
Kooperatív technikákkal és fejlesztő értékeléssel a lemorzsolódás ellen 

 

                                 Rendkívüli értékeket tulajdonítok annak, amikor megengedhetem magamnak, 
hogy megértsek másokat. (Carl Rogers ) 

 

Programunk az OH Budapesti POK szakmai koordinációjával valósul meg az Őszi Pedagógiai 
Napok keretei között. 

Intézményünk bemutatása - pedagógiai hitvallásunk 

Az intézményi kultúránk alapvető értéke az innovatív szemlélet. A közös gondolkodás, 
együttműködés teszi lehetővé, hogy intézményi szinten, komplex módon tudjunk rátekinteni 
feladatainkra, tanítási céljainkra, és elsősorban diákjainkra.  

A Rákócziban a folyamatos megújulásnak hagyományai vannak. A ’90-s évek és az ezred-
forduló nyújtotta lehetőségeket igyekeztünk megragadni – részt vettünk számos pályázatban, 
tananyagfejlesztésben és tesztelésben, innovációban. Sokat tanultunk a Microsoft innovatív 
tanároknak és iskoláknak szóló programjaiból. 

Fontos számunkra a projektalapú oktatás és problémamegoldás, az így szervezett foglalkozá-
sok. Projektjeinket alapvetően három kategóriába sorolhatjuk: 

1. A tanításhoz, tanórákhoz szervesen kötődő projektek, jó gyakorlatok, amelyekben 
valamilyen tanegységet dolgozunk fel. Ilyenek találhatók például az Educatio 
Iskolatáska oldalán. 

2. A kötelező iskolai megemlékezések, melyeket rendhagyó módon szoktuk lebonyolítani. 
3. Nagyobb több napos és nagy tömeget egyszerre megmozgató tradicionális projektjeink: 

 Témahét tartása, az elmúlt évek témahetein megvalósított projektek 

 Kapcsolat projekt 

Fontosak továbbá az intézményi innovációk, amelyek az iskolát, mint szervezetet érintik: 

1. Mentálhigiénés munkacsoport működése 
2. Fegyelmi bizottság működése 
3. Fejlesztő értékelés bevezetése 
4. Negyedéves beszámolók rendszere 

Speciális problémák (nem csak) a szakgimnáziumokban 

Évről évre azt tapasztaltuk, hogy beiskolázásunk és a 9. évfolyam eredményei nem tükrözik a 
diákok valós képességeit és a közös tanulási-tanítási folyamatok által elérhető szintet. Ebből 
következik az évek során megnőtt lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás. Nagy probléma az egyen 
lőtlenségek továbbtermelődése is. Ennek általunk azonosított okai lehetnek a következők: 

1. Megváltozott XXI. századi környezet 
2. A tanulási motiváció változása, hiánya 
3. A tanulók hozott rossz iskolai tapasztalatai/kudarcai 
4. A tankötelezettség korhatára 16 év 
5. A tanulók szociokulturális háttere 
6. A családok megélhetési gondjai, ami a fiatalokat munkavállalásra kényszeríti tanulás 

mellett 



Megoldáskísérletek a Rákócziban 

Ezen tendenciák arra ösztönöztek minket, hogy egy olyan rendszer kialakítására törekedjünk, 
amelyben a pedagógus és diák is megfelelő biztonsággal tud dolgozni, együttműködni és képes 
elérni a kitűzött célokat.  

Az innováció részelemei: 
1. Kooperatív technikák alkalmazása a tanórákon és a projekteken 
2. Osztályszintű követelmények kiadása év elején 
3. Tantárgyi minimumok meghatározása 
4. Negyedéves beszámolók rendszere: évfolyam szintű számonkérés a 9-11. évfolyamon 
5. Az értékelés százalékos értékkeléssel való kiegészítése 
6. Osztálykonferenciák negyedévenként, vagy ha szükséges, akkor sűrűbben 
7. Fejlesztő értékelés bevezetése és intézményi szintű terjesztése 
8. Szöveges értékelés kilencedik és tizedik évfolyam végén 

  Rendszerünk céljai és várható hatásai:  

1. Személyiségfejlesztés és az önértékelés fejlesztése 
2. Tanulási motiváció fejlesztése 
3. Tanulás önértékelésének fejlesztése 
4. Egyéni felelősségvállalás fejlesztése 
5. Közösségfejlesztés 
6. Vizsgahelyzet megszokottá tétele 

Az innovatív értékelési rendszerünk terepei, különös tekintettel a fejlesztő értékelésre:  

1. Minden tanórán megjelenik 
2. Az osztályfőnöki órákon kiemelt tevékenység 
3. Külső programok és projektünnepek 
4. Témahét, Kapcsolat projekt lebonyolítása, majd értékelése és reflektálás a tanulókkal 

közösen 

*** 

Az osztályfőnöki bemutatóóra kapcsolódása az intézményi értékelési 
szempontokhoz 

Osztály: 9.D 
Osztályfőnök: Pápai Júlia 
Tantárgy: osztályfőnöki óra 
Téma: Önértékelés és tanulásértékelés a negyedéves évfolyamvizsgák tükrében 

A 9.D osztály 2017/18-as tanév első félévének kitűzött céljai/feladatai: 

1. Közösségépítés 
2. Célok kitűzése/célok jelentősége 
3. Egyéni felelősségvállalás fejlesztése 
4. Fejlesztő értékelés 
5. Önértékelés és társértékelés fejlesztése 

 



Az intézményi feltételek megjelenése a tanórán: 

1. Célok megfogalmazása 
2. Értékelés/önértékelés/társértékelés 
3. A tanulás önértékelése 
4. Önértékelés a negyedéves vizsgák tükrében 
5. Egyéni felelősségvállalás 

A bemutatóórán megjelenő fejlesztési területek: (lásd: óraterv) 

1. Társértékelés: osztálymanagerek értékelése (kahoot survey) 
2. Önértékelés/tanulás önértékelése: negyedéves vizsgák és az arra kitűzött célok 

tükrében 
3. Egyéni felelősségvállalás: negyedéves vizsgák céljainak/az egyén felelősségének 

feltérképezése 

A bemutatóóra folyamatban ágyazottan értelmezhető. 

 

Kerekasztal-beszélgetés a résztvevők bevonásával 

A beszélgetésen lehetőséget nyújtunk a résztvevőknek programunk részletesebb megismeré-
sére. Eközben a felmerülő problémák, nehézségek és javaslatok is megfogalmazódnak, illetve 
– reményeink szerint – tapasztalatcserére is sor kerülhet. 

Kitérünk arra is, hogy a szervezeti innovációs szemlélet miként támogatja a tudatos tanulási 
környezet szereplőit. Elmondjuk, hogy a tapasztalataink alapján mik az eddig elért 
eredményeink, és hogyan fejlesztjük tovább a rendszerünket. 

 

 



Osztályfőnöki óraterv 
Téma: Önértékelés és tanulásértékelés a negyedéves évfolyamvizsgák tükrében 

Időpont: 2017. november 15. szerda 
Tanár: Pápai Júlia 

Osztály: 9. D. 

Foglalkozásegység Tanári és tanulói tevékenység munkaforma idő eszközök/segéd-letek 
1. Felvezető játék Az üljön le, aki… frontális 3’ - 

2. Tanári felvezetés az osztályfőnöki óra témáinak ismertetése frontális 3’ - 

3. osztálymanagerek 
értékelése  
(kahoot survey) 

- a tanulók egyénileg értékelik az elmúlt két hét 
osztálymanagereinek munkáját. 

- osztálymanagerek rövid önértékelése 
- rövid tanári értékelés 
- közös megbeszélés 

frontális + egyéni 15’ tanári 
számítógép/kivetítő/internet 
okostelefonok/tabletek 

4. Önértékelés a 
negyedéves 
vizsgákról 
(kahoot survey) 

- a tanulók egyénileg értékelik az önmagukkal 
szemben támasztott elvárásaik és a negyedéves 
vizsgák várható eredményei közötti 
összefüggéseket. 

frontális + egyéni 5’  

5. A negyedéves 
évfolyamvizsga 
céljai/tanulságai 

-a tanulók kiscsoportokban különböző 
szerepkártyák alapján összesítik a tapasztalataikat 
a negyedéves évfolyamvizsgákról 
Lehetséges témák:  
Mi lehetett a cél?  
Milyen tanulságok vonhatók le a vizsgák után? 
Mit csinálnánk másképp a tanulási folyamat során? 
Mit változtatnátok a vizsgákon? 

kiscsoportos munka 
frontális és irányított 
megbeszélés 

15’ - témakártyák 
- A4-es lapok 
- színes íróeszközök 
- gyurmaragasztó 

 

6. Levezető játék Az álljon fel, aki… frontális 3’ -  

 


