően munkahelyet váltottak.  

A pedagógusok számára a szeptember hónap gyakran nemcsak az új tanévről, hanem egy új 

munkahelyről is szól, azonban a folyamatban lévő minősítési és tanfelügyeleti eljárásokról sem szabad 

ilyenkor megfeledkezni. Mi a teendő? Ki az, akinek szükséges jelezni a változást a Hivatal felé? E témával 

kapcsolatos információkat osztjuk meg az Olvasókkal. 

1. Minősítési eljárásba bekerült pedagógus munkahelyváltása 

Tájékozódási lehetőségek:  

-  A pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. 

törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. (VIII. 30.) Korm. 

rendelet. 

- Pedagógusminősítésre felkészítő felkészítéseinken való részvétel során (kérdéseit a felkészítésen 

felteheti; a felkészítéseken szeptember 22-ig lehet részt venni a meghirdetett időpontokban). 

- Telefonon vagy e-mail-ben a Budapesti POK-kal történő kapcsolatfelvétel keretében. 

Mivel minden helyzet egyedi, mindenképp érdemes az illetékes Pedagógiai Oktatási Központot (jelen 

esetben bennünket) megkeresni.  

Teendő nem kötelező eljárás esetén 

Amennyiben „nem kötelező eljárásban” szerepel, és szeretné a minősítési eljárást lefolytatni az új 

munkahelyén, jelezze a Hivatal felé hiteles (aláírt) nyilatkozat megküldésével. Amennyiben a munkaköre 

és/ vagy tanított tantárgya is megváltozott, a nyilatkozatban ezt is jeleznie kell. A Hivatal a jelentkezési 

adatokat módosítja, és – ha a portfóliófelülete már lezárult – megnyitja a portfóliót 

szerkesztésre/módosításra. Amennyiben a 2023. évi eljárásban szerepel, a felülete még nyitva van, ezért a 

feltöltést a módosított adatoknak megfelelően kell véglegesítenie a feltöltési határidő végéig, 2022. 

november 25-ig. 

Fontos, hogy ne felejtse el a jelzést időben megtenni: amennyiben 3 hónapon belül elhelyezkedik, a 

jelzést a jogviszony létesítését követő 15 napon küldje meg e-mail-ben. Amennyiben pedig a határidőből 

kicsúszna, fontos, hogy mielőbb pótolja azt. 

Meglehet, hogy eljárását nem szeretné folytatni: azonban hiába szűnik meg a jogviszonya, az eljárása 

automatikusan nem szűnik meg, tehát ezt is érdemes jelezni a Hivatal felé. Mindig olvassa el a Hivataltól 

érkező tájékoztatásokat: a portfóliófeltöltéssel, előrehaladással kapcsolatban figyelmeztető leveleket 

küldünk a felületre be nem lépő pedagógusoknak.   
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Fontos, hogy az érintett intézmények rögzítsék a KIR-ben a jogviszonyváltást, az eljárással kapcsolatos 

módosítások csak ezt követően végezhetők el.  

Teendő kötelező eljárás esetén 

Amennyiben Önre nézve kötelező a minősítési eljárásban való részvétel, minősítése új intézményében 

folytatódik (kivéve, ha az eljárás valamilyen okból nem folytatható, pl. a gyakornoki idő vége a 

jogviszonyváltást követően úgy módosul, hogy az adott évi eljárásban való részvételnek már nem felel 

meg). 

Kötelező eljárás esetén a jelzést (jogviszony megszűnése vagy létesítése) alapvetően az intézménytől – 

a korábbitól és a jelenlegitől – várja a Hivatal (aláírt, lepecsételt, szkennelt nyilatkozat formájában), 

ugyanakkor Ön is jelezheti ezt. Ebben az esetben a jelzés alapján felvesszük a kapcsolatot intézményével, 

hivatalos útra tereljük ügyét, és az ügyintézéshez szükséges dokumentumot bekérjük. 

 

2. Tanfelügyeleti eljárásba bekerült pedagógus munkahelyváltása 

Mivel a tanfelügyeleti eljárások tavasszal indultak újra, nem meglepő módon erről 

gyakrabban megfeledkeznek a pedagógusok. Az eljárás törlését a jogviszony váltása 

szintén nem egyértelműen eredményezi, mindenképp érdemes, sőt szükséges a jelzést 

a POK felé megtenni.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szegfű Márta, Budapesti POK 
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Tematikus gamifikáció: klímajátékok az oktatásban 
 

A Klímapolitikai Intézet honlapján egy 2021. május 28-ai dátummal közzétett elemzést olvashatunk, 

melyben a szerző, Kovács-Magosi Orsolya arról ír, hogyan érhető el paradigmaváltás a 

klímakommunikációban környezetvédelmi játékok segítségével. 

 

Napjaink egyik központi témája a klímaválság. Hatalmas erdőtüzek, aszály, melegrekordok, olvadó 

gleccserek, emelkedő tengerszint figyelmeztet minket arra, hogy baj van. Évek óta érkeznek a vészjelzések, 

az emberek többsége mégis figyelmen kívül hagyja ezeket. S nem csak a figyelmen kívül hagyásról van 

szó: sokan gondolják úgy, hogyha a többiek úgysem tesznek semmit, nekik sem érdemes, hiszen hogyan 

segíthetne egyetlen ember a klímaválságon?  

Annak ellenére, hogy a fiatal generáció számára a klímaváltozás kérdése jelenti a legfontosabb 

társadalmi ügyet, náluk sem jelenik meg életvitelszerűen, egyértelmű tettekben ez a nagyfokú érdeklődés. 

Kovács-Magosi Orsolya, a Klímapolitikai Intézet munkatársa Kutatás: klímaharc helyett klímajáték? c. 

cikkében megemlíti azt is, hogy az európai fiatalok számára a klímakérdés még olyan, az idősebb 

generációk nagy részét általánosan foglalkoztató, szélsőséges érzelmeket kiváltani képes kérdéseknél is 

fontosabb, mint a rasszizmus, a szexizmus és a szegénység.  

Ha e fiatal generációnak ennyire fontos a klímatudatos élet, mégis 

mit lehetne tenni elköteleződésük növeléséért?  

Kovács-Magosi Orsolya szerint nemcsak a megfelelő üzenetátadás 

fontos, ezt megelőzően el kell érni az Y, Z generációkat, valamint 

megtalálni a hozzájuk vezető elérési utakat. Ez utóbbihoz az egyik 

legjobb módszer lehet a játékokon keresztül történő kommunikáció, 

ehhez azonban nem árt tudatosan mozogni a digitális térben. Az 

idősebb generáció felelőssége lehet saját digitális tudásuk elmélyítése, hogy aztán a játékokon keresztül 

átadhassák az üzenetet.  

Mivel a homo ludens, azaz a játékos ember (Huizinga 1938; 1990) a játékon keresztül teremt kultúrát, 

nem csodálkozhatunk azon, hogy a játékok olyan területekre is betörtek, ahol sokan motivációhiánnyal 

küszködnek – ilyen terület például a tanulás.  

A klímaváltozás összetett kérdés, így arról tanulni sem mindenkinek motiváló, s az sem egyszerűsíti a 

fiatalok helyzetét, hogy sokszor ellentmondásos üzenetek jutnak el hozzájuk, így aztán valóban nehéz „jól 

cselekedni”. Hovatovább az emberek – a jelenség természetéből adódóan – nem érzékelnek 

„klímaproblémákat” életükben, hiszen a következmények nem egyik napról a másikra jelentkeznek, így a 

személyes tapasztalat sem motiválja őket cselekvésre.  

Mit lehet hát tenni a változás elősegítése érdekében?  

Először is érdemes „jól beszélni” a fiatalokhoz, azaz megváltoztatni a kommunikáció módját. Ha 

általánosságban beszélünk valamiről, kevésbé megragadhatók a következmények, mintha konkrétumokat 

szemléltetünk. Beszélhetünk például a fiatalokkal arról, hogy mi történne, ha nem lenne többé tartós 

havazás.  

Ezenfelül fontos megemlítenünk, hogy a mai fiatal generáció (szokás őket digitális bennszülötteknek is 

nevezni) már „beleszületett” az internet világába, így könnyen elérhető netes felületeken, melyeken 

rengeteg játékot találunk mind környezetvédelmi, mind egyéb témában.  

A játékok fajtái kapcsán beszélhetünk általános társasjátékokról, digitális játékokról (számítógépen vagy 

egyéb elektrotechnikai eszközökön) és online játékokról. Ezen technológiák segítségével a klímaváltozás a 

„A játék iránti szeretet egyidős 

az emberiséggel, maga a 

gamifikáció kifejezés nem több 

mint tíz éves múltra tekint 

vissza.” 
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jelenben még nem tapasztalt következményei vizualizálhatók, ahol a játékos a saját szemével láthatja 

döntései és cselekedeti hatását. 

A gamifikáció megközelítése szerint sosem maga a játék a lényeg, sokkal inkább a játékhoz kötődő cél 

a fontos. A játék szerepe mindössze abban áll, hogy egyfajta ösztönzőként, vagyis motivációs tényezőként 

szolgáljon, és fokozza a tudatosság mértékét adott kérdés irányába (Rajanen&Rajanen, 2019). Minél jobb 

eredményeket ér el valaki a játék során, annál ösztönzöttebb, hogy többet és többet tegyen célja elérése 

érdekében. 

A játék ráadásul – az aktív kísérletezésnek és a vizuális reprezentációk befogadásának köszönhetően – 

gyakran flow-élményt szolgáltat a játékos számára. A flow alatt számos érzelmi terület aktivizálódik az agy 

bizonyos központjaiban. Ez az összpontosult figyelem fejleszti a játékos észlelési képességét, pozitív 

érzelmeket szabadít fel benne, ami hosszútávon a cselekedeteiben is visszatükröződik. A fiatal játékos tehát 

szórakoztatva sajátít el információkat, hasznos tudást a témában, s kézzelfogható ismeretei birtokában már 

jóval könnyebben cselekszik aktívan, felelősségteljesen.  

A „környezetvédelmi játékok” tárháza egyébként igen sokszínű: a vízhiánytól kezdve, az erdőkön át, a 

kőolaj kitermeléséig sok problémát felölelnek.  

Nézzünk most néhány konkrét példát!  

Climate Kids – Ebben a játékban a fiatalok a tengerek és óceánok 

élővilágáról tanulhatnak úgy, hogy egy virtuális tengeralattjáróban 

ülve különböző feladatokat kell 

végrehajtaniuk.  

World Rescue – A játék társadalmi oldalról jeleníti meg a 

klímaváltozást: a játékosok minden kontinensen egy hős szerepébe 

bújhatnak és így teljesítenek küldetéseket. (A játék grafikája alaposan 

kidolgozott és számos hasznos információt tartalmaz az adott régióra 

vonatkozóan.) 

Compocity szolgáltatás (magyar 

fejlesztés) – Egy olyan ökorobot, amely irodai közegben is el tudja végezni a 

komposztálást. A termékhez kapcsolódó applikációban a felhasználó végig 

kísérheti a komposztálás folyamatát, pontokat gyűjthet, amiket felajánlhat egy 

konkrét cél elérésére. 

A mai fiatalok könnyen belegabalyodhatnak az internet 

információáradatába – zárja sorait a szerző –, így érdemes kapaszkodókat 

biztosítani számukra. „Meg kell találni azokat a módszereket és csatornákat, melyek a fiatalok nyelvén, az ő 

képességeikhez és érdeklődésükhöz igazodva mutatnak rá arra, mi a fontos ismeret és mi a haszontalan 

tudás. A játékok világa, a gamifikáció olyan lehetőség, amellyel a klímaváltozás és az ahhoz hasonló, az 

egész emberiség jövőjét meghatározó ügyek felkarolhatók és közelebb vihetők a fiatalabb nemzedékekhez.”     

Felhasznált irodalom:  

Kovács-Magosi Orsolya, Kutatás: klímaharc helyett klímajáték? https://klimapolitikaiintezet.hu/elemzes/kutatas-

klimaharc-helyett-klimajatek. Letöltés dátuma: 2022.09.20.  

National Geographic, Klímaválság https://ng.24.hu/magazin/2022/01/05/klimavalsag/. Letöltés dátuma: 2022.09.20. 

Ladányi Ágnes, Budapesti POK 

https://klimapolitikaiintezet.hu/elemzes/kutatas-klimaharc-helyett-klimajatek
https://klimapolitikaiintezet.hu/elemzes/kutatas-klimaharc-helyett-klimajatek
https://ng.24.hu/magazin/2022/01/05/klimavalsag/
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Pályázati felhívások 

„Ecsetes, bringás remekek” 

A Technológiai és Ipari Minisztérium és a Belügyminisztérium Európa legnagyobb közlekedéssel 

összefüggő környezetvédelmi kampányához csatlakozva „Ecsetes, bringás remekek” címmel rajz‐, fotó‐ 

és kreatív pályázatot hirdet. A pályázók által beküldött rajz, fotó, illetve kreatív alkotások bemutathatják a 

mindennapi bringázás előnyeit, környezet‐, természet- és klímabarát jellegét, megjeleníthetnek kerékpáros 

családi és közösségi túraemlékeket, ábrázolhatják kedvenc kétkerekű járgányukat. 

Pályázati határidő: 2022. szeptember 30.  

*** 

Erasmus-akkreditáció a felnőtt tanulási szektorban (KA120-ADU) 

Az Erasmus akkreditációra sikeresen pályázók az akkreditáció érvényességi ideje alatt saját 

szektorukban egyszerűsített módon juthatnak pénzügyi támogatáshoz a mobilitási pályázati kategórián 

(KA1) belül. A pályázásra kizárólag intézmények/szervezetek jogosultak. A felnőtt tanulási szektorban ezek 

lehetnek a felnőttkori tanulás területén működő köz- vagy magánintézmények/szervezetek, illetve a 

munkaerőpiacon vagy az oktatás, képzés és ifjúság területén aktív köz- vagy magánintézmények. 

A pályázatok benyújtásának határideje: 2022. október 19. déli 12:00 óra. 

*** 

Üzenet a jövőnek  

A pályázat arra hívja az osztályközösségeket, hogy elmeséljék azokat a tanulságos történeteket, 

meghatározó élményeket, bevált szokásokat, amelyek például szolgálhatnak az utánuk következő 

osztályoknak.  

Pályázati határidő: 2022. október 28.   

*** 

Klímavédelmi pályázat diákoknak  

A „Mit tehetünk közösen – helyi klímastratégia és szemléletformálás” nevet viselő pályázat célja a 

szemléletformálás, valamint a gyermekek klímatudatosságának erősítése.  

Jelentkezési határidő: 2022. október 31.  

*** 

Neumann János és a jövő  

Neumann János (John von Neumann) matematikai életművével számos tudományterületre – 

informatika, atomfizika, játékelmélet, közgazdaságtan, numerikus meteorológia – nagy hatást gyakorolt. 

Sokan a XX. század legfontosabb, jövőformáló tudósának tartják. A modern számítógépek működési 

elveinek leírása miatt a magyar közgondolkodás „a számítógép atyjának” tartja. 

A kreatív pályázat célja, hogy életszerűbben, frissebben mutassa be és hozza „emberközelbe” örök 

kortársunkat, Neumann Jánost az utókornak. A szervezők olyan műveket várnak, amelyek szereplője 

Neumann vagy ő a szereplők, a szituáció inspirálója. 

Jelentkezési határidő: 2022. december 5.  

 
Összeállította: Ladányi Ágnes, Budapesti POK 

 

https://www.kti.hu/emh-palyazat/
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_a_felnott_tanulasi_szektorban/erasmus-akkreditacio-a-felnott-tanulasi-szektorban-ka120-adu
https://szentistvanintezet.hu/uzenet-a-jovonek-palyazat
https://www.budapest13.hu/2022/09/09/klimavedelmi-palyazat-keruleti-diakoknak/
https://njszt.hu/hu/news/2022-05-19/tulelhetjuk-e-technikat-neumann-janos-es-jovo
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 Hasznos tudnivalók a tanév indításához 
 

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet több ponton új, a korábbi tanévekben megszokottól eltérő 

elemeket is tartalmaz. Cikkünkben a tanév elején azzal kívánjuk segíteni a köznevelési intézmények 

és intézményvezetők munkáját, hogy ezekre felhívjuk az olvasók figyelmét olyan módon, hogy közben 

rámutatunk tágabb összefüggésekre is, utalunk néhány hasznos tudnivalóra, az intézményi munkát 

esetlegesen érintő változásra. 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt) értelmében a nevelési év 

az óvodában 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig tartó időszak, a tanév az iskolában, 

kollégiumban 2022. szeptember 1-jétől 2023. augusztus 31-éig tartó időszak, míg a tanítási év az 

iskolában 2022. szeptember 1-jétől 2023. június 15-ig tartó szorgalmi időszak, az érettségi és a szakmai, 

képesítő vizsga évét kivéve. (Nkt. 4. § 19., 30., 31. pontok) 

A tanév és a tanítási év fogalma közötti különbségtétel lényeges: mint azt már több alkalommal, így 

például a tanügyigazgatási konzultációk során vagy e-mailen feltett kérdésekre adott válaszainkban is 

hangsúlyoztuk, fő szabályként a tanítási év lezárását szolgáló osztályozó vizsgát a 2022/2023. tanévben 

2023. június 15-ig kell megszervezni azokon az évfolyamokon, amelyeken június 15. az utolsó tanítási nap. 

[A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 

20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 64. § (3)] 

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet értelmében pedig az iskola utolsó, 

befejező évfolyamán vagy befejező szakképzési évfolyamán az utolsó tanítási nap 

a) középfokú iskolákban 2023. május 4., 

b) a két évfolyamos részszakmára való felkészítést folytató szakiskolákban 2023. május 31. 

A Magyar Közlöny 2022. június 30-i 106. számában jelent meg az egyes kormányrendeleteknek a 

kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő módosításáról szóló 238/2022. (VI. 30.) Korm. rendelet. 

2022. július 1-jével hatályba léptek az ebben szereplő rendelkezések, amelyek közül a köznevelést érintő 

jogszabályok nagy része a kormányzati szerkezetátalakítással összefüggő technikai módosítás. 

Egy példa az említett Kormányrendeletből: 

9. Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

módosítása 

10. § Az érettségi vizsga vizsgaszabályzatának kiadásáról szóló 100/1997. (VI. 13.) Korm. rendelet 

a) 5/A. §-ában az „az oktatásért felelős miniszter” szövegrész helyébe az „a köznevelésért 

felelős miniszter” szöveg, 

b) 18/A. § (2) bekezdésében a „szakképesítésért” szövegrész helyébe a „szakképzésért” 

szöveg lép. 

 

A tanév, a tanítási év, a rendkívüli szünet, a tanítás nélküli munkanapok 

Az Nkt. a 30. § (3) bekezdésében rögzíti, hogy a fenntartó egyetértésével az iskola igazgatója – az 

elmaradt heti pihenőnapok igénybevételének biztosítása nélkül is – elrendelheti a hat tanítási napból álló 

tanítási hét megszervezését, valamint a tanuló heti kötelező óraszámát meghaladó tanítás megszervezését, 
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ha a rendkívüli tanítási szünet miatt az előírt követelmények átadását, elsajátítását nem lehet megoldani. 

A szabályozás szempontjából lényeges, hogy az erről való rendelkezés a fenntartó egyetértését írja elő, 

ennek hiányában tehát a hat tanítási napból álló tanítási hetet az intézményvezető nem szervezheti meg. 

Az Nkt. a 30. § (5) bekezdése tartalmazza a tantermen kívüli digitális munkarendet és a rendkívüli 

szünetet is. Ha az iskola ellenőrzési körén kívül eső elháríthatatlan ok miatt az iskola működtetése nem 

lehetséges, az iskola igazgatójának jelzése alapján a köznevelésért felelős miniszter az érintett iskolában, 

feladatellátási helyen, évfolyamon vagy osztályban határozott időre tantermen kívüli, digitális munkarendet 

rendelhet el. 

Ha rendkívüli időjárás, járvány, természeti csapás vagy más elháríthatatlan ok miatt a nevelési-

oktatási intézmény működtetése nem lehetséges, 

a) az intézményre kiterjedő veszélyhelyzet esetében az intézményvezető, 

b) a településre kiterjedő veszélyhelyzet esetében a jegyző a fenntartó egyidejű értesítése mellett, 

c) a megyére, fővárosra kiterjedő veszélyhelyzet esetében a hivatal 

rendkívüli szünetet rendel el. 

A rendkívüli szünet elrendelése esetén hivatal alatt az Oktatási Hivatalt kell érteni. 

A 2022/2023. tanév rendjéről szóló 22/2022. (VII.29.) BM rendelet pedig ezzel összefüggésben kimondja, 

hogy a tanítási év lezárásának, a tanuló minősítésének, a magasabb évfolyamra lépésnek nem akadálya, ha 

az iskola a rendkívüli tanítási szünet elrendelése miatt kieső tanítási napokat az Nkt. 30. § (3) bekezdésében 

meghatározottak szerint nem tudja teljes egészében pótolni. Az iskola indokolt esetben gondoskodik az 

elmaradt tananyag 2023/2024. tanítási évben történő feldolgozásáról. 

Változott a tanítás nélküli munkanapokkal kapcsolatos rendelkezés is, és a korábbiaktól eltérően kitér 

az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatra is. 

A tanítási évben – a tanítási napokon felül – a nevelőtestület a tanév helyi rendjében meghatározott 

pedagógiai célra 

az általános iskolában négy, 

a fejlesztő nevelést-oktatást végző iskolában négy, 

az alapfokú művészeti iskolában négy, 

az utazó gyógypedagógusi, utazó konduktori hálózatban négy, 

a nappali oktatás munkarendje szerint működő gimnáziumban hét, 

szakiskolában és készségfejlesztő iskolában hét, 

a szakgimnáziumban nyolc 

munkanapot tanítás nélküli munkanapként használhat fel, amelyből – az utazó gyógypedagógusi, utazó 

konduktori hálózat kivételével – egy tanítás nélküli munkanap programjáról – a nevelőtestület 

véleményének kikérésével – az iskolai diákönkormányzat jogosult dönteni, egy tanítás nélküli munkanap 

kizárólag pályaorientációs célra használható fel. 

Az óvodai nevelés nélküli munkanapok az óvodai nevelési év helyi rendjében kerülnek meghatározásra, 

az iskolai tanítás nélküli munkanapok időpontja, felhasználása (munkaterv) pedig az iskolai, kollégiumi 

tanév helyi rendjében.  

Mint ismeretes, az óvodai nevelés nélküli munkanapok, a kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapok 

száma egy nevelési évben vagy egy tanítási évben az öt napot nem haladhatja meg. Az iskolában a tanév 
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rendjéről szóló miniszteri rendelet határozza meg a tanítás nélküli munkanapok számát. A tanítás nélküli 

munkanapok számát az iskola igazgatója a fenntartó egyetértésével megnövelheti abban az esetben, ha 

az iskola az Nkt. 30. § (2)–(3) bekezdéseiben meghatározottak megtartásával az ehhez szükséges időt 

megteremti. 

Ugyanakkor az óvodai nevelés nélküli munkanapon, az iskolai tanítás nélküli munkanapon és a 

kollégiumi foglalkozás nélküli munkanapon – a szülő igénye esetén – az intézmény ellátja a gyermek vagy 

kiskorú tanuló felügyeletét. [A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények 

névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 3. § (2), (5)-(6)] 

A nevelőtestületi értekezleten elvégzendő elemzések 

A nevelőtestületi értekezleten elvégzendő elemzések egy bizonyos részét a tanév rendjéről szóló 

miniszteri rendelet tartalmazza, míg 2020-tól egy másik része átkerült a 20/2012. (VIII.31.) EMMI rendeletbe 

(amely korábban szokványosan szintén a tanév rendje rendeletekben szerepelt) a nagyobb nyomaték 

kedvéért, és amiatt is, mert ez minden tanévben elvégzendő feladat. Ez utóbbiról sem szabad azonban 

megfeledkezni! 

Az első félév és tanítási év utolsó napját (a középiskolában a május-júniusi szóbeli érettségi 

vizsgaidőszak utolsó napját) követő tizenöt napon belül az iskolák a nevelőtestületi értekezleten elvégzik 

a pedagógiai munka elemzését, értékelését, hatékonyságának vizsgálatát. A nevelőtestületi értekezletről 

készített jegyzőkönyvet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a fenntartónak. 

A tanítási évben nevelőtestületi értekezleten el kell végezni az intézményre vonatkozó, az országos 

kompetenciamérés, a nyelvi mérés, a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulókkal kapcsolatos támogató 

rendszer, valamint a tanulók fizikai állapotának és edzettségének mérési adatait tartalmazó informatikai 

alapú diagnosztikus értékelő rendszer (a továbbiakban: NETFIT) szerinti fizikai fittségi mérések legutolsó 

rendelkezésre álló adatainak elemzését, értékelését. [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 117. § (5)] 

A tanév során négy országos mérés lebonyolítására kerül sor, az ezekkel kapcsolatos tudnivalókról az 

Oktatási Hivatal folyamatosan tájékoztatja az érintett köznevelési intézményeket. 

A mindennapos testnevelés és a szakmai ellenőrzés 

A tanév rendjéről szóló miniszteri rendelet tartalmazza, hogy 2023. január 3. és 2023. március 31. között 

szakmai ellenőrzés keretében meg kell vizsgálni a Hivatal által kiválasztott nevelési-oktatási 

intézményekben az Nkt. 27. § (11) bekezdésében foglalt mindennapos testnevelés legalább napi egy 

testnevelés óra keretében történő megszervezését és annak legfeljebb heti két órával történő kiváltásának 

módjait és dokumentálását. 

Az ellenőrzésről készült jelentést a Hivatal 2023. június 30-ig küldi meg a köznevelésért felelős miniszter 

részére. 

Mint látható, a szakmai ellenőrzést az Oktatási Hivatal szervezi meg.  

A mindennapos testnevelés megszervezése 

Az iskola a nappali rendszerű oktatásban azokban az osztályokban, amelyekben közismereti oktatás is 

folyik, azokon a tanítási napokon, amelyeken közismereti oktatás is folyik, megszervezi a mindennapos 

testnevelést legalább napi egy testnevelés óra keretében, amelyből legfeljebb heti két óra 
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a) a kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott 

oktatásszervezési formákkal, műveltségterületi oktatással, 

b) iskolai sportkörben való sportolással, 

c) versenyszerűen sporttevékenységet folytató igazolt, egyesületi tagsággal rendelkező vagy 

amatőr sportolói sportszerződés alapján sportoló tanuló kérelme alapján a tanévre érvényes 

versenyengedélye és a sportszervezete által kiállított igazolás birtokában a sportszervezet keretei 

között szervezett edzéssel, 

d)  sportszervezetben legalább heti két óra sporttevékenységet folytató tanuló kérelme alapján – 

amennyiben délután szervezett testnevelés órával ütközik – a félévre érvényes, a sportszervezet 

által kiállított igazolással váltható ki. 

Amennyiben a testnevelésóra keretében megvalósított úszásoktatás infrastrukturális feltételei a 

nevelési-oktatási intézményben nem állnak rendelkezésre, akkor heti egy alkalommal legfeljebb két 

testnevelésórát egy tanítási napon összevonva lehet megszervezni. [Nkt. 27. § (11), (11a)] 

Az iskola pedagógiai programjában kell meghatározni az iskola helyi tantervét, ennek keretén belül az 

alapfokú művészeti iskola és a kollégium kivételével a mindennapos testnevelés, testmozgás 

megvalósításának módját, ha azt nem az Nkt. 27. § (11) bekezdésében meghatározottak szerint szervezik 

meg. [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 7. § (1) be) pont] 

A mindennapos testnevelést azokon a napokon, amikor közismereti oktatás folyik – az Nkt. 27. § (11) és 

(11a) bekezdésében foglalt kivétellel – testnevelésóra megtartásával kell biztosítani. [20/2012. (VIII.31.) 

EMMI rendelet 141. § (1)] 

A tanulót, ha egészségi állapota indokolja, az iskolaorvosi, szakorvosi szűrővizsgálat alapján könnyített 

testnevelés- vagy gyógytestnevelés-órára kell beosztani. Az orvosi szűrővizsgálatot május 15-éig kell 

elvégezni – kivéve, ha a vizsgálat oka később következik be. Az orvos által vizsgált tanulókról az iskolának 

nyilvántartást kell vezetnie, amelyben fel kell tüntetni a felvételi állapotot és az ellenőrző vizsgálatok 

eredményét. 

A könnyített testnevelésórát az iskolaorvosi, szakorvosi vélemény alapján a testnevelésóra vagy az iskola 

által megszervezett külön foglalkozás keretében úgy kell biztosítani, hogy a mindennapos testnevelés 

ezekben az esetekben is megvalósuljon. 

A gyógytestnevelés-órákat a pedagógiai szakszolgálat feladatainak ellátására kijelölt nevelési-oktatási 

intézményben kell megszervezni legkevesebb heti három, de legfeljebb heti öt tanóra keretében. 

Amennyiben a tanuló szakorvosi javaslat alapján a testnevelésórán is részt vehet, akkor számára is 

biztosítani kell a mindennapos testnevelésen való részvételt. Ebben az esetben a gyógytestnevelés- és a 

testnevelésórákon való részvételnek együttesen kell elérnie a heti öt órát, ezek arányára az iskolaorvos, a 

szakorvos tesz javaslatot. 

Fel kell menteni a tanulót a testnevelésórán való részvétel alól, ha mozgásszervi, belgyógyászati vagy 

egyéb, szakorvos által megállapított egészségkárosodása nem teszi lehetővé a gyógytestnevelés-órán való 

részvételét sem. 

Amennyiben a tanuló 

 a) csak gyógytestnevelés órán vesz részt, értékelését a gyógytestnevelő, 
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 b) gyógytestnevelés- és testnevelésórán is részt vesz, értékelését a testnevelő és a gyógytestnevelő 

együtt 

végzi. [20/2012. (VIII.31.) EMMI rendelet 142. §] 

A felmentett tanuló tanügyi dokumentációja 

Mentesítve ..... tantárgyból az értékelés és a minősítés alól N., Tl., B. 

Mentesítve a(z) [a tantárgy(ak) neve] ....................... tantárgy tanulása alól. N., TI., B 

Megjegyzés: A törzslapra be kell jegyezni a mentesítés okát is. 

Osztálynapló  N.  

Törzslap  TI.  

Bizonyítvány  B. 

Az iskola (…) a záradékok között nem szereplő, a tanulóval kapcsolatos közlés dokumentálásához a 

záradékokat megfelelően alkalmazhatja, továbbá megfelelő záradékot alakíthat ki. 

A legfeljebb heti két óra kiváltásának dokumentálása 

A nevelési-oktatási intézménybe érkezett és az intézményben keletkezett iratokat iktatni kell. [20/2012. 

(VIII.31.) EMMI rendelet (84. § (3)] 

Amennyiben a tanuló például a heti két órát versenyszerű sporttevékenység igazolásával, egyesületi 

tagsággal vagy amatőr sportolói sportszerződés alapján végzett sport kapcsán váltja ki, úgy az 

iktatókönyvbe be kell jegyezni a tanévre érvényes versenyengedélyt és a sportszervezete által kiállított 

igazolást; a szülő, nagykorú tanuló esetén a tanuló erre vonatkozó kérelmét; az intézményvezető által 

hozott (formai- és tartalmi követelményeknek megfelelő) határozatot. 

Felhívjuk a figyelmet, hogy a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 

110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet tartalmaz előírást arra vonatkozóan, amikor a heti két óra kiváltását a 

kerettanterv testnevelés tantárgyra vonatkozó rendelkezéseiben meghatározott oktatásszervezési 

formákkal, műveltségterületi oktatással oldja meg az iskola (Nkt. 27. § (11) a) pont): Az Nkt-ban foglalt 

kivételekkel az iskola a mindennapos testnevelést heti öt testnevelés óra keretében szervezi meg. A heti öt 

órából legfeljebb heti két óra a Nat Testnevelés és egészségfejlesztés műveltségterületében jelzett 

sporttevékenységekre fordítható (úszás, néptánc, közösségi és más sportjátékok, szabadtéri sportok, 

természetjárás, kirándulás), vagy − az iskola lehetőségeinek és felszereltségének megfelelően − különféle 

más sporttevékenységekre (hagyományos magyar történelmi sportok, mozgásos és ügyességi játékok, 

csapatjátékok). A heti két óra kiváltható továbbá sportolással iskolai sportkörben, vagy − a tanuló kérelme 

alapján − sportszervezet, sportegyesület keretei között végzett igazolt sporttevékenységgel. 

Irányelvek és alapprogramok 

A tanév kezdéséhez szintén érdemes újra megkeresni és áttekinteni azokat az irányelveket és 

alapprogramokat, amelyek érintik a köznevelési intézményben folyó pedagógiai munkát. 

A köznevelésért felelős miniszter által kiadott és közzétett irányelvet és alapprogramot alkalmazni kell 

az óvoda és az iskola pedagógiai programja elkészítésekor és végrehajtásakor. [Nkt. 26. § (6)] 

Az Oktatási Hivatal honlapjáról elérhetők az irányelvek és alapprogramok 

A példa kedvéért az óvodai nevelést érintő alapprogramokról: 
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A sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének irányelve elérhető itt: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok 

A tartós gyógykezelés alatt álló gyermekek, tanulók köznevelési ellátásának irányelve pedig itt: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok/tartos_gyogykez

eles_szakmai_iranyelv 

A köznevelésért felelős miniszternek a járványhelyzettel kapcsolatos tanügyi döntései: 

A köznevelésért felelős miniszternek a járványhelyzettel kapcsolatos tanügyi döntései szintén az Oktatási 

Hivatal honlapján tekinthetők meg: 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek 

Elolvasható és letölthető a köznevelési intézményekben a járványügyi készenlét idején alkalmazandó 

eljárásrend, az Intézkedési terv legfrissebb, 6. verziója, amely 2022 áprilisában jelent meg.  

Az intézkedési terv minden köznevelési intézményre, így az óvodákra is vonatkozik, rendelkezéseit 

az adott intézménytípus sajátosságainak megfelelően, a helyi lehetőségek szerint kell alkalmazni. 

 

 
dr. Pál Rita Gabriella, Márk Attila Olivér, Budapesti POK 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok/tartos_gyogykezeles_szakmai_iranyelv
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok/tartos_gyogykezeles_szakmai_iranyelv
https://www.oktatas.hu/kozneveles/aktualis_tanev_esemenyei/covid19/EMMI_tanugyi_dontesek
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Ajánló 

Őszi Pedagógiai Napok 

A Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ 2022. november 14-22. között rendezi meg az Őszi 

Pedagógiai Napokat. A rendezvényre a POK bázisintézményei és szaktanácsadói sokszínű 

programkínálattal készülnek. Az eseménysorozat utolsó két napján pedig programot megvalósító 

mesterpedagógusok és kutatótanárok mutatnak be olyan jógyakorlatokat, melyekkel gazdagíthatják 

pedagógustársaik módszertani kultúráját, illetve új eszközöket helyezhetnek kezükbe.  

Az ŐPN témája idén ősszel a következő: Játék, játékosítás a pedagógiában.  

*** 
Elérhető a Digitális Módszertár 2022-es felhívása! 

A Tempus Közalapítvány Digitális Módszertára azoknak a pedagógiai tervezés és tanulásszervezés 

tárgykörébe tartozó dokumentumoknak, módszertani ötleteknek ad helyet, melyek a digitális nemzedék 

interaktív tanulását, tanítását segítik az IKT-eszközök kreatív használatával. 

Az idei felhívásra azok jelentkezését várják, akik saját ötleteiket megosztanák oly módon, hogy azok a 

Digitális Módszertárba feltöltve bárki számára elérhetővé, kereshetővé, adaptálhatóvá váljanak. A feltöltött 

ötletek az értékelést követően bárki számára elérhetővé válnak a Digitális Módszertárban. A felhívásra 

jelentkező, kiemelkedő ötletek feltöltőinek munkáját Digitális Pedagógus Díjjal ismeri el az alapítvány, 

melynek átadására, valamint a díjazott ötletek bemutatására a Digitális Konferencián kerül sor várhatóan 

2022. november 5-én, Budapesten. A Felhívás további részletei és teljes szövege a Tempus Közalapítvány 

honlapjáról érhető el. 

*** 
Szeptember 1-jétől lehet jelentkezni a Vitaméta idei, 2022/2023-as évadára. A verseny célja, hogy 

fejlessze a hazai vitázási kultúrát.  

A Vitaméta egy gimnazistáknak szóló strukturált vitázási versenysorozat, melyre olyan középiskolai 

hallgatók jelentkezését várják, akik szívesen tanulnának gyakorlott egyetemi vitázóktól, illetve felkészült 

tanároktól.  

A témák igen változatosak. A diákok vitáztak már arról, morálisan elfogadható-e, ahogyan reklámokon 

keresztül manipulálnak bennünket, és arról is, igaz-e, hogy a romantikus szerelem az emberi élet 

beteljesülésének legfőbb formája.   

*** 

Az Oktatási Hivatal Nemzetközi Kapcsolatok Osztályának gondozásában, az EQF-NCP projekt keretében 

elkészült egy, a Magyar Képesítési Keretrendszert (MKKR) bemutató tájékoztató, figyelemfelkeltő 

brosúra, amely elérhető az OH magyarkepesites.hu honlapján. 

A kiadvány célja az MKKR népszerűsítése, és az MKKR kapcsolódó fogalmainak, lehetőségeinek 

megvilágítása. A lapozható kiadvány többféle célcsoportot szólít meg megszemélyesítve a célcsoport 

egyes tagjait, számba véve az MKKR és az Európai Képesítési Keretrendszer (EKKR) hasznosításának 

lehetőségeit a mindennapi életben. 

 

 

http://tka.hu/tudastar_kereso
http://tka.hu/hir/16404/elerheto-a-digitalis-modszertar-2022-es-felhivasa
http://tka.hu/hir/16404/elerheto-a-digitalis-modszertar-2022-es-felhivasa
https://www.magyarkepesites.hu/pub_bin/MKKR_Kepesseged_ertek_web.pdf
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Köznevelési témahetek  

A Belügyminisztérium a 2022/2023. tanévben az alábbi időpontokra hirdeti meg a köznevelési 

témahetet:  

a PÉNZ7 pénzügyi és vállalkozói témahetet 2023. március 6-10. között; 

a Digitális Témahetet 2023. március 27-31. között;  

a Fenntarthatósági Témahetet 2023. április 24-28. között.  

A témahetek általános célja a mindennapokban használható gyakorlati ismeretek játékos, élményszerű 

átadása, illetve a tanárok új pedagógiai módszerek kipróbálására való ösztönzése. A témahetekről az alábbi 

linken tovább tájékozódhat, valamint ugyanezen a felületen – a későbbiekben – regisztrálhat is a 

programokra: https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/ 

*** 
Felhívjuk figyelmüket A Szakkör – Tudásunkkal kézen fogva tudásmegosztó online felület 2022-es 

szakköreire, melyekre Kárpát-medence szerte nagy az érdeklődés. A "Tudásunkkal kézen fogva a 

közösségekért 2022" című szakkörfelhívás célja, hogy bemutassa a kézműves tevékenységeket.  

A szakkörök elsődleges célcsoportja a felnőtt korosztály, akiknek nagy szerepük van a tudás 

átörökítésében.  

Az alábbi linken bővebb információt talál a lehetőségekről: www.aszakkor.hu  

*** 

A Kék Bolygó Alapítvány akkreditált pedagógus-továbbképzése 

A Zöld Föld Tankönyv 9-12. évfolyam számára dolgozza fel a fenntarthatóság témakörét, mely téma 

érettségi tárgyként is felvehető. A tankönyv oktatását egy 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéssel 

támogatja a Kék Bolygó Alapítvány. A továbbképzések maximum 20 fős csoportokban zajlanak. 

További információ a továbbképzésről és a jelentkezési lehetőségről:  

https://kekbolygoalapitvany.hu/oktatas/zold-fold-tankonyv-es-nevelesi-oktatasi-program 

A tankönyv oktatását a 30 órás akkreditált pedagógusképzés elvégzése nélkül elsősorban 

a természettudományos tárgyak oktatóinak ajánlják, de nem kizáró ok más végzettség sem. 

Tankönyv és tanári kézikönyv: https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FNT910TA 

Munkafüzet: https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FNT910MA 

 

 

 

 

Összeállította: Dömökné Milich Yvette és Ladányi Ágnes, Budapesti POK 

https://www.fenntarthatosagi.temahet.hu/
http://www.aszakkor.hu/
https://kekbolygoalapitvany.hu/oktatas/zold-fold-tankonyv-es-nevelesi-oktatasi-program
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FNT910TA
https://www.tankonyvkatalogus.hu/site/kiadvany/OH-FNT910MA
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Parlamenti 7próba, avagy játékosítás a Tehetségkapu felületén 

(is!) 
 

Az internet tehetséggondozó feladatokat tartalmazó weboldalak gazdag kínálatát nyújtja a 

pedagógusok és a tanulók számára. Ezek minősége, alkalmazhatósága túl azon, hogy fellelhetőségük 

komoly kutatómunkát is igényelhet, messze nem egyenletes színvonalú. 

 

A Tehetségkapu oldalát /www.tehetsegkapu.hu/ viszont - elsősorban az országos méréseknek 

köszönhetően - minden pedagógus és egyre több diák ismeri. Kevésbé elterjedt azonban, hogy a felület 

Tehetséggondozás menüjében találhatnak gyakorló feladatlapokat is, amelyek az országos mérések 

példafeladatain kívül, az általános- és középiskolások számára készült tantárgyi tesztfeladatokat is 

tartalmaznak.  

A feladatlapok egy része publikus, a többi regisztrációhoz kötött. Utóbbi típus esetében a tanuló a 

tesztek megoldása után tájékoztatást kap az elérhető és az elért pontszámról, továbbá az eredmény 

bekerül a tanulói profilba. 

A következő tanév első félévében a játékosítás elvét szem előtt tartva egy új fejlesztésű feladatlap- 

gyűjtemény is felkerül a felületre. A címe: Parlamenti 7próba. 

Miben érhető tetten a játékosítás? Elsősorban abban, hogy A Parlamenti 7próba egy tematikus keretbe 

illesztett játékos teszt, amelynek színhelye – ahogy a cím is mutatja – az ország háza, ahol a házigazda, a 

„Hely szelleme” kíséri végig a tanulókat az egyes helyszíneken. 

Továbbá, míg a korábbi tesztek mindegyike egy-egy tantárgy ismeretanyagára épült, addig a Parlamenti 

7próba teljesítése komplex tudást igényel. A feladatok három tantárgy: a fizika, a matematika és a 

történelem tárgyköréből állnak össze. A hét helyszínhez (Díszlépcsőház, Kupolacsarnok, Képviselőház, 

Főrendiház, Vadászterem, Alagsor, Könyvtár) tartozó feladatlapok külön-külön is teljesíthetők (egyenként 

kb. 25 perc), mivel azonban egy játékról van szó speciális küldetéssel, érdemes minden feladatlapot 

kitölteni. A végeredmény, a próba teljesítése, az összesen 21 tesztlap kitöltése után válik kézzelfoghatóvá 

a tanulók számára is.  

A feladatok tematikája átível a történelmi korokon az ókortól napjainkig, megjelenik bennük a fizika és 

matematika tárgyának minden lényeges tartalma, a fénytantól az elektromosságon át a kombinatorikáig 

vagy éppen a geometriáig. A feladatsorok kitöltése során a tanulók elgondolkodhatnak azon, hogyan 

állapítható meg egy aranykorona valódisága némi folyadék segítségével, vagy éppen mi történne egy 

iránytűvel, ha a parlamenti patkót egy óriási mágnespatkóval helyettesítenénk. 

Kinek ajánljuk a játékot? 

Minden érdeklődő felső tagozatos diáknak, továbbá azoknak a pedagógus kollégáknak, akik tehetséges 

diákjaik fejlesztéséhez keresnek megfelelő platformot. 

Kalandra fel! A „Hely szelleme” várja a bátor 7próbásokat! 

 Pedagógiai mérés munkacsoport, 

Budapesti POK 

 

http://www.tehetsegkapu.hu/
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A BP POK új akkreditált pedagógustovábbképzései 
 

A LaPOK előző számában rövid áttekintést nyújtottunk a pedagógus-továbbképzéseket szabályozó 

jogszabályi háttérről. Ebben a számban azokat a 30 órás akkreditált pedagógus-továbbképzéseket 

mutatjuk be, amelyek a Budapesti POK szervezésében a 2022-2023. tanév folyamán újként lesznek 

elérhetők a pedagógusok számára.  

 

Digitális kultúra tanítása alsó tagozaton 

A továbbképzés célja a résztvevő pedagógusok felkészítse a 2020-ban megújult, felmenő rendszerben 

bevezetésre kerülő Nemzeti Alaptanterv és a hozzátartozó kerettanterv elvárásai szerinti oktató-nevelő 

munkára. A program során olyan pedagógiai, módszertani ismeretek elsajátítása történik, amelyekkel a 

résztvevők az általános iskola alsó tagozatán képessé válnak a digitális kultúra tantárgy tanítására, az 

infokommunikációs eszközök alkalmazására, a digitális kompetenciák tanulók tudásrendszerébe való 

integrálására. 

A résztvevők a képzés során megismerik az információszerzés és feldolgozás új eszközeit, módszereit a 

tanórán, illetve saját az alsó tagozatos tanulók életkori sajátosságaihoz illő digitális környezet 

eszközrendszerét, annak módszereit használó didaktikai és tanulásszervezési eljárásokat, fejlesztő 

alkalmazásokat. Ismeretet szereznek a digitális technológia előnyeiről, kockázatairól, és képessé válnak 

integrálni a tudnivalókat más tantárgyak tudáselemei közé. Megismerkednek digitális tananyagokkal, 

portálokkal, tudásbázisokkal és fejlesztő alkalmazásokkal, amelyek a 6-10 éves korosztály sajátosságait 

figyelembe véve segítik az önálló és csoportos tanulást.  

A képzést tanítók számára ajánljuk.  

 

Nat2020 és érettségi 2024: a követelmények változásaira felkészítő képzés matematikatanárok 

számára  

A továbbképzés célja, hogy a résztvevő pedagógusokat felkészítse a 2020-ban megújult, felmenő 

rendszerben bevezetésre kerülő NAT2020 és a hozzátartozó kerettanterv módosulásaira. A résztvevők 

megismerik az átalakuló tantervi-tartalmi szabályozókat és a 2023/2024-es tanévben életbe lépő érettségi 

követelményeket, megszerzik azokat az ismereteket, amelyek bekerültek a tantervbe és az érettségi 

követelmények közé is. A továbbképzés lehetőséget ad arra, hogy a pedagógusok megismerjék a pénzügyi 

feladatok, az exponenciális folyamatok modellezése és a statisztikai műveltség témakörökben a sikeres 

középszintű érettségi vizsgára való felkészítéshez szükséges fejlesztési módszereket, lehetőségeket, de 

kitér az emelt szintű feladatok megoldására is. Mindhárom területen bemutatásra kerülnek azok a 

felhasználói programok (táblázatkezelő, dinamikus geometriai szoftver), amelyek tanórai alkalmazása 

növeli a diákok motivációját, segíti a megértést, meggyorsítja a szükséges számítások elvégzését. 

A képzést matematikatanárok számára ajánljuk. 
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Scientix: inspirációk STEM (természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, matematika) 

tanórákhoz 

A továbbképzés gyakorló pedagógusok számára kíván rugalmas képzési formát biztosítani, melynek 

fókuszában a STEM (természettudomány, technológia, mérnöki tudományok, matematika) innovatív 

oktatása áll. A továbbképzés célja, hogy a résztvevők képesek legyenek a tanulók számára motiváló, 

ugyanakkor magas tudományos színvonalú tanórákat tartani, és fel tudják kelteni a tanulók érdeklődését 

a STEM életpályák iránt.  

A továbbképzés ezen kívül a pedagógusok szakmai fejlődésére vonatkozó célokat is megfogalmaz: cél, 

hogy a pedagógusok saját tanulási célokat határozzanak meg a szakmai fejlődésük érdekében, 

rendszeresen tájékozódjanak külföldi és hazai jógyakorlatokról és oktatási trendekről, és részesei legyenek 

szakmai tudásmegosztó hálózatoknak, többek között az internet adta lehetőségeket is kihasználva. A 

tananyag ezeket a szakmai fejlődési stratégiákat ösztönzi a kurzus elvégzése során, és azt követően is. 

A képzést tanítók, továbbá informatika-, biológia-, fizika, földrajz-, kémia-, környezetismeret-

környezettan, matematika-, technika-életvitel és gyakorlat, mérnök-, közgazdász-, valamint 

agrármérnöktanárok számára, ajánljuk.  

A képzések előkészítés alatt vannak, a képzési csoportokban való részvétel lehetőségéről az 

intézményvezetőket értesítjük. Ebben a vezetőknek szóló tájékoztató levélben adjuk meg majd a 

jelentkezéshez szükséges legfontosabb információkat.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matlári Gergely, Budapesti POK  
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Tantárgygondozás = pedagógustámogatás? 
 

A pedagógusok közül sokan még mindig ellenőrzésnek élik meg órájuk meglátogatását. Némi drukkal 

ugyan, de elfogadják, ha az intézményvezetés részéről valaki beül a tanórájukra, de egy idegen 

személy szakmai látogatását már szigorúbb ellenőrzésnek érzik. Erős bennük a félelem, a 

gátlásosság, az önbizalomhiány. 

 

 Ma már persze egyre kevésbé van olyan vélemény, 

hogy „becsukom magam mögött a tanterem ajtaját, és 

azt csinálok, amit akarok”. A pedagógusok érzik, 

tudják, hogy a mai társadalmi feltételek között 

szükséges a szemléleti és módszertani megújulás az 

eredményes munkához. 

A tantárgygondozó szaktanácsadás a pedagógusok 

folyamatos szakmai fejlődésének támogatásával járul 

hozzá az egyéni pedagógiai munka minőségének 

javításához. 

Melyek azok a jellemzők, amik igazzá tehetik a 

címben megfogalmazott egyenlőséget? 

A tantárgygondozás folyamatos. A pedagógus akár 

éveken keresztül kapcsolatban lehet egy 

szaktanácsadóval. Közösen határozzák meg a rövid-, 

közép- és hosszútávú fejlesztési célokat, s ennek során 

a pedagóguskompetenciák közül segít a 

pedagógusnak megtalálni a fejlődési lehetőségeket. 

Visszatérő látogatások igénylésére van lehetőség, ami 

biztosítja a folyamatos kapcsolattartást, de telefonos 

és online formában is van lehetőség a 

szaktanácsadóval való kapcsolattartásra, ha a felek 

ebben egyeznek meg. 

A tantárgygondozás személyre szabott. A 

kiválasztott kompetenciákra fókuszál. A személyre 

szabottság abban nyilvánul meg, hogy a 

tantárgygondozó szaktanácsadó a meglátogatott 

pedagógus szakmai fejlődésével kapcsolatos 

szükségleteihez és igényeihez alkalmazkodva szervezi 

és irányítja a közös munkát. Ebben a folyamatban a 

hangsúly a fejlődési lehetőségek felfedezésén van. Ha 

ezt maga a pedagógus teszi, ő jut el a felismerésig, és 

ennek alapján tervezi meg munkája további lépéseit, akkor valódi fejlődés érhető el, és mindez nem kívülről 

jövő kényszert jelent. 

Egy pedagógus gondolatai a 

tantárgygondozás tapasztalatairól  

Iskolánkba új vezetőség került, így kérték a 

Budapesti POK segítségét az iskola 

lemorzsolódási statisztikájának és a közelgő 

kompetenciamérések eredményeinek javítása 

érdekében. 

Az iskola vezetősége bejelentette év elején, hogy 

természettudományokból is szaktanácsadói 

segítséget kérnek. Szerencsésen lezajlott az óra, 

úgy éreztem, hogy a szaktanácsadóval olyan 

légkör alakult ki, amelyből rengeteget 

profitálhatok. A pedagógiai előremeneteli 

tervemet rögzítettük egy táblázatban, és 

megállapodtunk, hogy a következő látogatásáig 

miket kell megvalósítanom. Nagy lelkesedéssel 

kezdtem meg a dolgozataim átdolgozását, az 

előírt kettő helyett legalább hat dolgozatot 

állítottam össze. Élveztem ezt a munkát, és úgy 

láttam, hogy a gyerekek is élvezik a dolgozat 

megírását. Jó volt nézni, hogy kitöltötték az időt, 

nem adták fel az elején. Az eredmények még 

nem javultak nagy mértékben, de úgy vélem, 

hosszabb távon lesznek jobb eredmények is. 

A szaktanácsadóra úgy tekintettem, mint egy 

friss tavaszi fuvallatra, aki szakmailag egy 

megújulási folyamatot indított el, sok olyan 

dologra nyitotta rá a szemem, amit nagyon 

élveztem. Szerintem ilyen szakmai vezetésre 

mindannyiunknak szüksége lenne időnként. 

(Petőné Horváth Ágnes, biológia-kémia szakos 

pedagógus) 
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A tantárgygondozás egyenrangú, mert a szaktanácsadó is szakmáját gyakorló pedagógus. Azonos 

tárgyat, azonos iskolatípusban, általában azonos régióban tanít. A szaktanácsadás kölcsönös tanulási 

folyamat, melynek minden résztvevője gazdagodik szakmailag és emberileg egyaránt. A szaktanácsadó 

nem értékel. Feladata, hogy támogassa, segítse a pedagógust saját szakmai szükségleteinek feltárásában.  

Összegezve: a címben jelzett egyenlőségjel igaz, ha a pedagógus szakmai fejlődése folyamatos, az 

támogatja a pedagógus életpályán történő eredményes előrehaladását és pedagógiai munkája 

minőségének javulását. 

Popper Péter szavaival: „Aki elindul egy úton, mindig kap felvezetőket, akik egy darabig mutatják neki 

a lehetséges irányokat. Aztán magára hagyják, hogy gyújtsa meg saját mécsesét, ha van neki…”   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szaktanácsadás-szervezés csoport, Budapesti POK 
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Az idei tanévben is szeretettel várjuk Versenyzőinket !  

 Országos, megyei és budapesti humán-reál-művészeti versenyek  
általános és középiskolások részére. 
 

 

A versenyszezon előzetes hírei a 2022/2023-as tanévre: 

 
• a Budapesti POK honlapján a versenynaptárt szeptember végén szeretnénk megjelentetni. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/budapest_versenyek 
 

• Terveink szerint, versenyeink a Tehetségkapu felületén ( www.tehetsegkapu.hu ) 
szeptember végén kerülnek publikálásra. 
 

• Nevezéssel kapcsolatos információk: 
A versenyek iránt érdeklődők részére a versenykiírásban valamint a versenynaptárban feltüntetett BPPOK 
munkatársak nyújtanak felvilágosítást, őket keressék elsősorban. 
 

Versenyeinket egy egyszerű szűréssel az alábbi ábrán pirossal kiemelt keresőmezőben,  
a Budapesti POK keresőszavakkal tudják megjeleníteni. 

 

A Tehetségkapu felületén lehet majd a tanulókat nevezni, melyhez támogatást a kerületi versenykoordinátorok 
nyújtanak, illetve a tehetsegkapu@oh.gov.hu levélcímen írásban kapnak választ az érdeklődő kollégák.  

 
 
 
 

 

 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/budapest_versenyek
http://www.tehetsegkapu.hu/
mailto:tehetsegkapu@oh.gov.hu
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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. 

(a kérdőív címe: https://forms.office.com/r/FWaQwKziHw) 

 

Mobiltelefonról: 

 

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 

 

 

Felelős szerkesztő: Herczeg Katalin főosztályvezető 
Szerkesztő: Márton Gyöngyi, Dömökné Milich Yvette  

Olvasószerkesztő: Ladányi Ágnes  
Dizájn: Végh Györgyi 

Címlap, tördelő- és képszerkesztő: Béres József 

https://forms.office.com/r/FWaQwKziHw
https://forms.office.com/r/GuxcrSL4Y5
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/
mailto:POKBudapesti@oh.gov.hu

