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KÖSZÖNTŐ

Köszöntő 
Kedves Pedagógus Kollégák! 
 

Nem véletlen egybeesés, hogy téli lapszámunkban, a félévzárás, a tanulók tudását értékelő és minősítését 
megállapító osztályozó értekezletek időszakában a pedagógiai értékelés néhány kérdését ajánljuk 
figyelmükbe. Azonban nem a tanulói előrehaladás, a fejlettségi szint fontos és szükségszerű szummatív 
értékeléséről szólnak most a szerzők írásai, és nem is az értékelés típusairól, formáiról módszereiről kívánjuk 
feleleveníteni a minden pedagógus számára ismert tételeket. Sokkal inkább a minősítést megelőző, és azt 
követő tanulási folyamat során megvalósuló értékelési gyakorlat tervezésének és tudatosságának 
jelentőségére szeretnénk a figyelmet irányítani. E szándékunkhoz megszívlelendő, a pedagógiai értékelési 
gyakorlatot átgondolásra késztető publikációt kaptunk két pedagógusképző intézmény szakembereitől.  

Dr. Rapos Nóra, az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetének habilitált docense az értékelés helyének, 
szerepének, céljának elméleti megközelítése mellett tanulmányában bemutatja a tanulást és a tanulót 
támogató értékelési gyakorlat megtervezésének jelentőségét, legfontosabb szempontjait, a tanulási 
eredmény és a tanítási-tanulási tevékenység kapcsolatának jellemzőit.  

Dr. Gloviczki Zoltán, az Apor Vilmos Főiskola rektora szintén a pedagógiai értékelési gyakorlat 
újragondolásának, tudatos tervezésének, az önreflexiónak a jelenetőségére hívja fel a figyelmet szemléletes 
példán keresztül érzékeltetve a pedagógus professzió birtoklásának, vagy hiányának rövid és hosszú távú 
hatásait a diákok iskolához, tanuláshoz való viszonyának alakulásában. 

Mesterpedagógus szerzőink írásainak mindegyikéből tükröződik az a meggyőződés, hogy az értékelés a 
tanárok és diákok közös ügye, hiszen így tehetők érdekeltté a tanulók is saját tudásuk gyarapításáért, tanulási 
folyamataik eredményességéért. E személet és gyakorlat lényeges eredménye lehet a tanulók önismeretének 
fejlesztése és a reflektív szemlélet elsajátítása, a 21. századi készségek két alapvető eleme. Ehhez azonban 
szükséges, hogy az önellenőrzés és önértékelés nagyobb szerepet kapjon a visszajelzés folyamatában. 

Szerzőink írásaiból az is egyértelműen tükröződik, hogy a digitalizáció térhódítása, mint minden másra, a 
pedagógiai értékelési módszertanra is hatást gyakorol. Olvasóink számos digitális eszközökkel támogatott 
értékelési módszert ismerhetnek meg a tanulmányaikban. 

Ha felkeltettük érdeklődésüket és kedvük támadt a pedagógiai értékelés cél- és eszközrendszerének 
újragondolásához, bizonyára szívesen fogják tanulmányozni az igen gazdag és friss szakirodalmi 
gyűjteményünket is. 

A pedagógiai értékelésen innen és túl, más fontos és hasznos információkkal is törekszünk a munkájuk 
támogatására. E lapszámunkban olvashatnak még a Pályaorientációs Mérő- és Támogatóeszközről, a 
Matalent7 pályázati program eredményeiről, a Korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe érkezett 
adatok értékelésének szempontjairól, bázisintézményeink jógyakorlatairól, a Digitális témahét 
aktualitásairól, a tanfelügyeleti eljárásokba bekerülés okairól, a körkörös gazdasági modell és az iskolaköpeny 
kapcsolatáról, tanügyigazgatási információkról, és végül de nem utolsósorban aktuális, 
köznevelési intézményeknek szóló programajánlatokról.  

Bízva abban, hogy 2023-ban is figyelemmel kísérik a LaPOK-at, boldog, sikeres új esztendőt 
kívánok minden kedves Olvasónak!

Herczeg Katalin főosztályvezető, Budapesti POK  
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Az értékelés tervezése1 

Az értékelési gyakorlat komoly változáson ment át az utóbbi évtizedekben Magyarországon is. A 

mérések rendszere átszövi a köznevelés teljes rendszerét, az osztálytermi gyakorlatban egyre 

meghatározóbb a diagnózis készítése a tanulókról. Mégis felmerül a kérdés, hogy eléggé kihasználjuk-e 

pedagógusként az értékelésben rejlő tanulástámogató lehetőségeket. Hogyan és mire használjuk a 

mérések eredményét? Befolyásolja-e egyáltalán az egyes tanuló teljesítményéről szerzett tudás 

(mérésekből, értékelésekből szerzett információk) a mindennapi osztálytermi gyakorlatot? Könnyen 

beláthatjuk, milyen lényeges az értékelési gyakorlatunk elemzése, ha a fenti kérdésekre válaszolunk, mert 

a diákok sok esetben úgy és azt tanulják, ahogy az az értékelésből következik! Az alábbiakban arra keresem 

a választ, hogy miként segítheti az értékelés tervezése az értékelés elsődleges céljának elérését, annak 

megértését, hogy a tanuló mit tud, mire képes, azért, hogy erre a tudásra alapozva segítse a tanulókat a 

tanulásban és abban, hogy megalapozott döntést hozzanak saját tanulásuk következő lépéséről. 

Az értékelés osztálytermi gyakorlata nem független az azt meghatározó társadalmi- és szakmapolitikai 

környezettől például a szülők elvárásaitól, a szabályozás tartalmától, s egyben az egyes iskola értékelési 

gyakorlatától. Ezek a meghatározók akkor is jelen vannak, ha nem mérlegeljük minden dolgozat, vagy 

visszajelzés kapcsán. A fejezetben azonban nem ezekre a kapcsolatokra fókuszálunk, hanem magára az 

osztálytermi gyakorlatra, s annak tervezésében rejlő lehetőségekre mutatok rá. 

 

Osztálytermi értékelés 

Az osztálytermi értékelés elődleges célja a diák tanulásának támogatása, így ebből következően a 

tanulási folyamat megértésébe ágyazott. A tanulás azon megközelítései, amelyek kiemelik a tanulás társas, 

társadalmi vonatkozásait, konstruktivista értelmezését, elfogadják annak szituativitását, s hangsúlyozzák a 

formatív tanulási folyamatok mellett a nem formális, informális tanulást szerepét is, az úgynevezett 

szocikonstruktivista tanulásértelmezések. „A konstruktivista tanuláselméletek egyben kiemelik az értékelés 

szerepét (önértékelés és külső szereplőtől származó is) a tanulás önszabályozásában (Andrade & 

Brookhart, 2020), hangsúlyozzák, hogy az osztálytermi értékelés fontos sajátossága, hogy segít 

összekapcsolni a tanulási célokat a diák tanulási tevékenységével” (Rapos, 2022, 664.). Vagyis a tanár, 

optimális esetben maga a diák is világosan érti, látja a tanulás céljait, a tanulási eredményeket, s ezek 

alapján szervezi a tanulást, vagy saját tanulását. Ez a három szempont – a célok mint tanulási eredmények, 

tanulási folyamat/tevékenységek és értékelés – és ezek kapcsolata adja az osztálytermi értékelés 

megértésének egyik fő fókuszát. Vagyis a tanulási folyamat tervezése az értékelés együttes tervezését is 

feltételezi.  

A tanulási eredmények meghatározásnak egyik lenagyobb dilemmája, hogy miközben azok erősen 

szabályozottak a tantervek felől, aközben csak akkor lehet érdemi szerepük, ha azok a tanuló tanulási 

folyamatában reálisak, elérhetők és a diák számára is világosan értelmezhetők. A pedagógus valóban nehéz 

                                                           
1 A tanulmány Rapos Nóra: A pedagógiai értékelés. In: Falus Iván & Szűcs Ida (szerk): A didaktika kézikönyve. Akadémia 
Kiadó. 649-690. oldalon olvasható bővebb tanulmánya alapján készült.  
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helyzetben van, hiszen neki kell feloldani azt a feszültséget, hogy a kötelezően, évfolyam szinten előírt 

tanulási eredményeket az osztályon belül megbontsa, egy-egy tanuló számára a célok szintjét, tartalmát, 

formáját eltérően jelölje meg. A különböző célok elfogadása a differenciálás alapjaként a legkevésbé 

elfogadott és alkalmazott a köznevelésben. Ennek a szabályozás előíró jellege az egyik fő oka, de akár a 

szülők és a diákok felé történő képviselete is konfliktust okozhat. A mereven megtartott azonos célok, 

azonban még akkor is rossz gyakorlathoz vezetnek, ha a differenciálás a folyamat más pontján meg is 

jelenik. Gondoljunk, csak arra, amikor az előzetes tudás megismerését (diagnosztikus értékelés) csupán a 

különböző csoportba sorolás alapjának tekintik. Ebben a helyzetben ugyan az osztályon belül több 

csoportban, más feladatokon dolgoznak a gyerekek, a tanár a lassabban haladóknak kevesebb feladatot 

adva, kvázi megadja a „lemaradás” lehetőségét, addig a dolgozatban egyforma kérdések mentén értékeli 

őket, biztos kudarcra ítélve a látszólag támogatott csoportot.  

Az értékelés tervezése ezen a ponton azt igényli, hogy a célok egyénre nézve is reálisak, pontosak, 

transzparensek, mértéktartók legyenek, valamint valóban a tanulók tanulásának eredményeként legyenek 

megfogalmazva. Ezek adják majd az értékelés alapját. Ilyen célok megfogalmazása kevésbé kapcsolódik a 

tanórai szinthez, ezek hosszabb, de semmikép sem féléves tanulási folyamatokhoz kötődnek. Jellemzően 

a tématervezés szintjén értelmezhetők. 

A tanulási eredmény és a tanítási-tanulási tevékenység kapcsolata azt jelenti, hogy még azonos célok 

esetén sem feltételezhető, hogy egyetlen tanulási út az, ami minden tanulónak megfelel. Osztálytermi 

keretek közt nincs realitása a differenciálás ilyen mértékű egyénre szabott megvalósításának, s nem is 

elvárható. Arra azonban van lehetőség – megfelelő rendszer és intézményi támogatás mellett – hogy 

átjárható, célokhoz kötött csoportokban két-három eltérő cél és/vagy tanulási tevékenység legyen jelen az 

osztályteremben egyszerre. Ez nem jelenti azt, hogy ne lenne szükség a tanári magyarázatra, előadásra, a 

tanár által irányított tevékenységekre, a frontális osztálymunkára, de ezek választása döntés, s nem eleve 

adott keret. A gátat a tanulási tevékenységek szűk értelmezése adja. Például nem az azegyetlen útja az 

esszéírás megtanulásnak, hogy a megadott szempontok szerint esszét írnak a diákok, kereshetnek 

szerintük esszé műfajú szövegeket, a választás indoklásával, gyűjthetnek témákat különböző 

tantárgyakban, készíthetnek interjút a magyartanárral (lehetőség esetén íróval, újságíróval) az esszé 

megírásnak fortélyairól, összeállíthatnak értékelési szempontrendszer az esszé értékeléshez, vagy a megírt 

esszéket értékelhetik.  

Az értékelés tervezésében ezen a ponton meg kell gondolni, akár leírni, hogy mik lesznek az egyes tanulói 

tevékenységeknek, produktumoknak a pontos értékelési szempontjai. Ezek bontják ki a tanulási eredmények 

minőségét, azt, hogy azok elérését mikor látjuk jónak, megfelelőnek, elégtelennek, anélkül, hogy azt ezen 

a ponton osztályoznánk. Sem a tantárgyi, sem a személyiség-, vagy csoportfejlesztéshez kötődő tanulási 

eredmények esetén nem könnyű azokat leíró szempontokat megfogalmazni, de honnan tudná jobban a 

tanuló, ha tanárként sem adjuk meg annak pontos tartalmát. Ez szabályozó erejű mind diáknak, mind 

tanárnak egyaránt.  

A tanítási-tanulási tevékenység és értékelés, visszacsatolás kapcsolata azt igényli, hogy az értékekés 

módja, formája a tanulási tevékenységhez illeszkedjen, legyen változatos (például önálló munkához 

önértékelés), rendszeres, annak érdekében, hogy a megszerzett adatokra építve a pedagógusnak módja 

legyen a tanulást megerősíteni, áttervezni stb. (támogató funkció), valamint visszajelezhesse azt a diák 

számára is. Az értékelés ezen a ponton a tanulás fontos része, mert a visszajelző személyétől függetlenül a 
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diákok képet alkothatnak tudásukról, haladásukról, teljesítményükről, saját munkájuk elemzése, vagy a 

visszajelzés révén. Ugyan a tanulási folyamat előtt törekszünk pedagógusként értelmezni az elvárásokat, 

az elérendő célokat, a diákok sokszor ilyenkor, az értékelés során tudják értelmezni, hogy mit is jelentenek 

ezek valójában, mi hangsúlyos a teljesítményük megítélésében. A visszacsatolás eredménye alapján, ha 

szükséges, akár újabb feladatok, tanulási helyzetek beépítése, vagy épp elhagyása is lehetséges. Az 

értékelés tervezése kapcsán ezen a ponton mindenképp át kell gondolni, hogy ki és milyen módon végzi majd 

az ellenőrzést, értékelést, s szükséges-e az értékelőt (ha nem a tanár az) erre külön felkészíteni. Értékelni nem 

egyszerű, így azt átruházni a tanulókra csak abban az esetben szabad, ha ahhoz segítséget kapnak például 

megbeszélt, leírt szempontokkal.  

Az értékelés, visszacsatolás és tanulási eredmény kapcsolatában az értékelés során a tanulási 

eredmények minden elemének értékelésére (ismeret, képesség, attitűd, felelősségvállalás, autonómia) 

törekedni kell, mivel azok, amelyek nem kerülnek az értékelésre a diákok számára nem válnak fontossá. 

Ezért is fontos a tervezés elején a fókuszált, pontos, nem túl sok tanulási eredmény megfogalmazása és a 

folyamatban az azokat kibontó értékelési szempontok tervezése. Ezen a ponton a tervezés értékelésben 

fontos lépés a tanulási eredmények elérését ellenőrző, záró szummatív értékelés formáinak megtervezése. A 

többes szám nem véletlen, hiszen a tudás, az eredmény elérésnek megmutatása többféleképp lehetséges. 

A fontos az, hogy az értékelés teremtsen kapcsolatot a kitűzött célokkal, vagyis azt ellenőrizze, ami a 

célokban eredetileg megfogalmazódott. 

A fenti kapcsolatok leírása Biggs (1999) konstruktív összehangolásról (constructive alignment) szóló 

elméletére épül. E modell szerint a tanítási-tanulási folyamat tervezése feltételezi az értékelés párhuzamos 

megtervezését is, a kettő egymástól el nem választható, ezek átgondolatlansága sok kiszámíthatatlan 

értékelési helyzetet teremt (1. ábra). 

 

 

 
 

 

tervezett tanulási 
eredmények

tanítási - tanulási 
tevékenység

értékelés 
visszacsatolás

1. ábra: Biggs konstruktív összehangolás modellje 
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Tyler (1970) és Biggs (1999) a tanulási célokat, tevékenységeket és az értékelést kapcsolta össze jól ismert 

modelljeiben, Scriven (1964) a tanulás folyamatában mutatott rá az értékelés különböző szerepeire (2. 

ábra). Mindezek együttesen erősítik a tanulás és értékelés összekapcsolásának szükségszerűségét, s így 

közös tervezését. Az értékelés tervezésnek átgondolását segítheti egy tanulási folyamatban az értékelési 

tervezéshez kapcsolódó gondolatok tudatos kiemelése (2. ábra), azzal együtt, hogy egy ilyen sematizált 

ábra nem képes megmutatni a lépések hálózatosságát, s a folyamat ciklikusságát. 

 

 
  

 

 

 

A tervezés a tanulási folyamat céljainak értelmezéséből indul figyelembe véve a tantervi, iskolai célokat, az 

osztályba járó diákokat. S ez magában foglalja az érintett szereplőkkel történő értelmezést, esetleges 

pontosítást a diákkal történő egyeztetés alapján. A fő kérdés: Mit és miért tanul majd a tanuló? Ezt követi 

a talán a legritkábban átgondolt kérdés, hogy Honnan tudjuk, hogy megtörtént-e a tanulás? Vagyis milyen 

kritériumok lesznek azok, amiket elvárunk. Az értékelés módszereinek és eszközeinek tanulási folyamatba 

történő kigondolása pedig azt jelenti, hogy lehetőséget kívánunk adni a gyakori visszajelzésre, a haladás 

értelemzésére még a folyamatban, s ehhez keressük a megfelelő módokat (Hogyan gyűjtjük össze a 

tanulásra és eredményeire utaló adatokat?). S ehhez kapcsolva megtervezzük a visszajelzés módját is 

(Hogyan kap a diák a tanulás folyamatában visszajelzést? Hogyan kap a diák a lezáró, értékelést?), s a 

tanulási folyamat lezárását követően új tanulási célok megfogalmazására törekedhetünk (Mi lesz a 

következő lépés a tanulás során?). 

 

 

2. ábra: Az értékelés folyamata. (https://www.learnalberta.ca/content/mewa/html/assessment/index.html 

alapján) (vö., Rapos 2022. 667.) 

https://www.learnalberta.ca/content/mewa/html/assessment/index.html


 

Pedagógiai LaPOK 

 

8 

KIEMELT TÉMA 

Irodalomjegyzék 

Biggs, J. (1999). What the Student Does: teaching for enhanced learning’. Higher Education Research & Development, 18(1), 57–7. 

Golnhofer, E. (2003). Pedagógiai értékelés. In Falus, I. (Ed.), Didaktika – Elméleti alapok a tanítás tanulásához (pp. 334–359). 

Tankönyvkiadó. 

Rapos N. (2022): A pedagógiai értékelés. In: Falus Iván & Szűcs Ida szerk). A didaktika kézikönyve. Akadémiai Kiadó. 

Scriven, M. (1967). Methodology of Evaluation. Aera Monograph. Indiana University. 

Tyler, R. W. (1970). Basic Principles of Curriculum and Instruction. The University of Chicago Press, Chicago. 

 

 

 
 

 

 

 

Dr. Rapos Nóra, Az ELTE PPK 
Neveléstudományi Intézetének habilitált 
docense, a tanárképzés kari felelőse. 1997 óta 
oktat a tanárképzésben és neveléstudomány 
mesterszakon. Az adaptív-elfogadó iskola 
koncepcióját kidolgozó kutatás vezetője. 
Egyetemi munkáján kívül továbbképzéseket, 
tréningeket tart tanárképzés, adaptív iskola, 
fejlesztő értékelés témákban. Több hazai és 
nemzetközi kutatás tagja. A Magyar 
Tudományos Akadémia Pedagógiai 
Tudományos Bizottság tagja és 
Pedagógusképzési Albizottságának társelnöke. 
Kutatási területei: tanárok folyamatos 
fejlődése és tanulása, tanárképzés, tanulást 
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ÉRTÉK, ÉRTÉKBECSLÉS, ÉRTÉKELÉS 
 

Amikor újragondoljuk a pedagógiai értékelés elméletét és gyakorlatát, nem feltétlenül a reform 

céljával, hanem csupán a számvetés, elmélyítés szándékával, máris az egyik legnagyobb lehetséges 

lépést tesszük meg.  

 

Az újragondolás, a tudatos tervezés és cselekvés óriási szakmai deficitjében élünk, s pedagógusként már-

már magunk is elhisszük, hogy szakmai tudásunk nem több, mint intuíciók és tapasztalatok egyvelege. 

Pedig egy szakma professzionális művelőjét sokak szerint az különbözteti meg az amatőröktől, hogy 

tisztában van azzal, amit csinál. Lehet egy amatőr színész egy-egy pillanatban elbűvölőbb, magával 

ragadóbb, tűnhet tehetségesebbnek, mint kőszínházi hivatásos kollégája. Az utóbbi azonban minden este 

színész, felelőssége, hogy napról napra szórakoztassa, megrendítse, elgondolkodtassa közönségét, 

függetlenül pillanatnyi állapotától, hangulatától, 

bizonyos érelemben minél függetlenebbül saját 

adottságaitól is. Ha egy művészi alkotás 

befogadójaként kell választanom a két lehetőség közül, 

előfordulhat akár az is, hogy az amatőr előadást 

helyezem előbbre. Ha pedagógust kell választanom, 

professzionális szakemberre bíznám gyermekemet, és 

professzionális szakemberekkel szeretnék egy 

intézményben dolgozni. Már csak azért is, mert az 

együttműködés végképp elképzelhetetlen tudatos és megtervezett munka nélkül.  

A professzionális pedagógiai értékelés lehetséges megközelítései és alapformái – az elmélet szintjén – 

szakmai közhelyeknek számítanak.2 Egyfajta gyakorlati közhely az is, hogy a pedagógiai értékelés a 

hétköznapokban az oktatási-nevelési rendszer egyik legkonzervatívabb alrendszere, amennyiben 

illeszkednie kell a szülők értelmezési horizontjához, értsd: ahhoz, ahogyan egykor őket értékelték. Nem 

kívánunk tehát ezen a helyen eszmefuttatást indítani a szummatív és formatív értékelés különbségeiről és 

jelentőségéről, az értékelés és a tanulási folyamat kapcsolatáról, az értékelés lehetséges formáiról az 

ötfokozatú skálán elhelyezkedő osztályzatoktól a foglalkozások közbeni szóbeli dicséretig. Ahogyan azt 

sem hagyjuk figyelmen kívül, hogy az elméleti megközelítések (a formatív értékelés igénye, a kifejtő 

értékelés szükségessége, az interaktív értékelési folyamat stb.) mennyire sok akadályba ütköznek napjaink 

gyakorló pedagógusainak életében. Kérdés marad azonban a bevezetőben foglalt gesztus léte vagy nem 

léte. Vajon azért őrizzük gyakorlatunkban az értékelés és az ötfokozatú osztályozás közötti egy-egyértelmű 

megfeleltetést, mert a lendületmegmaradás tart ezen a pályán, vagy ismerjük a fenti lehetőségeket, és 

tudatosan választjuk azt minden más, elméletileg hatékonyabb megoldás közül. Vagy esetleg tisztában 

                                                           
2A könyvtárnyi erről szóló nemzetközi és hazai szakirodalomból egy-egy alapvető kötet Gardner, J. (2013). Assessment and 
learning. SAGE Publications Ltd.; Rapos Nóra: A pedagógiai értékelés. in: Falus Iván (főszerk.) – Szűcs Ida (szerk.) (2021): 
Didaktika [Digitális kiadás.] Budapest: Akadémiai Kiadó. https://doi.org/10.1556/9789634547211 Letöltve: 
https://mersz.hu/hivatkozas/m872d_f19_p2#m872d_f19_p2 (2022. 07. 19.) 
 

https://doi.org/10.1556/9789634547211
https://mersz.hu/hivatkozas/m872d_f19_p2#m872d_f19_p2
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vagyunk a fenti példákkal szemben a privilegizált ötfokozatú minősítés kevésbé hatékony, jószerivel káros 

tulajdonságaival, de erőnket, lehetőségeinket mérlegelve feladjuk ezt a szakmai szempontot?  

A következőkben ezeken túl egy ritkábban felvetett, bár alapvetőbb szempontot tárunk fel. Az értékelés 

alapjául szolgáló érték és értékbecslés problémáját. 

Az antik ékszerekkel foglalkozó értékbecsüs árat ajánl míves ezüst nyakékünkért. Hogy ezt az árat milyen 

formában, milyen zálog-, esetleg hitelkonstrukció keretében adja meg, hogy a konstrukció nyitva hagyja a 

tárgy esetleges visszaszerzésének lehetőségét, vagy elkötelez – esetleg az idővel egyre rosszabb 

kondíciókkal bíró – elidegenítés felé, mindez hasonlít a pedagógiai értékelés mikéntjére abból a 

szempontból, hogy különböző mértékben hatékony és ösztönző az eladó és a vevő irányában. Saját 

jóllétünk, hasznunk a cél (persze becsületes és megszokott eljárás közepette), vagy az ügyfél érdekét nézve 

vállaljuk a többletterheket? A becsüs munkájának van azonban egy, most számunkra még fontosabb 

aspektusa, ez pedig az ár megállapításának alapja és mikéntje.  

Van-e objektív és van-e abszolút értéke egy ékszernek? Abszolút értéke nem lehet. Értéke mindig relatív: 

függ a piaci körülményektől, annak telítettségétől, a vásárlóerőtől, a történelmi helyzettől, változik térben, 

időben. Naivitás azt gondolni, hogy egy ékszer pénzben kifejezhető értéke meghatározható anyagából, 

díszítettségének mértani szintjéből. Ahogy – bármilyen védhetőnek és igazságosnak tűnik is – egy adott 

matematika témazáró megoldásának az értéke nem az egyes megoldások százalékos arányának 

függvénye. Úgy is megközelíthetnénk: ebben az esetben nem lenne szükség becsüsre az 

ékszerkereskedésben és pedagógusra az intézményben… Amikor azonban azt állítjuk, hogy objektív értéke 

van az ékszernek, azonnal rögzítjük azt is, hogy mindez nem jelent találomra, esetlegesen megállapított 

értéket. Ez azt jelenti, hogy adott piaci körülmények, telítettség, vásárlóerő, történelmi helyzet, térbeli és 

időbeli koordináták közt két professzionális becsüs nem adhat lényegesen eltérő árat egy adott ékszerért. 

Ez az, amiért szükség van becsüsre: hogy szakmai tudásából fakadóan különbséget tudjon tenni ékszer és 

ékszer, anyag és anyag, művészi minőség és művészi minőség között, majd ezeket el tudja helyezni egy 

olyan valós kontextusba, amely optimális ár-érték arányhoz vezet. Továbbá az értékelés elégségesen 

magas ahhoz, hogy ne vezessen a műtárgy devalválódásához, de elegendően alacsony ahhoz, hogy 

mozgásban tartsa a piacot, vagyis eredményt érjen el.  

Ha egy konkrét antik nyakék értéke és ebből fakadó ára más az ötvenes évek Magyarországának blokkolt 

nemesfémpiacán, mint a kétezres évek szabadpiacán, más egy gazdasági világválságban, mint prosperáló 

jóléti korszakban, más a stabil fizetőeszközzel 

rendelkező és a folyamatos inflációval küzdő 

államban, ha más az értéke egy családi kollekcióval 

rendelkező arisztokrata örökös és mai korunk 

polgárembere számára, mindez nem káoszt, 

következetlenséget jelent, hanem éppen annak az 

ellenkezőjét: szakmai hozzáértést, dinamikus és 

céltudatos értékbecslést és árképzést. Ahogy két, 

„formailag” azonos gyermeki-tanulói teljesítmény 

értékelésének flexibilitása is. Káoszra, 

következetlenségre és szakmai dilettantizmusra 
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abból következtethetünk, ha a becsüs nem tudja, mi alapján állapította meg az értéket. Ha meg tudja 

mondani, vagy csak sugárzik hozzáértése, tudatossága, alapossága és következetessége, bizalommal tölt 

el, s még nagyobbal, ha el is mondja, mi áll megállapításának hátterében.  

És még valami. Létezik egy szűk piaci szegmens a kizárólag luxusékszerekkel foglalkozó 

kereskedőházaknak. Aki ebbe az üzletbe tér be, s fizetésképtelen, azt okkal és joggal nézik ki onnan. A 

többség számára azonban az a gazdaságilag indokolt konstrukció, hogy ékszereket kínáljon mindenféle 

vásárlónak. És az ő vevőkörük valóban sokféle is lesz. Ha sikeresen szeretnének kereskedni, jó érzést szülni 

vásárlóban, üzletemberben, terjeszteni a szép és igényes ékszerek kultúráját, akkor a kézzel font 

textilkarkötőtől Marie-Antoinette brossáig kell terjednie árukészletüknek, és bármilyen pénztárcával 

érkezik a vásárló, boldogan, elégedetten kell távoznia, egyúttal egy szép ékszer tulajdonosaként. Ettől 

működik a rendszer, ez szül eredményt. Ha nincs pénze brossra, attól nemhogy nemkívánatos személy, de 

boldog és inspirált vásárlója egy bőr függőnek – inspirált, mert az öröme visszahozza majd még több és 

szebb ékszert vásárolni. Akit bross nélkül hajítanak ki az üzletből, az messze elkerüli majd ezt a világot. Az 

iskolát. Nem kér majd abból a tudásból, amely úgyis megközelíthetetlen a számára. A mi üzletünkben 

azonban újra felbukkan majd. Mert értékes ékszerhez jutott, örömmel, boldogan. Ékszere értékét pedig 

nem anyaga, megformáltsága, nemesfém értéke adja, hanem hogy ott, akkor, annak a vevőnek egy jó 

becsüs kereskedő azt az ár-érték arányt állapítja meg, mely mindenkinek a legjobb. Mert előre visz, mert 

mindenkit jó érzéssel tölt el, mert mindenki gazdagabb lesz.  

Hacsak nem más a cél.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Gloviczki Zoltán rektor, Apor Vilmos Katolikus Főiskola 
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Tanulástechnika, tanulási stílus és ezek alkalmazása a jövő 

oktatásában 
 

Napjaink oktatáspolitikai folyamataiban többféle vita zajlik arról, hogy mi az üdvözítő tanítási 

módszertan: a frontális oktatás, vagy a csoportmunkán alapuló, akár páros, akár kiscsoportos 

munkaformák a legalkalmasabbak-e a tanulási folyamat megszervezése során? A válaszom az, hogy 

jelenleg ez teoretikus vita, mert minden módszertan alkalmas a diákok oktatására, fejlesztésére, ha 

a megfelelően használjuk, működtetjük. Láttam kiváló és nagyon gyenge frontális órát és alapvetően 

rosszul felépített és levezetett „csoportmunkának” nevezett tevékenységsorozatot is a sok kiváló 

csoportos, páros munkaforma mellett.  

 

Bevezetés 
Aki fontosnak érzi diákjai fejlesztését, a csoporthoz és az iskolai gyakorlathoz igazítja munkaformáit, és 

fontosnak tartja, hogy sokféle, változatos módszertan jelenjen meg az óráin, és a módszereket úgy 

alkalmazza, hogy előtte felkészül a módszer hatásosságából, hatékonyságából, eredményességéből is. 

A mérés-értékelés témakör aktualitása a két fogalom kapcsolatának összetettségét is jelzi. A jól kiválasztott 

mérési eszközök és az ezekből nyert adatok a diákok fejlesztő értékelését is nagyban segítik. A szummatív 

értékelés mellett a jövőben a fejlesztő, értékelő szerepkör és az értékelési módszertan alkalmazása az 

órákon jobb eredményekhez vezethet. Ez az értékelési rendszer nagyobb tanári és diákaktivitást is igényel. 

A tanárnak az órán aktív értékelő szerepet kell vállalnia, és a diákoknak is el kell sajátítani az ön- és 

társértékelés technikáját is. Az alábbi cikk, remélem, segíti a tájékozódást, hogy milyen mérőeszközökkel 

lehet a diákok fejlesztő értékelését elősegíteni olyan ismeretekkel, amelyek a diákok tanulási stílusát és 

tanulástechnikai ismereteit fejlesztik. A cél, hogy önismeretre és az önálló tanulási képesség elsajátításáig 

jussanak el az iskolában. 

Két mesterprogramom megvalósítása után (az elsőben a csoportbontások hatékonyságát vizsgáltam az 

iskolaszerkezetben, a másodikban a digitális iskola kialakítását és fejlesztését tűztem ki célul) úgy látom, 

hogy a nyitott intézményekben, ahol a tanári kíváncsiság és kreativitás a vezetőség innovációs hajlamával 

párosul, középtávon is eredményes fejlesztéseket lehet elérni. 

Iskolám, az Európa 2000 Gimnázium így lett 3 év alatt Microsoft Showcase School, digitális iskola és 

eredményesen építjük be a változatos módszertani gyakorlatot iskolai életünkbe.  

Ezen folyamat során egy Nemzeti Tehetség Pályázatot készítettem kolléganőmmel, Icha Máriával, akivel a 

tanulástechnika alkalmazása és fejlesztése volt a célunk egy 8 osztályos gimnázium hetedikes osztályában. 
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1. A tanulástechnikai program megvalósítása 

A program kiváló lehetőség volt arra, hogy a vegyes, de kislétszámú csoportban felmérjük a diákokat, és a 

tanulásmódszertani folyamatot egy olyan rendszerbe ágyazzuk, ami egy év alatt a diákokat az önálló 

tanulás kialakításához segíti. 

 

              1. ábra: A tanulástechnikai folyamat lépéseinek új rendszere 

A fenti ábra mutatja be azokat a részegységeket, melyeket végigjártunk, majd digitális és online 

gyakorlatokkal, játékokkal mélyítettünk el diákjainkban. Minden a figyelem és fegyelem kialakításával 

kezdődik, erre nagy hangsúlyt fektettünk, ehhez kapcsoltuk a legalapvetőbb kompetenciák fejlesztését 

(szövegértés, logika, memória). A gyakorlatokat követően célirányosan a diákok egymás közti és saját, 

belső kommunikációját is fejlesztettük csoportos, páros munkaformákkal és előadásokkal. Itt már 

céltudatosan a Határtalanul pályázathoz kapcsolódó történelmi, földrajzi, irodalmi és kulturális 

mintázatokat dolgozták fel a gyerekek a csíkszeredai József Attila Általános Iskola diákjaival közösen. 

Rendkívül érdekes volt a nyitó tevékenység eredménye, amin diákjaink is megdöbbentek: 3 csoportra 

osztottuk őket (figyelő, multitaskingoló és a többieket figyelő diákokra). Két körben tanítottunk nekik 

földrajzi és történelmi ismereteket Erdéllyel kapcsolatban. Az eredmény mindkét esetben szignifikánsan 

eltért a két tanuló csoport esetében. Először 39-12 pont lett a teszt vége, majd a szerepcsere után 21-14, 

mert ekkor a jobb képességű diákok multitaskoltak és a gyengébbek figyeltek. 

A diákjaink levonták a következtetést: a gyengébb figyelemmel rendelkező diákoknak létfontosságú, hogy 

az órán ne használjanak közösségi oldalakat, ne tereljék el figyelmüket mással, mert akkor kétszer 

hatékonyabban tudnak tanulni. 
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2. A tanulási stílusok fajtái, felmérése és eredményei 

A tanulás eredményessége nagyban függött attól, hogy mennyire volt motivált és eredményes egy-egy 

diák. Ezt a célt szolgálta egy mérőeszköz használata, mellyel felmértük a diákok tanulási stílusát, és közösen 

kielemeztük a kérdőívet. Minden diák megkapta a saját grafikonját, és közösen megbeszéltük, hogy 

érvényes-e rá az adott skála. Az eredmények a 7. osztályos diákok számára sokkolóak voltak, hiszen 

egyszerre megértették, hogy miért érzik magukat egy-egy tanulási helyzetben kellemesen és oldottan, más 

szituációban pedig rosszul, motiválatlanul. 

A felmérés eredményeképpen kapott adatok számunkra is meglepetést okoztak, mert tökéletesen 

tükrözték az elmúlt két év során a napi tanítási rutin során szerzett tapasztalatainkat. A diákok a 

kiértékeléskor is elcsodálkoztak a megadott eredmények alapján leírt tulajdonságokra. Íme néhány diák 

eredménye: 

 

 

              2. ábra A 3 tanulási jellemző fókuszált eredménye 

 

Gyönyörűen látható, hogy a diákok a 3 tanulási stílusjegy alapján különböző szerepben vannak, s a 

későbbiekben a 7 tanulási módszert számukra úgy tudjuk csoportosítani tevékenység tekintetében, hogy 

a lehető leghatékonyabb módszer alapján sajátítsák el a tanulnivalót. 
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A következő két ábra a 7 tanulási stílusra bontott eredményt mutatja be négy diák esetében:  

  

  
3. ábra A 7 tanulási stílus alapján mért értékek (1: auditív, 2: vizuális, 3: mozgásos, 4: társas, 5: csend, 6: impulzív, 7: mechanikus) 

Ezen eredmények alapján egyértelműen látjuk, hogy melyik diák, mely 2 tanulási stílusban érhet el 

kimagasló eredményeket, és mely stílusok állnak távol tőlük. Így az egyéni tanulási utak kialakítása az 

oktatási rendszerünkben könnyebbé válhat, hiszen akár a projektfeladatok meghatározásában, akár a 

csoportmunkában is figyelembe vehetjük a fenti eredményeket. 

 

Végezetül elvégeztük a diákok Belbin-féle csoportmunkára vonatkozó kérdőívét is, ennek eredményét 

tükrözi az alábbi adatsor: 

Cselekvő szerep 
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Vállalat-
építő 
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7 9 14 4 12 6 9 8 

8 14 5 7 11 4 9 13 

7 5 12 7 11 6 14 8 

14 7 12 4 5 9 7 12 

10 11 6 9 5 12 8 9 

                                    4. ábra A Belbin-féle csoportdinamikai felmérés eredménye 

A kiemelt számok alapján rögzíthetjük a diákok csoportban töltött szerepét, és így el tudjuk kerülni, hogy 

konfliktusok alakuljanak ki a csoporttevékenységek során. A felmérés eredménye nagyban korrelál azzal a 

tapasztalattal, amit az elmúlt két év során tapasztaltunk a tanórákon, amikor a csoportmunka dinamizmusa 

néha megroppant, kisiklott, s nem értettük a probléma okát. Az adatokat végiggondolva, látjuk, hogy kik 

azok a diákok, akiket ezentúl közös csoportba csak különleges esetben és céllal lehet dolgoztatni, 

egyébként a tudásépítés hatásos folyamatai másféle csoportdinamika kialakítását igénylik.  

A kérdőívek és ezek kiértékelése segít abban, hogy minden diák olyan tevékenységet kapjon a tanárától 

csoportmunkában, ahol jól érzi magát, sikereket ér el, és ez visszahat a motiváltságára, a tanuláshoz való 

viszonyára is. 

 

3. Értékelés 

A program záró részében felmértem a diákok véleményét, hogy miként értékelték a közös munka 

eredményességét, íme egy tipikus, de ettől a diáktól meglepő válasz:  

Diák, fiú, korábban változó tanuló: 

1.) Miben módosult a tanulási szokásod az elmúlt időszak hatására?  

Rendezetteb, fegyelmezettebb vagyok, kevesebb idő is elég a tananyag elsajátítására a fokozott 

figyelem miatt.  

  

2.) Megismerted-e a tanulási stílusod és ez hatott-e a tanulási gyakorlatodra?  

Én vizuális és auditív vagyok, az, hogy megismertem a tanulási stílusomat hozzájárult a 

hatékonyabb tanuláshoz.  

   

3.) Mit javasolnál a diáktársaidnak, mire figyeljenek tanulás közben?  

Fontos a zavaró tényezők kizárása, leginkább a telefonos értesítések (repülő mód be a telefonon) 

és a csönd. Fontos továbbá a fókuszát idők kijelölése, a tanuláshoz kijelölendő egy hely, ahol csak 

tanulsz, mert így az agyad összeköti a tanulást és azt a helyet.   

  

 4.) Javasolnád-e, hogy az iskolában legyen tanulástechnika bevezetve? Miért?  

 Nagyon fontosnak tartom mert, ahhoz, hogy tanuljunk tudnunk kell hogyan és miként tegyük azt.  
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A szöveges értékelés mellett egy kérdőív kitöltésére is kértem a diákokat, akik közül ketten nem töltötték 

ki a kérdőívet, a többiek eredménye itt látható: 

 

Értékeld az alábbi állításokat 1-5 skálán! (1= legkevésbé értek egyet 5= leginkább egyetértek) 

Állítások  1  2  3  4  5  

A tanulástechnika megismerése segíti 

önismeretemet.  

       40%  60% 

A tanulástechnikai szakkör segített a tanulási 

képességeim javításában.  

       10%  90% 

A tanulástechnika szakkör hatására elkezdtem 

figyelni tanulási stílusomra.  

     10%  60% 30% 

Könnyebben tudok tanulni, amióta beszélünk a 

tanulási rendszerről.  

     10%  80% 10% 

A tanulástechnika és a csoportos, páros 

tevékenységek könnyen összekapcsolhatóak.  

   10%  10%  30% 50% 

Örülnék, ha  a tanárok tudnák, hogy milyen tanulási 

stílus jellemez és ennek megfelelő feladatokat 

kapnék.  

 10%        90% 

Örülnék, ha a tanárok ismernék a tanulástechnika 

alapjait és ennek megfelelően is tanítanának.  

     10%  10%  80% 

5. ábra: A tanulástechnikai program értékelése 

Az eredmények azt mutatják, hogy ha a diákok megismerik a tanulási stílusukat, akkor ezt nagy mértékben 

tudják hasznosítani a saját önismeretük és önálló tanulásuk érdekében. Emellett fontosnak tartják, hogy a 

tanáraik is ismerjék meg őket, és ha tudják, alkalmazzák az órákon a fenti eredményeket. 

Ebben az évben a pályázati program eredményeinek köszönhetően az összes új diákunkat felmértük a 

hétfokozatú kérdőív segítségével, s a félév tapasztalatai alapján a kollégák 93%-ban megerősítették a 

kapott eredményeket. Az, hogy a jövőben hasznosítani tudjuk az eredményeket, világos számunkra, de 

hogy hogyan, annak kialakítása a tantestület innovatív tagjainak lesz még a feladata, melyet a következő 

félévben végzünk el. Lehetséges, hogy egy új mesterprogram témájává válik az alkalmazás módjának 

kidolgozása. 

 

 

 

 

Kiss Károly mestertanár, mérésmetodika-mérés-értékelés szakirányú szakvizsgázott pedagógus, 
érettségi elnök és emelt szintű vizsgáztató. Innovációs tevékenysége, kreativitása megjelent a két 
mestertanári programjában, melyben a képesség- és tanulási stílusok alapján történő 
csoportbontásokra fókuszált, jelenleg a digitális és kooperatív oktatási rendszer beépítése áll 
tevékenysége középpontjában. A Történelemoktatók Egyletének digitális oktatási szekciójának 
vezetője. Az országos Kosáry Domokos Tanulmányi Verseny egyik feladatfejlesztője, lebonyolítója. 
Több nemzetközi projektben vett részt a történelemoktatással kapcsolatban, az EU által 
támogatott Courage Projekt Cenzúra és Szamizdat fejezeteinek oktatási részét ő készítette el. 
Intézményében digitális és módszertani vezetőként a Microsoft gyakorlóiskola cím mellett 
Showcase School pályázatával is eredményesen szerepelt. 
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Az önértékelés jelentősége és lehetőségei az íráskészség 

fejlesztésében 
 

Az íráskészség fejlesztése talán soha nem volt fontosabb, mint most. A világ jelenségeinek írásbeli 

bemutatása motiváló, a tananyag értését elmélyítő gyakorlat, kognitív és érzelmi kihívás, értékelési, 

önértékelési eszköz.  

A kognitív tudomány és a pedagógiai kutatások az utóbbi évtizedekben rámutattak a narratív kompetencia 

fejlesztésének fontosságára3, amely támogatja a diákok közösségi és tanulási elköteleződését, a 

történelemtanítás kultúraközvetítő, értékközvetítő, szocializációs és perszonifikációs funkciójának 

teljesítését - ezzel biztosítva tanulási motivációjukat4. Az írás során a diák a személyiségén - mint szűrőn - 

keresztül újrateremti, megteremti a saját tudását, a tanulás örömforrássá, élménnyé válik. Tehát sokkal 

többször kellene a diákoknak írniuk! A történelmi gondolkodás5 fejlesztésekor az ismeretközvetítés és a 

kompetenciafejlesztés céljait követve az egyik leghatékonyabb eszköz az esszéírás. Az elbeszélő szövegek 

megismerése (hallott vagy olvasott formában) elősegíti a bennük foglalt összefüggések, fogalmak jobb 

megértését, megjegyzését; a megismert történelmi anyag írásos újramesélése pedig személyessé teszi az 

oknyomozást, így elmélyíti a tanulást. Na de!  

Ez rendszeres gyakorlás nélkül elérhetetlen, viszont éppen az összetettsége miatt az értékelése is 

időigényes. Márpedig egy pedagógusnak akár 200-300 diákja is van. Munkájukról rendszeres, jól időzített 

és kellő időben történő visszajelzés6 adása, eredményük értékelése az egyik leghatékonyabb eszközünk 

fejlesztésük érdekében, ez szinte áthidalhatatlan ellentmondás. Segíthet, ha az önellenőrzés és önértékelés 

nagyobb szerepet kap a visszajelzés folyamatában. Sőt, ha ebben eredményt érünk el, annak további 

jelentős hozadéka lesz.  

A felidéztető gyakorlás (retrieval practice)7 olyan tanulási stratégia, ahol a korábban tanult tananyag 

átismétlése az újraolvasás stb. helyett8, egyéb technikákkal9 a korábban tanultakat rendszeresen 

gyakorolva, majd a hiányosságokat gyorsan, pontosan azonosítva, pótolva történik.10 Az előhívó gyakorlás 

tartós tudást eredményez, a diák saját magát ellenőrzi időről időre, célirányosan, a fejlődés szándékával, 

belső motivációja alapján. Túl szép, hogy igaz legyen? Számos példa igazolja, hogy ez lehetséges. A 

https://www.retrievalpractice.org/11 segédanyagai alapján adaptáltam a módszert.  

                                                           
3 Kinyó László: A narratív készség fejlődése és szerepe a történelemtanításban. MAGYAR PEDAGÓGIA 
105. évf. 2. szám 109–126. (2005) Link Utolsó letöltés: 2022. december 13. 
4 Dave Stuart: These 6 Things: How to Focus Your Teaching on What Matters MostC, orwin Literacy, 2019 
5 F. Dárdai Ágnes: A problémaorientált történelemtanítás koncepciója. Link Utolsó letöltés: 2022. december 13. 
6 Link Utolsó letöltés: 2022. december 13. 
7 Link Utolsó letöltés: 2022. december 13. 
8 A felejtési görbe. Link Utolsó letöltés: 2022. december 13. 
9 Pl. tanulókártyák, tesztek, kvízek, gondolattérképek, szöveges összefoglalások, esszék stb. 
10 Mindannyian láttunk diákokat, akik a dolgozatírás után lelkesen és intenzíven tanulmányozzák a könyveiket, jegyzeteiket, mert tudni 
akarják, mit tudtak jól vagy rosszul. 
11 Link Utolsó letöltés: 2022. december 13. 

 

https://www.retrievalpractice.org/
https://www.magyarpedagogia.hu/document/Kinyo_MP1052.pdf
https://www.amazon.com/s/ref=kwrp_li_aut?ie=UTF8&field-author=Dave+Stuart&search-alias=books
https://epa.oszk.hu/00000/00035/00118/2007-11-ta-Dardai-Problemaorientalt.html
https://www.ascd.org/el/articles/research-says-good-feedback-is-targeted-specific-timely
https://www.retrievalpractice.org/why-it-works
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/4/4e/ForgettingCurve.svg/416px-ForgettingCurve.svg.png
https://www.retrievalpractice.org/
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Egy-egy feladat a PowerPoint-prezentáció egy diáján12 kilenc, egymástól független, egyszerre kivetített 

„kérdéskártyát” tartalmaz, amelyek különböző pontértékkel bírnak, és betű- és színkóddal vannak jelölve.13 

A kivetített feladatcsokorból 10 perc alatt 45 pont értékű kérdést kell megválaszolni, ami régi és új 

ismeretek felidézésével, és egy vagy két téma részleteinek kidolgozásával érhető el: itt kapcsolódik össze 

a legszorosabban az íráskészség fejlesztése és a régi tudás felidéztetése.  

A feladattípusok közül a legnépszerűbbek a problémamegoldó, kreatív fogalmazások.14 Az értékelés alapja 

az önértékelés (minden diáknak magának kell eldöntenie, hogy elérte-e a kívánatos 45 pontot) ekkor 

beadhatja a füzetét, amelybe a válaszokat írta – csak ezeket értékelem. (Az előhívó gyakorlással 

kapcsolatban a fejlesztők az osztályozás nélküli, vagy alacsony téttel bíró értékelést ajánlják – ez valójában 

az eredményesség feltétele. A magyar értékelési hagyományokat figyelembe véve pl. „kisötös” vagy „+” jel 

javasolt, hogy a gyakorláshoz minimális stressz (se) kapcsolódjék, semmi esetre sem szabad fenyegetővé 

tenni ezt a gyakorlást.)  

A fogalmazásos feldatoknál az önálló ötleteket és az állításokat releváns bizonyítékkal alátámasztó írások 

a kívánatosak, nem szükséges a részletességre törekedni, szinte kötelező próbálkozni, hibázni. Így elérhető 

az intrinzik motiváció, minimalizálható a stressz. A feladatsor megoldására kb. 10 percet szánunk – eleinte 

jóval többet. Az ismeret alapú kérdések megoldását azonnal megbeszéljük, tehát a visszajelzés azonnali. A 

fogalmazások értékeléséhez közösen gyűjtünk gondolatokat, végül mindenki eldönti, hogy elérte-e a 

kívánatos ponthatárt. Itt érkezik el az önértékelés pillanata, ahol a diák félelem és tét nélkül, de kénytelen 

előzetesen „megjósolni” a saját teljesítményét. A pedagógus számára is segítséget jelent ez az „előszűrés”, 

de fontos jelzés, ha valaki pl. gyakran nem értékeli megfelelőnek a saját munkáját. 

Egy minikutatás eredményeit összegezve: az egyik osztály az alkalmazott módszerek közül a maximális 5 

pontból 4,73 átlaggal a leghasznosabbnak ítélte a 45 pontos gyakorlást. A videókvízeket, interaktív 

prezentációkat kevésbé találták érdekesnek, kb. 3,86-os átlaggal. Arra a kérdésre, hogy melyik módszerrel 

milyen gyakran szeretnének találkozni az órákon, a válaszadók 77%-a választotta a heti-kétheti 

gyakoriságot, ami szintén a legmagasabb érték volt. 

Ez a stratégia tehát gyakorlás: ismétlődően, gyakran és rendszeresen folytatják, értékelése 

alacsony téttel jár, alapja a diákok önértékelése – akár nem is jár értékeléssel csak 

visszajelzéssel. A gyakorlás során a tudás megalkotása, a megélt, regisztrált és 

megerősített fejlődés örömforrás, és ezért (is) motiváló erejű.  

 

                                                           
12 Link Innen letölthető egy mintafeladatsor. Utolsó letöltés: 2022. december 13. 
13 A kérdéstípusokat különböző színekkel jelöltük, azonos típusú/színű feladatok mindig ugyanott vannak, ugyanolyan színnel vannak 
jelölve, így könnyebb áttekinteni a lehetőségeket. 
14 Pl. az egy tanéven belül különböző témakörök kapcsán tanult, de hasonló jelenségek összehasonlítása, aktuális, napi problémák 
történelmi gyökereinek feltárása. De népszerűek a felsorolások – pl. olümposzi istenek, középkori városok jogai, hét szabad művészet, 
római vagy athéni intézmények stb. 

 
 

Szabó Márta Mária a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium tanára, 
innovatív mesterpedagógus, tankönyvszerző, mentortanár. Megbízott előadó a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemen. Kutatási és érdeklődési területe: történelemdidaktika és szakmódszertan, 
tanulásmódszertan, tartalmi szabályozók, tankönyvkutatás. Módszertani honlapja: 1001tortenet.net 

https://www.1001tortenet.net/frissensuumlltek-blog/2020-december-30-felidezteto-gyakorlas
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Pedagógiai értékelés digitális eszközökkel, de hogyan? 
 

Vitathatatlan, hogy a technológiák fejlődésének, a digitalizáció térhódításának hatása van az 

iskolákban folyó munkára, ezáltal a kapcsolódó módszertani ismeretekre is. Magától értetődik, hogy 

az említett hatások a pedagógiai értékelés megújításában is szerepet játszanak, különös tekintettel 

azokra az értékelési módszerekre és eszközökre, amelyek valamilyen formában átültethetőek digitális 

eszközökkel támogatott módszerek használatára.  

A digitális pedagógiában hatékonyan működő értékelési stratégia ugyanazon a pedagógiai és módszertani 

alapelveken és alapelemeken nyugszik, mint amilyeneket a más, akár hagyományos pedagógiai módszerek 

használata során már megszokhattunk. 

 

1. kép A tanulás és kompetenciafejlesztés „rögös” útja az értékeléssel „kikövezve” 

Ennek a cikknek nem célja, hogy elméleti áttekintést nyújtson az értékelés alapkövét alkotó három típusról: 

helyzetfeltáró (diagnosztikus), fejlesztő (formatív) és összegző vagy lezáró (szummatív) értékelés, hiszen 

ezekről számos forrásból lehet tájékozódni. Sokkal inkább azt a célt tűztük ki, hogy egy receptként 

használható gyűjteményt adjunk közre azokról a szempontokról, amelyek szerencsés esetben 

meghatározzák az értékelési folyamatok tervezését. Így a receptkönyvekben megtalálható, könnyen 

érthető és rövid, lényegre törő módon adjuk közre ötleteinket. 

Szeretnénk hangsúlyozni, hogy az online forrásokban megjelölt eszközök, szoftverek és alkalmazások 

folyamatosan változnak. Így ami ma ingyenesen elérhető, jól használható társunk lehet a tanórák és 

foglalkozások tervezésében, holnapra eltűnhet, vagy fizetőssé válhat. A pedagógusnak naprakészen kell 

tartania a digitalizációval kapcsolatos ismereteit ahhoz, hogy mindig a leghatékonyabb megoldást tudja 

kiválasztani az értékelés tervezésekor.  
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Általános szempontok az értékelési rendszer tervezéséhez 

Hiszünk abban, hogy érdemes áttekinteni az alábbi tanácsokat mielőtt a digitális technológiát hívnánk 

segítségül az értékelés hatékonyabbá tételének érdekében! 

 

A tervezés 

• Az értékelés a lehető legtágabb értelemben véve legyen jelen a 

pedagógiai folyamatokban, a tanári és tanulói tevékenységekben! 

• Az értékelés részletes tervezése alkossa szerves részét a 

pedagógiai folyamatok előkészítésének! 

• Az értékelés hassa át az adott pedagógiai folyamat és 

tevékenységek minden mozzanatát! 

• Épüljön az értékelés az adott tanulási szakasz célrendszerére 

(tudás, készségek, attitűdök)! 

• Az értékelés legyen összhangban mind tartalmában, mind pedig 

eszközrendszerében a szóban forgó tananyaggal! 

• A szülő is kapjon tájékoztatást egy-egy számára releváns 

értékelési eredményről! 

 

A tanulók 

• A pedagógus vegye figyelembe a tanulók előzetes tudását és 

készségeit, speciális igényeit! Differenciáljon! 

• Az értékelésben a pozitív megerősítés és a támogató jelleg 

domináljon! 

• Az értékelés során legyen túlsúlyban a formatív értékelés! A 

pedagógus támogató és fejlesztő jellegű visszajelzést adjon a 

tanulóknak!  

 

A pedagógus 

• Szánjunk időt módszertani és értékelési formákkal és eszközökkel 

kapcsolatos repertoárunk bővítésére! Kis kreativitással nem csak 

feleletre és dolgozatra lehet osztályzatot adni! 

• A tanári munka értékelése is legyen része az értékelési 

rendszernek (pl. tanulói és szülői visszajelzések, vélemények 

kollégáktól)! 

• A tanulói értékelésekből a pedagógus is kapjon olyan 

visszajelzést, amelyet fel tud használni a későbbiekben munkája 

eredményességének javításában! 
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Tanácsok a digitális eszközök értékelésben történő használatához 

A fentiekből azt a következtetést vonhatnánk le, hogy a digitalizáció és az eszközök használata alig van 

hatással a modern értékelési stratégiák tervezésére. Persze az nem így van. A felsorolás csak azt erősíti, 

hogy nagyon sok, korábban már bevált alapelv és módszertani elem átemelhető a digitális eszközökkel 

támogatott értékelésbe is. Mire figyeljünk a digitális eszközök értékelésben történő használatánál? 

 

Digitális pedagógia és módszertan 

• Éljünk a digitális technológia által kínált lehetőségekkel! Tegye 

értékelési stratégiánkat színesebbé és hatékonyabbá! 

• A digitális technológia által kínált innovatív módszerek, 

eszközök, és alkalmazások teremtsenek hozzáadott értéket a 

tanítás-tanulás folyamtában, értékelési rendszerünkben!  

• Nem a hagyományos módszerek teljeskörű lecserélése a cél, 

törekedjünk azoknak a digitális technológiával történő 

kiegészítésére! 

• A digitális eszközök használata ne csökkentse a személyes 

jelenlét és együttlét szerepét! 

• A technológia használatával tegyük a kapcsolattartást 

hatékonyabbá, és az együtt eltöltött időt értékesebbé!  

• Cseréljük a hagyományos értékelési eszköztárunk egy részét a 

formatív értékelésnek jobban megfelelő, komplexebb, digitális 

eszközökkel támogatott értékelési módszertanra!  

• Éljünk a digitális eszközökkel támogatott értékelési lehetőségek 

változatos kínálatával (tanári, ön, páros, csoportos stb. 

értékelés)! 

• Ne feledkezzünk meg a szöveges értékelésről (szóbeli és írásbeli 

visszajelzések, személyes és online formában is)! Használjuk a 

digitális technológia által kínált lehetőségeket itt is. 

• A feleltetés és a hagyományos értelemben vett röpdolgozat nem 

igazán szerencsés online értékelési forma. Kerüljük 

használatukat az online környezetben! 

 

A technológia 

• Ki, kit, mikor és miért értékel, azonosítsuk az értékelés céljait és 

funkcióit, majd ezekhez keressünk megfelelő értékelési 

formákat, módszereket, és (digitális) eszközöket és 

alkalmazásokat! 

• Éljünk az értékelési eszközök változatos kínálatával (digitális 

eszközök, szoftverek, alkalmazások) is! 

• Készítsünk az értékelést online formában támogató eszközöket 

(listák, áttekintő és értékelőtáblázatok stb.)! 

• A digitális eszközök színesíthetik a tevékenységeket, de ne 

felejtsük el, hogy az értékelés nem showműsor! Lehetőleg az 
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adott értékelési formához használjuk mindig ugyanazt a bevált, 

a tanulók által már ismert eszközt! Legyen a mérésünk érvényes 

és megbízható! Találjuk meg az egyensúlyt! 

• Válasszunk mindig a tanulók digitális kompetenciájához 

illeszkedő eszközöket, szoftvereket és alkalmazásokat! 

• A digitális technológia egy eszköz a pedagógus és a tanuló 

kezében, nem hivatott helyettesíteni sem a pedagógust, sem 

pedig a közöttük folyó interakciót! Megfelelő használata esetén 

segíti a pedagógusok és a tanulók közös munkáját, 

együttműködését. 

• Használjuk ki a digitális eszközök használatának motiváló 

hatását! 

 

A pedagógusok és a digitalizáció 

• Vállajunk tevékeny részt az intézményen vagy tankerületen 

belüli, esteleg szélesebb körű tudásmegosztás rendszerének 

kialakításában, működtetésében! 

• A tanítás-tanulás folyamatának tervezése során intézményi 

szinten köteleződjünk el egy tanulási platform használata 

mellett! Ezzel megkönnyítjük a tanulók, alsóbb évfolyamokon a 

szülők, továbbá helyettesítés esetén a kollégák helyzetét is. 

• A digitális eszközök használatával hosszabb távon 

csökkenthetjük az értékelés tervezésére és megvalósítására szánt 

időt, ennek egy részét szánjuk arra, hogy naprakészen tartsuk a 

tudásunkat és digitális kelléktárunkat, ezzel is folyamatosan 

fejlesztve digitális kompetenciánkat, és növelve munkánk 

hatékonyságát. 

 

Ajánlott és felhasznált irodalom, források 

A cikk megírásához felhasznált irodalom és források, illetve az illusztrációk ebben a Wakelet 

gyűjteményben érhetők el. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jánossy Zsolt matematika, fizika és angol szakos középiskolai tanár. Több mint 20 éve tevékenykedik a 
digitális pedagógia területén, dolgozott a Sulinet portál munkatársaként, digitális pedagógiai 
módszertani szakértőként szerepet vállalt digitális tananyagok kidolgozásában (Zanza TV, Fordított 
osztályterem stb.) és hazai adaptációjában (Yenka, Sunflower for Science, IntelTeach Essentials stb.). 
Fizika szaktanácsadóként rendszeresen előad, emellett fejlesztőként a fizika tantárgy érettségi 
követelményeinek és vizsgaleírásának átalakításában is közreműködött. A hazai digitális pedagógia 
legfontosabb seregszemléinek, a Digitális Témahét és a Code Week eseményeinek lelkes résztvevője 
és szervezője. Szakértőként támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány (a 
Digitális Témahét koordinátora), a Budapesti POK és az Oktatási Hivatal munkáját. 

https://wakelet.com/wake/SSYoplxBGg-TCdXiqk-uO
https://wakelet.com/wake/SSYoplxBGg-TCdXiqk-uO
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Mérjünk máshogy, mással! 
 

Egyre több pedagógus alkalmaz osztályzáson kívül egyéb értékelési módokat. Az osztályzatok gyakran 

okoznak feszültséget, frusztrációt, stresszt a tanulók és a pedagógusok számára. Az érdemjegyekkel 

történő értékelésre szükség van, teljesen kikerülni nem lehet.  

Szaktanácsadóként számtalan alkalommal találkozom azzal a problémával, hogy az intézményekben nagy 

nehézséget okoz a pedagógiai értékelési-mérési protokoll kidolgozása, ezért azt gondolom, hogy több 

kollégának szüksége lehet – ezen a téren – egy kis segítségre.   

Pedagógusként lehetőségünk van olyan egyéb értékelési eszközöket bevonni a tanítási-tanulási 

folyamatba, melyekkel egyszerre több célnak is megfelelünk; visszajelzést kapunk a tanulói teljesítményről, 

a tanulók által elsajátított tudásról, ugyanakkor olyan tevékenységeket végzünk, melyek érdekesebbé 

teszik ezt a folyamatot. 21. századi tanárként sokféle szerepet töltünk be, fontos feladatunk, hogy úgy 

kössük le a diákokat, hogy az óra izgalmas legyen számukra, ezért szükséges a hagyományos 

módszereinken változtatni. Nincs ez másképp az értékelésben sem. 

Pedagógiai munkánk során szükség van mind formatív, mind pedig szummatív értékelésre. A formatív 

értékelés segíti a tanulót, folyamatos visszajelzést ad, támogat, kiemeli a pozitívumokat és rámutat az 

esetleges hiányosságra. A szummatív értékelésnek más a szerepe: egy adott tanegység elsajátítását 

ellenőrzi. 

Mindkét értékelési módra nagy szükség van. De csak a hagyományos módon, dolgozatokkal, szóbeli 

feleletekkel értékelhet a pedagógus? A válasz egy 21. században tanító tanár számára: „nem”.   

Szerencsére napjainkban már egyre több iskolában állnak rendelkezésre digitális eszközök, saját 

okostelefonok, és a wi-fi hálózatok kiépítettsége is megfelelő. Az egyéb értékelési módok több 

szempontból is érdekesek, értékesek lehetnek a tanítási-tanulási folyamat során. Az egyik, hogy az 

alternatív értékelési módokkal tovább aktivizálhatjuk a tanulókat. Természetesen vigyázni kell az arányokra, 

a hagyományos módszereket sem kell elhagynunk. 

Mivel tapasztalataim szerint sok problémát okoz a szummatív értékelés, melyet két példával érzékeltetek, 

majd ezt követően lehetséges értékelési módszereket mutatok be.   

– Hogyan lehet egy nagyobb tematikus egységet a témazáró dolgozatokon kívül számonkérni?  

– Hogyan tudunk pedagógusként meggyőződni arról, hogy diákjaink elsajátították-e a 

követelményeknek megfelelő tananyagot?  

 

1. Portfólió/e-portfólió 

A munka alapvetően kutatást, gyűjtőmunkát igényel. Általában a tanulók a produktumot egyedül készítik 

el, a tanár által előre megadott szempontok alapján. Érdemes kötelező és választható feladatokat adni, 

mert ezzel is növelhetjük a tanulói autonómiát, motiválja a tanulót, hogy önálló döntést hozhat, és 

várhatóan mindenki talál magának izgalmas, érdekes feladatot. Javaslom, hogy az időbeosztásban 

nyújtsunk segítséget, és adjunk értékelési kritériumokat. Az értékeléshez alkalmazhatjuk az önértékelést – 

például egy visszatekintő esszé formájában, vagy a társértékelést – szintén előre megadott szempontok 
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alapján. Növeli a feladat értékét, fejlesztő hatását, ha munka közben használhatják a fantáziájukat és a 

kreativitásukat. Fontos pedagógiai eredmény, hogy az ilyen típusú feladatokban azok a tanulók is 

sikerélményhez jutnak, akiknek egyébként nincs jó teljesítménye az adott tantárgyból. A portfóliók 

elkészítéséhez több tantárgy ismereteit is fel tudják használni, ami tovább növeli a feladat értékét. 

Portfóliós feladatot szinte minden tantárgyból össze lehet állítani, megállapodás alapján papír alapon vagy 

online felületen.  

Példaként, egy reformkorhoz kapcsolódó projektfeladatsor a Link -re kattintva tekinthető meg. 

Ha nehezen nyílna: 

https://docs.google.com/document/d/1nakCNWrpf8R4or9IunnK2lS6ZaZnAczj_yiNReqkXqE/edit (Chrome 

böngésző javasolt) 

 

2. Projekt 

A projektekre épülő oktatás egyre elterjedtebbé válik, egy játékos számonkérés lehetőségét mutatom be. 

A digitális eszközök használata lehetővé teszi különböző kvízek, interaktív feladatsorok összeállítását. Ezt 

megteheti a pedagógus is, de sokkal izgalmasabb, ha a tanulókat is bevonjuk a feladatsorok 

összeállításába. Legnagyobb előnye az ilyen fajta munkának, hogy a feladatok összeállításához a 

tanulóknak is el kell mélyedni a témában. A feladatsorokat összeállíthatják egyénileg, párban, de akár 

kisebb csoportokban is. Kihívhatják egymást versenyekre, lehet ez az interakció játékosításnak egy formája.  

Egyre több ilyen típusú felület áll rendelkezésre, ismerkedjünk meg közösen elektronikus oldalakkal, 

gyakoroljunk publikus feladatokon és engedjük diákjaink fantáziáját szárnyalni! 

Nagyon sok ötlet található a Link -re kattintva. Ha nehezen nyílna: Hipersuli online képzések - Hipersuli 

online tudásportál (webuni.hu) (Chrome böngésző javasolt) 

 

Magam pedagógusként sokat használom 

a flippity felületét, amely nagyon sok 

lehetőséget tartalmaz. Kedvenceim a 

társasjáték és a kvízshow, de tanítványaim 

szívesen versenyeznek asszociációs és 

memóriajátékokkal is.  

A közös ötletelés megosztható egy 

gyűjtőoldalon, az információk 

lementhetők és a későbbiekben is 

felhasználhatók.  

 

 

 

 

A kvízshow a vegyesházi királyok témakörhöz készült, a kérdéseket a 

tanulók csoportokban gyűjtötték, a végleges formába én 

szerkesztettem, és egy tanítási órán játszottunk vele. 

 

https://docs.google.com/document/d/1nakCNWrpf8R4or9IunnK2lS6ZaZnAczj_yiNReqkXqE/edit
https://docs.google.com/document/d/1nakCNWrpf8R4or9IunnK2lS6ZaZnAczj_yiNReqkXqE/edit
https://hipersuli.webuni.hu/kepzesek?page=2
https://hipersuli.webuni.hu/kepzesek?page=2
https://hipersuli.webuni.hu/kepzesek?page=2
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Összegzés 

A pedagógiai mérés-értékelés kötelező része pedagógiai munkánknak, a tanítási-tanulási folyamatnak. 

Nem véletlen, hogy mind a pedagógusok előmeneteli rendszerének, mind pedig a tanfelügyeleti 

ellenőrzésnek talán egyik legfontosabb kompetenciája. Fontos visszajelzés tanárnak és diáknak egyaránt, 

de a hagyományos formái – véleményem szerint – többségében nem mindig népszerűek az értékelésben 

résztvevők számára. Legyünk bátrak, kreatívak, engedjük diákjainkat is kibontakozni, hadd érezzék, hogy 

fontos szerepet kapnak a tanítási-tanulási folyamatban, és „dolgoztassuk” őket képességük és 

felkészültségük alapján, amennyire csak lehet.  

 

És a legfontosabb: fogadjuk el, hogy sokszor felülmúlnak minket fantáziában, 

kreativitásban, és a digitális kompetenciájuk is több területen jobb. A mi célunk az, 

hogy a tanult anyagból minél több rögzüljön. Ha ehhez az alternatív megoldások 

eredményesebbek, bátran alkalmazzuk. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

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. 
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A Minecraft felhasználási lehetőségei a mérés és értékelés 

eszközeként a pedagógiában 
 

A Minecraft egy online felhasználható építőjáték. A diákok közül sokan kedvelik, ezért kezdtem el 

alkalmazni a tanításom során, többek között a mérés és értékelés eszközeként. Egyik bevált 

módszerem, hogy szabadulószobát építek. A tanuló tudását a tanórán frontális módon úgy mérem, 

hogy kérdéseket teszek fel neki a tananyaggal kapcsolatosan az osztály előtt, és ha helyesen válaszol, 

akkor kinyitok egy ajtót. A diák az összes kérdés megválaszolása után jut ki a szabadulószobából.  

 

Az értékelés szempontjai a szabadulószoba esetében megegyeznek a szóbeli felelet értékelési 

szempontjaival. Ennek a metodikának az az előnye, hogy kifejtendő kérdések megfogalmazására is 

lehetőséget ad. A többi tanuló projektorral kivetített szabadulószoba segítségével tudja követni a feleletet. 

Másik módszerem, hogy kalandpályákat építek 

a Minecraft felhasználásával a diákok számára, 

s ezeken belül, táblákra írva helyezek el 

kérdéseket. 

A Minecraft változatos lehetőségeket biztosít 

kalandpályák építésére, többek között erdőbe, 

sivatagba, hómezőre és vízpartra is. A 

Minecraft játékon belül falvak is találhatók. 

Ezeken, a lakossággal rendelkező, virtuális 

településeken kalandpályákat lehet építeni, 

kérdező táblákat lehet elhelyezni.  

 

A tanulók végighaladnak a pályákon, elolvassák a táblákon található kérdéseket, és válaszokat adnak 

azokra. Az értékelés a helyes válaszok száma alapján történik. Ez a módszer alsó és felső tagozaton is 

eredményesen alkalmazható minden elméleti tárgy 

esetében. A diákoknak lehetőségük van a virtuális 

térben megállni egy-egy táblánál és gondolkodni, 

mielőtt válaszolnak. A tanulók projektorral kivetített 

kalandpálya segítségével tudják követni a feleletet. 

Az értékelés szintén a szóbeli feleletek esetében 

alkalmazott módon történik.  

 

 

 

Szabadulás a várból 

Mondd meg, hogy milyen betűre végződik a szó! 
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Projekt feladat: múzeum építése 

Számítsd ki, mennyi kincset rejt egy-egy láda!  

 

Milyen történelmi tettek fűződnek a táblákon szereplő nevek viselőihez? 
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A szabadulószobák és kalandpályák elkészítésébe a tanulókat is be lehet vonni, mert örömmel vesznek 

részt ezek megalkotásában, de a kérdéseket tartalmazó táblákat a pedagógusnak célszerű elkészítenie. 

A diákok tudása projekfeladatokon keresztül is mérhető, amelynek lényege legtöbbször makettek építése. 

Felsőbb évfolyamokon a Minecraft játékot haladó szinten alkalmazni tudó diákok számára összetettebb 

feladatokat is ki lehet jelölni, elsősorban egy adott probléma megoldására vonatkozóan, főként a reál 

tantárgyak tanításában. A feladatok megoldását ebben az esetben a tanórákon kooperatív technikákkal 

célszerű végeztetni. Érdemes előre meghatározni az együttműködés szabályait és az értékelési 

szempontokat. Legfontosabb elvárás, hogy nem szabad egymás munkáját becsmérelni és lerombolni. A 

feladat befejezése után a csoport szóvivője az osztály előtt bemutatja az elkészült projektet, elmondja, 

hogy mi volt az eredeti terv, mit sikerült ebből megvalósítani, és milyen nehézségek merültek fel a munka 

során.  

Több projekt megvalósításának dokumentumait portfólióban gyűjthetik össze a diákok. A tanulói 

munkákat ezek alapján is értékelheti a pedagógus. Az elkészített projektek lehetőséget adnak arra a 

tanárnak, hogy mérje a tanult ismeretek megértésének és alkalmazásának szintjét. A tanulói munkákat 

pontokkal és érdemjegyekkel lehet értékelni a feladat nehézségi szintjétől és a megvalósítás minőségétől 

függően.  

A Minecraft játékban található táblák felhasználásával szöveges értékelés is adható visszajelzésként. 

Részletes értékelés a könyv-toll elem segítségével készíthető, ennek alkalmazásával egy teljes oldal nyílik 

meg a pedagógus előtt, melyre a billentyűzet segítségével gépelhet be hosszabb visszajelzést. 

 

 

                              

 

   

A tanulók számára projektek megvalósítását házi feladatként vagy szorgalmi feladatként is ki lehet jelölni. 

Ebben az esetben a diákok online küldhetik vissza az általuk készített alkotások képét. Az online feladatadás 

esetében én a Google Classroom rendszerét használom, mert külön kurzusban összesítve a Minecraft 

projekteket könnyen tudom értékelni a tanulók teljesítményét pontokkal és szövegesen is.  

A Minecraft felhasználható a hagyományos felmérő lapok készítéséhez is. Ebben az esetben a feladatokhoz 

tartozó ábrákat lehet megszerkeszteni a játék alkalmazásával. Online mérőlapot a Google űrlapok 

felhasználásával szoktam készíteni, ezekbe könnyen be lehet illeszteni Minecraft eszközzel készített 

képeket. Hangsúlyozni szeretném, hogy hagyományos vagy online mérőlapot kizárólag akkor célszerű a 

Szöveges értékelés a Minecratf felhasználásával Részletes szöveges értékelés létrehozása 
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játék képeinek beillesztésével készíteni, ha a diákok már hozzászoktak a Minecraft látványelemeihez, és 

nem idegenkednek azoktól. 

A Minecraft tapasztalataim szerint a mérés és értékelés folyamatában változatosan és eredményesen 

felhasználható eszköz. Alkalmas a gyerekek szorongásának oldására, ami számonkérésnél megjelenhet. A 

Minecraft felhasználásával történő differenciált feladatadás elsősorban a kiemelt figyelmet igénylő tanulók 

esetében teszi pontosabbá a mérést és értékelést. A kreatív feladatok értékelése motivációt jelent a tanulási 

zavarral küzdő diákoknak a tanuláshoz. A tehetséges gyerekek a projektek megvalósítása során 

kibontakoztathatják kreativitásukat. Fontosnak tartom kiemelni, hogy a Minecraft játékot nem minden 

gyermek kedveli. Ennek okán a mérés és értékelés folyamatában ezt az eszközt kizárólag azoknak a 

tanulóknak esetében javaslom alkalmazni, akik érdeklődést mutatnak a Minecraft iránt. A játék a mérés és 

értékelés folyamatában egy alternatív lehetőség, amely tapasztalataim szerint pozitívan hat a tanulói 

teljesítmények alakulására. A tanuláshoz való viszonyulás, attitűd változása néhány diák esetében az 

érdemjegyekkel összefüggésben az eredmények javulásában mérhető módon jelenik meg.  

A Minecraft játék pedagógiai felhasználását többek között azért tartom hasznosnak, mivel a tanult 

ismeretek kreatív alkalmazását teszi mérhetővé és értékelhetővé a pedagógus számára.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nagyné Malicsek Ágnes 
tanító, történelem szakos és okleveles család- és 
gyermekvédő tanár, szakvizsgázott közoktatási vezető, 
mentor és fejlesztő-differenciáló pedagógus, Hundidac 
arany-díjas taneszközfejlesztő, szaktanácsadó. 
Budapest XIII. Kerületi Csata Utcai Általános Iskola 
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A piros és fekete ponton túl 

 

Ha a legjobbak mindig csak dicséretet, elismerést kapnak, a lassabban haladók pedig csak csekély 

számút vagy semmilyet, akkor a csoport, az osztály győztesekre és vesztesekre oszlik. 

 

Az értékelés az iskolai munka egyik 

legnehezebb, legkényesebb és legvitatottabb 

területe. Ezért is szükséges árnyalt, sok 

szempontú, differenciált és folyamatos 

fejlesztése, karbantartása. 

 

 

A hagyományos értékelési rendszer így csak az osztály egy részét képes helyzetbe hozni. Ha viszont az a 

cél, hogy minden tanuló képességeinek maximumára jusson, akkor többféle értékelési rendszerre van 

szükség. A linkre kattintva néhány példát láthatunk: Link  

 

Szeretnék bemutatni egy nagyon egyszerű eszközt, az értékelő kártyákat, ami az én gyakorlatomban 

kiválóan bevált. Ezeket frontális és egyéni munka esetén adom a tanulói teljesítmény jutalmazására. 

Fontosnak tartom, hogy tanulóim minél több pozitív visszajelzést kapjanak 

az óráimon, igyekszem értékelni a legapróbb megnyilvánulásokat is.  

A kártya elkészítése egyszerű, én szövegdobozba illesztettem a képet (a 

kép egy bagoly). Kinyomtatás után lamináltam a kártyákat. Bőven 

készítettem belőle, hiszen a célom, hogy a tanulók ezeket a kártyákat 

gyűjtsék, mert jegyre is válthatók.  

 

 

Mire adom a baglyokat?  

Minden értékelhető tanulói megnyilvánulásra: villámkérdésekre adott helyes válaszokra, egyéni 

feladatmegoldásokra stb. A kártyák adásakor figyelek arra, hogy mindenki szót kapjon, minden írásbeli 

feladatmegoldást megnézzek. Így azok a diákokat is jutalmazni tudom, akik egyébként csendesek, nem 

szeretnek jelentkezni. Tíz kártyát lehet beváltani egy ötösre. 

 

Ezt a rendszert kiegészítettem azzal, hogy baglyot vissza is vehetek. Mikor kerül vissza hozzám kártya? 

Akkor, ha a tanuló nem készít házi feladatot, vagy hiányos a felszerelése.  

 

 

Kép: Blogger.hu 

https://tanarbazar.blogger.hu/cimke/%C3%B6n%20%C3%A9rt%C3%A9kel
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Miért szeretem ezt az értékelési módot? 

• Mert gyors. A kártyák villámgyorsan odaadhatók, nem visz el sok időt az értékelés. 

• Mert aktivizálja a gyerekeket. Felkészülten érkeznek az órára, jelentkeznek, készen vannak a házi 

feladatok, figyelnek a felszerelésükre. 

 

Miért szeretik a tanulók? 

• Mert van lehetőség hibázásra, nem kapnak elmarasztalást. 

• Mert mindenki sikerélményhez jut, folyamatos a pozitív megerősítés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Takács Istvánné, az Ikladi Tasnádi Lajos Német Nemzetiségi Általános 
Iskola intézményvezetője, magyar nyelv és irodalom, történelem szakos 
tanár. Mesterpedagógus, szaktanácsadó. 
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A rajz és vizuális kultúra feladatainak értékeléséről 
 

A vizuális művészeti nevelésnek a legproblematikusabb része az értékelés. Óriási a szubjektivitás ezen 
a téren. Sokan úgy gondolják, hogy a művészeti oktatás területén nincs is helye a korrekt kritériumok 
alapján történő értékelésnek, hiszen a művészet mennyiségi mutatókkal nem mérhető.  

 

Figyelmen kívül hagyja ez a szemlélet azt, hogy  

- nem művészetet tanítunk, hanem a művészeten keresztül nevelünk, igyekszünk élményekhez 

juttatni a tanulóinkat, ismereteket átadni, képességeket fejleszteni; ennek megfelelően a rajz 

érettségi vizsga bizonyos ismereteket, képességeket kér számon;  

- a másik az, hogy a szélsőségesen szubjektív értékelés (egy mérés során tapasztaltuk például, 

hogy ugyanarra a rajzra 2-es és 5-ös osztályzatot is adtak a rajztanárok) nagy károkat okoz: 

teljesen megzavarja a tanulót. 

Magyarországon minden művészeti egyetemre normatív értékelés alapján veszik fel a tanulókat, vagyis az 

adott helyen, adott időben legmagasabb teljesítményt nyújtó jelentkezőket válogatják ki. Egy „minimum 

szint” általában meghatározott, de a felső határ nem. Ha egy főiskolán tíz hely van, akkor a jelentkezők 

közül a tíz legjobbat választják ki, vagyis a helyek száma, a jelentkezők összetétele határozza meg, hogy 

kik érik el ezt a „legjobb” eredményt. 

Az érettségi viszont záróvizsga típusú értékelés, ami pontosan meghatározott kritériumok alapján történik, 

vagyis az szummatív értékelés. Az ilyen vizsgán az mérik, hogy pontosan meghatározott követelményeknek 

ki milyen mértékben felel meg. A legjobb eredményt elérők között már nincsen további differenciálás, a 

plusz teljesítményeket nem mérik. Ezért nem tudják az ilyen vizsgát a művészeti egyetemek elfogadni a 

felvételi vizsga helyett.  

A két vizsgatípus egyesítésével a vizsgázóról teljesebb képet kaphatunk. A legtöbb művészeti egyetemen 

erre törekszenek. A kötelező felvételi feladatok mellett elvárják az egyéni elképzeléseket, önálló 

törekvéseket demonstráló „otthoni munkák” bemutatását is. 

Bár tanterv írja elő, hogy milyen ismeretek átadása, milyen készségek, jártasságok kialakítása, képességek 

fejlesztése szükséges az iskolában, a legpontosabb meghatározók mégis a vizsgakövetelmények. Ugyanis 

ezekben számszerűsítve is megjelenik, hogy minek milyen súlya van, így az elérendő célok pontosan 

rangsorolva jelennek meg. A vizsgakövetelmények minden hivatalos kinyilatkoztatásnál pontosabban 

tükrözik, hogy mit tekint a közoktatás a vizuális nevelés legfontosabb céljának. A vizsgakövetelmények 

pedig kihatnak a tanításra, az órai értékelésre is. Az órákon azokat figyelembe kell venni, komoly problémát 

okoz az, ha a tanítás során és a vizsgákon másként történik az értékelés. 

Ezért a rajztanároknak is el kell sajátítani a kritériumok alapján történő értékelést. Legjobb, ha időnként az 

órai munkák közé iktatnak egy-egy feladatot, amelynek kidolgozzák értékelési kritériumait is. 

Az értékelés kidolgozásának lépései a következők: 

1. Először meg kell határozni az értékelés főbb szempontjait, vagyis, hogy mire is vagyunk kíváncsiak (pl. 

milyen a térszemlélete, mennyire kreatív, mennyire jártas egy adott technikában stb.). 

2. Ennek megfelelően olyan feladatokat kell összeállítani, amelyek alapján kérdéseinkre határozott 

választ kaphatunk. Az értékelés szempontjainak megfogalmazását az adott feladathoz kell igazítani.  
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3. Meg kell határozni a főbb szempontok egészéhez viszonyított arányát, vagyis fel kell állítani a 

szempontok fontossági sorrendjét. Mit tartunk legfontosabbnak és mit kevésbé? A tanítás célját a 

tantervben fogalmazzák meg, de ott azokat nem rangsorolják. A vizsgán ez viszont elkerülhetetlen.  

Például:  

a) kreativitás 30%;  

b) megjelenítő készség 20%;  

c) technikai készségek 15%;  

d) elméletei ismeretek 25%;  

e) a tervezési elvek ismerete 10%.  

Például egy felmérő jellegű értékelés esetében, mikor a feladat egy adott funkciót betöltő 

tárgy tervezése és adott technikával való megjelenítése, illetve makettezése, az értékelés 

szempontjai a következők lehetnek:  

a) mennyiben felel meg a tervezett tárgy az adott funkciónak? 

(0-2 pont);  

b) ötletesség (0-3 pont); 

c) a megjelenítés szintje (0-2 pont);  

d) az adott technikában való jártasság (0-2 pont);  

e) a kivitelezés pontossága (0-2 pont).  

Összesen 11 pont.  

A konvertálás pedig: 10-11 pont = ötös osztályzat, 8-9 pont = 

négyes stb. 

 

4. A következő lépés az általános szempontok lebontása összetevőikre, ezen 

múlik, hogy kiküszöböljük-e a szubjektivitást. Ha például csak úgy 

általában kérdezünk rá a kreativitásra, a válaszok igen eltérőek lesznek. 

Ezért azt kell meghatározzuk, hogy miből tudható meg, hogy milyen 

mértékben kreatív az illető? (Általában a következő alszempontokat 

használják: a tervek száma és minősége. Mennyiben használja más 

helyekről származó élményeit, ismereteit? Mennyire képes egy dolgot a 

szokásostól eltérő módon is szemlélni? Mennyire képes egészen távolinak 

tűnő dolgokat összekapcsolni? A feladatmegoldás során mennyire 

rugalmas? stb.) 

5. Ezután az alszempontokhoz kapcsolódó kritériumokat kell 

megfogalmazni. A kritériumok azok a momentumok, amelyek jelzik egy-

egy teljesítmény színvonalát. A tervekhez kapcsolódó kritériumok például: 

- számos különböző terve, ötlete volt 2 pont; 

- több elképzelése volt, de azok hasonlóak 1 pont; 

- csak egyetlen elképzelése volt 0 pont. 

Minden pontérték bizonyos kritériumoknak való megfelelést jelent. 

Fontos, hogy egyértelműen eldönthető legyen, az adott munka mely 

kritériumoknak felel meg. 

6. Végül el kell végezni a pontszámok osztályzatra konvertálását. Az adott 

vizsgán mi a legmagasabb elérhető pontszám? Hány pont felett kap valaki 

ötöst, hol van bukás, és milyen széles a többi osztályzatsáv.  

Bodóczky István (1943–2020) 
képzőművész, tanár. Festő szakon 
végzett a Képzőművészeti 
Főiskolán, de pályakezdésétől 
fogva térbeli alkotásokkal is 
foglalkozott. Számos egyéni és 
csoportos kiállításon vett részt. Az 
1980-as évek végétől papírra 
festett és levékonyított 
bambuszhasítékokból kötözött 
vázra feszített, szabadkörvonalas 
képeket kezdett készíteni, majd 
térbeli munkái között is egyre 
gyakoribbak lettek a hasonló 
technikával készült 
„térfestmények”. Emellett több 
mint negyven éven át tanított: a 
budapesti Képző- és Iparművészeti 
Gimnáziumban rajzot, majd 
festészetet (az iskola művészeti 
archívumát is vezette és gondozta), 
a Moholy Nagy Művészeti 
Egyetemen művészetpedagógiát, 
ahol címzetes egyetemi tanári 
címet kapott, végül haláláig a 
Magyar Képzőművészeti Egyetem 
doktori témavezetője volt. Számos 
cikke és könyve jelent meg kortárs 
művészeti kiállításokról, zsinóros 
repülő szerkezetekről és főként 
művészetpedagógiáról. Publikációi 

A cikket Tatai Erzsébet, a művész 
hagyatékának kezelője bocsátotta 
rendelkezésünkre. Ezúton is 
köszönjük! 
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Zenei fókuszú többszörös intelligencia kérdőív 
 

Írásom két gyakorlati orientáltságú pedagógiai rendszer kutatását veszi górcső alá, ezen belül is egy 
kérdőív létrehozását és kidolgozását körvonalazom, mégpedig olyan fiatal korosztályt célozva meg, 
akik közül többen még a kérdéseket sem tudják elolvasni. Mégis miért erre a feladatra vállalkoztam, 
és miként lehet megvalósítani? Erről olvashatunk a következőkben.  

 

Gyakorlat és elmélet egysége 

Világunk gyorsuló változása egyre több alkalmazkodást vár el mind a tanároktól, mind tanítványoktól, ami 

egyben egyre több innovatív módszer bevonását is eredményezi. A gyakorlatban már bevált metódusok 

hitelesebbé és megalapozottabbá válnak az elméleti háttér feltárása során megerősítő bizonyítékokkal, 

amihez a kutatási folyamatok elengedhetetlenek.  

 

1. A Kokas és ReikArt pedagógiai rendszerek és a kutatásukhoz való viszony 

Szakmai pályám során Kokas Klárával hosszú éveket töltöttem el közös munkával. Halála után a mai napig 

foglalkozom módszerének átadásával. Kokas pedagógiai rendszerének lényegét a zenehallgatás során átélt 

élmények, az improvizatív mozgás nyelvén való közlés jelenti.  

A hosszú éveket felölelő pedagógiai munkám kiegészült az általam kialakított, úgynevezett ReikArt 

elnevezésű „Komplex improvizatív művészetpedagógiai” programmal, amelynek tapasztalatait pedagógus 

továbbképzéseken, gyermek- és felnőtt csoportokban adhatom tovább.  

A ReikArt „Komplex improvizatív művészetpedagógiai” program magában foglalja a tantárgyi 

átjárhatóságot, az alkalmazott tanulást. A dramatikus elemek, az egyszerűen megszólaltatható 

hangszerekkel való játék, a képzőművészeti alkotások, a vers és rajzfilm megzenésítése, a mozgás és az 

egyszerű hangszerek készítése improvizatív módon zajlik, az alkotás, zenei fókuszba ágyazva, az 

élménypedagógia jellegzetességeit hordozzák.  

Szakmai pályafutásom során a gyakorlati tapasztalatgyűjtésen túl a gyermekek képességeinek, 

erősségeinek felfedezése és megvilágítása vált fontossá. Az említett két pedagógiai rendszer a gyakorlati 

tapasztalatok átadásán túl nem bővelkedik az elméleti hátteret megerősítő bizonyítékokkal. Kokas Klára 

zenepedagógiai rendszerének alkalmazása sok évtizedre nyúlik vissza, viszont a tapasztalati tudáson kívül 

olyan vizsgálati eredmények nem léteznek még, amelyek képességvizsgálatra épülnek. A ReikArt 

zenepedagógiai rendszer ugyan meglehetősen fiatal, de kutatásra alkalmas, mivel iskolai keretek között, a 

gyakorlatban alkalmazzuk.  
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2. Howard Gardner többszörös intelligencia elmélete 

Rátaláltam Howard Gardner többszörös intelligencia elméletére, amely széles körben elismert, a tanárok 

számára hasznos keretrendszer is biztosít, amely értelmet ad a megfigyeléseiknek, miszerint a különböző 

tanulók különböző erősségekkel rendelkeznek, és különböző módon tanulnak. Gardner elmélete magában 

foglalja a hagyományos akadémiai intelligenciákat: a nyelvi és logikai, matematikai intelligenciát, valamint 

a térbeli vizuális, zenei, testi-kinesztetikus, interperszonális, intraperszonális és a természeti intelligenciát.  

Ez azt jelenti, hogy a tanulók általában magasabb rendű gondolkodást és problémamegoldást 

alkalmazhatnak az intellektuális erősségükhöz tartozó területen, és csak alacsonyabb rendű gondolkodást 

a relatív gyengeségükhöz tartozó területen.  (hovardgardner.com) 

 

3. Kutatás a Kokas és ReikArt pedagógiai rendszerek transzdiszciplináris hatásáról 

A Kokas és ReikArt pedagógiai rendszerek elméleti hátterének megvilágításán túl a 21. század pedagógiai 

elvárásai vezettek oda, hogy a különböző tudományágak kapcsolódásait keressem.  

Kutatásom témája a Kokas- és ReikArt-rendszerek transzdiszciplináris hatásainak vizsgálata, amelyek 

magukba foglalják a Howard Gardner által létrehozott többszörös intelligencia elmélet feltérképezését, a 

Kokas és ReikArt-zenepedagógiai rendszerek közötti összefüggések vizsgálatát és összehasonlítását 

különböző tanítási csoportokban.  

 

4. Zenei fókuszú többszörös intelligencia kérdőív      

Írásomban a kutatás egyik területét, a kérdőíves vizsgálathoz szükséges kérdőív kialakítását emelem ki. A 

vizsgálathoz készített kérdőívet Howard Gardnerrel és dr. Bredács Alicével egyeztettem, amely a 

többszörös intelligencia területek zenei fókuszú adaptációját jelenti. 

Az anonim kérdőív az alapkérdéseken túl a többszörös intelligencia területek közül a következőket foglalja 

magában:  

- kinesztetikai/mozgásos 

- zenei 

- vizuális/térbeli 

- intraperszonális 

- interperszonális intelligencia területek.  

Az intelligencia területek leszűkítése egyrészt megköveteli a 6-9 éves gyermekeket felölelő célcsoport 

korához való alkalmazkodást, másrészt a nyelvi és matematikai területek és zene transzferhatását, amelyet 

meglehetősen sok kutatás tárgyal.  

 

 

 

https://www.howardgardner.com/
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Miért ezt a korosztályt vizsgálom?  

A vizsgálat meglehetősen speciális életkori területre korlátozódik, amelynek oka az, hogy Kokas Klára 

zenepedagógiai rendszerét leginkább az óvodás és kisiskolás a korosztály körében preferálják a 

pedagógusok, így a célcsoportok is ebben a korosztályban találhatók. Nagy örömömre több intézményt 

találtam, ahol az említett zenepedagógiai rendszereket alkalmazzák, és kutatásomhoz elnyertem 

támogatásukat. A vizsgálat budapesti és vidéki művészeti iskolákban és általános iskolákban zajlik.  

A kérdőív szerkezete és tartalma a többszörös intelligencia területek szerint blokkokba rendeződik. Ezek 

az egységek a gyermekek életében fellelhető, illetve a tanulási folyamatokban előforduló jelenségeket és 

olyan tevékenységek körét érintik, amelyek jellemzők a 6-9 éves korosztályra.  

A feleltválasztós kérdőív kérdéssora a fent említett intelligencia területéhez rendezve nyolc állítást 

tartalmaz. A gyermekek a 1-5-ig terjedő Likert-skálán (egyetértési skála) választják ki, hogy egy-egy állítás 

mennyire jellemző rájuk. 

A skálán való kiigazodáshoz a következő támpontokat adtuk a tanulóknak: 

1-egyáltalán nem  

2-inkább nem 

3-igen is meg nem is 

4-inkább igen 

5-teljesen/teljes mértékben 

A motiváció fenntartásához és a kérdőív követésének megkönnyítéséhez képes változatot hoztam létre. 

Minden állításhoz a követhetőség és a megértést megsegítő, egyszerű fekete-fehér rajz tartozik, amely az 

adott állításból egy nagy nyomtatott betűvel írt kulcsszót is magában foglal.  

 

Reikort. I. (2021) Kutatási kérdőív, részlet 
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A kérdőív néhány rajzos változatának készítésébe 11 éves tanítványaimat is bevontam, mivel ők a vizualitás 

gyermeki szintű értelmezéséhez közelebb állnak, mint mi, felnőttek.  

A kérdőív állításainak kontrollálását kollégáim, felsőoktatásban tanuló hallgatóim, és egy szociológus 

kutató, összesen 42 fő végezte, amelynek végső körvonalazása után 2021-ben saját fókuszcsoportomban 

próbamérést végeztem, a fő szempontok ekkor még: 

- az állítások értelmezéséről kapott visszajelzések 

- az állítások követésének megfigyelése 

- a Likert-skála 1-5 tartományában való eligazodás mértéke  

- a kérdéssor idejének felmérése  

- a motiváció fennmaradásának mértéke. 

A pilot mérés után kiderült, hogy a kérdőív képes változatának köszönhetően azok az első osztályt kezdő 

gyermekek is könnyedén ki tudták tölteni, akik még nem tudtak olvasni.  

A tanulók a kérdőív kitöltését nagy többségben érdekes feladatnak találták, izgalmas volt a magukra 

vonatkozó állításokat az 1-5-ig skálán elhelyezni, ez csupán néhány gyermeknek okozott nehézséget. A 

közös kitöltés során az állítások követése a képes változatnak köszönhetően gördülékenyen zajlott. 

A kutatás egy intézményben már elkezdődött. A további mérésre és a kutatási eredményekre izgalommal 

várunk. 

Ezzel a kutatással nemcsak a felfedezés és kutatás izgalmas folyamatához kerülhetnek közelebb a 

pedagógustársak, hanem a Kokas és ReikArt zenepedagógiai rendszerek, mint innovatív lehetőségek 

bevált gyakorlati oldala, a tudományos háttér is megvilágításba kerül.  
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Vásárhelyi Virág (2020): Fejlesztő értékelés nem csak projektek idejére [előadás]. 14 perc Digitális Témahét URL:Link (Letöltés ideje: 

2022.12.03.) 

 

A téma teljesebb áttekintéséhez 

Hogyan értékeljük a tanulók fejlődését? Amerikai Pszichológiai Társaság: A tanítás és tanulás 20 legfontosabb pszichológiai alapelve 

az alap- és középfokú oktatásban. Munkacsoport a pszichológiáért az iskolákban és az oktatásban. cop.2015 c. kiadvány függelékében 

található magyar nyelvű szakirodalmi ajánló: Hogyan értékeljük a tanulók fejlődését? 10-11. p. URL:Link (Letöltés ideje: 2022.12.06.) 

 

Ötletek értékelési formákra 

 
Bognár Amália, Tóth Éva: Tan/év/értékelés: 8 nem hagyományos értékelő eszköz. 2022.05.23. Modern Iskola URL:Link (Letöltés ideje: 

2022.12.03.) 

https://epa.oszk.hu/00000/00011/00222/pdf/EPA00011_iskolakultura_2019_04-05_016-032.pdf
https://epa.oszk.hu/00000/00011/00226/pdf/EPA00011_iskolakultura_2019_09_003-020.pdf
http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_39-56.pdf
http://padi.psiedu.ubbcluj.ro/wp-content/uploads/Magiszter-2019_1_82-100.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=MKQX8n9wO94
https://www.youtube.com/watch?v=TGQP1Ri0MvI
https://www.youtube.com/watch?v=sOKPxzzOcpE
https://www.youtube.com/watch?v=nDUayhG7riA
https://www.youtube.com/watch?v=Lc7uF0w_66U
https://nevtud.ppk.elte.hu/dstore/document/4095/2021-04-13-PPK_Bereczki-Csanyi-Zsolnay_APA-kotet_jav.pdf
https://moderniskola.hu/2022/05/tan-ev-ertekeles-8-nem-hagyomanyos-ertekelo-eszkoz/
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Tóth Éva (összeáll.): Évértékelés online és offline. 2021.06.07. URL:Link (Letöltés ideje: 2022.12.03.) 

Tóth Éva (összeáll.): Alternatívák dolgozat helyett? 2022.05.03. URL:Link (Letöltés ideje: 2022.12.03.) 

Online értékelő eszközök használata. 2020.03.15. URL:Link (Letöltés ideje: 2022.12.03.) 

 

Az egyes nevelési-oktatási területek mérés-értékeléséhez 

Alsó tagozat 

Neményi Eszter, C. (2018) : Jutalmazz! Díjazz! Dicsérj!: Ki? Mit? Miért? Mikor? Hogyan? Tanító 56. évf., 1. sz., 9-10. p. 

Oszoli-Pap Márta (2019): Érték-tár. Tanító 57. évf., 1. sz., 11-13. p. 

Matematika 

Barbarics Mária (2019): Gamification, avagy, Játékosítás matematikaórán. In: Polonyi Tünde, Abari Kálmán és Szabó Fruzsina (szerk..): 

Innováció az oktatásban. Budapest, Oriold, 335-341. p. 

Nyelvtanítás 

Chalupa, Cyntia (2021): Increasing motivation among language learners through individualized assessment. Central European Journal 

of Educational Research 3. évf., 2. sz., 1-13. p. URL:Link (Letöltés ideje: 2022.11.29.) 

Lukácsi Zoltán (2019): Új utak a nyelvi mérésben. Modern nyelvoktatás 25. évf., 3-4. sz., 45-64. p. 

Óvodai nevelés 

Rausch Attila, Pásztor Attila (2021): Mobil eszközök az óvodában A digitális technológiával támogatott értékelés és fejlesztés 

lehetőségei. Neveléstudomány 2. sz., 5-17. p. URL:Link (Letöltés ideje: 2022.11.29.) 

Testnevelés 

Budainé Csepela Yvette, Czirják György (2018): Értékelés a testnevelésben a gamifikáció jegyében. Fejlesztő Pedagógia 29. évf., 4-6. 

sz., 57-72. p. 

Történelem 

Hunyadi-Buzás Éva (2021): Az őshazából a Kárpát-medencébe. Történelemtanítás Online 12. évf., 3. sz. URL:Link (Letöltés ideje: 

2022.11.29.) 

Vizuális kultúra 

Paál Zsuzsanna (2018): Új kvalitatív értékelési módszer a vizuális nevelésben. Új Pedagógiai Szemle 68. évf., 11-12. sz., 46-58. 

p.URL:Link (Letöltés ideje: 2022.12.03.) 

Összeállította:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 

https://moderniskola.hu/2021/06/evertekeles-online-es-offline/
https://moderniskola.hu/2022/05/alternativak-dolgozat-helyett/
https://moderniskola.hu/2020/03/online-ertekelo-eszkozok-hasznalata/
https://ojs.lib.unideb.hu/CEJER/article/view/9564/8723
http://nevelestudomany.elte.hu/downloads/2021/nevelestudomany_2021_2_5-17.pdf
https://www.folyoirat.tortenelemtanitas.hu/2021/09/hunyadi-buzas-eva-az-oshazabol-a-karpat-medencebe-12-02-12/
https://epa.oszk.hu/00000/00035/00190/pdf/EPA00035_upsz_2018_11-12_046-058.pdf
https://drive.google.com/file/d/1ORGcu9F44WRwUlq8O9sZ-B021R6pRgd1/view?usp=sharing
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A következő órámra készülésem belső monológja 

a tanulásieredmény-alapú tanítás jegyében 
 

Előveszem a tavalyi óravázlatot. Tisztességesen kidolgoztam, de abba az osztályba azért nem ugyanilyen 

képességű tanulók jártak. Az eredményeik alapján kevesebb volt közöttük, akiknek több segítség kellett; 

akik hasonlóan tudnak haladni, azok talán ugyanannyian vannak.  

 

Adott, hogy milyen ismereteket kell 

megszereznie minden egyes tanulónak, milyen 

képességeinek kell fejlődnie. De vajon teljesen 

újak lesznek ezek az ismeretek mindenkinek? 

Vagy lesznek, akik már valamit tudnak ebből? 

Ezt könnyen kideríthetem. Telefonja mindegyik 

diáknak van, wifi is van az iskolában, a Kahootot 

is szeretik, egy gyors, de legfőképp motiváló 

játékkal kiderül, mennyi ismeretre 

támaszkodhatok, mit tudnak ebből alkalmazni, 

és hol vannak a téves pontok, amiket a 

továbblépés előtt feltétlenül tisztázni kell. Ez hat 

kérdés, szervezéssel együtt is három perc alatt 

megvan, a megbeszélése is legfeljebb 3 perc, és 

hasznos, mert minden tanuló felismerheti és 

beazonosíthatja az előzetes tudását, ami, ha van, pozitívan hat az önértékelésére, ha pedig nincs, motiváló 

lehet, hogy megszerezze.  

 

Fontos lesz majd, hogy ráerősítsek ezekre az előzetes ismeretekre, hiszen ezek máshonnan származó, 

máshonnan hozott dolgok, de a kíváncsiságukat és az érdeklődésüket nekik maguknak kell a sikerességhez 

hozzáadniuk.  

 

Folytathatjuk az új ismeretek megszerzésével. Csoportokat alakítok különböző képességű tanulókból és 

kapnak egy-egy problémát, amire megoldást kell kidolgozniuk. Ezen a ponton meg kell bizonyosodnom 

róla, hogy minden tanuló ismeri a feladatvégzés szabályait és célját. A probléma egyszerű megoldásához 

szükséges ismeretekkel és jártassággal még csak legfeljebb szórványosan rendelkeznek, ezért erre adok öt 

percet. A tevékenység sikerességének kulcsa, hogy meglegyen a nyitottság minden csoporttagban a közös 

munkára, az együttes mentális erőfeszítésre. Ezt ellenőrizendő a szituáció és a megoldásjavaslat 

ismertetésére egy átlagos képességű tanulót szólítok minden csoportból, ami esetében egyben fejleszti a 

témának megfelelő szóbeli közlésre való alkalmasságát is egyben. A megoldásjavaslatok ismertetése és 

osztályszintű megvitatása szintén öt percet vesz igénybe.  

Az ismeretek így összeadódnak, már csak strukturálnom kell őket a táblán. A problémamegoldáshoz 

szükséges lépéseket vagy kiadják a csoportonkénti megoldásjavaslatok, vagy a hiányosságokat kipótolom. 

Ezzel a célom, hogy minden tanuló képes legyen felismerni az ok-okozat összefüggéseket. A két percnyi 

Testreszabás

Előzetes 
tudás

Probléma 
felismertetése

Megoldás 
rögzítése, 
bevésés

Önreflexió, 
formatív 

visszacsatolás
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összegzés után a csoportok három percet kapnak az immár egyszerű megoldás kidolgozására és hármat 

megoldás ismertetésére a többi csoporttal.  

 
 00’-03’ 03’-08’ 08’-15’ 15’-18’ 18’-21’ 21’-28’ 28’-35’ 35’-41’ 41’-44’ 44’-45’ 

Előismeret előhívása Kahoot          

Az új ismeretek és képességek előkészítése  csoport 

Tapasztalatok összegzése  plenáris 

Strukturálás  plenáris 

Az új ismeretek és képességek felhasználása  

a kiinduló szituáció megoldására 

 csoport 

Megoldások ismertetése a többi csoporttal  plenáris 

Gyakorlás  pár 

Eredményismertetés  plenáris 

Differenciált gyakoroltatás  pár 

Eredményismertetés  csoport 

Házi feladat, reflexió  plenáris 

 

Irányított, vegyes összetételű pármunkában, újabb szituációkkal folyik tovább az immár ismert módon 

megoldható gyakorlás, a képességfejlesztés hét percen át. Ezzel a célom, hogy minden tanuló váljon 

képessé a tudása alkalmazására. A megoldásokat a párok alacsonyabb képességfejlettségi szintű tanulóitól 

kérem ismertetni az osztállyal. Erre szintén hét percet hagyok. 

 

Az ellenőrzés hozzásegít, hogy melyik tanulóknak kell differenciáltan további gyakorlást biztosítanom még 

az órán, miközben a többiek újabb párokban a meglevő ismereteik és képességeik bevonásával 

nehezebben megoldható feladatokon, fejtörőkön dolgoznak. Őket ezzel segítem hozzá, hogy képesek 

legyenek új, szokatlan elemeket is tartalmazó problémák kreatív megoldására. Az erre rendelkezésükre álló 

hat perc letelte után mindkét csoport párosai a többiekkel vetik egybe a megoldásaikat, és ha nem értenek 

egyet, akkor kérhetik három percben a segítségemet. 

 

A házi feladat kijelölése előtt a füzetében mindenki megfogalmazza magának, mit kell gyakorolnia, hogy 

az ismeretei és a képességei megszilárduljanak, a tankönyv és a munkafüzet melyik részleteire lesz ehhez 

szüksége, fejlesztve ezzel a felelősségtudatukat. Tőlem kötelező feladatokat kapnak, és mindenkinek egy, 

további gyakorlást biztosító feladatot kell kidolgoznia és még aznap online eljuttatnia hozzám annak 

bizonyítékaként, hogy nyitott a tudását növelő tevékenységre.  

 

Az óra végén a szokásos módon egy, kettő vagy három ujj felmutatásával kérek visszajelzést, mennyire volt 

nehéz az új anyag, mennyire sikerült megérteni, és mennyi gyakorlásra lesz szükség, hogy megszilárduljon. 

Az önreflexió a saját tudás és munka értékelésének tudatosságát szolgálja. 

Úgy hallottam, az óra egyes lépéseinek céljai közötti összefüggések a tanulásieredmény-szemléletű 

értékelés NAT 2020-ban is megjelenő elemeit adják ki, de nem is a neve számít, hanem hogy a tanulók és 

nem mellesleg én is sikeresebb, hatékonyabb vagyok.  
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•kíváncsi és érdeklődő

•nyitott a tudását növelő 
tevékenységre, a közös 
munkára, az együttes  
erőfeszítésre

•értékelni tudja a saját 
tudását és munkáját 

•kialakul a 
felelősségtudata

•képes új, szokatlan elemeket 
is tartalmazó problémák 
kreatív megoldására

•képes felismerni az ok-okozat 
összefüggését

•képes a tudása alkalmazására

•ismeri a feladatvégzés 
célját

•alkalmazza a 
feladatvégzés szabályait

Tudás Képesség

AttitűdAutonómia

Török József, Budapesti POK 
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Pályaválasztás, de hogyan? Segít a POM! 
 

A pályaválasztás sosem volt egyszerű feladat, manapság azonban – mikor annyi új szakma jelenik meg, hogy 

csak kapkodjuk a fejünket – még az eddigieknél is nehezebb.  Sok fiatalnak ráadásul elképzelése sincs, mivel 

szeretne foglalkozni az iskola befejezése után. Nem is egyszerű eldönteni, mire „tegyük föl egész életünket”, 

ugyanakkor ki tudhatná ezt nálunk jobban?  

Milyen jó lenne, ha szüleinken és tanárainkon kívül (akik sokszor szintén nem rendelkeznek friss információkkal 

az újabb és újabb szakmákról) lenne kihez fordulnunk, aki segít bennünket a döntés meghozatalában – úgy teszi 

azonban mindezt, hogy nem ránktukmálja javaslatait, inkább segít abban, hogy jobban megismerjük önmagukat 

és választási utakat, lehetőségeket villant fel.   

A POM épp a fentiek szerint nyújthat segítséget a fiataloknak! Az 

Oktatási Hivatal egy EU-s projekt, az EFOP-3.2.13-17-2017-00002 

keretében fejlesztette ki Pályaorientációs Mérő- és 

Támogatóeszközét, azaz a POM-ot. Az eszköz célja, hogy 

támogassa a fiatalokat a pályaválasztásban, visszajelzést nyújtson számukra erősségeikről, képességeikről, s 

felhívja figyelmüket arra, hogy a hőn áhított cél (akinek már van ilyen) eléréséhez mely területeken érdemes 

fejlődniük. Ha még nem tudják, hogyan tovább, s inkább nyűgnek élik meg a pályaválasztást, a POM segíthet a 

szakmák, pályák iránti érdeklődés felkeltésében, erősségeik feltérképezésében, önismeretük elmélyítésében is. 

Az eszközt használva egy fiatal talán kevesebb kétellyel és megalapozottabban hozhatja meg a pályaválasztás 

nehéz döntését! 

De hogyan is teszi mindezt? Cikkünk további részében ezt mutatjuk be.  

 

A Pályaorientációs Mérő- és 

Támogatóeszköz két fő részből áll. Az 

önértékelésen alapuló kérdéssorok segítik 

feltérképezni a tanulók irányultságát, 

érdeklődését, képességeit. Az MTMI-terület 

(matematikai, természettudományos, 

műszaki és informatikai érdeklődés mérése) 

iránti érdeklődést objektív feladatokból álló 

feladatsor vizsgálja. A diákok ezt megoldva 

megtudhatják, fentiek közül melyik terület 

áll hozzájuk igazán közel. 

 

Míg a POM önismereti kérdéssorai 

megkísérelnek képet alkotni a kitöltők személyiségéről (a tanulóknak többnyire róluk szóló állításokat kell 

„skálázniuk”), addig az MTMI-feladatsor konkrét ismeretekre kérdez rá – azonban nem iskolai tudást 

számonkérve, hanem hétköznapi helyzetekből, problémákból kiindulva, egyszerű szaktárgyi ismeretek 

alkalmazását elvárva a tanulótól.  

„Az emberek ritkán érnek el sikert 

abban, amit nem élvezettel csinálnak.” 

(Goethe) 
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Ha a pályaorientáció iránt érdeklődők mindegyik önismereti kérdéssort 

(érdeklődés, kompetencia, személyes tulajdonságok) és az MTMI-feladatsort is 

kitöltötték, személyre szabott visszajelzést kapnak a rendszertől, egy ún. egyéni 

profilt, amely a kitöltőre jellemző információkat tartalmaz. Az egyéni profilokból 

matematikai algoritmus segítségével jön létre az ún. komplex profil, amely már 

alkalmas arra, hogy a szakmák profiljával összehasonlítva szakmákat, képzési 

utakat ajánljon a rendszer a kitöltőnek. A POM azt is lehetővé teszi, hogy a 

komplex profil birtokában a rendszerben található bármelyik szakmával (több 

mint 280-at találunk a rendszerben) összevessük saját profilunkat. 

Bár ahhoz, hogy visszajelzést és szakmaajánlást kapjunk, regisztrálni kell, jó 

dolog, hogy kitöltés nélkül is friss információkat szerezhetünk a szakmák 

világáról: megnézhetjük bármelyik szakma esetén az elsajátításhoz szükséges 

kompetenciákat, olvashatunk a szakma jellemzőiről és arról, mely 

intézményekben képezhetjük magunkat.  

A POM-ot használva lehetőségünk nyílik ismerőseink meginterjúvolására is: ők 

hogyan látnak bennünket. Ezt úgy tehetjük meg, hogy a rendszeren keresztül 

meghívjuk őket és megkérjük, töltsenek ki egy kérdőívet, melyben megjelölhetik, 

jellemző-e ránk egy-egy tulajdonság.  

A POM két korosztály részére készült: 7-8. évfolyamos általános iskolások és középiskolások segítségére lehet 

az iskolaválasztás, pályaválasztás előtt. Ugyanakkor nemcsak ők, voltaképp bárki használhatja a POM-ot, aki 

pályakorrekció előtt áll és esetleg újabb szakmát szeretne elsajátítani, megismerni!  

Érdemes lehet egy próbát tenni annak tudatában, hogy a visszajelzésként kapott eredmény a kitöltés időszakára 

vonatkozik („pillanatkép”), és hogy a POM nem kész megoldásokat ad, hanem lehetőséget, javaslatokat 

fogalmaz meg, amelyeken érdemes elgondolkodnunk, amelyekről érdemes lehet beszélgetnünk!  

Ha a POM által kicsit többet megtudunk önmagunkról és a szakmák világáról, s új ismereteink birtokában 

választunk a lehetőségek tárházából, több esélyünk lehet rá, hogy jól válasszunk és szeressük, amit csinálunk.  

S ahogy Konfuciusz mondta hajdanán:  

 

 

Az eszköz az alábbi címen érhető el: https://pom.oktatas.hu/ 

Ahogy a cikkben is említettük, a POM pillanatképet ad, így 

javasoljuk, hívják fel a diákok figyelmét arra, hogy többször is 

érdemes kitölteniük az önismereti kérdéssorokat és az MTMI-

feladatsort.  

                                                                  

                                                                 

“Válassz olyan munkát, amit szeretsz és egy napot sem 

kell dolgoznod az életedben.” (Konfuciusz) 

 

Hamarosan komoly 

kihívás vár az általános 

iskolák végzős 

tanulóira, hiszen 

megkezdődnek a 

középiskolai felvételik. 

2023. február 22-ig el 

kell dönteniük, mely 

intézményekbe 

jelentkeznek, február 

27-től pedig már a 

szóbeli vizsgák 

zajlanak.    

A középiskolások 

2023. február 15-ig 

gondolkodhatnak 

azon, hol tanulnának 

tovább.  

 

Ütőné dr. Visi Judit 
szakmai vezető 

Ladányi Ágnes,  
Budapesti POK 

https://pom.oktatas.hu/
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MÉRLEGEN 
 

Lezárult a MaTalent7 pályázat 
 

Az Oktatási Hivatal által koordinált MaTalent7 pályázat megvalósításával az elmúlt évben folytatódott 

a tanulók országos matematikai tehetségazonosító mérése, a Tudásközpontok és tehetséggondozó 

pedagógusok szakmai támogatása.  

 

A pályázat (NTP-TK-M-21-0004) kiemelt célja volt, hogy megszervezzük a 10-11 éves tanulók online 

matematikai tehetségazonosító mérését. A pályázat az ország valamennyi intézmény feladatellátási helyén 

lehetővé tette a tanulók mérésbe való bekapcsolódását. Az Oktatási Hivatal elkötelezett a külhoni magyar 

tanulók tehetséggondozásának támogatása iránt is, ezért 2022-ben a külhoni magyar 

pedagógusszervezetekkel együttműködve a pályázat biztosította a mérésbe történő bekapcsolódás 

lehetőségét számukra is. A mérésben összesen 10641 tanuló vett részt. 

 

Minden tanulónak 23 feladatot kellett megoldania. Az értékelést a diákok nem az összpontszám alapján 

kapták, hanem a készségek árnyaltabb mérésére alkalmasabb ún. képességmodell segítségével. A tanuló 

eredménye az ún. képességpont, amelynek meghatározásában a módszer figyelembe veszi, hogy milyen 

nehézségű feladatokat oldott meg. E metodika képes különbséget tenni két olyan diák között, akik 

ugyanannyi feladatot teljesítettek, de az egyik inkább a könnyebb, a másik inkább a nehezebb feladatok 

közül választott. A mérésben a képességpont 200 és 800 pont közé esett, 500 pont az átlagos eredmény. 

A felső 25%-ba tartoznak azok, akik elérték az 569 pontot (tehetségígéretek), a felső 6%-ba, akik legalább 

661 pontot kaptak (kiemelkedő tehetségfejlődésű tanulók), 737 pont fölé pedig a résztvevők 1%-a került 

(átütő tehetségfejlődésű tanulók). 

 

Az idei mérésben a következő, egymásba ágyazott csoportfelosztás született a magyarországi résztvevők 

körében: 

 

Megnevezés Csoport Ponthatár Létszám 

átütő tehetségfejlődésű tanuló felső 1% 737 felett 107 fő 

kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló felső 6% 661 felett 642 fő 

tehetségígéret felső 25% 569 felett 2661 fő 

 

A külhoni résztvevők adatait szemlélteti a következő táblázat:  

Megnevezés Ponthatár Románia Szerbia Szlovákia 

átütő tehetségfejlődésű tanuló 737 felett 2 fő 0 fő 1 fő 

kiemelkedő tehetségfejlődésű tanuló 661 felett 15 fő 2 fő 9 fő 

tehetségígéret 569 felett 91 fő 8 fő 49 fő 

összes résztvevő  453 fő 63 fő 233 fő 
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Tehetséges tanulók csoporthatárai a képességskálán:  
 

 
 

A mérést követően minden 

résztvevő intézményt 

tájékoztattunk a tanulók 

eredményéről, és arról, hogy a 

diákok szülei hogyan tudják 

online (www.tehetsegkapu.hu) 

személyesen is megtekinteni 

gyermekük mérési eredményét.  

 

A pályázat idei kiemelt eseménye 

volt a Tudásközpontok számára 

szervezett kétnapos szakmai 

konferencia, amelynek célja a 

projektbe bevont Tudásközpont 

pedagógusai számára új ismeretek, új módszerek bemutatása 

volt, hogy a régióikban végzett, matematikai 

tehetséggondozással kapcsolatos feladataikat innovatív 

módon fejleszthessék. A konferencia további célkitűzése volt 

a Tudásközpontok vezetői és pedagógusai között a szakmai 

párbeszéd, a hálózati tanulás támogatása. Ennek érdekében a 

résztvevők lehetőséget kaptak a jó gyakorlataik 

bemutatására. A konferencia szakmai előadásai támogatták 

és mélyítették a Tudásközpontok tehetségazonosításról, 

tehetséggondozásról alkotott tudását, valamint segítették a 

matematikai képességek és logikai készségek fejlesztésére 

irányuló szakmai-pedagógiai programjaik jövőbeni szervezését. A Tudásközpontok közreműködésével 

megvalósuló bemutatók, a regionális tehetséggondozó gyakorlatok bemutatása a kollaboratív tanulás 

jegyében gyarapították a tehetséggondozással kapcsolatos ismereteiket és tudásukat. 

A rendezvényt Brassó Sándor elnök úr nyitotta meg, 

beszédében kiemelve az Oktatási Hivatal 

tehetséggondozással kapcsolatos szerteágazó feladatait, 

valamint méltatva a Matematikai Tudásközpontok fejlesztő 

tevékenységét. A hazai és nemzetközi kutatások eredményei 

alapján megfogalmazható javaslatokról Vancsó Ödön a 

MTA-ELTE Korszerű Komplex Matematikaoktatás 

Kutatócsoport vezetője tartott előadást, érintve a 

matematikai tehetség, a matematikai tudás 

megmutatkozásának, kompetenciájának gondolatkörét. 

Szűcs Gábor matematikatanár, a Gondolkodás Öröme 

Alapítvány és a Rényi Alfréd Matematikai Kutatóintézet 

munkatársa a matematikaoktatás terén végezhető felfedeztető módszerben rejlő lehetőségeket tárta a 

kollégák elé. Előadásában gyakorlati elemekkel színesítve mutatta be, hogy egy matematikai jelenség 
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kapcsán milyen felépített didaktikai folyamatok játszódnak le, amelyekre egy pedagógusnak tudatosan 

építenie szükséges, hogy ha optimálisan előkészített és szervezett pedagógiai munkát kíván megvalósítani 

- ennek kapcsán kitért a felfedeztető módszer és az élménypedagógia fogalmakra, valamint a mögöttük 

rejlő metodológiák fejlesztő hatására. Hujter Bálint matematikatanár, a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium pedagógusa a matematikai tehetségfejlesztést a játékos szakköri feladatok 

irányából közelítette meg. Kopasz Anikó a LEGO Education magyarországi képviseletében a legó 

eszközökről, valamint a robotika módszertanban rejlő lehetőségekről tartott előadást, hangsúlyozva, hogy 

ezeknek az eszközöknek az oktatásban történő használata miképpen járulhat hozzá a XXI. századi 

kompetenciák fejlesztéséhez. A szakmai előadások, az elméleti felvetések és információk, a bemutatott 

gyakorlatokat kiemelt segítséget nyújtottak a konferencián résztvevők számára.  

 

A pályázat további kiemelt célja volt, hogy 

országszerte támogassa a Matematikai 

Tudásközpontokat, amelyek biztosítják a 

matematikai tehetségek és az érintett 

tehetségfejlesztő szakemberek támogató 

környezetét. A Tudásközpontok fő feladata 

a komplex tehetségfejlesztés: a 

matematikai tehetségek segítése, a 

pedagógusok tehetségfejlesztő 

munkájának támogatása, valamint a 

regionális tehetséggondozási feladatok 

megvalósítása. Ennek megfelelően a Tudásközpontok a pályázati időszakban tehetséggondozó szakkörök, 

foglalkozások, tanulmányi versenyek szervezését tűzték ki célul a saját és a régió érdeklődő tehetséges 

tanulóinak. A Matematika Tudásközpontok tehetséggondozó programjain részt vett tanulók és 

pedagógusok száma az elmúlt három tanévben a következőképpen alakult:  

  
2019/2020. 

tanév 

2020/2021. 

tanév 

2021/2022. 

tanév 

Tehetséggondozásba bevont saját tanulók száma 1192 1309 2040 

Tehetséggondozásba bevont külsős tanulók 

száma 

1142 1199 1832 

Intézményi tehetségazonosító, tehetséggondozó 

munkába bevont (saját) pedagógusok száma 

92 116 169 

A tudásközpontok tehetséggondozó munkája 

iránt érdeklődő, szakmai programon részt vevő 

külsős pedagógusok száma 

217 407 860 

Tehetséggondozó programok száma 387 321 516 

 

Összefoglalva az elmúlt tanév kiemelt pályázati eredményei:  

• Külhoni iskolák bevonása a tehetségazonosító mérésbe.  

• Kétnapos szakmai konferencia megvalósítása a Tudásközpontok pedagógusai számára.  

• 120 új feladat kidolgozása, amely lehetővé teszi, hogy a jövőben növeljük a feladatbankot, és a 

feladatok bemérésével új, a tanulók számára érdekes és motiváló, a tehetségazonosító méréshez 

szükséges feladatlapok készülhessenek.  
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• Az eszköztámogatás lebonyolításával több kis- és nagyértékű eszköz beszerzése valósult meg, 

amelyek segítik a Tudásközpontok matematikai-logikai kompetenciafejlesztésben végzett 

regionális tehetséggondozó munkáját.  

• A pályázatban vállalt indikátornak megfelelően tíz Tudásközpont segíti a regionális 

tehetséggondozás feladatait: 

1. Béke Utcai Általános Iskola (Szeged) 

2. Budapesti Fazekas Mihály Általános Iskola és Gimnázium (Budapest) 

3. ELTE Bolyai János Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium (Szombathely) 

4. Jankay Tibor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola (Békéscsaba) 

5. Kőkúti Általános Iskola (Tata) 

6. Nyíregyházi Móricz Zsigmond Általános Iskola (Nyíregyháza) 

7. PTE Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium és Szakgimnázium Deák Ferenc Gimnáziuma és 

Általános Iskolája (Pécs) 

8. Szegő Gábor Általános Iskola (Szolnok) 

9. Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és AMI (Edelény) 

10. Veszprémi Deák Ferenc Általános Iskola (Veszprém) 

 

A Miniszterelnökség Családokért Felelős Tárca Nélküli Minisztere által meghirdetett, „Hazai és határon túli 

tehetséggondozó képzések és programok támogatása” című pályázati kiírásra benyújtott MaTalent8 című, 

2022/2023-as tanévre szóló pályázat sikeres volt, így az Oktatási Hivatal részéről a pályázat keretein belül 

a matematikai tehetségek azonosítására szervezett online mérés, és a Matematikai Tudásközpontok 

támogatása a következő évben is folytatódik. 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matlári Gergely szakmai vezető  
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Számok és ami mögöttük van 
 

Az intézményi ESL-adatközlésen alapuló visszajelzésekről dióhéjban 

 

A Korai jelző- és pedagógiai támogató rendszerbe adatszolgáltatásra kötelezett intézmények, valamint az 

általuk igénybe vett szakmai szolgáltatásokra vonatkozó visszajelzés a 2021/2022-es tanévben két részből 

állt: 

 

 

 

Az intézményi visszajelzés feladatellátási helyre (FEH) vonatkozó részét 12 elemzési szempont alapján 

állítják össze a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ (BPPOK) szakmai munkatársai két lépésben: 

1. Megvizsgáljuk, hogy az adott szempont tartalma releváns-e az adott FEH esetében.  

2. Megállapítjuk, hogy mit mutatnak az adatok az adott FEH-re vonatkozóan a releváns szempontok 

mentén. (Értelemszerűen olyan megállapítások nem kerülnek be az intézményi visszajelzésbe, 

amelyek nem relevánsak az adott FEH esetében. Pl. ha nem volt egyéni munkarenddel rendelkező 

tanuló a FEH-en, akkor ilyen tartalmú megállapítás nem olvasható a visszajelzésben.) 

 

intézményi visszajelzés

lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulókra vonatkozó 

megállapítások a FEH-en (4 évi 
statisztika)

lemorzsolódással veszélyeztetett 
tanulók aránya a BPPOK-ban (4 

évi statisztika)



 

Pedagógiai LaPOK 

 53 

MÉRLEGEN 
 

 

 

A releváns tartalmú szempontok esetében statisztikai vizsgálat (arányszámítások a tendenciavizsgálathoz1, 

R-négyzet értékének2 kiszámítása, meredekség értékének3 kiszámítása) alá kerülnek az adatok, majd a 

szempontonként előre meghatározott határértékek4 figyelembevételével állnak össze azok a 

megállapítások, amelyek az adott FEH-re vonatkozóan helyet kapnak az intézményi visszajelzésben. 

 

 

                                                           
1 Tendenciavizsgálathoz legalább négy év adatai szükségesek. 

2 Ha az adatokat két dimenzióban ábrázoljuk (pl. a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók arányát az idő függvényében), akkor behúzható az az egyenes, 

amelyhez a legtöbb adat a lehető legközelebb helyezkedik el. Ezt az egyenest nevezzük regressziós egyenesnek. Az R-négyzet azt mutatja meg, hogy az adatok 

milyen mértékben rendeződnek a regressziós egyenes mentén.  
3 A meredekség értéke arra utal, hogy két, egymással statisztikailag is kimutatható összefüggésben lévő tényező esetén milyen mértékben növekszik az egyik 

tényező, ha a másik tényező is növekszik. (Pl. milyen mértékben növekszik a lemorzsolódással veszélyeztett tanulók aránya az idő előrehaladtával.) 
4 A határértékek a Budapesti Pedagógiai Oktatási Központ szolgáltatási területén működő összes feladatellátási hely adatai alapján kerülnek meghatározásra. 

Relevánsak-e a 

megállapítások?

Mit mutatnak az 

adatok?

LVT arány a FEH-en - BPPOK-
ban

LVT tendencia

alacsony átlag, 1,1-es rontás 
tendenciája

tantárgyi elégtelenek tendenciája

legalább 50 órát igazolatlanul 
hiányzók tendenciája

egyéni munkarenddel rendelkezők 
tendenciája

veszélyeztetté váltak tendenciája

SNI tanulók

FEH intézkedései

BPPOK szolgáltatásainak igénybe 
vétele

tantárgygondozói szaktanácsadás 
igénybevétele javasolt-e

BPPOK szakmai javaslata
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Például: 

• LVT arány: a lemorzsolódással veszélyeztetett tanulók aránya a Budapesti Pedagógiai Oktatási 

Központ szolgáltatási területén működő feladatellátási helyek ESL mutatóinak átlagánál (2,63%) 

o lényegesen magasabb, ha eléri a 15%-ot. 

o nem különbözik jelentős mértékben, ha eléri az 1,65%-ot, de kisebb, mint 2,66%. 

o valamivel alacsonyabb, ha 1,65% alatt van, de nem nulla. 

o stb. 

• LVT tendencia: 

o A lemorzsolódás arányában csökkenő tendenciát mutat, ha a LVT-k arányának négy évi 

átlaga alapján számolt meredekség -10% vagy kisebb, illetve az R-négyzet 0,7 fölött van. 

o A lemorzsolódás arányában egyértelmű növekedés vagy csökkenés nem mutatható ki, ha 

az R-négyzet 0,7 vagy annál kisebb, vagy a meredekség -10% és +10% között van. 

o A lemorzsolódás arányában növekvő tendencia mutatható ki, ha a LVT-k arányának négy 

évi átlaga alapján számolt meredekség 10% vagy nagyobb, illetve az R-négyzet 0,7 fölött 

van. 

 

Rövid összefoglalásunkkal segíteni kívántuk a feladatellátási helyeknek adott visszajelzések adatainak 

értelmezését. További részletek iránti igény esetén ajánljuk az „Értékelési kultúraváltás a lemorzsolódás 

megelőzésére” 10 órás minikurzusunkat különös tekintettel a problémakör megoldására, az arányszámok 

javítására törekvő intézmények vezetői, pedagógusai számára. A jelzett kurzus tartalmáról és formai 

paramétereiről az alábbi linken találhatók információk: https://tinyurl.hu/BtZn  (32. oldal).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dr. Kis Noémi, Budapesti POK  

https://tinyurl.hu/BtZn
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Az ESL-hez (early school leaving - korai iskolaelhagyás) kapcsolódó 

tevékenységek, feladatok, határidők – 2023 

 

 

 

 

 

Dr. Kis Noémi, Budapesti POK  
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Bemutatkozik az Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola, az 

Oktatási Hivatal bázisintézménye 
 

„A sport nemcsak a testnevelésnek, de a lélek nevelésének is leghatásosabb eszköze, és minden 

iskolának, a legalacsonyabbtól a legmagasabbig első és szent kötelessége a lélek nevelése, hogy 

fiaiból embert faragjon.” (Szent-Györgyi Albert) 

 

Intézményünk Újpest központjában található, egyfajta színfoltként egy 

1976-ban épült lakótelep közepén. 

Iskolánk köznevelési típusú sportiskola. Vállaljuk az ezzel járó 

feladatokat: az utánpótlás-nevelést, versenyeztetést, sport-specifikus 

tantárgyak oktatását. Nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy diákjaink 

tisztában legyenek az egészséges táplálkozás, a rendszeres testmozgás 

pozitív hatásával, valamint a testi-lelki higiéné fontosságával, a sport 

közösségformáló, személyiségfejlesztő, egészségmegőrző szerepével. 

2012. szeptember elsejétől viseljük Bene Ferenc nevét, s ezzel az 

olimpiai iskolák tagja lettünk. A névválasztással egyértelműen 

bizonyítottuk elkötelezettségünket a sport iránt. 

A sport és a tanulás megvalósítása egyaránt fontos célként fogalmazódik meg iskolánkban. Arra 

ösztönözzük tanulóinkat, hogy belássák, a sport és a tanulás jól megfér egymással, mind a kettő érték.  

Az elmúlt években több szakmai elismerésben volt részünk kiemelkedő pedagógiai munkánk 

eredményeként: a Fogyasztói Tudatosságra Nevelő Iskola, Örökös Ökoiskola, Energiatudatos Iskola, 

Referencia Intézmény, támogatott SIOSZ Intézmény címet is elnyertük. Eredményes éveket hagytunk 

magunk mögött. Komolyan vesszük a fenntarthatóságra nevelést, a gyerekek természettudományos 

szemléletének alakítását. Célunk, hogy a diákok összefüggésbe tudják hozni azokat a tényeket, jelenségeket, 

amelyek abból fakadnak, hogy egy globális társadalom részesei.  

A nevelést és az oktatást egységben szemléljük és kezeljük. Törekszünk arra, hogy a gyerekeket korszerű 

tudáshoz juttassuk, melyhez biztosítjuk a nyugodt, biztonságos, motivált tanulási környezetet. Célunk 

tisztességes, alkotó, gondolkodó embereket nevelni. A folytonosság, stabilitás mellett képesek vagyunk 

a megújulásra, fejlődésre, felértékelődött az innováció, a fejlesztés szerepe. Nevelőtestületünk magas 

szintű pedagógiai munkáját miniszteri dicsérettel is elismerték. 

Iskolánk gazdag hagyományokkal rendelkezik. Bőséges programot nyújtunk tanulóinknak, ezzel is 

erősítve az iskolához tartozást, a közösségi érzést. Hagyományrendszerünk több évtizedes múltban 

gyökerezik, de természetesen folyamatosan alakulnak ki új hagyományaink, melyek érzelmekben, 

élményekben gazdaggá teszik az iskolai életet.  
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A Bene, ahol jó lenni! A mi iskolánk egy szerető, stabil közösség, ahová a gyerekek szeretnek járni, ahol 

sok a közös akció, a közös rítus. Csapatmunka, projektmódszer, kooperatív tanulás, digitális oktatás: 

pedagógiai eszköztárunk nélkülözhetetlen eszközei.  

Évtizedes hagyománya van a formabontó intézményi projektheteknek, témaheteknek, erdei iskolának, 

táboroztatásnak (Erzsébet-tábor, Határtalanul kirándulás), művészeti gálának, sportnapoknak – Ben(n)e 

vagyunk!, Válts sportágat, válts életmódot –, egészségnapoknak, nemzeti ünnepeinkhez kapcsolódó 

ünnepségeknek, jeles napoknak, valamint egyedülálló tevékenységünknek: az olimpiai bajnokok, neves 

sportolók kéz-és lábnyomatvételének. 2005-től gyűjtjük a nyomatokat, felbecsülhetetlen érték a 

számunkra. Néhány név, akik megtiszteltek bennünket: Bene Ferenc, Berki Krisztián, Benedek Tibor, Gyurta 

Dániel, Märcz Tamás, Magyar Zoltán, Nagy Tímea, Dunai Antal, Imre Géza, Kiss Gergely, Kozák Danuta, 

Motsai Lajos, Madaras Norbert stb. 

Nyitott iskolaként fontosnak tartjuk, hogy 

alkalmazkodjunk a 21. század kihívásaihoz. Az 

angol nyelv tanítása mellett lehetőséget adunk a 

kínai nyelv elsajátítására is, melynek ismerete 

hatalmas lehetőségeket jelenthet a fiatal, 

feltörekvő nemzedék számára. Azt gondoljuk, 

hogy a köznevelés modernizálásának az egyik 

fontos eleme a másképpen tanítás 

fontosságának felismertetése, és gyakorlati 

alkalmazásának mind céltudatosabb, 

határozottabb felvállalása, a hagyományosan tantárgyi keretek közé szorított tudás átadási módszereinek 

újraértelmezése. A megújulás jegyében indítottuk el 19 évvel ezelőtt az egész tanévet átívelő projekt 

modellünket. Ezzel a több éve sikeresen és hatékonyan alkalmazott módszertani innovativitásunkkal 

kerültünk be a Mentoráló Intézmények közé, majd lettünk 2017 óta az Oktatási Hivatal 

bázisintézménye. Az oktatásirányítás célja az intézményi jógyakorlatok összegyűjtése, megosztása. 

Szakmai munkánk elismeréseként értékeljük a megtisztelő címet. Természetesen a cím mögött 

rengeteg munka van, ami jógyakorlatként sikeresen adaptálható, fenntartható és fejleszthető.  

A modell lényegében egy komplex iskolai nevelési-oktatási program, mely több egységből áll. 

Innovatív értékét komplexitása adja, a teljes tanulóközösséget, sőt a szülői közösséget, partnereinket is 

bevonva.  Évről-évre különböző témában rendezzük meg projekthetünket: Így kerek a világ!;  Dicsőséges 

tavasz; Hungarikum; Olimpia; Legjobb a vízben!; LMző7; GEODÉTÁK; Zöld világ;  Születésnap; Érzelmek 

iskolája; Királyi hét-király hét! A szokványos iskolai keretek átértelmeződnek, a hagyományos 

osztálykeretek felbomlanak: a kooperatív csoportok 1-8. osztályosokig tevődnek össze. Egy-egy 

probléma többoldalú megközelítése térben és időben olyan szintézis kialakítását eredményezi, amely a 

hagyományos iskolai keretek között kevésbé lehetséges. A foglalkozásokon igyekszünk megtalálni a helyes 

egyensúlyt a közvetítendő ismeretek és az önálló felfedezés örömét nyújtó tevékenykedtetés között. A 

társas együttlét eltérő formáinak gyakorlására komoly lehetőséget biztosítanak az eltérő korú 
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gyerekekből alkotott csoportok, ami sokat segít a gyerekek gondolkodásának formálásában: az egyéni 

teljesítmény elismerése és a „mi-tudat” kialakítása egyaránt fontos.  

A modell része a mindennapos testnevelés megvalósításának, jógyakorlatának, új, korszerű 

módszereinek megismertetése, különleges sportágak, rendezvények bemutatása is, kiemelve a 

tehetségsegítés és tehetséggondozás iskolai és iskolán kívüli lehetőségeinek bemutatását.  

Ezen kívül része a modellnek a környezetvédelem, a fenntarthatóság, a fogyasztói tudatosság, a 

pénzügyi tudatosság, az energiatudatosság, valamint az egészségnevelés területén végzett egyedi, csak 

ránk jellemző gyakorlataink, módszereink megosztása, továbbá a digitális kompetencia lehetőségei a 

tanulási folyamatokban, a művészeti nevelés élménypedagógiájában elért sokévnyi sikereink, 

tehetséggondozó munkánk tapasztalatai és kiforrott módszerei. Hogyan csináljuk mi, mit tehetünk mi, és 

mit tehetnek a diákok?  

A modell komplexitásából adódik a személyiség komplex fejlesztése: a sokoldalú készség- és 

képességfejlesztés, az érzelmi intelligencia fejlesztése, a társas kapcsolatok, együttműködési készség 

fejlesztése, az önismeret fejlesztése, az interdiszciplináris tantárgyi integráció, a tanulás támogatása 

tanórákon, tanórán kívüli foglalkozásokon, rendezvények, témahetek, erdei iskola keretében.  

A hatodik éve tartó, aktív bázisintézményi tevékenységünk során évente több programot valósítunk 

meg. Ezek egy része a Budapesti POK által rendezett Pedagógiai Napok rendezvény kiemelt témakörébe 

illeszkedik, másik része intézményünk sajátosságából adódik. A szaktárgyi-módszertani repertoár 

bővítésére, támogatására többek között az alábbi programjainkat ajánlottuk: 

• A szivacskézilabda módszertani megújulása a testnevelés tanításában 

• Érzékenyítés az erkölcstan órák keretében 

• A lemorzsolódás megakadályozása, az OKM mérések intézményszintű elemzése, 

intézkedési terv, fejlesztési tervek készítése  

• A Határtalanul! program szervezése és lebonyolítása  

• „Az áruvilág kicsi királyai” – Fogyasztói tudatosságra nevelés az iskolában  

• „Egyedül nem megy” – Együttműködési lehetőségek az iskolában és az iskolán kívül  

• Jó móka az újrahasznosítás! Próbáld ki! 

• Miből lesz a cserebogár? – A tehetség felismeréséről és gondozásáról 

• Új módszertani és képességfejlesztési lehetőségek a testnevelésben  

• „Játszani is engedd!” – A MotiMore módszer bemutatása  

Fotók: Molnár Rajmund 

 

 

 

 

 Miskolczi Erzsébet intézményvezető, tanító, történelem szakos tanár, közoktatás-vezető, 
köznevelési szakértő, okleveles közgazdász; Újpesti Bene Ferenc Általános Iskola 
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Bemutatkozik a Váci Deákvári Óvoda, az Oktatási Hivatal 

bázisintézménye 
 

"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja 

tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk, mire megy a 

játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és 

tevékeny ember váljék belőle." (Varga Domokos) 

Vác Város Önkormányzata fenntartásban a Váci Deákvári Óvoda 1998 óta 

működik a jelenlegi szervezeti struktúrában, négy tagintézménnyel. 

Az elmúlt évek során az innovatív-értékmegőrző óvoda gondolatával a 

pedagógiai módszertan megújulására helyeztük a hangsúlyt. Hisszük, hogy egy jó óvoda középpontjában 

a gyermek áll. A partnerközpontú óvoda kulcsa a naprakész, sokoldalúan képzett, széles látókörű, sokrétű 

gyakorlati tudással rendelkező pedagógus. Úgy gondoljuk, hogy sikeres munkánk folytatásának alapja az 

óvodavezetés, és a nevelőtestület elkötelezettsége a szakmai, módszertani önképzés, a pedagógus 

kompetenciák fejlesztése iránt.  

A bázis-jógyakorlatok széles terepet biztosítanak a horizontális tanulás megvalósulására. A hospitálások, a 

pedagógusok szakmai konzultációja lehetőséget nyújt több hatékony módszer megismerésére, amellyel 

nem csak az egyéni, hanem a nevelési-oktatási rendszer pedagógiai folyamatainak részterületeit is 

jobbítjuk, formáljuk.  

A fejlesztőprogramok nagy része a mozgáson keresztül kívánja támogatni, fejleszteni a gyermeki 

idegrendszer fejlődését. Bázisintézményi jógyakorlatainkban ezt az alapelvet ötvözzük zeneterápiás 

eszközökkel. Az Alapozó terápia mellé beépítjük a foglalkozásokba a zeneterápia és a Kokas-féle 

hangszeres zenélésen, zenei mozgáson, improvizációs gyakorlatokon, dalok dramatizálásán alapuló 

személyiségfejlesztő programokat is. Ezáltal komplex foglalkozások keretében a gyermekek 

érzelmi/motoros szféráját célozzuk meg, amely hatással van az értelmi fejlődésükre, a közösségi 

magatartási szabályok kialakulására, illetve elsajátítására, vagyis a szocializációs folyamatokra is.  

Programunk számtalan újítást tartalmaz, többek között a mozgást, a zenét, a művészeti nevelést, a 

drámajátékot, valamint a differenciált nevelést ötvözi. Lehetőséget ad a négy tagintézmény 

nevelőtestületének a helyi hagyományok, az értékes különbözőségek és a tagóvodai sajátosságok 

gyakorlására. 

 

Bázisintézményünk minősített jógyakorlatai 

 

1. „Így tedd rá!” elemeivel – „Dalos játék” és „Gyermektánc” az óvodai mindennapokban 

A művészet iránti szeretet, fogékonyság már óvodás korban elkezdődik.  

A művészeti tevékenységek óvodánkban rendkívül sokszínűek, összetettek és komplex jellegűek. Ide 

tartozik a játék, a mese, a vers, a dramatizálás, a kézműves tevékenységek, valamint az ének, zene, énekes 

játék és gyermektánc. 
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Célunk a gyermekek esztétikai ízlésének formálása, érzelemviláguk 

színesítése, alkotókedvük gazdagítása, népi kultúránk 

szépségeinek megismerése. A gyermekek zenei 

alkotóképességének kibontakozását kedvezően befolyásolják a 

népi gyermekjátékok gazdag variálási lehetőségei. Énekes, 

mondókás gyermekjátékokon keresztül sajátítják el a néptánc első 

motívumait. A cselekvés öröme arra ösztönzi a gyermekeket, hogy 

egy-egy dalt, játékot, mondókát, tánclépést többször is 

elismételjenek, miközben együtt örülnek saját és mások sikereinek. 

Óvodánkban rendszeresen szervezünk tehetséggondozó „Dalos játék” és „Gyermektánc” foglalkozásokat, 

ahol a jó hangulat mellett kialakítjuk a magyar néptánc iránti szeretetet is. Fontos kiemelni, hogy „mozgásra 

tanítjuk a gyermekeket, nem pedig táncanyagra.” 

 

2. Zeneterápia a mindennapokban 

A fejlesztés nem csak a jobb zenei képességű gyermekek továbbfejlesztését segíti, hanem az iskolai írás-, 

olvasástanulást is előkészíti, megkönnyíti. 

Felkelti az érdeklődést a zeneiskolai tanulmányok és a hangszertanulás iránt 

is. 

A tehetséggondozás hat zenei képesség területen történik: éneklési 

készség, zenei hallás, ritmusérzék, harmonikus mozgás fejlesztése, 

zenehallgatásra nevelés és a zenei írás-olvasás megalapozása. 

A gyerekek rendszeresen részt vesznek zenei előadásokon, így a 

koncertlátogatás kultúrája formálja zenei ízlésüket. 

A mindennapi foglalkozásokon a zeneterápiás játékok alkalmazásával a 

zenei képességek fejlesztése mellett a személyiségfejlesztésére is lehetőség 

adódik. 

Az óvodás kor végére megismerik az alap ritmusképleteket, a kottaképet és 

a szolmizációs kézjeleket is. 

 

3. Preventív mozgásfejlesztés 

Tapasztalataink szerint egyre több az olyan gyermek, akinél a beszűkülő mozgástér, a csökkenő 

mozgástapasztalatok, a kevesebb mozgásinger hatására az egészséges testi fejlődéstől eltérő jelek, illetve 

elváltozások észlelhetők. 

Nagy gonddal kell kezelni, külön figyelmet kell 

fordítani a gyors növekedési periódusokra, ugyanis 

ilyenkor a gyors növekedést nem követi hasonló 

mértékű erőbeli fejlődés.  

Kezdetben tartáshibák alakulhatnak ki, majd az 

erő-állóképesség hiánya következtében ez a 

folyamat állandósulhat, esetleg romolhat, sőt a 

fejlődés későbbi szakaszában deformitásokhoz is vezethet. 
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A preventív torna mint jógyakorlat, az egészséges életmód szolgálatában a megelőzésre fekteti a 

hangsúlyt. Olyan játékos mozgások halmaza, ami tartásjavítást és a vele összefüggő lábboltozat-erősítést 

végzi. Az óvodáskor szenzitív, érzékeny időszakában ezeknek a testgyakorlatoknak többszöri alkalmazása 

segítséget nyújt az egészséges fejlődésben. Cél a testi deformitások elkerülése, a helyes testtartás és 

megfelelő lábboltozat megőrzése. 

 

4. „Lélekmelengető” – Adventi énekes kör 

Az Adventi Énekes kör a Pedagógiai Programunkon belül a szülői házzal való kapcsolattartás valamint a 

jeles napok, néphagyomány ápolás kiemelkedő része. Az adventi várakozás 

idején rendszeresen negyedórára összegyűlünk a gyermekekkel és szüleikkel 

egy közös éneklésre. hogy méltó módon készüljünk a Karácsony ünnepére. 

Felgyorsult világunkban fontosnak tartjuk, hogy időt szánjunk az 

elcsendesedésre, a meghitt együttlétre, amikor az „ég és a föld összeér”. A 

„Betlehemi falu” előkészítésével, a gyertyagyújtással, a szállást kereső szent 

család történetének felelevenítésével nap mint nap felcsendül a karácsonyi 

dalok sorozata. A tiszta, szép, minőségi éneklésre való törekvés a zenei 

nevelést erősíti és a mindennapi együttléttel az összetartozás erejét, örömét 

éljük át. 

 

   
Terék Ágnes intézményvezető, 
óvodapedagógus, gyógypedagógus, 
speciális pedagógia szakos tanár, 
köznevelési szakértő mesterpedagógus 
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Digitális Témahét, 

ahol az értékelés kiemelten fontos szerephez jut 

 

1. kép A Digitális Témahét idei kitűzője 

Történeti áttekintés 

Sokan azt gondolják, hogy a projektpedagógia a 21. század felgyorsult tudományos, technikai, társadalmi 

változásaihoz köthető, és az oktatást érintő innovációs törekvéseknek eredményeként jött létre. Ez azonban 

nem így van. A legtöbben John Dewey-nak (1859-1952) a Chicagói Egyetem gyakorlóiskolájában 1896-

ban létrehozott Laboratory School modellkísérletét, illetve William Heard Kilpatricknek (1871-1965) a The 

Project Method (1918) című munkáját tartják a projektpedagógia gyökereinek, de természetesen sok más 

szakember, pedagógus, pszichológus és filozófus is adott hozzá a jelenleg is rendkívül színes 

projektpedagógiai palettához. Véleményük szerint a tanulási folyamatnak élményszerűnek kell lennie és 

tapasztalatokra kell épülnie, a tananyagnak szoros kapcsolatban kell lennie a tanulókat körülvevő világgal. 

A tanári szerepvállalást pedig hozzá kell igazítani az „új” típusú tevékenységekhez, azaz a tanári szerep 

újraértelmezésére van szükség. Érdekes, hogy ma sem különböznek jelentősen ezektől a vélekedésektől a 

tanulás mikéntjére, illetve a tanári szerepek megváltoztatására vonatkozó modern pedagógiai törekvések 

A projektmódszer a 20. században sok helyen (Németországban, Oroszországban, de Indiában és 

Argentínában is) teret hódított a pedagógiában, majd különböző módon megjelent néhány 

reformpedagógiai kezdeményezésben (pl. Montessori iskolák, Waldorf iskolák, Carl Rogers pedagógiája 

stb.) Magyarországon is.  

A Digitális Témahét születése 

 

2. kép A Digitális Témahét slidere 

A projektpedagógia történetének áttekintése rámutat arra, hogy projektmódszer alatt sokan sokféle 

megközelítésmódot értenek, de számos alapgondolatban megegyeznek. A projektmódszer számos 

https://en.wikipedia.org/wiki/University_of_Chicago_Laboratory_Schools
http://www.educationengland.org.uk/documents/kilpatrick1918/index.html
http://www.educationengland.org.uk/documents/kilpatrick1918/index.html
https://digitalistemahet.hu/
https://digitalistemahet.hu/
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országban ma is rendkívül népszerű eszköze a pedagógia módszertani megújulásának. A projektek ma már 

a hétköznapi életben is természetes módon vannak jelen, így a projektpedagógia oktatásban történő 

alkalmazása közelebb hozza egymáshoz az iskolát és a munka világát. Az oktatási projektek részben az 

oktatáspolitika döntéseinek, másrészt a Digitális Témahét révén a korábbinál nagyobb szerepet kapnak a 

köznevelésben, illetve a szakképzésben. 

A Digitális Témahét (DTH) módszertani megalapozását a hazánkban is bevezetett, nemzetközileg ismert és 

elismert Intel Teach Essentials projektpedagógiai kurzus jelentette, amelynek révén a világon több millió 

tanár ismerkedett meg az informatikai eszközökkel támogatott projektmódszertannal. Ennek a 

Magyarországon is elérhető amerikai programnak és módszertannak alapján alakították ki 2015 és 2016 

között a Digitális Témahét ajánlásait az Informatikai, Távközlési és Elektronikai Vállalkozások 

Szövetségének (IVSZ) oktatással foglalkozó munkatársai. A Digitális Témahét 2016-től a „PÉNZ7”, pénzügyi 

és vállalkozói témahéttel és a Fenntarthatósági Témahéttel hivatalosan is bekerült a tanév rendjébe. 

Később, 2018-tól 2020-ig a Digitális Jólét Nonprofit Kft. divíziójaként működő Digitális Pedagógiai 

Módszertani Központ koordinálásával19, 2020 és 2022 között pedig az EMMI támogatásával, de továbbra 

is a Digitális Jólét Nonprofit Kft. szakmai irányításával működött a Digitális Témahét. A DTH alábbi 

infografikán összefoglalt alapvetései összhangban vannak a fenti alapelvekkel és kritériumokkal, azzal a 

különbséggel, hogy a digitális kompetencia fejlesztése (tanulóké és közvetetten a pedagógusoké), valamint 

az értékelés (azon belül is a formatív értékelés) kiemelt szerepet kap. 

 

1. ábra A Digitális Témahét projektjeit jellemző elengedhetetlen elemek 

 

                                                           
19 Az EFOP-3.2.15 – VEKOP-17 – 2017-00001 azonosítószámú „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és 
digitális fejlesztések, innovatív oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” című kiemelt projekt keretében valósult meg. 
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Mit kínál a Digitális Témahét? 

Az Emberi Erőforrások Minisztériumának kezdeményezésére elindított, 2016 óta évről-évre rendszeresen 

megvalósuló, ugyanakkor folyamatosan a megújulásra törekvő Digitális Témahét a digitális pedagógia 

legnagyobb hazai eseménye. A támogatói szerepet a Belügyminisztérium vette át ebben a tanévben. A 

tanév rendjében is szereplő DTH a 2022/2023. tanévben már nyolcadik alkalommal kerül megrendezésre, 

a koordinációs feladatokat idén az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány látja el a már 

megszokott szakmai csapat segítségével. 

A DTH a projektpedagógia népszerűsítésén túl mindig is hangsúlyt helyezett a modern és innovatív 

pedagógiai módszertani megoldások és a digitális eszközökkel támogatott pedagógia népszerűsítésére és 

elterjesztésére, továbbá a különböző digitális eszközök, beleértve a 3D nyomtatók, a robotok és 

mikrokontrollerek, drónok, illetve a különböző szoftverek és alkalmazások, a Mesterséges Intelligencia (MI) 

oktatásban történő értékteremtő használatára.  

A DTH csapata élő kapcsolatot ápol sok-sok innovatív pedagógussal, Facebook oldala 4000 követőnél is 

többet számlál. A DTH YouTube csatornáját több mint 2000 pedagógus követi, és több mint 250 a 

témahéthez való kapcsolódást segítő, a módszertani megújulást támogató videó érhető el. A 

megtekintések száma már meghaladta a negyedmilliót. Saját honlapján pedig az aktuális hírek mellett 

rengeteg hasznos információ, mintaprojektek, módszertani tanácsok és jó gyakorlatok találhatók. A 

témahét ideje alatt folyamatosan követni lehet a regisztrációk alakulását, a regisztráló intézmények típusát 

és földrajzi elhelyezkedését a Digitális Témahét weboldalán található programtérképen. 

A Digitális Témahét eddigi működése során több kategóriában (programok, kiadványok, támogató 

anyagok stb.) számos eredményt mutathat fel. A köznevelési és szakképzési intézmények számára az alábbi 

támogatási formák érhetők el a tanév során: 

Programok 

• A támogató partnerek (elsősorban az informatikához köthető vállalatok) és intézmények által 

szervezett programok)  

• Jelenléti és online szakmai programok, workshopok és webináriumok 

• Pályázati lehetőség különböző kategóriákban (óvodai, köznevelési, szakképzési, intézményi és 

pedagógus kategóriák stb.) 

• Pályázati lehetőségek tematikus területeken (algoritmikus gondolkodás, programozás, MI, digitális 

gyermekvédelem stb.) 

• Pályázati lehetőségek támogatók által kiírt területeken (céges pályázatok, Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága stb.) 

• Rendezvények 

o Webináriumok 

o Pályázati eredményhirdetés, díjátadó 

o Digitális Témahét Módszertani Konferencia (TeachMeet) 

Módszertani kiadványok 

• Kiadvány a projektpedagógiáról (kiadás alatt, várható megjelenés: 2022. december) 

A kiadvány megjelenése után frissítjük az online elérhető irodalomjegyzéket. 

• Hetedhét online projektötlet 2021 

• KAPOCS – Közgyűjtemények új szerepben 

https://www.facebook.com/digitalistemahet/
https://www.youtube.com/c/Digit%C3%A1lisT%C3%A9mah%C3%A9t21
https://digitalistemahet.hu/
https://digitalistemahet.hu/programterkep
https://digitalistemahet.hu/hir/hetedhet-online-projektoetlet
https://issuu.com/petofiirodalmimuzeum/docs/kapocs?fbclid=IwAR0VQPkYJv5Z6QZYX0F6PNSJ6cyI7ATn1yVlcuaa6euEaYB6Z-GDEnibmQo
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• Digitális Témahét Ötlettár 

• Webináriumgyűjtemény (2016-2020) 

• Fókuszban a digitális kompetencia 

Képzések, webináriumok és hasznos anyagok 

• a DTH összes webináriuma elérhető online 

• Hogyan készíts projektet? (11 videóból álló online tanfolyam) 

• Számos módszertani segédanyag a DTH honlapján 

• Hasznos információk és cikkek a DTH honlapján 

Pályázati kategóriák 

• Digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt(ek)et megvalósító INTÉZMÉNYEK számára 

o Köznevelési intézmények kategóriája 

o Szakképzési intézmények kategóriája 

• Pályázat digitális eszközökkel támogatott pedagógiai projekt(ek)et vagy digitális pedagógiai 

gyakorlatot megvalósító PEDAGÓGUSOK számára 

o Pedagógiai projekt(ek)et megvalósító pedagógusok 

o Digitális pedagógiai gyakorlatot bemutató pedagógusok 

o Digitális Témahét Nívódíj 

• Különdíjak 

o A legaktívabb külhoni magyar iskolai közösség című különdíj – Miniszterelnökség 

Nemzetpolitikai Államtitkársága 

o Együttműködési különdíj 

o Óvodai különdíj 

o Céges különdíjak (Minden évben sikerül néhány olyan céget felkutatni, amelyek különböző 

díjak felajánlásával támogatják a Digitális Témahét pályázati versenyét.) 

A Digitális Témahét Pályázati kiírásairól a DTH honlapján található bővebb információ. 

Díjak és díjazottak 

• A pályázatok bírálata 

o Többlépcsős bírálat 

o Belső bírálók 

o Külső szakértők 

• A díjakról 

o Az oktatásban használható eszközökből álló csomagok, melyek összértéke több millió forint 

(ízelítőül a csomagok tartalmából: laptop, tablet, digitalizáló tábla, dokumentumkamera, 

külső kamera, robotok és robotkészletek, micro:bitek és micro:bitkészletek, drón, külső 

HDD/SSD, mikrofon, pendrive, prezenter stb.). 

o Képzéseken való részvétel 

o Online szolgáltatás igénybevétele 

A Digitális Témahét lelkes szakmai csapatának szervezésében a Témahét magas szakmai színvonalú 

programokat kínál a hazai és határon túli köznevelési és szakképzési intézmények pedagógusai és tanulói 

számára. A pedagógusok módszertani fejlődését szakmai kiadványok és cikkek segítik. A Témahét 

eseményeit nemcsak a tanév rendjéről szóló rendelet teszi az iskolai lét nélkülözhetetlen részévé, hanem 

az a lelkesedés, szorgalom és az innovatív pedagógiai iránt mutatott nyitottság és elkötelezettség, amely 

https://digitalistemahet.hu/uploads/feaf57b5efdeab3c78f65f728e7e72b2.pdf
https://digitalistemahet.hu/uploads/f02cde857b0edb462ba956459298ce91.pdf
https://digitalistemahet.hu/uploads/52ebc0764753f1ac1387b8108cf29522.pdf
https://www.youtube.com/c/Digit%C3%A1lisT%C3%A9mah%C3%A9t21
https://digitalistemahet.hu/dth-online
https://digitalistemahet.hu/dth-online
https://digitalistemahet.hu/hirek
https://digitalistemahet.hu/palyazat
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a szervezők és résztvevők munkáját évről évre jellemzi. A Digitális Témahét eseményein való részvétel már 

igényként jelentkezik a pedagógusok és tanulóik részéről. Ez a közös erőfeszítés járult hozzá, és reményeink 

szerint hozzájárul majd a jövőben is az oktatás eredményességének fokozásához és az intézmények sikeres 

digitális átmenetének megvalósításához. 

A Digitális Témahét ebben a tanévben 2023. március 27. és 31. között kerül megrendezésre, de a 

tanév során bármikor lehet projekteket tervezni és megvalósítani! 

Csatlakozz a Digitális Témahéthez, és regisztráld intézményedet! Tervezz és valósíts meg projektet! 

Kerülj fel Te is a Digitális Témahét térképére! 

 

2. ábra Hogyan tervezzünk projektet? 

Ajánlott és felhasznált irodalom, források 

A cikk megírásához felhasznált irodalom és források, illetve az illusztrációk ebben a Wakelet 

gyűjteményben érhetők el. 

 

 

 

 

 

 

Jánossy Zsolt matematika, fizika és angol szakos középiskolai tanár. Több mint 20 éve tevékenykedik a 
digitális pedagógia területén, dolgozott a Sulinet portál munkatársaként, digitális pedagógiai módszertani 
szakértőként szerepet vállalt digitális tananyagok kidolgozásában (Zanza TV, Fordított osztályterem stb.) 
és hazai adaptációjában (Yenka, Sunflower for Science, IntelTeach Essentials stb.). Fizika 
szaktanácsadóként rendszeresen előad, emellett fejlesztőként a fizika tantárgy érettségi 
követelményeinek és vizsgaleírásának átalakításában is közreműködött. A hazai digitális pedagógia 
legfontosabb seregszemléinek, a Digitális Témahét és a Code Week eseményeinek lelkes résztvevője és 
szervezője. Szakértőként támogatja az Ökumenikus Segélyszervezet az Oktatásért Alapítvány (a Digitális 
Témahét koordinátora), a Budapesti POK és az Oktatási Hivatal munkáját. 

https://tinyurl.com/dth-utvonal
https://wakelet.com/wake/K1uuFiMjHITf6YORbEqSh
https://wakelet.com/wake/K1uuFiMjHITf6YORbEqSh
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Miért éppen én? 
A tanfelügyeleti eljárásba kerülés okai 

Írásomban azokat a jogszabályi előírásokat gyűjtöttem össze, amelyek alapján pedagógusok, 

intézmények, illetve intézményvezetők bekerülnek a 2023. évi ellenőrzési tervbe. 

Azok a pedagógusok és intézményvezetők, akik érintettek a 2023. évi országos pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésben (vagyis „tanfelügyeletük lesz”) több levelet is kaptak 2022-ben az Oktatási Hivataltól. 

Elsőként 2022. július 18-án értesülhettek arról, hogy bekerültek az ellenőrzési tervbe, majd 2022. november 

28-án ismerhették meg a látogatás dátumát. A kiküldött tájékoztatásokat követő napokban észrevehetően 

megnő a megkeresések száma, amelyekben a kollégák arról érdeklődnek, miért éppen ők kapnak 

tanfelügyeletet, milyen szempontokat vesz figyelembe a Hivatal a kijelöléskor. 

  

A tanfelügyelettel kapcsolatos egyik leggyakoribb félreértés, hogy az érintett attól tart, valamilyen hibát 

követett el, vagy azt akarják ellenőrizni, rosszul végzi-e a munkáját, és ennek köszönhető az eljárásban való 

részvétele. A pedagógiai-szakmai ellenőrzés deklarált célja a segítő értékelés és támogatásnyújtás a 

fejlődéshez.20 Fontos kiemelni, hogy az ellenőrzést olyan szakértők végzik, akik maguk is gyakorló 

pedagógusok és intézményvezetők, így a folyamat során valós szakmai párbeszéd jöhet létre a 

tanfelügyelők és az érintettek között. 

  

Az érvényben lévő jogszabályok értelmében minden intézmény minden pedagógusa ötévente egy 

alkalommal vesz részt tanfelügyeleti ellenőrzésben.21 Abban az esetben azonban, ha a pedagógus 

minősítési eljárásban vesz részt, a minősítést követő három évben nem kerül sor tanfelügyeleti eljárásra.22 

Ezek a szabályok eredményezhetik, hogy az iskolákban  kevesebb ideje tanító gyakornokok, valamint azok, 

akik sikeresen részt vettek a Pedagógus II. vagy magasabb fokozatot célzó minősítési eljárásban, nem 

részesülnek tanfelügyeleti ellenőrzésben, míg azok a kollégáik, akik hosszabb ideje vannak a pályán, és 

nem kaptak valamilyen külső szakmai visszacsatolást magasabb fokozatot célzó sikeres minősítési 

eljárásban, bekerülnek az ellenőrzési tervbe. 

  

Mesterpedagógusok vagy kutatóprogramot megvalósító pedagógusok esetén a tanfelügyelet 

egyértelműen a minősítésüket követő negyedik évben megvalósítható. Ez abból következik, hogy a 

fokozatuk megszerzését követően három évig mentesülnek a tanfelügyelet alól,23 fokozatukat azonban öt 

évet követően meg kell újítsák24 – ami újabb háromévnyi mentesülést eredményez. Tehát a jogszabályi 

előírás, mely szerint minden pedagógusnak ötévente egyszer részt kell vennie pedagógiai-szakmai 

ellenőrzésben,25 csak úgy juthat érvényre, ha a mesterpedagógusok a programjuk megvalósításának 

negyedik évében kapnak tanfelügyeletet. 

  

                                                           
20 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 145. § (1) 
21 Uo. 147. § (1) 
22 Uo. 146. § (2a) 
23 146. § (2a) alapján 
24 326/2013. (VIII. 30.) Korm. rendelet 8. § (5) 
25 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 147. § (1) 
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Intézményvezetők számára az előírások kimondják, hogy legkorábban a megbízás második, legkésőbb a 

negyedik évében kerülhet sor ellenőrzésre26 – intézménytípustól, valamint az intézményben dolgozó 

pedagógusok tanfelügyeleti eljárásától függetlenül.  

 

Intézményi ellenőrzés pedig csak akkor lehetséges, ha korábban az intézményvezető tanfelügyelete már 

megvalósult.27 

 

Fontos megjegyezni, hogy 2021-ben létrejött a komplex ellenőrzés jogszabályi háttere is, melynek 

alkalmával a pedagógus, az intézményvezető és az intézmény egyszerre vesz részt az eljárásban. Komplex 

ellenőrzésre öt esetben kerülhet sor:28 

1. ha intézményi vagy vezetői ellenőrzés során legalább három terület eredménye hatvan százalék 

alatti, 

2. ha intézményi vagy vezetői ellenőrzés során egy terület eredménye nem érte el a harminc 

százalékot, 

3. ha az intézmény az országos kompetenciamérésen az országos átlagértékénél statisztikailag 

kimutathatóan gyengébb eredményt ért el, 

4. ha az intézményben a lemorzsolódás mértéke két adatfelvétel alkalmával is kiugró mértéket vagy 

romló tendenciát mutat, 

5. vagy ha az intézmény elmulasztotta megelőzően a végbement tanfelügyeletet követően feltölteni 

a fejlesztési vagy intézkedési tervet. 

Az ellenőrzési tervbe kerülés feltételeit tehát pontosan rögzítik a jogszabályok, ahogyan azt is, hogy a 

bekerülésről a Hivatal az adott év július 31-ig értesítést küld.29 Kényelmetlenséget jelenthet az érintetteknek 

a látogatás feszültsége, valamint a szükséges dokumentumok (szakmai önéletrajz, intézmény bemutatása 

és szakmai életút értékelésének)30 elkészítése, azonban a folyamat az egyéni szakmai fejlődést célozza. Az 

ellenőrzés végén a pedagógus saját maga számára fogalmaz meg fejlődési tervet, az intézményvezető az 

intézmény számára készít intézkedési tervet. Az ellenőrzés és értékelés célja, hogy az eljárásban részt vevő 

visszacsatolást kapjon az erősségeiről és a gyengeségeiről (fejlesztendő területeiről), ezáltal tudatosan 

meghatározhassa és folytathassa szakmai munkáját.  

Érdemes tehát a tanfelügyeletre inkább szakmai együttműködésként és fejlődési lehetőségként gondolni, 

semmint kényelmetlen ellenőrzésnek tekinteni. 

 

 

 

 

 

                                                           
26 Uo. 146. § (6) 
27 Uo. (9) 
28 Uo. 152/B. § 
29 Uo. 147. § (1) 
30 Uo. 148. § (1) 

Rick Péter, Budapesti POK 
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A körkörös gazdasági modell és az iskolaköpeny 
 

Az egyszeri fogyasztásra épülő gazdasági modell következménye lett a textiliparban az úgy nevezett 

fast fashion (gyors divat), amelynek lényege, hogy a divatmárkák modelljeit úgy teszik elérhetővé 

mindenki számára, hogy olcsóbb alapanyagokból és alacsonyabb előállítási minőségben dobják 

piacra. Minél gyorsabban és minél többet – ezzel ösztönözve a folyamatos vásárlást. 

Itthon a két legnagyobb fast fashion márka – a H&M és a 

Zara – tavaly csak az év első négy hónapjában 11 000 új 

modellt jelentetett meg. A boltok polcain gyorsan cserélődő 

készlet az otthonokban hamar a hulladék sorsára jut, az 

Európai Unióban a használt ruhák 87%-át égetik el évente. 

Egy európai ember 11 kiló ruhát dob ki egy évben, egy 

átlagos amerikai ennek háromszorosát, 37 kilót. Az 

újrahasznosítás mindössze 1% világszerte. 

A ruházati cikkek ára évtizedek óta csökken, miközben az 

emberi és környezeti költségek drámaian nőttek. A ruhák 

előállításának környezetterhelése, a textilipar 

környezetszennyezése mára meghaladja a teljes nemzetközi 

légi és tengeri közlekedésből származó károkat! A 

legnagyobb terhelés a vízi élővilágot éri, becslések szerint 

egy póló előállításához 2700 liter (27 hektoliter!) víz 

szükséges, egy farmernadrág akár 10000 liter (100 hektoliter) víz felhasználásával is járhat.  

 

A vizek terhelésének mérésére új kifejezés szolgál: a 

vízlábnyom  

A műszálas anyagok mosásakor a tengerekbe visszajutó 

mikroszál a teljes mikroműanyag mennyiség 35%-a. 

„Egyetlen mosásnyi poliészter ruha 700 000 mikroműanyag 

[kisebb 5 mm-nél] szálat szabadíthat fel, amelyek 

bekerülhetnek az élelmiszerláncba.” – olvasható az Európai 

Parlament hírei között. 

Nem csak a textíliák tisztítása során terheljük vizeinket. A 

textilipari eljárások által elszennyezett víz sokkal 

hatalmasabb, mint a természetes textilszálak előállításához 

szükséges öntözés vagy itatóvíz. Az egész bolygón folyó 

hatalmas méretű termelés – vegyipar, nehézipar, 

műtrágyagyártás – mind óriási mértékben szennyvizet is 

termel, és ebből megdöbbentően sok, a teljes mennyiség 

egyötöde (20%) a textilipar számlájára írható.  
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Mit tehetünk vízlábnyomunk csökkentéséért?  

Az etikus és fenntartható divatnak hódolás egyik formája a használt ruha vásárlás, ez a nyugat-európai 

second hand piacok felfutásában már látszik, de Magyarországon is 21,2%-os a növekedés (KSH). Ha az 

iparnak érdekévé válik tartósabb alapanyagokat felhasználni, például azért, mert erre jogszabály kötelezi, 

akkor újra megjelennek hétköznapi megoldásaink között az eldobás helyett a megjavíttatás, az 

újrahasznosítás, munkát adva ezzel újra cipészeknek, ruhajavítóknak. Már ma is kezd divatba jönni pl. 

pólóból pólófonal készítése és alapanyagként való felhasználása, használt ruhákból szőnyegek készítése. 

Egykor egy szép gyapjúkabát évtizedekig szolgálta viselőjét, az elkopott részeket a szabó csak kifordította, 

megújítva ezzel a kabátot – az akkori alapanyagok azonban lényegesen strapabíróbbak voltak, mint a 

mostani gyapjú vagy főképp a kevertszálas méteráruk.  

Az Európai Parlament 2021-ben megszavazta a 

körkörös gazdaság új cselekvési tervét, melynek 

célja, hogy egyszeri fogyasztás helyett a termékek 

élettartama minél hosszabb legyen. Ennek része a 

környezetbarát terméktervezés, és új vállalkozások 

életre hívása (pl. a műanyag textíliák elemi szálakra 

bontására és újrafeldolgozására létrejövő 

vállalkozások). 2025. január 1-ig a tagállamoknak 

meg kell oldani a ruhaneműk külön gyűjtését.  

A körkörös gazdaság cselekvési tervének része a 

2022 márciusában – szintén az Európai Bizottság 

által – beterjesztett új stratégia, mely az ágazaton 

belüli innovációt kívánja serkenteni azzal a céllal, 

hogy a textíliák tartósabbak, javíthatóbbak, 

újrafelhasználhatóbbak legyenek. 

Az európai uniós irányelvek célkitűzéseivel 

összhangban a magyar kormány a Klíma- és 

Természetvédelmi Akciótervvel 2021-ben 

módosította hulladéktörvényt: az új jogszabály a hulladékra – a körforgásos gazdaságra való átállás 

jegyében – nyersanyagként tekint, és ennek a szempontnak meg kell jelenni a gyártók szemléletében is. 

Néhány hazai oktatási intézményben újra megjelent az iskolaköpeny kötelező viselése a házirendben is 

rögzítve. Van olyan iskola, ahol több színből és szabásból választhatnak a gyerekek és a darabok akár 

évekig forognak a korosztályok között. Számos harcos érv fogalmazódott meg hajdanán a köpenyviselés 

mellett és ellen is, bizonyára sokan emlékszünk rá. Az egyik mellette szóló indok éppen a köpeny által 

takart ruházat megóvása volt, a kevésbé igénybe vett öltözet tovább tarthatott, a kisebb testvérekre még 

jó állapotban öröklődhetett. A klímacélok és a fenntarthatóság globális céljai új megvilágítást adhatnak e 

régi érveknek. 
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Filmajánló 

The True Cost (Ruháink valódi ára) A világ különböző országaiban forgatott dokumentumfilm a textilipar 

magasságaiba és mélységeibe vezet, a legfényesebb kifutóktól a legsötétebb nyomornegyedekig. Az 

általunk viselt ruhákat készítő, távoli országokban élő emberekről beszél és megmutatja az iparág valódi 

működését. A 2015-ben bemutatott film olyan nagy hatással volt elsősorban a fiatal generációkra, hogy 

tömegesen fordultak el az addig kedvelt márkáiktól és keresnek fel tudatosan azóta is second hand 

hálózatokat. 

A film angol nyelvű, időtartama 50 perc. 

 

Források 

Európai Parlament, Hírek Link  

Basa Márton: A vízpazarlás esete a farmernadrággal és a hamburgerrel Link 

Küszöbön a second hand berobbanása (Humusz Szövetség) Link 

3 millió tonna szemetet termelünk évente (Humusz Szövetség) Link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dömökné Milich Yvette, Budapesti POK 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5-0zHqYGnlo
https://www.europarl.europa.eu/news/hu/headlines/society/20201208STO93327/a-textilgyartas-es-a-textilhulladek-kornyezetre-gyakorolt-hatasa-infografika
https://klimapolitikaiintezet.hu/cikk/vizpazarlas-farmernadrag-hamburger
https://humusz.hu/hirek/kuszobon-second-hand-berobbanasa/30409
https://humusz.hu/hirek/3-millio-tonna-szemetet-termelunk-evente/30393
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Pályázati felhívások 
 

Megjelent a pályázat a 2023/2024. tanévre szóló 

Ökoiskola cím és Örökös Ökoiskola cím 

elnyerésére 

 

Élhetőbb Kárpát-medence: élhetőbb bolygó. Közös 

felelősségünk, hogy a köznevelési- és a szakképző intézmények munkája révén mind több fiatal váljon a 

környezet és az egészség megóvására elkötelezett felnőtté. Azok az iskolák vagy kollégiumok, amelyekben 

a fenntarthatóságra nevelés átgondoltan és rendszerszerűen hatja át a napi gyakorlatot, az Ökoiskola 

Hálózat tagjaként még eredményesebben működhetnek. Minél szélesebb körben válnak az intézmények a 

hálózat részévé, annál jobban segíti az a közös célok elérését. 

 

Pályázhatnak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 7. § (1) bekezdésének b)–j) pontjában, 

valamint a szakképzésről szóló 2019. évi LXXX. törvény 16. § (1) bekezdésének a) és b) pontjában 

meghatározott, magyarországi székhelyű nevelési-oktatási intézmények fenntartótól függetlenül.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28. éjfél 

 

*** 

 

Fenntarthatósági ötletpályázat középiskolásoknak (angol nyleven) 

 

A pályázat célja a fenntartható fejlődési célok alapelvei és struktúrája megértésének ösztönzése. 14-19 év 

közötti középiskolás diákok pályázhatnak. A három legjobb helyezést elérő iskolát egyenként 15.000 

euróval jutalmazzák és látogatást tehetnek az ENSZ New Yorki székhelyén vagy európai ENSZ-

ügynökségeknél. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. február 28. 

 

*** 

 

Ünnepi rajz- és esszépályázat a magyar zászló és címer megünneplésére  

A Magyar Országgyűlés a magyar zászló és címer emléknapjául, így 

összetartozásunk egyik legfontosabb ünnepéül március 16-át jelölte ki. A 

Nemzetstratégiai Kutatóintézet a Kárpát-medencében, illetve a világban 

szétszórtan élő, valamennyi magát magyarnak valló óvodás, diák és 

egyetemista számára pályázatot hirdet.  

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 16. 

 

*** 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/hirek/2023_2024_okoiskola_palyazat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/hirek/2023_2024_okoiskola_palyazat
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/hirek/2023_2024_okoiskola_palyazat
https://palyazatmenedzser.hu/fenntarthatosagi-otletpalyazat-kozepiskolasoknak/
https://nski.hu/unnepi-rajz-es-esszepalyazat-2023.html
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Versünnep 2023 – Irodalmi, zenei, képző- és filmművészeti, valamint táncművészeti pályázat nem 

hivatásos, egyéni előadók számára 

Pályázhatnak hivatáos előadóművészeti végzettséggel NEM rendelkező egyének, formációk, együttesek – 

pályázni lehet 7 éves kortól négy ketagóriában: 

• vers- és prózamondás 

• énekelt vers, versmegzenésítés 

• képző- és/vagy filmművészeti alkotás 

• táncművészeti alkotás 

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az oldalt összeállította: Dömökné Milich Yvette és Ladányi Ágnes, Budapesti 

POK 

https://versunnep.net/2022/12/08/versunnep-2023-kiiras-nem-hivatasos-egyeni-eloadok-szamara/
https://versunnep.net/2022/12/08/versunnep-2023-kiiras-nem-hivatasos-egyeni-eloadok-szamara/
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Bemutatkozott a tanügyigazgatási műhely 
 

A Budapesti POK új szolgáltatásként a 2022/23-as tanévben elindította a tematikus tanügyigazgatási 

műhelyeket, amelyeken egy meghatározott témában, az intézményvezetőket foglalkoztató egyedi 

esetek közös megbeszélésére, megoldáskeresésre helyezzük a hangsúlyt. A műhelyprogramokról 

részletes információt az intézmények e-mail címére küldtünk. 

Az első műhely témája az óvodai jogviszony keletkezése, szünetelése, megszűnése, megszüntetése és a 

külföldi állampolgárok jogviszonya volt. 

A műhelymunka helyszíne a Fővárosi Önkormányzat Óvodája, a Budapesti POK bázisintézménye volt. 

Huszonöt óvadavezető jelentkezhetett a programra, ahol a témával kapcsolatban aktuálisan felmerült 

kérdésre és problémára közösen kerestük a válaszokat a résztvevőkkel. 

Az általános iskolák és a középiskolák, középfokú iskolák, az alapfokú művészeti iskolák, a 

gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények intézményvezetői számára a tanulói jogviszony 

keletkezése, szünetelése, megszűnése, megszüntetése és a külföldi állampolgárok tanulói jogviszonya 

témában két alkalommal szerveztük meg a szakmai műhelyt: 2022. október 26-án, és november 8-án. 

Mindkét tanügyi műhely helyszíne a Zuglói Heltai Gáspár Általános Iskola volt, amely szintén 

bázisintézményünk. 

Valamennyi műhelyprogramra gyorsan beteltek a résztvevői helyek. 

A foglalkozásokon oldott légkörben, a jelenlévők aktív és konstruktív szakmai közreműködésével a 

mindennapokban alkalmazható, jogszerű megoldások születtek. 

Köszönet illeti a szakmai műhelyeinknek helyet adó bázisintézményeinket, akik gondoskodtak a 

megbeszélések feltételeiről.  

Terveink és lehetőségeink szerint a második félévi intézményvezetői szakmai tanügyi műhelyen az 

óvodavezetők számára a különleges bánásmódot igénylő gyermekek óvodai nevelésének kérdéseit járjuk 

majd körbe. Az iskolaigazgatók figyelmének jelentős részét a tanévzárással kapcsolatos tanügyi teendők 

kötik le a tanítási év végéhez közeledve, így ebben a kérdéskörben számítunk szíves részvételükre. 

Műhelyfoglalkozásaink mellett a tanév második félévében folytatjuk az online tanügyigazgatási 

konzultációsorozatot is, amelyet az elmúlt nevelési évben, tanévben indítottunk útjára. 

Az első félévi téma (Az intézményi dokumentumok vezetése, felülvizsgálata: SZMSZ, Pedagógiai program, 

Házirend) után a tanulói és pedagógusi kötelességek és jogok, ehhez kapcsolódva pedig – a vezetőknek 

sokszor nem kis fejtörést okozó – panaszkezelés tekintetében igyekszünk hasznos segítségükre lenni. 

Itt, a Pedagógiai LaPOK hasábjain is megköszönjük a 2022. évben tanúsított kitartó és lelkes 

érdeklődésüket, részvételüket. 

Az új évben a tanügyigazgatási feladataikhoz is sok sikert és örömet kívánunk! 

 Dr. Pál Rita Gabriella és Márk Attila Olivér,  

Budapesti POK 
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Néhány megjegyzés a nevelési-oktatási intézmény szervezeti és 

működési szabályzatához 

 

A köznevelési intézmény működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó rendelkezéseket a 

szervezeti és működési szabályzat (a továbbiakban: SZMSZ) határozza meg. Ebben az írásunkban arra 

vállalkozunk, hogy felhívjuk az intézményvezetők figyelmét azokra az előírásokra, amelyeknek meg 

kell felelni az intézményi SZMSZ felülvizsgálatakor, és amelyek esetleg nehézséget okozhatnak, vagy 

adott esetben nem kerültek eddig szabályozásra, de szükség lenne rá. 

 

Az SZMSZ jogszabályi hátterét megtaláljuk a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvényben és a 

nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. 

(VIII. 31.) EMMI rendeletben. 

 

A többcélú köznevelési intézmények esetén az intézményegység az a szervezeti egység, amelyik a többcélú 

köznevelési intézmény valamely alapfeladatát látja el. Az SZMSZ-ük felülvizsgálatakor érdemes tekintetbe 

venni, hogy a pedagógiai programjukhoz hasonló módon egységes, a köznevelési intézmény teljes 

működésére, belső és külső kapcsolataira vonatkozó, átfogó SZMSZ-t fogadjanak el, ennek keretein belül 

minden intézményegységre szükséges külön-külön kitérni, amennyiben eltérések vannak pl. az óvodai 

feladatellátásához vagy az iskolai feladatellátáshoz kapcsolódó intézményegységekben (nyitva tartás 

rendje, diákönkormányzat stb. tekintetében.) 

Különös figyelmet kell fordítani a szervezeti egységek közötti kapcsolattartás rendjének szabályozására is, 

vagyis a vezetőknek (intézményvezető, intézményvezető-helyettesek, intézményegység-vezetők) és az 

intézmény szervezeti egységeinek kapcsolattartását, annak formáit, gyakoriságát, eszközök, helyiségek 

használatának megosztását stb. 

 

Az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés i) pontja alapján az intézmény szervezeti és működési szabályzatában 

kell meghatározni a külső kapcsolatok rendszerét, formáját és módját, beleértve a pedagógiai 

szakszolgálatokkal, a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal, a gyermekjóléti szolgálattal, valamint az iskola-

egészségügyi ellátást, illetve a tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló egészségügyi ellátását 

biztosító egészségügyi szolgáltatóval való kapcsolattartást. 

Ez utóbbi szolgáltatóval való kapcsolattartás 2021. szeptember 1. napjától kötelező tartalmi eleme az 

SZMSZ-nek. 

A jelenleg hatályos köznevelési törvény alapján tartós gyógykezelés alatt álló gyermek, tanuló, az a kiemelt 

figyelmet igénylő gyermek, tanuló, akinek egészségügyi ellátása az egészségügyről szóló 1997. évi CLIV. 

törvény (a továbbiakban: Eütv.) 89. §-a szerinti általános járóbeteg-szakellátásban vagy az Eütv. 91. §-a 

szerinti általános fekvőbeteg-szakellátásban részt vevő szakorvos véleménye alapján az adott nevelési évben, 

tanévben a harminchat nevelési napot, tanítási napot várhatóan meghaladja, és emiatt az óvodai nevelésben 



 

Pedagógiai LaPOK 

 

JOGSZABÁLYFIGYELŐ 

76 

a 8. § (2) bekezdése szerinti formában nem tud részt venni, illetve tankötelezettségét iskolába járással nem 

tudja teljesíteni. 

A kapcsolattartás szabályainak kidolgozásakor nagy segítséget jelenthet a Tartós gyógykezelés alatt álló 

gyermekek, tanulók köznevelési ellátásának irányelve (továbbiakban: Irányelv) c. dokumentumban 

foglaltak adaptálása, átalakítva, kiegészítve az intézmény sajátosságaira tekintettel. 

Az Irányelv szerint a köznevelési intézmény (iskola) feladata a kórházi lét szakaszában:  

1. Kapcsolatfelvétel a családdal az igények, lehetőségek egyeztetése céljából. 

2. Az osztálytársak és a tantestület informálása. 

3.Iskolai esetgazda kijelölése, az „Oktatási rehabilitációs napló” megnyitása, pedagógiai vélemény 

megírása, kapcsolatfelvétel kórházban dolgozó pedagógussal.  

4. Az „Oktatási terv” elkészítése. 

5. A közösségben tartás megszervezése. 

Az iskolai esetgazda a tantestület valamely tagja (javasolt személy: osztályfőnök), aki megnyitja az Oktatási 

rehabilitációs naplót, kapcsolatot tart a különböző szereplőkkel és végigkíséri az oktatási rehabilitációs 

folyamatot az iskolába való visszatérésig, a teljes rehabilitációig. 

Az Irányelv elérhető az Oktatási Hivatal honlapján 

 

Az EMMI rend. 4. § (1) bekezdés m) pontja alapján a köznevelési intézmény SZMSZ-ében rendelkezni kell 

az intézményi védő, óvó előírásokról. 

Az EMMI rend. 129. § (5) bekezdése szerint az óvoda, az iskola, a kollégium házirendjében kell meghatározni 

azokat a védő, óvó előírásokat, amelyeket a gyermekeknek, tanulóknak az óvodában, az iskolában, a 

kollégiumban való tartózkodás során meg kell tartaniuk. 

Az EMMI rend. XVIII. fejezete pedig részletesen rögzíti a tanuló- és gyermekbalesetekkel összefüggő 

feladatokat. 

Az intézményi védő, óvó előírás esetén kiemelendő, hogy kétirányú szabályozásról lévén szó, egyfelől meg 

kell határozni a gyermekekre, tanulókra vonatkozó, az intézményben való benntartózkodásuk során 

megtartandó védő, óvó szabályokat, másfelől rögzíteni kell mindazon általános rendelkezéseket, amelyek 

megtartása minden pedagógusra és minden, az intézményben foglalkoztatottra nézve kötelező, a tanulói 

és gyermekbalesetek megelőzése érdekében. Javasolt, hogy ezeket a szabályokat egyrészt általánosságban 

határozzák meg, másrészt külön helyiségenként, épületrészenként, illetve az intézményekhez tartozó 

udvarokra vonatkozóan egyedileg is. A pedagógus feladata azontúl, hogy minden gyermek, minden tanuló 

megismerje a védő-óvó szabályokat, az is, hogy meggyőződjék arról, hogy a gyermekek, illetve a tanulók 

elsajátították-e azokat.  

Indokolt az is, hogy a pedagógus írásban rögzítse a védő-óvó intézkedések ismertetésének tényét, illetve 

azt is, hogy meggyőződött annak ismeretéről.  

 

Az EMMI rendelet 4. § (1) bekezdés r) és s) pontja előírja, hogy az SZMSZ-ben kell meghatározni az 

elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendjét, illetve az elektronikus úton 

előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendjét. 

https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok/tartos_gyogykezeles_szakmai_iranyelv
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Mielőtt erre a két SZMSZ-ben szabályozandó területre külön is kitérnénk, olvassuk el, hogy mit tartalmaz 

az EMMI rendelet a kötelezően használt nyomtatványokról! 

87. § (1) A nevelési-oktatási intézmény által használt nyomtatvány lehet 

 a) nyomdai úton előállított, lapjaiban sorszámozott, szétválaszthatatlanul összefűzött papíralapú 

nyomtatvány, 

 b) nyomdai úton előállított papíralapú nyomtatvány, 

 c) elektronikus okirat, 

 d) elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint hitelesített 

papíralapú nyomtatvány. 

 (2) Az elektronikus okirat az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával 

elektronikus úton előállított, az intézmény SZMSZ-ében meghatározott rend szerint elektronikus 

aláírással ellátott, elektronikusan tárolt irat. 

Nehézséget az EMMI rendelet 87. § (1) bekezdésének c) és d) pontjában szereplő nyomtatvány közötti 

különbségtétel okozhat.  

Elektronikus úton előállított dokumentumnak minősül minden olyan dokumentum, amely csak 

elektronikus eszköz segítségével értelmezhető. 

Az elektronikus úton előállított dokumentumokon belül szükséges elhatárolni egymástól az elektronikus 

úton előállított papír alapú dokumentumok és az elektronikus dokumentumok (elektronikus úton 

előállított, elektronikus aláírással hitelesített és elektronikusan tárolt) körét. 

Az elektronikusan előállított papír alapú dokumentum és az elektronikus dokumentum között az a 

különbség, hogy előbbivel a technológiát jelöljük, míg utóbbi az elektronikus aláírásról szóló törvényben 

meghatározott módon készült (minősített szolgáltató által kiállított megfelelő tanúsítvánnyal ellátott) 

digitális aláírással ellátott dokumentum. Azaz az utóbbi egy jogi fogalom, míg az előbbi egy technikai. 

Az SZMSZ-ben az elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványok hitelesítésének rendje 

tekintetében fel kell sorolni az intézményben használt ilyen típusú nyomtatványokat, és azok 

hitelesítésének rendjét.  

Az intézményben elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatvány többek között az elektronikus 

napló: az e-napló, illetve a Közoktatási Információs Rendszerből (KIR), vagy a kétszintű érettségi vizsga 

adminisztrációs rendszeréből kinyomtatott dokumentum is. 

Az e-naplók közül jelenleg egyedül a KRÉTA (Köznevelési Regisztrációs és Tanulmányi Alaprendszer) 

rendszerben szereplő dokumentumok felelnek meg az alábbi feltételeknek: az oktatásért felelős 

miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával elektronikus úton előállított és elektronikusan 

tárolt irat. 
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Amennyiben tehát az intézmény nem rendelkezik elektronikus aláírással, úgy a KRÉTA rendszerből 

előállított dokumentumokat elektronikus úton előállított papíralapú nyomtatványokként kell kezelni, és az 

SZMSZ-ben erre vonatkozó belső előírásokat kell alkalmazni. 

Külön felhívjuk továbbá az intézményvezetők figyelmét az Nkt. 57. § (6)  bekezdésére: 

Az iskolai nyomtatványok – az év végi bizonyítvány és az állami vizsga teljesítéséről kiállított bizonyítvány 

kivételével – a köznevelésért felelős miniszter által jóváhagyott rendszer alkalmazásával, a 

személyiségi, adatvédelmi és biztonságvédelmi követelmények megtartásával elektronikus úton is 

elkészíthetők és tárolhatók. A bizonyítvány kiállításának alapjául szolgáló nyomtatványt ebben az 

esetben is elő kell állítani nyomtatott formában, és meg kell őrizni. 

A KRÉTA rendszerből előállított gépi törzslapot tehát elő kell állítani papír alapú nyomtatványként is. 

Érdemes tekintetbe venni, hogy az Nkt. idézett bekezdése kizárólag az iskolákra vonatkozik, az óvodákra 

nem! Tehát az óvodában lehet ugyan alkalmazni elektronikus technológiát óvodai nyomtatvány papír 

alapú előállítására, de az elektronikus okirat  fogalma akkor sem értelmezhető, ha történetesen az óvoda 

rendelkezik elektronikus aláírással. 

Ezért az óvoda által használt valamennyi nyomtatványt elő kell állítani papír alapon és az SZMSZ-

ben szereplő hitelesítéssel kell ellátni akkor is, ha elektronikus úton került előállításra. 

Az SZMSZ-ben az e-naplóból kinyomtatandó dokumentumok hitelesítésével kapcsolatos szabályok is 

jelenjenek meg. 

 

Elektronikus úton előállított, hitelesített és tárolt dokumentumok kezelési rendje az SZMSZ-ben 

Gondolni kell arra, hogy például a KIR-ben elektronikusan előállított, hitelesített és tárolt 

dokumentumokon elektronikus aláírást (amennyiben van az intézményben erre lehetőség) ki alkalmazhat 

az intézményben. 

A KIR eléréséhez felhasználói nevek, szükséges jelszavak megadása, a telephely szintű jogok beállításai az 

intézményvezetői mesterjelszó kezelő rendszerben történik. Az SZMSZ-ben tehát javasolt rögzíteni, hogy 

ki kezeli a mesterjelszót az intézményben. A KIR egyes alrendszereihez való hozzáférés egyedi felhasználói 

névvel és ehhez tartozó, kizárólag a felhasználó által ismert jelszóval történik. Több felhasználóra azonos 

felhasználónév engedélyezhető-e. Fontos tisztázni, hogy a felhasználónevet, a hozzátartozó jelszót lezárt 

borítékban ki őrzi, illetve a mások által megismert jelszóval mi a további teendő. 

A belépéseket a KIR naplózza. Javasolt az SZMSZ-ben rögzíteni, hogy jogosulatlan (más adataival való) 

hozzáférés esetén az okozott kárért – az intézményvezető által kezdeményezett vizsgálat eredménye 

alapján – ki tehető felelőssé. 

 

Dr. Pál Rita Gabriella és Márk Attila Olivér, Budapesti POK 
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Ajánló 

Pénzügyi témahét 2023 tavaszán is 

A 2022/2023. tanévben, március első felében a Pénz7 témája a Korszerű pénzkezelés és digitális 

biztonság lesz. 

A programsorozat fókuszában az országszerte számos általános- és középiskolában megvalósuló pénzügyi 

– gazdasági témájú tanórák állnak, melyek megtartásához a PÉNZ7 szervezői minden szükséges feltételt 

biztosítanak a kezdeményezéshez csatlakozó iskolák tanárai számára. Az intézmények tanrendjéhez 

igazodó tematikus hét során a diákok saját osztálytermeikben, a Pénziránytű Alapítvány tapasztalt 

pedagógus csapata és pénzügyi szakértők által kidolgozott, játékos tananyag segítségével sajátíthatják el, 

és gyakorolhatják a pénz hétköznapi használatához kapcsolódó ismereteket és készségeket. A 

programsorozatot megelőző időszakban a tanárok ingyenes kurzusokon készülhetnek fel a rendhagyó 

tanórák megtartására. Egyedülálló lehetőségként önkéntes pénzügyi szakemberek és vállalkozók is segítik 

a pedagógusok munkáját. 

Budapesten és Pest megyében két technikum – Pénziránytű Bázisiskola – nyújt ingyenes szolgáltatást a 

Pénziránytű Alapítvány tananyagaival a témahéten kívül is, egész évben fogad csoportokat általános és 

középiskolákból megbeszélés szerint. 

BGSZC Budai Technikum: minden kedden és csütörtökön 13:15-től tart foglalkozást a Pénzügyi Tudás 

Otthona teremben (igény esetén ettől eltérő időpontban is). A Technikum ingyenes akkreditált 40 órás 

Pénziránytű képzést hirdet a köznevelésben tanító pedagógusoknak, oktatóknak, melynek időpontja 

2023. január 27-én lesz. (Részletek az iskola nevére kattintva.) Kapcsolat: dr. Hornyák Andrea; e-mail: 

hornyak.andrea@budaitechnikum.hu; telefon: +36/30/373-3065 

BGSZC Keleti Károly Közgazdasági Technikum: Diákfoglalkozások hétfőtől péntekig (preferáltan pénteken) 

8:00-15:00 óra között az egyedi igényekhez igazítva. (Részletek az iskola nevére kattintva.) 

A három korosztály számára készült Pénzügyi személyiségtesztek a pénzügyi önismeret fejlesztéséhez és 

a megfelelő pénzügyi stratégia kidolgozásához nyújtanak kiváló segítséget  mindennapi élethelyzetekre 

szabott kérdésekkel.  

A magyar pénz7 az elmúlt években bekerült a Child & Youth Finance International által meghirdetett Global 

Money Week legsikeresebb programjai közé. 

 

*** 

BankCode verseny 

2023 első félévében ötödik alkalommal hirdette meg középiskolások számára a Pénzmúzeum és a 

Pénziránytű Alapítvány közös szervezésű versenyét, melyben a tanulóknak alkalmuk nyílik 

tesztelni pénzügyi tudásukat.  

Nevezni 3 fős csapatokban, 1 fő felkészítővel kiegészülve lehet.  

Regisztrációra 2023. január 27-ig, az első forduló végéig van lehetőség! 

https://penziranytu.hu/magunkrol
https://budaitechnikum.hu/
mailto:hornyak.andrea@budaitechnikum.hu
https://keletiszki.hu/p/penziranytu
https://penziranytu.hu/penzugyi-szemelyisegtesztek
https://penziranytu.hu/bankcode
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*** 

A Digitális Pedagógus Díj 2022. évi nyertesei 

A Tempus Közalapítvány díjazottjai között hangsúlyosak a magyar nyelv és irodalom, valamint angol 

nyelvi ötletek, de médiaműveltségi projekt és pedagógusnapi programterv is kapott díjat. 2022-ben 

projektek és óratervek kategóriában osztottak díjakat.   

A díjazottak között vannak a Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium, a Budapest 

VI. kerületi Szinyei Merse Pál Gimnázium, a Gödöllői Erkel Ferenc Általános Iskola és a Corvin Mátyás 

Gimnázium tanárai. Közülük ketten, Szabó Márta Mária (Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium) és Kasné Havas Judit (Corvin Mátyás Gimnázium) aktuális lapszámunk szerzői! 

Gratulálunk az elismeréshez! 

*** 

2023 a Készségek Európai Éve 

Az elmúlt évek kihívásai megváltoztatták a munkaerőpiaci feltételeket is, de a zöld és digitális átállás új 

lehetőségeket nyit meg az emberek és az uniós gazdaság előtt. Jövőre a készségek kerülnek a figyelem 

központjába Európa-szerte. 

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, az Unió helyzetéről szóló 2022-es beszédében 

bejelentette, hogy a Bizottság elfogadta azt a javaslatot, amely a 2023. évet a Készségek Európai 

Évének nyilvánítja. 

A Készségek Európai Évéről részletes információ az Európai Bizottság Honlapján található. 

*** 

Megjelent az Ökoiskolai Hírmondó 9. száma 

 

 

https://oktataskepzes.tka.hu/hu/ismerje-meg-a-digitalis-pedagogus-dij-2022-evi-nyerteseit
https://oktataskepzes.tka.hu/hu/a-keszsegeke-lesz-a-foszerep-2023-ban
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&newsId=10431&
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pedagogiai_szakmai_szolgaltatasok/fenntarthatosagra_neveles/okoiskolak_Magyarorszagon/okoisk_hirmondo
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Jeles Napok 

A portál célja, hogy támogassa az általános-, illetve középiskolában tanító pedagógusok jeles napokhoz 

kapcsolódó tervező, szervező munkáját, segítséget nyújtson az élményszerű feldolgozásában, illetve e 

napok megünneplésében. 

A portálon található 60 jeles napból álló gyűjteményben kidolgozott élménypedagógiai módszerek, 

tematikusan gyűjtött alkotásokból álló katalógus, valamint olyan tervezőeszköz kapott helyet, amelynek 

segítségével forgatókönyvek készíthetők az adott jeles napra. 

A portál „A köznevelés keretrendszeréhez kapcsolódó mérési-értékelési és digitális fejlesztések, innovatív 

oktatásszervezési eljárások kialakítása, megújítása” (EFOP-3.2.15-VEKOP-17-2017-00001) kiemelt projekt 

keretében jött létre. 

Ízelítő a tartalomból, az év első három hónapjának jeles napjai: 

 

 

 

 

 

 Összeállította: Dömökné Milich Yvette, Budapesti POK 

https://jelesnapok.oktatas.hu/
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Aktuális  
 

A Magyarországi kalandok verseny már elindult, de januárban még érdemes 
csatlakozni, a most jelentkezőket semmiféle hátrány nem éri! 

Várjuk osztályközösségek jelentkezését! 
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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 kérdőívet. 

(a kérdőív címe: https://forms.office.com/r/sA75wreSam) 

 

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: Dömökné Milich Yvette  

Olvasószerkesztő: Márton Gyöngyi  

Szakmai lektor: Dr. Erdeiné Bacher Katalin 

Tördelő- és képszerkesztő: Ladányi Ágnes 

Címlap: Béres József 

      Dizájn: Végh Györgyi  

Mobiltelefonról 

 

https://forms.office.com/r/sA75wreSam
https://forms.office.com/r/sA75wreSam
https://www.oktatas.hu/kozneveles/pok/budapest/
mailto:POKBudapesti@oh.gov.hu

