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Bevezető 

Jelen útmutató létrejöttének alapja az oktatás minőségének javítására irányuló rendszerszintű 

beavatkozások részét képező  pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról 

szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013. 

(VIII.30.) Korm. rendelet, a 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről 

és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről, valamint a Kollégiumi nevelés országos 

alapprogramjának kiadásáról szóló 59/2013. (VIII.9.) EMMI rendelet. E jogszabályok együttes 

értelmezése a kollégiumot a nevelés-oktatás folyamatának és eszközeinek jól elkülöníthető, önálló 

területeként értelmezi, mint a köznevelési rendszer szakmailag önálló intézményét. 

A kiegészítő útmutató elsődleges célja elméleti és gyakorlati ismeretekkel támogatni a kollégiumi 

nevelőtanárokat e-portfóliójuk elkészítésében, valamint a minősítési eljárásra való felkészülésben.  

A közölt indikátor-leírás, sablonok, dokumentumminták, értelmezések és magyarázatok együttesen a 

kollégiumi szakterületre specifikusan értelmezhető és alkalmazható, a gyakorlati tapasztalatok alapján 

készített segédletek, melyek a kollégiumokban dolgozó szakemberek számára e-portfóliójuk készítése 

során egyéni döntésük szerint részben, vagy egészben felhasználhatók.  

Fontosnak látjuk ugyanakkor megjegyezni, hogy kész mintaportfólió nem létezhet! Az e-portfólió 

egyéni, a készítője egyéniségét és szakmai fejlődését egyedien bemutató dokumentumgyűjtemény.  

A hazai köznevelési rendszer részeként működő kollégiumok is lehetnek speciálisak. Lehetnek 

általános iskolai, középiskolai kollégiumok, szakkollégiumok, tehetséggondozó, gyakorló, sport- és 

ezek keverékeit képező kollégiumok. A kiegészítő útmutatóban közreadott segédletek elkészítésekor 

igyekeztünk e sokszínűséget is figyelembe venni.  

A kollégiumban dolgozó pedagógusok számára értelmeztük, munkájukhoz igazítottuk a 

jogszabályban megfogalmazott általános pedagógusi kompetenciák és indikátoraik tartalmi elemeit. Az 

e-portfólió készítésekor érdemes tekintettel lenni ezen eltérésekre, hiszen a szakértők is ezek mentén 

vizsgálják majd a pedagógusok szakmai tevékenységét. 

A kiegészítő útmutatóban megtalálható segédanyagok, információk hatékonyan segítik a 

kollégiumokban dolgozó pedagógusokat szakmai portfóliójuk elkészítésében, a tanfelügyeleti 

ellenőrzésekre, valamint a sikeres minősítési eljárásra való felkészülés során. Javaslatainkkal 

ugyanakkor arra is rá kívánjuk irányítani a pedagógusok figyelmét, hogy portfóliójuk, mint pedagógiai 

munkásságuk is egyedi, amely magában hordozza a folyamatos fejlesztés és fejlődés lehetőségét, 

amelyhez a szintén megújult szaktanácsadói rendszerben dolgozók segítő munkáját is igénybe vehetik. 
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Indikátorértelmezések 

 

1. kompetencia: Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

Szaktárgyi KKK-k: "Képes segíteni a tanulók iskolai tanulmányi munkáját, a tanulók tudományos fogalmainak, fogalomrendszereinek 

fejlődését, szemléletmódjuk alakulását, a képességeik fejlődését. Rendelkezik a foglalkozások megtartásához szükséges általános műveltségi 

ismeretekkel. Ismeri az intézményi pedagógiai programban rögzített nevelési-oktatási célokat, alapelveket, feladatokat, tartalmakat, 

módszertani eljárásokat. Képes tanári kompetenciáit adaptív és kreatív módon alkalmazni a kollégiumi nevelés folyamatában. Ismeri a 

közösségfejlesztés szellemi tradícióit, a legfontosabb filozófiai, szociológiai és társadalmi, közösségi tanulással és cselekvéssel foglalkozó 

elméleteket. Rendelkezik az egyéni, a csoportos és a közösségi sajátosságokhoz igazodó szakmódszertani felkészültséggel, kompetenciákkal." 

Indikátorok  Szakterületi/szakspecifikus példák  

   A portfólió alapján A foglalkozás látogatás alapján 
1.1. Pedagógiai tevékenysége biztos 

szaktudományos tudást tükröz. 
Birtokolja az eredményes egyéni és közösségi 

neveléshez szükséges pedagógiai szaktudást, értékeli 

ennek alkalmazását és hatását, reflektálásai önfejlesztő 

célúak. 

Foglalkozásainak tartalma korszerű, a cél- és 

feladatrendszer koherens. A felkészítő 

foglalkozásokat tanulástámogatási szempontból 

hatékonyan tartja; a fejlesztő foglalkozások 

személyiségfejlesztési szempontból is eredményesek. 

A foglalkozásai logikus felépítésűek. 

1.2. Ismeri az intézményében folyó pedagógiai 

munka tartalmi meghatározására és 

szervezésére vonatkozóan alkalmazott, a 

Kormány és az oktatásért felelős miniszter 

által kiadott tantervi szabályozó 

dokumentumokat és az intézménye 

pedagógiai programjának a saját 

szakterületére vonatkozó főbb tartalmait.  

A kollégiumi nevelés országos alapprogramjában 

(KNOAP-ban) meghatározott 12 kiemelt feladat 

megvalósításához szükséges tudást birtokolja, a 

foglalkozásokat szakszerűen tervezi, szervezi, irányítja. 

A kollégium pedagógiai programjának megfelelően 

tartja foglalkozását. A foglalkozás eredményességéről 

meggyőződik. 

 

1.3. Ismeri és tudatosan felhasználja 

szakterülete, tantárgya kapcsolatait más 

műveltségterületekkel, tantárgyakkal.  

Széleskörűen használja ki a foglakozásaihoz 

kapcsolódó műveltségterületek és az általános 

műveltség koncentrációját. 

Bemutatja az eredetüket, hatásukat tekintve rokon 

nevelési és tudás tartalmak, fogalmak közötti 

kapcsolatokat, összefüggéseket. 
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1.4. Ismeri és tudatosan alkalmazza a 

szakterülete, tantárgya sajátosságaihoz 

igazodó megismerési folyamatokat, 

nevelési, tanítási módszereket, eszközöket.  

A foglalkozások céljának és tartalmának, valamint a 

csoportprofilnak, illetve a tanuló személyiségének, 

képességeinek egyaránt megfelelő, hatékony nevelési, 

fejlesztési vagy tanítási módszereket, eszközöket tervez 

és alkalmaz.    

Járatos a módszerek és az eszközök változatos, 

célszerű, az adott pedagógiai helyzethez és célhoz 

illeszkedő alkalmazásában. 

1.5. Ismeri a szakterülete, tantárgya 

szempontjából fontos információforrásokat, 

azok pedagógiai felhasználásának 

lehetőségeit, megbízhatóságát, etikus 

alkalmazását.  

Felkészüléséhez naprakész és megbízható 

információforrásokat vesz igénybe. Foglalkozásain a 

nevelést-oktatást segítő, etikus, a csoport jellemzőinek 

megfelelő forrásokat tervez, alkalmaz és ajánl.  

A nevelési-oktatási helyzetnek és célnak megfelelő, a 

tanulók motivációját erősítő, az elsajátítást és 

alkalmazást hatékonyan segítő információforrásokat 

alkalmaz.  

Felhívja a tanulók figyelmét az információforrások 

kritikus és etikus kezelésére. 

1.6. Fogalomhasználata szakszerű, az adott 

pedagógiai helyzethez igazodó.  
A neveléstudomány alapfogalmait szakszerűen 

alkalmazza. 

A csoport sajátosságaihoz igazodó, a pedagógiai 

célnak megfelelő nyelvezetet használ, a tanulók 

tévedéseit segítően korrigálja. 

 

 

2. kompetencia: Pedagógiai folyamatok, tevékenységek tervezése és a megvalósításukhoz kapcsolódó önreflexiók 

Szaktárgyi KKK-k: "Képes a pedagógiai munka átfogó és részletes elemzésére, megtervezésére, a tapasztalatok reflektív módon történő 

elemzésére, értékelésére. Ismeri a kollégiumi nevelés országos alapprogramját, a helyi tartalmi szabályozás előírásait, a tanulóközösségek, 

csoportok és egyének sajátosságait, és ezek ismeretében képes az adott kollégiumi csoport vagy foglalkozási csoport pedagógiai terveinek 

(éves tervek, programtervek, foglalkozástervek) összeállítására. Képes figyelembe venni a vonatkozó kompetenciaterületek fejlesztési 

követelményeit, alkalmazkodva az egyéni és a közösségi igényekhez, egyensúlyt tartva a közvetítendő értékek, valamint a fejlesztő feladatok 

között. Jártas a hagyományos, a digitális és az online eszközök kreatív és adaptív alkalmazásában." 

Indikátorok  

  

Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján A foglalkozás látogatás alapján 
2.1. Tervei készítése során figyelembe veszi az 

intézménye vonatkozásában alkalmazott 

tantervi, tartalmi és az intézményi belső 

elvárásokat, valamint az általa nevelt, 

oktatott egyének és csoportok fejlesztési 

céljait.  

A tervezési dokumentumaiban megjelennek a 

KNOAP és az intézményi pedagógiai program céljai, 

alapelvei, elvárásai és feladatai, továbbá a 

csoportprofilnak, illetve a tanuló személyiségének, 

képességeinek figyelembevétele és a fejlesztési célok.  

Önreflexiói konstruktívak. 

Foglalkozásait az előzetesen megtervezett célok 

szerint vezeti. A nevelési helyzetekhez igazodva 

kreatívan módosítja a célokat. A célok eléréséhez 

megfelelő feladatokat, módszereket és 

tevékenységeket választ. 
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2.2. Egységes rendszerbe illesztve tervezi az 

adott pedagógiai céloknak megfelelő 

stratégiát, folyamatot, munkaformát, 

módszereket, eszközöket.  

Tervezői dokumentumai rendszerszemléletűek, 

logikusan, tervszerűen vannak felépítve, 

folyamatjellegűek és részletesek. 

 

A foglalkozásait a céloknak alárendelt stratégia – 

folyamat – munkaforma – módszer – eszköz rendszer 

egységessége jellemzi. 

2.3. Pedagógiai fejlesztési terveiben kiemelt 

szerepet kap a gyermekek, tanulók 

tevékenységeinek fejlesztése.  

Egyéni és csoportszinten is tevékenységközpontú 

foglalkozásokat tervez. 

A tevékenységeket a komplex személyiségfejlesztést 

szem előtt tartva szervezi. 

2.4. Tervező tevékenységében épít a szociális 

tanulásban rejlő lehetőségekre.  

Tervezése során a csoport- és a közösségfejlesztést 

értékekre és alapelvekre építi. A társas kapcsolatok 

fejlesztését megfelelő helyzetek teremtésével, 

játékokkal, csoportos gyakorlatokkal a közösségi 

folyamatok dinamikáját kihasználva tervezi. 

Önreflexióinak eredményei megjelennek a tervezési 

dokumentumokban. 

A foglalkozásokon olyan követendő mintákra épít, 

amelyek alkalmasak az utánzásra, azonosulásra és a 

beépítésre. 

Pedagógiai munkájában szerepet szán a kortársi 

interakcióknak, ezek szabályozó, irányító funkcióját 

hasznosítja. Törekszik az elvárt viselkedésformák 

vagy értékek közvetítésére. Ezeket a közösségépítés 

érdekében is fejleszti.  

2.5. A gyermekek, tanulók optimális fejlődését 

elősegítő, az egyéni fejlődési 

sajátosságokhoz igazodó, differenciált 

nevelési és tanítási-tanulási folyamatot 

tervez.  

Tervezése során a differenciált nevelés-oktatás 

alapelveit alkalmazza; egységesség és differenciálás, 

adaptivitás. Terveit felülvizsgálja a tapasztalatok 

feldolgozása alapján. 

Foglalkozásain a diákoknak egységes és differenciált 

lehetőségeket is biztosít. Törekszik az egyéni 

sajátosságok és képességek szerinti differenciálásra. 

 

2.6. 

 

Terveiben szerepet kap a gyermekek, 

tanulók motiválása, motivációjuk 

fejlesztése. 

Az egyéni fejlesztési tervekben, a csoport 

munkatervben és a foglalkozási tervekben tudatosan 

tárja fel és alkalmazza a külső és a belső motiválás 

különböző lehetőségeit. Önreflexióiban reagál a 

motiválási lehetőségek változásaira. 

Hatékonyan és teljes körűen motivál. Bizalmat és 

támogatást nyújt az önneveléshez és az önszabályozó 

tanuláshoz. 

 

2.7. Tervező tevékenysége során a nevelési-

tanulási folyamatba illeszti a foglalkozáson, 

a tanórán kívüli ismeret- és 

tapasztalatszerzési lehetőségeket.  

A tervezési dokumentumaiban épít a foglalkozáson, 

ill. a tanórán kívüli ismeret- és tapasztalatszerzési 

lehetőségekre, felhívja ezekre a tanulók figyelmét, 

szervez ilyeneket. Önreflexiói alapján fejleszti 

tervezését. 

Tudatosan alakítja ki a tanulók igényét és fejleszti 

képességüket a külső ismeret- és tapasztalatszerzésre. 

Az így szerzett ismereteket felhasználja a nevelési-

tanulási folyamatokban.  
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2.8. Megtervezi a gyermekek, a tanulók és 

nevelt, oktatott csoportok értékelésének 

módszereit, eszközeit.  

Tervezési dokumentumaiban megjelennek az 

intézmény pedagógiai programjával összhangban álló 

egyéni és csoportos értékelési módszerek, eszközök. 

Szükség esetén reflektál ezek beválására. 

Szakszerűen alkalmazza a tervezett értékelési 

módszereket, eszközöket. 

2.9. A gyermekek, a tanulók fejlettségére is 

figyelemmel bevonja őket a nevelés-oktatás 

és a tanulás-tanítás tervezésébe.  

Tervezési dokumentumaiban és önreflexióiban 

megtalálhatóak azok a témák, módszerek, eszközök, 

amelyek tervezésébe bevonja a tanulókat. 

A foglalkozásokon érzékelhető a bevonás hatása a 

tanulói aktivitásban, felkészültségben, motiváltságban. 

 

3. kompetencia: A tanulás támogatása 

Szaktárgyi KKK-k: "Ismeri a közösségi együttműködésre jellemző gondolkodásmód kialakulásához, kialakításához szükséges tényezőket, 

feltételeket. Képes a hatékony tanulási környezet kialakítására, a tanulási folyamat kollégiumon belüli és kívüli tényezőinek összehangolására, 

a tanulási folyamat kreatív és integrált támogatására. A tervezéskor figyelembe veszi a tanulók aktuális állapotát. A tanulási-tanítási 

folyamatban lehetőséget biztosít az eredményes tanulási stratégiák, módszerek elsajátítására, gyakorlására, a kompetenciák fejlesztésére; 

tudatosan alkalmazza az önszabályozó tanulás kialakítását segítő eljárásokat. Képes az együttműködésre, az emberi kapcsolatok kialakítására 

és továbbépítésére. Rendszerben és szervezeti keretekben képes a kollégiumi tevékenységeket tervezni, szervezni, szabályozni."  

  

Indikátorok  

  

Szakterületi/szakspecifikus példák  

A portfólió alapján A foglalkozás látogatás alapján 
3.1. A tanulás támogatása során épít a 

gyermekek, tanulók egyéni céljaira és 

szükségleteire, a gyermek- és tanulócsoport 

sajátosságaira. 

A tervezési dokumentumokban feltárja és bemutatja a 

tanulók egyéni céljait, szükségleteit és sajátosságait, 

továbbá a csoport profilját, sajátosságait; ezekre 

tudatosan épít a tanulás támogatásának tartalmi, 

módszertani és értékelési tervezésekor. 

A foglalkozásokon láthatóan megvalósul a tanulás 

adaptív támogatása, fejlesztve a tanulási képességeket 

és a motivációt, ösztönözve és segítve az önnevelés, 

az önművelődés és az önálló tanulás igényének 

erősödését. 

3.2. Figyelembe veszi a gyermekek, a tanulók 

aktuális fizikai, érzelmi állapotát.  
A portfólió dokumentumaiból egyértelműen kiderül, 

hogy képes-e a tanulók, ill. a csoport jelzéseire 

figyelni és az állapotnak/változásnak megfelelően 

reagálni. 

A tanulóktól érkező jelek alapján rugalmasan vezeti a 

foglalkozásokat, figyelembe veszi a tanulók igényeit, 

képességeit, testi és mentális állapotát.  

3.3. Felkelti és fenntartja a gyermekek, a 

tanulók érdeklődését. 
A tanulók érdeklődését figyelembe véve és a 

motivációt erősítésére törekedve tervezi meg a 

foglalkozások tartalmát, módszereit és eszközeit.   

Pozitívan értékeli, és alkalmas módszerekkel tartja 

fenn a tanulók érdeklődését.  
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3.4. Nyugodt és biztonságos nevelési, tanulási 

környezetet teremt. 
A portfólió dokumentumaiban szerepelnek a nyugodt 

és biztonságos nevelési, tanulási környezet 

megteremtésének szempontjai és konkrét lépései. 

A foglalkozások fizikai környezetét (bútorzat 

elrendezése, megvilágítás, zaj, tiszta levegő, 

láthatóság, hallhatóság stb.) a nyugodt és biztonságos 

közös munka érdekében alakítja ki a tanulók 

segítségével. 

3.5. Feltárja és szakszerűen kezeli a tanulási 

folyamat során tapasztalt megértési 

nehézségeket.  

A portfólió dokumentumaiban személyre szólóan is 

megtalálhatóak a tanulók megértési nehézségeinek 

okai és kezelésük módszerei. Szükség esetén 

szakemberek segítségét is igénybe veszi a 

diagnózishoz és a fejlesztéshez. 

Egyéni fejlesztés, egyéni törődés során foglalkozik a 

tanulási kudarcokkal. Érdemi kommunikációt folytat a 

tanulókkal, számukra személyre szabott, hatékony 

megoldásokat kínál. 

3.6. Ösztönzi a gyermekeket, a tanulókat a 

hagyományos és az infokommunikációs 

eszközök célszerű, kritikus, etikus 

használatára a tanulás folyamatában.  

Tervezési dokumentumaiban felsorol - a 

csoportprofilhoz illeszkedő - tanulást segítő 

eszközöket, továbbá kitér ezek célszerű, kritikus és 

etikus használatára. 

Épít a tanulói öntevékenységre a hagyományos 

eszközök és az IKT- használat területén is. Felhívja a 

figyelmet az eszközök célszerű, kritikus és etikus 

használatára.  

3.7. Fejleszti a gyermekek, a tanulók tanulási 

képességeit.  
A portfólió dokumentumaiban szerepelnek a tanulók 

tanulási stílusának felmérése, ismerete, valamint az 

erre alapozott képességfejlesztő tevékenységek, 

módszerek. 

Az önálló ismeretszerzés érdekében törekszik a 

tanulói motiváltság erősítésére és a személyre szabott 

tanulási stílus kialakítására. Kiemelten kezeli a tanulás 

tanítását. 

3.8. Az önálló tanuláshoz szakszerű útmutatást 

és megfelelő tanulási eszközöket biztosít.  

Egyéni szinten is megtervezi az önálló tanulás 

segítésének hatékony módszereit, eszközeit. 

Működteti és biztosítja tanítványai kollégiumi tanulási 

tevékenység-és feltételrendszerét, személyre szabottan 

segít. 

 

3.9. A gyermekek, a tanulók hibázásait, 

tévesztéseit a tanulási folyamat szerves 

részeinek tekinti, és a megértést elősegítő 

módon reagál rájuk.  

 

Az önreflexiókban vagy az esetleírásban található 

példa a tanulók hibázásainak, tévesztéseinek 

konstruktív kezelésére. 

A foglalkozásokon a tanulók hibázásait, tévesztéseit 

tapintatosan és kreatívan kezeli, beépíti a tanulási 

folyamatba. 

3.10. Támogatja a gyermekek, a tanulók önálló 

gondolkodását, elismeri, és a tanítás-

tanulási folyamat részévé teszi 

kezdeményezéseiket és ötleteiket. 

A portfólió dokumentumaiban szerepel a tanulók 

önálló gondolkodását, kezdeményezéseit, ötleteit 

támogató és elismerő eset, módszer vagy eszköz.  

Dicsérettel és bíztatással fogadja a tanulók előrevivő, 

önálló gondolatait, kezdeményezéseit, ötleteit; ezeket 

beépíti a tanulási folyamatba. Tehetséggondozó 

munkájában felkelti a tanulókban a kutatás igényét. 
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4. kompetencia: A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű 

vagy beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres 

neveléséhez, oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

Szaktárgyi KKK-k: "A kollégiumi nevelőtanár képes a személyiség sokoldalú fejlesztésére a tanulás tanításával, az erkölcsi, az állampolgárságra 

és demokráciára, a nemzeti öntudatra és hazafiasságra, a családi életre, a testi és lelki egészségre, a gazdasági és pénzügyi, a médiatudatosságra, 

a környezettudatosságra neveléssel, az önismeret és a társas kultúra fejlesztésével, az önkéntesség alakításával, a pályaorientációval. Képes a 

diákok helyzetének, személyiségének megismerésére, elemzésére, megértésére. Képes felismerni és a nevelés-oktatás folyamatában adekvát 

módon figyelembe venni a tanulók eltérő szociokulturális feltételeit, egyéni sajátosságait, és ennek megfelelően egyéni eljárásokat alkalmazni a 

hátrányos helyzetű tanulók fejlesztésében, felzárkóztatásában, valamint a tehetséggondozásban. "    

Indikátorok Szakterületi/szakspecifikus példák 

  A portfolió alapján A foglalkozás látogatás alapján 

4.1. 

A nevelés-oktatás folyamatában a gyermekek, 

a tanulók értelmi, érzelmi, szociális és testi 

sajátosságaira egyaránt kiemelt figyelmet 

fordít.  

 

A nevelést és az oktatást összetett folyamatként 

értelmezi, a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe 

veszi, és ennek megfelelően tervezi, szervezi és értékeli 

a kollégiumi tevékenységeket. 

A foglalkozásokat a tanulók egyéni sajátosságainak 

figyelembe vételével vezeti. 

4.2. 

Tudatosan teremt olyan pedagógiai 

helyzeteket, amelyek segítik a gyermekek, a 

tanulók komplex személyiségfejlődését.  

A foglalkozási terveiben szerepelnek olyan, a 

pedagógus által teremthető pedagógiai helyzetek, 

tevékenységek, amelyek segítik a tanulók komplex 

személyiségfejlődését.  

 

A csoport és a tanulók alapos ismerete birtokában olyan 

pedagógiai helyzeteket teremt, amelyek segítik a 

tanulók komplex személyiségfejlődését. 

4.3. 

Tiszteletben tartja a gyermekek, a tanulók 

személyiségét, tudatosan keresi a bennük rejlő 

értékeket, a gyermekekhez, a tanulókhoz 

felelősen és elfogadóan viszonyul.  

Tervezésében és reflexióiban a tanulói személyiséget 

felelősen és elfogadóan értelmezi, a teljes körű 

megismerésre és fejlesztésre törekszik.  

 

Nevelő-oktató tevékenysége során tiszteletet tanúsít, a 

tanulók értékeire és fejleszthetőségére koncentrál, és 

ennek megfelelően kommunikál. 

4.4. Megismerteti a gyermekekkel, a tanulókkal az 

érintett korosztályra a tantervi, tartalmi 

szabályozókban meghatározott egyetemes 

emberi, európai és nemzeti értékeket és azok 

tiszteletére neveli őket. 

 

Foglalkozási terveiben kiemelt figyelmet fordít a 

jogszabályi, tartalmi szabályozókban, valamint a 

kollégium pedagógiai programjában megfogalmazott 

egyetemes értékek megismertetésére, átadására és 

tiszteletére.  

Bemutatja a foglalkozás témájához kapcsolódó, 

tiszteletben tartandó egyetemes értékeket, ezek 

megértetésére, elfogadtatására törekszik. 

Megnyilvánulásai hitelesítik értékátadását.    
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4.5. Tudatos értékválasztásra és a saját 

értékrendjük kialakítására ösztönzi a 

gyermekeket, a tanulókat. 

Nevelési-oktatási tevékenysége tervezési 

dokumentumaiban nevelési célként megjelenik a 

tanulók saját értékrendjének tudatos választásokra 

alapozott kialakulása, valamint a célhoz vezető 

tevékenység és módszer. 

A foglalkozás témájához kapcsolódó értékek 

bemutatásával és példákkal, vitákkal segíti a tanulók 

értékválasztását, figyelembe véve az egyének és a 

csoport sajátosságait. 

4.6. Tudatosan alkalmazza a gyermekek, a tanulók 

sokoldalú megismerését szolgáló pedagógiai-

pszichológiai módszereket.  

Alkalmazza az egyéni és csoportos pedagógiai-

pszichológiai megismerési módszereket a kollégiumi 

tanulók megismeréséhez, a csoportprofil és az egyéni 

fejlesztési tervek szakszerű elkészítéséhez, valamint a 

foglalkozások tervezéséhez. 

A foglakozásokat az egyes tanulók és a csoport alapos 

ismeretének birtokában vezeti és értékeli. 

4.7. Felismeri a gyermekek, a tanulók 

személyiségfejlődési – és az esetleg 

jelentkező tanulási - nehézségeit, s képes 

számukra hatékony segítséget nyújtani, vagy 

szükség esetén más szakembertől segítséget 

kérni. 

A felismert személyiségfejlődési vagy tanulási 

nehézségeket rögzíti az egyéni fejlesztési tervekben, a 

kompetenciahatárain belül ezeket kezeli, megoldja, 

kompetenciahatárán kívül pedig munkatársai vagy 

külső szakemberek segítségét kéri. A fejlesztés 

folyamatát megjeleníti az egyéni fejlesztési és a 

foglalkozási tervekben. Az elért eredmények 

megjelennek a reflexiókban és a következő tervekben.  

A személyiségfejlődési vagy tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók szakszerű segítséget kapnak a csoportos, 

ill. az egyéni foglakozásokon.  

   

4.8. Felismeri a gyermekekben, a tanulókban a 

tehetség ígéretét, és tudatosan segíti annak 

kibontakozását.  

A tanulók megismerésének folyamatában felismeri a 

tehetséget vagy a tehetség ígéretét, amit a tervezési 

dokumentumokban is rögzít. Megtervezi a tehetség 

kibontakoztatását, fejlesztését, támogatását, szükség 

esetén szakmai segítséget kér. 

Megfelelő differenciált módszerekkel tárja fel a 

tehetségígéreteket és fejleszti a tehetséges tanulókat. 

Foglalkozáson kívül is biztosít tehetségfejlesztő 

lehetőségeket. 

4.9. Az együttnevelés keretei között is módot talál 

a gyermekek, a tanulók esetében az egyéni 

fejlődés lehetőségeinek megteremtésére.  

Az egyéni fejlesztési tervek tartalma részben 

megjelenik a csoport munkatervében és foglalkozási 

terveiben. 

A differenciálpedagógia módszereivel, eszközeivel 

összehangolja a csoportos nevelést az egyéni fejlődés 

segítésével. 
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5. kompetencia: A tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése, esélyteremtés, nyitottság a különböző társadalmi-

kulturális sokféleségre, integrációs tevékenység, csoportvezetői tevékenység 

Szaktárgyi KKK-k: "Teljes kollégiumi tevékenységi körében képes hitelesen közvetíteni az alapvető erkölcsi normákat. A csoportdinamika 

törvényszerűségeinek felhasználásával képes kollégiumi csoportok kialakítására, fejlesztésére, a tanulói közösségekben rejlő lehetőségek 

kihasználására, az egyének közötti különbségek megértésére, az inter- és multikulturális nevelési programok alkalmazására, az együttműködési 

készségek fejlesztésére.  Képes arra, hogy motiválóként, résztvevőként, direkt és indirekt irányítóként, segítőként részt vegyen az egyéni és a 

csoportos fejlesztésben.  Elkötelezett az egyéni és csoportos tevékenységek megszervezésében, a szociális kompetenciák fejlesztésében." 

   

Indikátorok Szakterületi/szakspecifikus példák 

  A portfolió alapján A foglalkozás látogatás alapján 
5.1. A pedagógus az általa vezetett, fejlesztett 

gyermek- és tanulócsoportok fejlesztését a 

közösségfejlesztés folyamatának ismeretére, 

és a csoportok tagjainak egyéni és csoportos 

szükségleteire, sajátosságaira alapozza. 

A dokumentumok bizonyítják a neveléstudományban 

való megfelelő jártasságot és a csoport szakszerű 

megismerését. A fejlesztés folyamata, módszerei és 

eszközei szerepelnek a csoport munkatervében és a 

foglalkozási tervekben. 

A csoport adottságainak és szükségleteinek ismeretében 

vezeti a foglalkozást, eredményesen fejleszti a 

közösséget. 

5.2. Megteremti az általa irányított nevelési, 

oktatási folyamat során az együttműködési 

képességek fejlődéséhez szükséges 

feltételeket.  

A kollégiumi tevékenységének dokumentumaiban 

megtalálhatóak az együttműködési képességek 

fejlesztését szolgálótevékenységek, módszerek. 

A csoport együttműködése foglalkozásokon a 

sajátosságainak megfelelő szinten van. 

5.3. Szakszerűen és eredményesen alkalmazza a 

konfliktusok megelőzésének és kezelésének 

módszereit.  

A csoportprofil és a tanulók egyéni sajátosságainak 

ismeretében már a tervezési dokumentumokban 

szerepelnek preventív technikák, szabályok.  

Világos csoportszabályokat alkot és követel meg. A 

kialakuló konfliktusokat konstruktívan kezeli, építve a 

konfliktusban rejlő nevelési lehetőségekre. 

Konfliktuskezelési stratégiája a „győztes-győztes” 

megoldásokra törekszik. 

5.4. Ösztönzi a gyermekek, a tanulók közötti 

véleménycserét, fejleszti kommunikációs 

képességeiket, fejleszti a tanulókban az 

érvelési kultúrát.  

Megfelelő tanulói tevékenységek tervezésével, 

szervezésével segíti a tanulók verbális és nonverbális 

kommunikációjának fejlődését.  

Foglalkozásai interaktívak, a témafeldolgozás 

módszereként gyakran alkalmazza a vitát, amit 

moderátorként irányítani is képes. Irányításával eléri, 

hogy minél több tanuló szólalhasson meg a csoport 

előtt. 
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5.5. A gyermekek, a tanulók nevelése, oktatása 

során a közösség iránti szerepvállalást erősítő 

pedagógiai helyzeteket teremt.  

A csoportprofil és a tanulók egyéni sajátosságainak 

ismeretében a tervezési dokumentumokban szerepelnek 

a közösségi szerepvállalást erősítő nevelési 

tevékenységek. 

A foglalkozásokon elősegíti a csoport közösséggé 

válását. Megfelelő tevékenységek szervezésével, 

helyzetek létrehozásával és motiválással hatékonyan 

támogatja a közösségi szerepvállalást – lehetőség 

szerint a kollégium nagyobb közösségében is. 

5.6. Pedagógiai feladatai során figyelembe veszi 

és értékként közvetíti a gyermekek, a tanulók 

és tanulóközösségek eltérő kulturális, 

társadalmi hátteréből adódó sajátosságokat.  

Tervezése során megismeri a tanulók eltérő kulturális, 

társadalmi hátteréből fakadó sajátosságait. Tervezett 

tevékenységeiben megjelennek a sajátosságok 

értékként történő közvetítésének módszerei, eszközei.  

Hátrányok esetén megtervezi a csökkentést szolgáló 

eljárásokat, támaszkodik a csoport jobb 

szociokulturális háttérrel rendelkező tagjainak 

integratív segítségére is. 

A foglakozásokon a tanulók értékire fókuszáló 

kulturált, tapintatos és segítő légkört alakít ki. A 

foglalkozás tartalmával és módszereivel erősíti a 

csoport kohézióját, segíti az integrációt. Hatékonyan 

figyel és reagál a visszajelzésekre. 

5.7. A gyermekeket, tanulókat egymás 

elfogadására, tiszteletére, kölcsönös 

támogatására, előítélet-mentességre neveli.  

A csoport munkatervének és foglalkozási terveinek 

összeállításakor hangsúlyt fektet az erkölcsi értékek 

közvetítésére, kiemelten: a humanizmus, az empátia, és 

a tolerancia fejlesztésére. Lehetőség szerint 

támaszkodik a művészetek eszközeire. 

A tanulók elfogadják egymást, megnyilvánulásaikban 

érződik az alapvető erkölcsi normák, értékek tisztelete, 

belsővé válása. 

5.8. Pedagógiai tevékenységében a nevelt, oktatott 

gyermekek, tanulók életkorából következő 

fejlődés-lélektani jellemzőik ismerete 

tükröződik. 

Nevelő munkájának tervezési és önreflexiós 

dokumentumaiból kitűnik megfelelő szintű fejlődés-

lélektani felkészültsége és annak gyakorlati 

alkalmazási képessége.  

Foglalkozásain a tanulók életkorának, fejlettségének, 

állapotának megfelelő követelményeket támaszt, 

tevékenységeket szervez, módszereket alkalmaz és 

kommunikációs stílust használ. 
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6. kompetencia: Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése, elemzése 

Szaktárgyi KKK-k: "Képes a tanulók személyiségfejlődésének értékelésére, a különböző értékelési formák, eszközök  célnak megfelelő és 

eredményes használatára, az értékelés eredményeinek hatékony alkalmazására, az önértékelés fejlesztésére. Ismeri a nevelési eredmények 

vizsgálatának módszereit, a pedagógiai értékelés funkcióit, típusait, formáit, és ezeket képes folyamatosan, egységben alkalmazni, felhasználni a 

tervező munkájában. Képes a diákokkal őszinte, bizalmon alapuló viszony kialakítására, a konfliktusok eredményes, konstruktív kezelésére."

    

Indikátorok Szakterületi/szakspecifikus példák 

  A portfolió alapján A foglalkozás látogatás alapján 

6.1. 

A tantervi tartalmakat a gyermekek, a tanulók 

egyéni pedagógiai-pszichológiai 

szükségleteihez is igazodva eredményesen és 

adaptívan alkalmazza.  

Az országos és a helyi tartalomszabályozási 

dokumentumokban megfogalmazottakat adaptívan 

alkalmazza a csoportjára. 

A Kollégiumi nevelés országos alapprogramjának 

céljai, alapelvei, elvárásai, követelményei és feladatai 

megjelennek a foglalkozásain. 

6.2. 

Változatos pedagógiai értékelési módszereket 

alkalmaz, a nevelési-oktatási folyamatban 

célzottan alkalmazza a diagnosztikus, a 

fejlesztő és összegző értékelési formákat. 

A nevelési-oktatási folyamat tervezési 

dokumentumaiban szakszerűen választja ki a megfelelő 

értékelési formákat, különös hangsúlyt fektet a 

személyiség fejlesztését szolgáló értékelési 

szempontokra, technikákra. A tervezés során tudatosan 

felhasználja értékelési tapasztalatait. 

Foglakozásain reálisan, személyre szólóan és 

motiválóan értékel. 

 

6.3. Változatos, a szakterülete, a tantárgya 

sajátosságainak és az adott nevelési 

helyzetnek megfelelő ellenőrzési-értékelési 

módszereket használ. 

A tervezési dokumentumokban a nevelést hatékonyan 

támogató ellenőrzési-értékelési módszereket 

szerepeltet. 

Tanulói értik és elfogadják az ellenőrzések-értékelések 

eredményeit. 

6.4. Pedagógiai céljainak megfelelő ellenőrzési, 

értékelési eszközöket választ vagy készít. 

Nevelési eredményvizsgálati módszereket alkalmaz, és 

eszközöket készít a tanulók, a csoportok és a 

közösségek megismeréséhez, fejlesztéséhez, az elért 

eredmények értékeléséhez és reflektív alkalmazásához. 

A rendelkezésre álló központi mérési-értékelési 

dokumentumok információit munkája során 

felhasználja. 

Foglalkozásain hasznosítja a mérések eredményeit, 

valamint használja azokat a mérőeszközöket, amelyek 

hozzájárulnak a csoport és a tanulók egyéni 

fejlesztéséhez. 

6.5. A gyermekeknek, a tanulóknak személyre 

szabott értékelést ad. 

Differenciált értékelő rendszert tervez. Minden tanulót - az egyéni sajátosságait is figyelembe 

vevő módon - értékel, ügyelve a fejlesztő hatásra. 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez      Kollégiumi nevelés 

 

Az emberi erőforrások minisztere által ……….-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017. évi minősítési eljárásoktól hatályos változata. 

 

 

14 

6.6. A gyermeki, a tanulói tevékenység rendszeres 

ellenőrzésének eredményeit szakszerűen 

elemzi, értékelésüket rendszeresen 

felhasználja fejlesztési céljainak, feladatainak 

kijelölésében. 

A tanulói tevékenységet és produktumokat elemzi, 

értékeli és felhasználja tervezésében. Pedagógiai 

munkájában felhasználja a tanulói teljesítmények 

iskolai mérésének, értékekésének eredményeit is. 

Az értékelés eredményei és a közvetlen tapasztalatok 

alapján szükség szerint módosítja pedagógiai 

gyakorlatát. 

6.7. Az értékelési módszerek alkalmazása során 

figyelembe veszi azok várható hatását a 

gyermekek, a tanulók személyiségének 

fejlődésére. 

Az értékelési módszerek tervezésekor figyelembe veszi 

a tanulók személyes tulajdonságait, pedagógiai 

sajátosságait. 

Az értékelési módszerek alkalmazásakor tekintettel van 

a tanulók és a csoport sajátosságaira és a várható 

hatásokra. 

6.8. A gyermekek, a tanulók számára adott 

visszajelzései rendszeresek, egyértelműek, 

tárgyilagosak. 

A dokumentumok szerint visszajelzései rendszeresek, 

tárgyilagosak, továbbá - a tanuló sajátosságait 

figyelembe véve - egyértelműek.  

A foglalkozásokon szükség szerinti gyakorisággal 

fejlesztő visszajelzéseket ad a tanulói magatartásra, 

tevékenységekre és eredményekre. 

6.9. Elősegíti a gyermekek, a tanulók önértékelési 

képességének kialakulását, fejlődését. 

Tervezése során kooperatív csoportmunkával, egyéni 

feladatokkal tudatosan segíti a helyes önértékelés 

kialakulását. 

A foglalkozások során olyan tevékenységet végeznek, 

amelyekben kiemelt szerep jut a társak értékelésének és 

az önértékelésnek. 

6.10. Az intézményi pedagógiai programmal 

összhangban alkalmazott pedagógiai 

ellenőrzési és értékelési rendszert és 

módszereket, azok szempontjait az általa 

megkezdett nevelési-oktatási folyamat elején 

megismerteti a gyermekekkel, a tanulókkal, a 

szülőkkel. 

Az alkalmazott pedagógiai ellenőrzési-értékelési 

rendszer szerepel a Házirendben, ezt a tanév elején 

közérthetően és dokumentáltan megismerteti a 

tanulókkal és a szülőkkel. 

A tanulók ismerik és elfogadják az ellenőrzési-

értékelési rendszert. 
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7. kompetencia: Kommunikáció és szakmai együttműködés, problémamegoldás 

Szaktárgyi KKK-k: "Képes az önálló és közösségi tevékenység támogatására, hatékony ismeretközvetítésre, a pedagógiai kommunikáció 

sajátosságainak megismerésére, a kommunikációs eszközök alkalmazására. Folyamatosan fejleszti a diákok kommunikációs kultúráját, a 

kapcsolatteremtő, a kapcsolattartó és a kapcsolatot lezáró képességeit. Képes a kollégiumi tevékenységeihez kapcsolható más szereplőkkel - 

kollégiumon belüli és a kollégiumon kívüli - kooperatív és konstruktív együttműködésre. A kapcsolattartás és az együttműködés során használja az 

IKT-eszközöket és a különböző online csatornákat."    

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. 

Indikátorok 
 Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján A foglalkozás látogatás alapján 

7.1. 

A gyermekek, a tanulók nevelése-oktatása 

érdekében kezdeményezően együttműködik a 

pedagógustársaival, a pedagógiai munkát segítő 

szakemberekkel és szülőkkel. 

 

A portfólió dokumentumaiból kiderül a nevelés-oktatás 

folyamatában történő kapcsolattartás személyi köre, 

tartalma, intenzitása és eredményessége. 

A foglalkozásokon támaszkodik az együttműködő 

partnerek tudására, segítségére a tanuló eredményesebb 

nevelése érdekében 

7.2. 

A gyermekekkel, a tanulókkal történő 

együttműködés elveit és formáit az alkalmazott 

pedagógiai program és az intézményi 

dokumentumok keretei között a gyermekek, a 

tanulók személyiségfejlődését figyelembe véve 

alakítja ki és valósítja meg. 

A dokumentumokban szerepelnek a tanulókkal történő 

együttműködés elvei és formái, melyek megfelelnek a 

csoport sajátosságainak, továbbá fejlesztő hatásúak. 

A foglalkozásokon érzékelhető a pedagógus és a 

tanulók közötti jó kapcsolat és eredményes 

együttműködés. A kapcsolattartás hatékonyságát IKT 

alkalmazásokkal növelik. 

7.3. 

Tevékenysége során az intézményi pedagógiai 

programhoz igazodóan és a pedagógiai céljainak 

megfelelően érthetően és hitelesen kommunikál.  

Kommunikációja tervezése során tekintettel van a 

csoport és az egyes tanulók sajátosságaira, 

kommunikációs kultúrájára. 

Kommunikációja tervezett, szervezett, igazodik a 

kommunikációs 

körülményekhez és a pedagógiai helyzetekhez, a 

tanulók számára is érthető és hiteles. 

7.4. 

Igényli a pedagógiai munkájával kapcsolatos 

rendszeres visszajelzéseket, nyitott azok 

befogadására.  

Foglalkozásainak tervezésénél felhasználja az iskolától, 

a szülőktől és a tanulóktól érkező konstruktív 

visszajelzéseket. A visszajelzésekre bátorító légkört 

alakít ki. 

A foglalkozások során befogadóan nyitott a tanulói 

visszajelzésekre, szükség esetén gyorsan reagál. 

7.5. 

Szakmai megbeszéléseken kifejti, képviseli az 

álláspontját, képes másokat meggyőzni, és ő maga 

is meggyőzhető.  

Dokumentumaiban nyoma van a szakmai vitákban 

kifejtett álláspontjának, ill. azok megváltozásának.  

A szakmai viták eredményeként indokolt esetben 

változtat pedagógiai gyakorlatán. A foglalkozásokon is 

mintát mutat a kulturált vitára, a vélemények megfelelő 

megfogalmazására. 
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8. kompetencia: Elkötelezettség és szakmai felelősségvállalás a szakmai fejlődésért 

Szaktárgyi KKK-k: "Képes a szakirodalom folyamatos követésére, az önálló ismeretszerzésre, a neveléstudományi kutatások eredményeinek, a 

kollégiumi nevelés aktuális kérdéseinek értékelésére, alkalmazására, a személyes tapasztalatok integrálására a tudományos keretekbe. Elkötelezett 

az igényes nevelői munka és a reflexió iránt. Egyéniségével, megjelenésével, felkészültségével, műveltségével, életmódjával követendő példaként 

szolgál a diákok számára. Képes saját szakterületén a folyamatos önképzésre, szervezett továbbképzés keretében tudásának megújítására, valamint 

a szakmai fejlődését támogató szakmai kooperációra. Részt vesz az intézményi innovációban, pályázatokban és kutatásokban, az online 

megvalósuló együttműködésekben."    

 A kompetenciákhoz tartozó indikátorok értelmezése példákkal az adott terület, tantárgy vonatkozásában. 

Indikátorok 
 Szakterületi/szakspecifikus példák 

A portfólió alapján A foglalkozás látogatás alapján 

8.1. 

Tisztában van személyiségének sajátosságaival, és 

alkalmazkodik a szerepelvárásokhoz. 

Dokumentumai reális önismeretről tanúskodnak, 

elfogadja a szerepelvárásokat és megfelel nekik. 

Viselkedése harmonikus, magabiztosan irányítja a 

foglalkozást, a tanulók elfogadják a szerepében. 

8.2. 

A pedagógiai feladatok megoldásában 

együttműködik pedagógustársaival, 

munkaközösségeivel, a nevelő-oktató munkát 

segítő munkatársaival, a gyermek, tanuló 

fejlődését támogató más szakemberekkel. 

 

Az intézményen belüli és kívüli együttműködés 

megjelenik a portfólió dokumentumaiban. 

A foglalkozásokon alapos előzetes felkészülés 

birtokában kezeli a csoport és az egyes tanulók sajátos 

fejlesztési feladatait, szükség esetén külső szakember 

segítségét veszi igénybe. 

8.3. 

Részt vesz szakmai kooperációkban, 

problémafelvetéseivel, javaslataival kezdeményező 

szerepet is vállal. 

 

Szakmai kérdésekről rendszeresen konzultál más 

intézményekben dolgozó kollégáival, szakmai szervezet 

aktív tagja, publikál.  

Szakmájában tájékozott. Foglakozásain megjelennek a 

kollégáktól tanult legújabb szakmai eredmények és 

módszerek. 

8.4. 

Pedagógiai munkáját reflektivitás jellemzi.  Dokumentumaiban látható a tudatos önreflexióra és a 

külső jelzések fogadására való képesség, valamint a 

változtatási hajlandóság.  

 

Képes a visszajelzéseket, tapasztalatokat gyorsan és 

konstruktívan feldolgozni, majd ennek alapján javítani 

nevelő munkájának eredményességén. 

8.5. 

Fontos számára szakmai tudásának folyamatos 

megújítása, a megszerzett tudását a pedagógiai 

gyakorlatában eredményesen alkalmazza.  

 

Portfóliójában megtalálhatóak az önképzések témái, és a 

megszerzett új tudás beépítése a tervezés 

dokumentumaiba. 

Szinkronban van szakterületének fejlődésével, 

pedagógiai munkájában azonnal alkalmazza a frissen 

tanultakat. 
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Tervezési dokumentumok 

 

A nevelőtanári csoportfoglalkozásokhoz 

Csoportprofil  

Azonos osztályba járó diákok csoportja 

 A kollégiumi csoport tagjai egy fővárosi szakközépiskola tanulói, akik ugyanabba az osztályba 

(9.) járnak. Az osztályban mindenki kollégista. A diákok zömmel az ország hátrányos helyzetű 

kistelepüléseiről kerültek beiskolázásra (ám akad közöttük budapesti lakos is, akinek 

kollégiumi elhelyezését családi körülményei indokolják). Az osztály létszáma a tanév elején 26 

fő (22 fiú és 4 leány) volt, közülük tanév közben különféle okok miatt hárman távoztak. Március 

végére, amikor a szociometriai felmérés készült, 20 fiú és 3 lány alkotta az osztályközösséget. 

Ekkorra kialakult a közösség struktúrája, így valószínűleg korrekt képet kaphatunk a társas 

viszonyokról. 

 A közösség általános jellemzője, hogy tagjai tehetséggondozó programban vesznek részt: az 

előzetes mérések valamely téren tehetségesnek, kiemelkedő vagy jó képességűnek ítélték őket. 

A program nélkül ‒ hátrányos szociokulturális helyzetük miatt ‒ minden bizonnyal nem 

kerülnének be a felsőoktatásba, esetenként akár a középiskolai képzésből is kimaradnának. A 

szülők között kisebbségben vannak a középfokú képesítéssel rendelkezők, felsőfokú 

végzettsége egyetlen édesanyának van. A szülők egyharmada legfeljebb általános iskolát 

végzett, továbbá a családok több mint 40 százalékában csak egy eltartót találunk. A tanulók 

mintegy felének lakhatási körülményei (szűkös élettér, olykor egészségtelen lakókörnyezet) 

miatt a kollégium által biztosított feltételek minőségi előrelépést jelentenek életnívójukban. 

Mint a fentebb említett számokból kiderül, a csoporton belül erős fiútöbbség van, ami az iskola 

képzési profiljából fakad: az intézmény műszaki, informatikai képzést nyújt, s erre mindig 

sokkal több fiú jelentkezik (az iskolában a homogén fiúosztályok sem ritkák). 

 Az osztály a program követelményeinek megfelelően az előkészítő évfolyamon tanterv szerint 

felzárkóztató, „szintre hozó” képzésben vett részt. Első félévben a tanulmányi átlag 4,06 volt, 

a szóródás 5,00 és 3,17 közötti. 

 Csoportvezető nevelőtanárként a csoport szerkezetének és társas kapcsolatainak megismerése 

céljából szociometriai felmérést végeztem. A mérés eszköze egy 44 kérdésből álló kérdőív volt, 

melyet minden tanuló kitöltött, így a kapott adatbázis megfelelő volt a csoport egészére 

vonatkozó vizsgálatok  

 A szociálpszichológia által évtizedek alatt kialakított és tesztelt szociometriai kérdőívek főbb 

típusait Mérei Ferenc fejlesztette tovább és közölte is Közösségek rejtett hálózata című 

könyvében (Tömegkommunikációs Kutatóközpont, Budapest, 1988.). Ezek közül a 

legalaposabb vizsgálódásra az ún. „C” típusú kérdőív középiskolai osztályok vizsgálatához” 

nyújt támpontot. Az ott szereplő kérdéssort úgy alakítottam át, illetve bővítettem 44 kérdésesre, 

hogy az megfeleljen a kollégiumi viszonyoknak. 
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 A vizsgált csoport valamennyi tagja jelen volt a kitöltésnél, melyre egy csoportfoglalkozás 

keretében, egyidejűleg két tanteremben kerítettünk sort. A tanulók felvilágosítást kaptak a 

felmérés céljáról és arról, hogy az egyes diákok által adott válaszok titkosak, azok senkinek 

nem adhatóak ki. Tudomásul vették, hogy a vizsgálat összesített eredményei a lényegesek. A 

kitöltésnél kevés kivétellel valóban röviden, csak nevekkel válaszoltak, egyes esetekben 

azonban előfordult, hogy néhányan nem válaszoltak, esetleg „nem tudom”, „nem tudok 

ilyenről” típusú válaszokat adtak, érthető módon leginkább a negatív tartalmú kérdéseknél. 

 A Mérei-vizsgálat metódusát és kategóriáit alkalmazva a csoport társas kapcsolatait és egyéb 

fő jellemzőit tekintve a következő megállapítások tehetők: 

 A két nem a koedukációs helyzetben is őrzi preferált struktúráit: az osztály a nemi arányok 

miatt inkább lányokkal kiegészített fiúközösség, ahol érdekes módon a lányok által deklarált 

kapcsolatok nem vagy alig találnak kölcsönösségre a fiúk részéről. E tény arra enged 

következtetni, hogy (az érdeklődési körök nyilvánvaló különbözősége mellett) a fiúk többsége 

a korosztályuktól jóval fiatalabbakra jellemzően elutasítja a lányok barátságát és szerelemről, 

„együtt járásról” sem beszélhetünk az osztályon belül. A nemek az osztályban elkülönülni 

látszanak, csak egy hármas baráti kapcsolat figyelhető meg. 

 A társas alakzat tagjai a közösségi funkciók betöltésekor a kialakult mércéhez igazodnak. Az 

osztály tagjai többnyire azonban a társas kapcsolatokban is igazodnak a közvéleményhez, a 

kötődésekben is ítéleti sablon érvényesül. A tagok úgy viselkednek, mint akiknek a választás 

elő van írva. A társas légkört a vélt vagy tényleges előírásokhoz igazodó érzelmek jellemzik. A 

vizsgálat eredményei szerint a baráti kapcsolatokat meghatározó, valamint a népszerűségi 

kategóriákban a választásokat átlagon felüli mértékben befolyásolta a szubjektív megfontolás 

(rokonszenv) és a népszerűségre vonatkozó közmegegyezés. A csoport gyakorlatilag 4-5 

személyt tart alkalmasnak vezetői szerepkörre. 

 A csoport szerkezeti és kapcsolatrendszere tekintetében megállapítható, hogy az átlagosnál 

többen kapcsolódnak a centrumhoz, így az információáramlás gyors, kialakult a 

csoportközvélemény, amely azonban a társkapcsolatokra is rányomja bélyegét: a személyes 

viszonyokban is érvényesül a konformizmus. 

 A periféria és a „perifériaközeliek” csoportja (az osztály mintegy harmada) kiszorul a csoport 

életének aktív formálásából. Az osztály szintén kb. egyharmadát kitevő véleményformáló mag 

két kiemelkedő, mintaadó oszlopa két jeles tanulmányi eredményű tanuló. Közöttük nem 

alakult ki nyílt, érzékelhető rivalizálás, mert alkatilag mindketten inkább elfogadják a vezető 

szerepet, mintsem törekednének rá. Mellettük létezik egy harmadik, „renegát” csoport egy 

közepes tanulmányi eredményű, mérsékelt normakövetési mintát adó diákkal. 

 A szociometriai mérés eredményeit fokozottan célszerű figyelembe venni a tanulási és 

szabadidős foglalkozások tanári folyamattervezésénél, a motivációs technikák alkalmazásánál 

és a konfliktuskezelésnél.  

 

Fentiekből következő nevelési feladatok: 

 a csoportkohézió erősítése; 
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 perifériára szorult diákok integrálása; 

 tanulástámogató technikák körének szélesítése, elmélyítése; 

 konfliktuskezelés. 

 

Tematikus foglalkozás: A tanulás tanítása 

Csoportprofil 

A kollégium egy megyeszékhelyen található. A régió sajátosságaiból eredően a tanulók nehéz 

szociokulturális háttérrel, problémás családból érkeztek a kollégiumba. A 24 főből (12 fiú, 12 leány) 16 

tanulót csak az egyik szülő neveli (13-at az anya, 3-at az apa). 12 esetben elváltak a szülők, 4 esetben 

meghalt az egyik szülő. A tanulók nagy részénél a szülőknek nincs állandó munkahelye, alkalmi, 

közmunkából és segélyekből élnek. A gyermekvédelmi nyilvántartásban szerepel X1Y1, X2Y2, X3Y3, 

X4Y4, X5Y5, X6Y6 az apák súlyos alkoholbetegsége miatt, X7Y7, akit nagyszülei nevelnek. Az apák 

iskolázottsági megoszlása: diplomás 3 fő, középiskolát végzett 5 fő, szakmunkás 10 fő, szakképzetlen 6 

fő. Az anyák iskolázottsági megoszlása: diplomás 5 fő, középiskolát végzett 8 fő, szakmunkás 6 fő, 

szakképzetlen 5 fő. 

A csoport tagjai jelenleg 10. évfolyamosak, tanulmányi átlageredményük az elmúlt évben 2,58 volt. 

A gyenge tanulmányi eredmény okai: figyelmük kevésbé tartós; megértésük lassú és bizonytalan; 

nehezen és hiányosan jegyzik meg a tanultakat; felszínes a gondolkodásuk; nehézkesen és pontatlanul 

fejezik ki gondolataikat; akarati erőfeszítésre alig képesek.  

A mulasztási statisztika azt mutatja, hogy a csoportra jellemző az igazolatlan hiányzások magas 

száma. 

A szociometriai vizsgálat eredménye alapján a fiúk és a lányok külön csoportot alkotnak. A fiúk 

„sztárja” X1Y1, aki gyengén teljesít, inkább a házirend megszegésével hívja fel a figyelmet önmagára. 

Központi helyet foglal el X8Y8 is, aki sportteljesítményével emelkedik ki. A fiúk közül senki sem 

szorult a peremre. A lányok csoportja nem ilyen egységes: két háromtagú csoportból, egy párból, négy 

magányos egyénből áll. 

 

A helyzetből adódó feladatok: 

 a tanulási szokások kialakítása; 

 az egyénre, a csoportra szabott, hatékony tanulási technikák, eljárások, módszerek 

megismertetése; 

 az olvasás, a beszédkultúra fejlesztése; 

 kooperatív technikák alkalmazása. 
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Tematikus terv  

Óra Téma Tartalmak Fejlesztési területek, nevelési célok Módszerek, munkaformák, tevékenységek 

1–3.  A tanulók tanulási 

stratégiájának, stílusainak, 

szokásainak feltárása.  

 

A tanulási stílusok – auditív, vizuális, 

mozgásos, társas, egyéni, impulzív, reflektív 

– megismerése. 

A tanulási stratégiák – mélyre hatoló, 

mechanikus, szervezett – jellemzőinek 

feltárása. 

A tanulás belső és külső feltételei. 

A tanulás tanítása – a hatékony és az 

eredményes tanulás feltétele saját tanulási 

jellemzőik ismerete. 

Az önismeret fejlesztése. 

 

bemutatás, 

megbeszélés,  

vita,  

kooperatív technikák – „találd meg a párod”, 

szakértői mozaik, 

a tanulók önálló munkája kérdőívekkel 
4. A tanulási technikák fejlesztése A diszpozíciós alapképességek fejlesztése. 

A gondolkodási képességek fejlesztése. 

A figyelem fejlesztése. 

Az emlékezet fejlesztése. 

Gondolkodási készségek a tanulásban. 

Problémamegoldás. 

aktív szemléltetés, 

megbeszélés, 

a tanulók önálló feladatmegoldásai 

5–6. Beszédművelés A beszéd szerkezete. 

Az emberi kommunikáció. 

A vita. 

 

A bevezetés, a tárgyalás, a befejezés hármas 

egységének jelentősége. 

A verbális és a nonverbális kommunikáció 

elemei. 

A vita célja, általános szabályai. 

aktív bemutatás, 

vita,  

kooperatív technikák, 

a tanulók önálló munkája 
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Foglalkozásterv  

 

A foglalkozás ideje: szeptember második fele, október eleje 

A foglalkozás időtartama: 3 X 45 perc 

A foglalkozás témája: A tanulók tanulási stratégiájának, stílusainak, szokásainak feltárása 

A foglalkozás célja: A hatékony és az eredményes tanulás feltételeinek megismerése, információk 

gyűjtése a tanulók tanulási jellemzőiről.  

 

Fejlesztési célok: 

 Sajátítsa el és a kollégiumi környezetben legyen képes alkalmazni a hatékony tanulási 

technikákat, stratégiákat. 

 Ismerje meg saját tanulási stílusát.  

 A tanuló – pedagógus segítségével – legyen képes a számára legalkalmasabb módszereket 

kiválasztani. 

 Tudjon szelektálni a megszerzett ismeretek, információk között. 

 Alkalmazza a tanulást segítő hagyományos és modern eszközöket, használja a könyvtárat, és 

feladatai megoldásához megfelelően tudja kiválasztani a szükséges szakirodalmakat. 

 Legyen képes elemezni, értelmezni, rendszerezni a megszerzett ismereteket. 

Tanulói kompetenciák: 

 A tanulás tanulása 

 Az önismeret 

 A társas kultúra 

Tanári kompetenciák: 

 Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, tantervi tudás 

 A tanulás támogatása 

 A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesüléséhez, a tanulási 

nehézséggel küzdő tanuló oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

alkalmazása 

Felhasznált szakirodalom: 

 Balogh László: Tanulási stratégiák és stílusok. Kossuth Egyetemi Kiadó, Debrecen, 1995. 5. p. 

 Baló András: A tanulás fejlesztésének tanulása. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen, 2007. 

 Gaskó Krisztina – Hajdú Erzsébet – Kálmán Orsolya – Lukács István – Nahalka István – Petriné 

Feyér Judit: A gyakorlati pedagógia néhány alapkérdése. Hatékony tanulás. Bölcsész 

Konzorcium, 2006. 

 Szitó Imre: A tanulási stratégiák fejlesztése. Iskolapszichológiai Füzetek. 2. 1987. 14–16. p
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A foglalkozások felépítése 

 

1. óra 

5–8 perc 

Gyűjtsük össze a hatékony és eredményes tanuláshoz szükséges feltételeket az ötletroham 

segítségével! 

Módszer, munkaforma: 

a) kooperatív tanulás – véletlen csoportalkotás – gondolattérkép készítése; 

b) megbeszélés, vita, a csoportok véleményének elfogadása. 

Eszközök: csomagolópapír, filctollak, gyurmaragasztó, post-it 

30–35 perc 

Ismerjük meg tanulási jellemzőinket!  

Módszer, munkaforma: a tanulók önálló munkája a tanulási kérdőívvel, a kérdőív értékelése 

megbeszéléssel, vitával 

Eszköz: tanulás kérdőív  

 

2. óra 

15–20 perc 

Ismerjük meg a tanulási stílusokat!  

Ismeretek:  

Tanulási stílusok – ismerkedés a következő fogalmak jelentésével: auditív, vizuális, mozgásos, társas, 

csendes, impulzív, mechanikus 

Módszer: „Találd meg a párod” – kooperatív technika alkalmazásával (2. sz. melléklet) 

Eszköz: fogalomkártyák, definíciós kártyák 
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30–35 perc 

Tárjuk fel tanulási stílusunkat! 

Módszer, munkaforma: a tanulók önálló munkája a Tanulási stílus című kérdőívvel (A hosszú kérdőív 

szükségessé teszi a részletekben történő, egymást összeváró kitöltési ütemet, a megfelelő tanári 

támogatást). 

Eszköz: kérdőív a tanulási stílusról  

 

3. óra 

20–22 perc 

A Tanulási stílus című kérdőív eredményeinek értékelése 

Módszer, munkaforma: tanári irányítás mellett egyéni értékelés, csoportos értelmezés 

Eszköz: A tanulási stílus kérdőív elemzése című útmutató 

15–20 perc 

Mit jelentenek a tanulási stratégiák? 

Ismeretek: 

Tanulási stratégiák – mélyre hatoló, szervezett, mechanikus 

Módszer, munkaforma: „Szakértői mozaik” kooperatív technika alkalmazása (4. sz. melléklet) 

Eszköz: színkártyák csoportképzéshez, előkészített szövegek  

5–6 perc 

A foglalkozás értékelése 

Módszer, munkaforma: egyéni véleménykérés (körkérdés) 

Eszköz: három szempont (a táblára írva) 
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Tanulási kérdőív 

Kérlek, hogy gondold végig, mennyire értesz egyet az itt következő állításokkal. Írd a véleményedet 

kifejező számot az állítások mellé! 

1 = Egyáltalán nem értesz vele egyet. 

2 = Közepesen nem értesz vele egyet. 

3 = Többnyire nem értesz vele egyet. 

4 = Többnyire egyetértesz vele. 

5 = Közepesen értesz vele egyet. 

6 = Teljes mértékben egyetértesz vele. 

 

1. Úgy tanulunk, hogy valamilyen módszerrel, például olvasással, másokat hallgatva, kísérletek 

elvégzésével vagy megfigyeléssel az ismeretek a fejünkbe kerülnek. 

2. Mindig az egész világot ismerjük, csak kisebb korunkban még nem elég tisztán és nem elég 

részletesen. Ez az átfogó tudásunk lesz később részletesebb, gazdagabb, és néhány ponton 

lényegesen át is alakul. 

3. Tanulni csak egyedül lehet. Legfeljebb akkor jó másokkal együtt tanulni, ha segítünk egymásnak, 

vagy elmondjuk a leckét. 

4. Ha tudok valamit, az vagy igaz, vagy hamis. Ha nem is mindig könnyen, de ezt ellenőrizhetem is. 

5. Vannak olyan gyerekek, akik az átlagosnál rosszabb körülmények között élnek, és ennek 

következtében nem bontakozhat ki a tehetségük, sokszor még akkor sem, ha szorgalmasak 

lennének. 

6. Ha az iskolában kapok valamilyen feladatot, akkor a megoldás során mindig azon gondolkodom, 

hogy mit tanultunk az ilyen feladatok megoldásáról. Megpróbálom alkalmazni azt a megoldást, 

amelyet az órán vettünk. 

7. Jó lenne, ha a tanulók is részt vennének annak eldöntésében, hogy mit tanuljanak, hogyan 

tanuljanak, és hogy hogyan kellene értékelni tanulásuk eredményeit. 

8. Vannak gyerekek, akik jó képességűek, de nem szorgalmasak. Jó eredményt érhetnének el az 

iskolában az eszük alapján, de a lustaságuk miatt erre mégsem képesek. 

9. Előbb mindig az egyszerűbb, a konkrét dolgokat ismerjük meg tapasztalataink segítségével. A 

bonyolultabb és elvont ismereteink ezekből keletkeznek, ahogyan egy ház épül fel a téglákból. 

10. Bárki, aki egyébként egészséges, elérhet nagyon jó eredményeket is a tanulásban. Az élet során a 

képességeink fejlődhetnek. 

11. Tanulni úgy is lehet, méghozzá nagyon jól, ha együtt oldunk meg feladatokat, vitatkozunk 

egymással, megbeszéljük, hogy ki hogyan érti a leckét. 

12. Az iskolában a tanárunk mondja meg, hogy mit tanuljunk, ő szabja meg a követelményeket, ő 

értékel bennünket, ő mondja meg, hogy milyen módszerrel dolgozzuk fel az anyagot. Ez így 

természetes, ez így van jól. 

13. Többek között azért tanulunk az iskolában, hogy ha az életben valamilyen problémával találjuk 

magunkat szemben, akkor mindenesetre ismerjünk valamilyen megoldást. 

14. Vannak olyan tanulók, akik nagyon szorgalmasak, viszont nem túl jó az eszük, nem elég okosak. 

Tudnak jó eredményt elérni az iskolában, de soha nem lesz belőlük kiemelkedő tudós. 
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15. Úgy tanulunk, hogy a fejünkben mi magunk hozzuk létre a tudást gondolkodással, megértéssel. Az 

olvasás, a tanár magyarázatainak meghallgatása vagy bárminek a megfigyelése segíti a tanulást. 

16. Soha nem jelenthetem ki, hogy egy ismeret, amelyet megszereztem, tőlem teljesen függetlenül igaz. 

17. Az iskola nem taníthatja meg minden probléma megoldását. Az iskolában inkább azt kellene 

megtanulni, hogyan lássunk hozzá egy új, addig ismeretlen probléma megoldásához. 

 

A tanulási stílusok témarész feldolgozását kooperatív technikával végezzük. A tanulók létszámára 

ügyelve kell szervezni a csoportokat. Hét tanulót – a fogalomgazdákat – kiválasztva táblácskákat 

akasztunk a nyakukba, amelyeken az alábbi fogalmak szerepelnek:  

AUDITÍV, VIZUÁLIS, MOZGÁSOS, TÁRSAS, CSENDES, IMPULZÍV, MECHANIKUS 

A csoport többi tagja az alábbi szövegeket tartalmazó cédulákból húz, majd megpróbálja megkeresni a 

nála lévő információ alapján a hozzá tartozó fogalmat. (Létszám szerint a cédulák többsége tovább 

darabolható, így egy-egy fogalmat két tanuló együtt tud definiálni.) Ha létrejöttek a találkozások, a párok 

(csoportok) ismertetik az egyes fogalmakat.  

 

 

 A verbális ingerekre figyel fel leginkább a tanuló. 

 Önálló tanulás során kifejezetten kedveli, ha az elsajátítandó ismeretanyag szóban is 

elhangzik.  

 Számára nagyszerű az írott szöveg felolvasása. 

 Ha a tananyag nem rendelkezik hangzó résszel, célszerű, ha saját maga hozza azt létre, 

hangos felolvasással, esetlegesen annak rögzítésével. 

 A bevésődést cselekvéssel támasztja alá a tanuló.  

 Folyamatosan jegyzetel. 

 A tanulási folyamat során hevesen gesztikulál, esetleg fel-alá mászkál. 

  Az anyag rögzítése valamilyen mozdulatokhoz társul, amelyek sokszor 

reprodukálódnak az ismeret felelevenítésekor is (ugyanolyan heves gesztikulációt 

létrehozva). 

 A jó ábra hatalma. Egy jó ábra többet mond ezernyi szónál. Legalábbis azoknak biztosan, 

akik leginkább a látottakra támaszkodnak a tanulás során. Számukra nem csak a rögzítés, 

hanem a felelevenítés is sokszor vizuális alapú. Ha a tananyag nem rendelkezik jó 

ábrával, akkor ajánlott, ha ezt maga a tanuló hozza létre, hiszen a bevésődést már 

magának az ábrának a megalkotása, az olvasott anyag vizuális rendszerezése is segíti. 

 

 Vannak, akiket kifejezetten zavar mások jelenléte a tanulás folyamata során. 

Amennyiben ilyen típusúak vagyunk, akkor igyekezzünk létrehozni magunk körül egy 
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olyan helyszínt, szobát, ahol megteremthetjük magunknak a biztonságos és nyugodt 

tanulófészket, ahol megfelelően tudunk koncentrálni az elsajátítandó anyagra.  

 Mindig kérdez, aktívan részt vesz egy közösségben, a problémákat megosztja a 

többiekkel, amelyekre a megoldást együtt találják meg.  

 Fontos, hogy aki ilyen típusú, az ne csak vegyen, hanem ossza is meg a tudást, azaz 

szimbiózisban éljen a csoporttal. 

 Leginkább a magolást alkalmazza. 

 A részletek megjegyzésére épít, az összefüggések feltárása e módszerben alig kap 

szerepet, a rövid távú, minél pontosabb ismeretfelidézés e tanulás elsődleges célja. 

 A választ sokszor mérlegelés nélkül adják, megérzésekre hagyatkoznak. 

 Hirtelen reagáló emberek, akik szívesen vitáznak, tanulnak, oldanak meg problémákat 

csoportban.  

 Az ötleteket gyorsan, mérlegelés nélkül „szórják”, a megoldásra inkább „ráéreznek”, 

mintsem szisztematikus megkeresnék.  

 Az első eszébe jutó ötletet mondja, nem gondolja át válaszait, így lehet jó eredménye, de 

nem tudja megmagyarázni. 
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Tanulási stílus című kérdőív 

Olvasd el figyelmesen az alábbi mondatokat! Döntsd el, hogy az öt válasz közül melyik jellemző rád, és 

azt a számot karikázd be! 

1 = Nem jellemző rád. 

2 = Inkább nem jellemző rád, mint igen. 

3 = Nem tudod eldönteni, talán igen is, nem is. 

4 = Inkább jellemző rád, mint nem. 

5 = Igen, ez jellemző rád. 

A 3. választ lehetőleg ritkán használd, csak akkor, ha semmiképpen sem tudsz dönteni. Jó munkát 

kívánok! 

1. Ha látom is és hallom is a megtanulandó szöveget, nagyon könnyen megjegyzem. 

1 2 3 4 5 

2. Hangosan szoktam elolvasni a tananyag szövegét, amikor felkészülök. 

1 2 3 4 5 

3. Szívesebben tanulok az osztálytársammal vagy a barátommal, barátnőmmel, mint egyedül. 

1 2 3 4 5 

4. Nagyon hasznos számomra, amikor a tanár ábrákat mutat be a táblán vagy kivetítve, amikor 

magyaráz. 

1 2 3 4 5 

5. Ha ábrát készítek, jobban megértem a leckét, mintha csak olvasom. 

1 2 3 4 5 

6. Jól tudok úgy tanulni, ha csupán némán olvasva átveszem a leckét. 

1 2 3 4 5 

7. Szívesebben töltöm az időmet rajzolással, festéssel, mint sportolással vagy testmozgást igénylő 

játékkal. 

1 2 3 4 5 

8. Gyakran előfordul, hogy szóban elismétlem, „felmondom” magamnak a leckét. 

1 2 3 4 5 

9. Ha leírom magamnak azt a szöveget, amelyet meg kell tanulnom, akkor könnyebben megjegyzem, 

mintha csak látom vagy hallom. 

1 2 3 4 5 

10. Nem szeretem azokat a feladatokat, amelyeken törnöm kell a fejem. 

1 2 3 4 5 



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus 

I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez      

Kollégiumi nevelés 

 

Az emberi erőforrások minisztere által ……….-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017. évi minősítési eljárásoktól hatályos 

változata. 

 

 

29 

11. Nyugtalanít, ha tanulás közben csend van körülöttem. 

1 2 3 4 5 

12. Jobban kedvelem azokat a feladatokat, ahol kézzelfogható dolgokkal, tárgyakkal kell foglalkozni, 

mint ahol csak rajzok, ábrák vagy szövegek vannak. 

1 2 3 4 5 

13. Jobban megy nekem az olyan feladat, ahol valamilyen mozdulatot kell megtanulnom, mint ahol 

szövegeket kell megérteni. 

1 2 3 4 5 

14. Jobb, ha a tanár magyarázatát meghallgatom, mintha a könyvből kell megtanulni az anyagot. 

1 2 3 4 5 

15. A szabályokat szóról szóra „bevágom”. 

1 2 3 4 5 

16. Ha ábrát készítek magamnak, jobban megértem a leckét, mintha más által készített rajzot 

nézegetnék. 

1 2 3 4 5 

17. Amikor a tanár felszólít, és kérdez tőlem valamit, gyakran előbb válaszolok, minthogy át tudnám 

gondolni, mit is mondok. 

1 2 3 4 5 

18. Szeretem, ha kikérdezik tőlem, amit megtanultam. 

1 2 3 4 5 

19. Ha vannak képek, ábrák a könyvben, könnyebb a tanulás. 

1 2 3 4 5 

20. Ha megbeszélem valakivel a tananyagot, akkor hamarabb megtanulom. 

1 2 3 4 5 

21. Teljes csendben tudok csak tanulni. 

1 2 3 4 5 

22. Amikor új dolgokat tanulok, jobban szeretem, ha bemutatják, mit kell csinálnom, mintha szóban 

elmondják, mit kell tennem. 

1 2 3 4 5 

23. Ha valaki szóban elmondja nekem a leckét, sokkal könnyebben megértem, mintha egyszerűen csak 

elolvasom. 

1 2 3 4 5 
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24. Egyedül szeretek tanulni. 

1 2 3 4 5 

25. Tanulás közben nagyon zavaró, ha beszélgetnek körülöttem. 

1 2 3 4 5 

26. Akkor tanulok könnyen, ha közben szól a rádió vagy a magnó. 

1 2 3 4 5 

27. Akkor vagyok biztos magamban, ha szóról szóra megtanulom a leckét. 

1 2 3 4 5 

28. Gyakran előfordul, hogy megtalálom a matekpélda megoldását, de nem tudom elmagyarázni és 

bebizonyítani, hogyan jutottam el a megoldáshoz. 

1 2 3 4 5 

29. Szívesebben bemutatom, hogyan kell valamit csinálni, minthogy elmagyarázzam. 

1 2 3 4 5 

30. Gyakran előfordul, hogy olyan dolgokat is megtanulok, amiket nem nagyon értek. 

1 2 3 4 5 

31. Amikor egy matekpéldát megoldok, szinte minden lépést meg tudok indokolni, hogy miért tettem. 

1 2 3 4 5 

32. A tanári magyarázat nem sokat jelent nekem, a könyvből mindent meg tudok tanulni. 

1 2 3 4 5 

33. Több olyan dolgot tudok csinálni, amit nehéz lenne szavakkal elmagyarázni. (Pl.: játékok és 

szerkezetek javítása, makramé stb.). 

1 2 3 4 5 

34. Mozdulatokat könnyebben megjegyzek, mint képeket vagy ábrákat. 

1 2 3 4 5 
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A tanulási stratégiák feldolgozása a szakértői mozaik módszerével 

A tanulók négyfős csoportokat alakítanak (pl. színkártyák húzásával), és a csoporttagok között az „A”, 

„B”, „C”, „D” jelek kerülnek kiosztásra. Az alábbi szöveg „A”, „B”, „C”, „D” jelű alfejezeteit a 

megfelelő jelű csoporttagok egyénileg elolvassák. Az azonos betűjelűek összeülnek, megbeszélik az 

elolvasottakat, és közösen vázlatot írnak. Ezt követően mindenki visszamegy az eredeti csoportjába, és 

megtanítja a saját feldolgozott anyagát. 

 

Feldolgozandó szöveg 

„A” szövegrész: 

A tanulási stratégia az ismeretelsajátítás komplex módszeregyüttese, amely tanulástechnikai 

elemekből épül fel, és egyéni. 

Egyszerűbben fogalmazva a tanulási stratégia tevékenységi terv, annak az útnak a megtervezése, 

ahogyan legcélszerűbben, leghatékonyabban juthatunk el a tudáshoz.  

Nagyjából a következő kérdésekre adott válaszok alapján alakítható ki a tanulási stratégiánk: 

 Mit akarok megtanulni? 

 Honnan jutok információhoz? 

 Hogyan használjam az információforrásokat? 

 Hogyan dolgozzam fel az információkat? Hogyan memorizáljam? 

 Hogyan szervezzem meg a tanulást (hogyan gazdálkodjak az idővel, környezettel, 

eszközökkel)? 

A középiskolai tanulásunk eredményességét jelentősen meghatározza, hogy tudatosan alkalmazzuk-

e a különböző tanulási stratégiákat. Kutatásokkal igazolt tény, hogy a tehetséges tanulók spontán módon 

alkalmazzák a hatásosabb tanulási stratégiai elemeket, ez jobb teljesítményüknek egyik oka. A gyengébb 

tanulmányi teljesítmények mögött nagyon gyakran az áll, hogy a tanulók nem rendelkeznek megfelelő 

tanulási stratégiákkal. Sokan a nem megfelelő tanulási stratégia, technika miatt aránytalanul nagy 

erőfeszítések árán képesek csak lépést tartani. A szakirodalomban sokféle csoportosítását találhatjuk 

meg a tanulási stratégiáknak. Mi most egy, a gyakorlati fejlesztésben jól használható csoportosítást 

ismertetünk, mert véleményünk szerint ez adja a legjobb támpontot ahhoz, hogy végiggondold, és ha 

szükséges, akkor fejleszd saját alkalmazott tanulási stratégiádat. 

„B” szövegrész: 

Szervezett tanulás: Ez a stratégia a rendszeresség, jó munkaszervezés követelményeire épül. Aki 

ezt a tanulási stratégiát követi, az kialakítja az egyéniségének és a tantárgynak megfelelő 

módszerkombinációt, amely tartalmazza a sorrendiséget (mit mi után), a lényegkiemelést, az ismeretek 

feldolgozását. A szervezett tanulás lényege, hogy a tanulási folyamat során többször elolvassuk és 

értelmezzük a megtanulandó tananyagot. A hangsúly az értelmezésen van, azaz megkeressük a tananyag 

logikai összefüggéseit. Ezt követően tartalmi egységekre bontjuk, és ezen belül is kiemeljük a 
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leglényegesebb ismereteket. A lényeget logikai vázlat formájában rögzítjük, majd a vázlat segítségével 

emlékezetből idézzük vissza a megtanultakat. 

„C” szövegrész: 

Mechanikus (reprodukáló) tanulási stratégia: A részletek megjegyzésére épül. A tanulás célja az 

ismeretek precíz, pontos rögzítése és reprodukciója. A megtanulandó tananyagnak vannak olyan részei, 

amelyek nem minden esetben tartalmaznak logikai összefüggéseket, és ezek mechanikusan sajátíthatóak 

el. Ez voltaképpen ismételgetés (közismert kifejezésekkel magolás, biflázás) egészen addig, míg nem 

rögzül emlékezetünkben a tananyag. Ezzel a stratégiával nincs is baj, sőt pozitív a használata egészen 

addig, amíg csak azokat a tananyagokat tanuljuk ilyen stratégiával, amelyek ezt a stratégiát igénylik. 

Képleteket, évszámokat, idegen szavakat. A baj ott kezdődik, ha akkor is csak mechanikusan 

ismételgetünk, amikor értenünk, értelmeznünk is kellene a tanultakat. Vannak olyan tananyagok, 

amelyek érthetőek, értelmezhetőek, tanulásukban fontos szerepet kap a megértés, mégis mechanikusan 

kell elsajátítani őket, mert az értelmezése mellett fontos az is, hogy szöveghűen tanuljuk meg. Ilyenek a 

memoriterek. Egy verset nemcsak meg lehet érteni, meg is kell érteni. Ugyanakkor csak mechanikus 

tanulással érhető el a szigorúan szó szerinti tudás. Itt tehát értelmezés is szükséges, de a mechanikus 

tanulás az indokolt. Vannak olyan tananyagok is, amelyeknél viszont káros lehet a mechanikus tanulás. 

Ez olyankor áll elő, amikor értelmes tanulással elsajátítható lenne a tananyag minden lényeges eleme. 

Tehát a szöveg tanulása helyett a szövegből tanulást kellene megvalósítani. 

Ami miatt sokan ilyenkor is mechanikusan tanulnak, az a rossz tanulási szokások miatti berögződés. 

Ha szokásunkká vált a mechanikus tanulás, akkor minden tanulási helyzetben, anélkül, hogy 

végiggondolnánk az alkalmazandó tanulási stratégiát és stílust, mechanikusan tanuljuk meg a 

tananyagot. 

„D” szövegrész: 

Mélyre hatoló tanulási stratégia: Aki ezt a stratégiát alkalmazza az a dolgok átlátására, 

megértésére, rendszerezésére törekszik. Az új ismereteket igyekszik a régiekhez kapcsolni, önállóan 

próbál véleményt alkotni, nem fogad el minden értelmezést, kritikusan viszonyul a különböző 

megközelítésekhez. Ennek a stratégiának az alkalmazása során a széles áttekintés, következtetések 

levonása, rendszerszemlélet játszik domináns szerepet. E stratégia lépései a következők: 

Megfigyelem, elolvasom, megnézem, amit el kell sajátítanom – ez történik akkor, amikor elolvassuk 

a megtanulandó szöveget, megfigyeljük a kísérletet, megnézzük a filmet stb. 

Megértem a dolgokat. Azt gondolom: „Világos, már értem…”. Ezt tesszük akkor, amikor 

lerajzoljuk, elképzeljük, kipróbáljuk, értelmezzük a dolgokat, értelmező kérdéseket teszünk fel velük 

kapcsolatban. 

Megjegyzem azt, amit megismertem, megértettem. Ez akkor történik, amikor hangosan (vagy 

magunkban) elmondjuk a szöveget, ha nem sikerül, akkor megnézünk, megjegyzünk egy-egy kulcsszót, 

amelyről eszünkbe jut a többi. Logikai szervezőket (ábrákat, sémákat) rajzolunk, hogy segítsenek 

felidézni a tanultakat – vagyis kialakítjuk a „megjegyzés mankóit”. 
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Alkalmazni tudom, amit megtanultam. Ezt akkor mondhatjuk, amikor a felidézéshez már nem kell 

visszalapozni a könyvben, nem kell újra megnézni a jegyzetet, a felidézett ismereteket kapcsolatba 

tudjuk hozni más ismeretekkel, összefüggéseket fedezünk fel közöttük, képesek vagyunk elemezni, 

összehasonlítani. 

A szakértői mozaik zárásaként rövid tanári összefoglalás és értékelés szükséges. 
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Értékelési dokumentumok 

1. A tanulási kérdőív elemzése 

1., 15. Ez az állításpár a tudás keletkezésének folyamatára utal. Az 1. állítás a tudás átvitelével, 

transzportjával kapcsolatos felfogás lényegét igyekszik megfogalmazni, a 15-ös a tudás konstruálására 

épülőt.  

4., 16. Az igaz és a hamis fogalma annyira fontos a világképünk, logikánk számára, hogy minden 

ellene folytatott támadást nagyon súlyosnak tartunk. Ez szorosan összefügg a társas kapcsolatokban 

való, a logikainak nem pontosan megfelelő használattal, vagyis amikor a kommunikációban igazat 

mondunk, vagy hazudunk, vagy tudtunkon kívül – miközben azt hisszük, igazat mondunk – valójában 

hamis állítást mondunk ki. A kommunikációban a logikai kérdéseket terheli még sokszor a társas 

érintkezés néhány mozzanata, például a szándékos félrevezetés, a mindenáron ellentmondani akarás, az 

előítéletek. 

2., 9. A tanulási folyamatok iránya, logikája e két állításban a kérdés. A 2. állítás a konstruktivista, a 

holisztikus (az egészre figyelő) álláspontot tartalmazza, és inkább a deduktív folyamatokat helyezi 

előtérbe, a 9. állítás a hagyományosabb, induktív tanulási logikát fogalmazza meg.  

5., 8., 10., 14. A kérdőív a naiv személyiségelmélettel, a képesség, szorgalom problematikájával 

kapcsolatban négy állítást is megfogalmaz. Ezek közül kettő (8. és 14.) a koncepcióban leírt és erősen 

kárhoztatott nézet két lehetséges állítását írja le, vagyis azt, hogy ha hiszünk a képességben, mint 

megváltoztathatatlanban és a szorgalomban, mint csak a tanuló által befolyásolható 

személyiségjellemzőkben, akkor ebből mi következik a jó képességű, de gyenge szorgalmú, valamint a 

gyenge képességű, de nagyon szorgalmas gyerekekre vonatkozóan. Vagyis azok, akik mindkettővel 

egyértelműen egyetértenek, nagy valószínűséggel erősen hordozzák magukban a leírt személyiségképet. 

Az 5. állítás arra hívja fel a figyelmet, hogy a tehetség rejtve maradhat, esetleg nem bontakozik ki, és 

ezért a tanulót senki sem hibáztathatja, mert a körülményei olyanok (szociális helyzet), hogy erre alig 

van lehetősége. A 10. állítás az optimista pedagógiai alternatívát fogalmazza meg, azt, amelyet 

szeretnénk is kialakítani, ezt itt akár meg is lehet mondani. 

3., 11. A szociális tanuláshoz való viszony felmérése a feladat e két állítás felhasználásával.  

7., 12. Az önirányított tanulás áll ennek a két állításnak a középpontjában.  

6., 13., 17. A kérdőíve a problémamegoldáshoz való viszony felméréséhez három állítást is 

megfogalmaz. A 6. állítás azt a viszonyt fogalmazza meg, amelyben a probléma azonosul a feladattal, a 

problémamegoldás a megfelelő és korábban már megismert algoritmus „kikeresésével”. Különösen a 

matematika tanulását jellemezheti ez az álláspont. 
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2. A tanulási kérdőív használatának bemutatása 

A kérdőív alapján megállapítható, hogy a tanulási stílusok közül melyik milyen mértékben jellemző 

az egyénre. A stílusok megnevezése utáni számok a kérdések sorszámát jelölik. Adjuk össze az egyes 

válaszok jelölt pontértékét. Az „inverz” kérdésfeltevés miatt az „n”-el jelölt számú kérdéseknél (ilyen 

az 1., 6., 7., 11., 24., 26., 31., 32.) nem a jelölt pontszámot adjuk az összegbe, hanem annak „inverzét”, 

azaz kivonjuk a jelölt értéket 6-ból, és az így kapott érték kerül összegzésre. 

Auditív: 2, 6n, 8, 14, 23, 32n 

Vizuális: 4, 5, 19, 22, 29 

Mozgásos: 7n, 9, 12, 16, 33, 34 

Társas: 3, 18, 20, 24n 

Csendes: 11n, 21, 25, 26n 

Impulzív: 1n, 13, 17, 28, 31n 

Mechanikus. 10, 15, 27, 30 

Az „n” betűvel jelzett item (pont) értékét úgy kapjuk meg, hogy 6-ból kivonjuk az item (pont) jelölt 

skálaértékét. A 11. sorszámú kérdésnél tehát, ha pl. az 5-öst karikázta be valaki, akkor  

6 - 5 = 1 értéket kell a skálaérték számításánál figyelembe venni. 

Az egyes skálaértékeket akkor tudjuk megfelelően összehasonlítani, ha átlagokkal számolunk. Az 

auditív skála esetén ez azt jelenti, hogy a kapott összeget hattal osztjuk, a mechanikus esetén 4-gyel stb. 

Az átlagok alapján „erősorrendbe” rakható a tanulási stílus (a legtöbb pontot kapott stílus a 

legjellemzőbb a válaszadóra). 

(A kérdőíves vizsgálat eredményeinek értékelését külön dokumentum tartalmazza.) 

Reflexió  

A foglalkozások eredményessége 

A háromszor 45 perces foglalkozási egység a kollégiumi foglalkozási csoport tanulóinak tanulási 

stratégiáját, stílusait, szokásait volt hivatott feltárni. Célom az volt, hogy a tanulók foglalkozzanak 

önmaguk megismerésével, ezen belül saját eddig kialakult tanulási jellemzőikkel. Ez a cél – eltérő 

mértékben, de – minden tanulómnál teljesült. A harmadik foglalkozási egység végére megismerték a 

tanulás elméletének alapjait, és önelemző módon sikerült saját mutatókat találni. A záró körben 

érzékeltem, hogy megértették: egyfajta önértékelő helyzetelemzés történt, amely alapján általános és 

konkrét (egyénre irányuló) következtetéseket is megtanultak levonni. A gyerekek egyéni munkájának 

eredményeként a tanulók többségénél sikerült meghatározni az egyéniségükhöz, tanulási 

beállítódásukhoz legjobban illeszthető módszert. Ehhez a tervezetteknek megfelelő úton jutottunk el, 

azaz feltárták a meglévő, de eddig általuk még be nem azonosított tulajdonságaikat, továbbá új 

ismereteket, új információkat szereztek, és mindezt önmagukra értelmezve szelektálták. Önmagában 

már ezzel az eredménnyel sikerült megalapoznunk, hogy a jövőben ezen tudások alkalmazásával 
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képesek legyenek hatékonyabb tanulásra, a modern eszközök, a könyvtár, a szakirodalom tudatosabb 

használatára. Fejlődött az önismeretük, alapokat szereztek a tanulás megtanulásához, aminek 

középiskolás éveik alatt az iskolában is, a kollégiumban is hasznát veszik, de a tanulási folyamat 

analizálásával nyert tapasztalatok a középiskolás éveknél hosszabb távra is kihatnak. 

A foglalkozások tartalmi megvalósulása 

Jó választás volt a saját ismeretekből kiindulni és az első percekben „ötletrohammal” kezdeni a 

foglalkozást. Nagyon meglódult az ötletelés, viszont (időnyerési szándékkal) elkövettem azt a hibát, 

hogy az általam nem adekvátnak vélt bemondásokat nem rögzítettük a táblára. Később jöttem erre rá, 

amikor strukturálták a csoportok a felírtakat – milyen jó lett volna, ha ők teszik a perifériára a témaidegen 

elemeket. (Legközelebb erre figyelnem kell). A bevitt filctollak kevésnek bizonyultak (több beszáradt), 

továbbá szerették volna, ha több színt is használhatnak. A tervezett idő ennél a csoportnál lényegében 

elég volt. (A véletlen csoportokat számgenerátorral alakítottam ki, ez nem igényelt sok időt, jó választás 

volt). A csoportok létszáma viszont túl magas volt, így láthatóan sajnos néhányan nem jutottak 

munkához.  

A foglalkozás második részében a kérdőív kitöltése következett. A 17 db kérdésre 10 percet szántam. 

Gyorsítani akartam az egyéni munkát, viszont több tanuló szövegértési nehézségekbe ütközött. 

Folyamatosan járkáltam közöttük, és segítettem az értelmezésben annak, aki kérte. Erre nagy szükségük 

volt. A kérdőív elemzését frontálisan végeztük. Kifutottam az időből. A helyzetet úgy oldottam meg, 

hogy a tanulóktól az elmaradt rész önálló elemzését kértem a következő foglalkozásra (kiosztva 

egyénenként az értékelési dokumentumot). Kíváncsi voltam, hogy a célul kitűzött „érdeklődés 

felkeltése” elérte-e azt a szintet, hogy szabadidejükben önállóan dolgozzanak a kérdőív feldolgozatlan 

harmadával. (Tanulság: a kérdőívet át kell dolgoznom, az állításokat közérthetőbb stílusban, ismertebb 

szakkifejezésekkel kell megfogalmaznom. Mivel a kérdőív semmiféle teljességre nem törekszik, 

rövidíteni is kell – a feldolgozásnak inkább módszermegismertetési, mint tudásátadó szerepe van). 

A második foglalkozási egység elején szembesültem azzal, hogy a tanulók fele nem foglalkozott a 

feladattal. Elhatároztam előre, hogy a „félig tele pohár” elvet alkalmazom, és megdicsértem a szorgalmi 

munkát végzőket a többiek elmarasztalása nélkül. Kooperatív technikával kezdtük a foglalkozást. A 

„Találd meg a párod” módszer szinte minden helyzetben alkalmazható, ha egymáshoz rendeléseket kell 

elvégezni. Mivel a csoportnál magam is, más kollégáim is alkalmazzák a kooperatív technikákat, 

ezeknek a fontosabb szabályait előre egyezettük, így rövid instrukciók után is azonnal értették a 

szerepeket. A „fogalomgazdák” élvezték a nyakba akasztott viseletet – jó megoldásként igazolták vissza. 

Jó, hogy a definíciós kártyákat tovább darabolhatóra készítettem elő, így mindenki kapott feladatot. 

Amikor a fogalomkártyákat kiosztottam, néhányan méltatlankodtak, hogy a másiké „könnyebb”, miért 

azt adtam éppen neki? Tanulság: önálló választással kell kiadnom a feladatot (ahogy a tervezetben 

szerepel is!), a véletlent nem hibáztatják. Nagyon gyorsan összerendeződtek a párok. Ügyesen 

prezentáltak, folyamatosan dicsérhettem minden tanulót. Ez meghozta a kedvet a következő, 

nyugalmasabb szakaszra. Egyéni munka keretében kérdőív kitöltése következett, és nem is terveztem 

több feladatot erre a foglalkozásra. Azt tapasztaltam, hogy 10–15 percig elmélyülten dolgoztak, egy-két 

tanulót kellett biztatnom a munkára. Igyekeztem egységes ütemet elvárni, ezért a három lapra nyomtatott 

kérdőívet ütemezve osztottam ki. Így az előző óra időcsúszását el tudtam kerülni, hiszen nem egyénileg 
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értelmeztem a problémás kérdéseket, hanem lényegében együtthaladást generáltam azzal, hogy sorban 

minden kérdést röviden kommentáltam. Sikerült a foglalkozás végére megválaszolnunk valamennyi 

kérdést. Láthatóan ez a stílusú, kevésbé tudományoskodó megfogalmazású kérdőív barátságosabb 

munkaeszköznek bizonyult, és jobban is motiválta a tanulókat. Erre figyelnem kell más alkalommal is. 

Az utolsó foglalkozási egység elején a tanulási kérdőívek egyéni értékelése következett. Úgy véltem, 

hogy van időm a kiértékelés előtt előkészíteni a várható eredmények jelentőségét, és előbbre ugrottam a 

szükségesnél. A motiváltságot elértem ugyan néhány tanulónál, de ezzel további kérdéseket indukáltam 

bennük. Ha elkezdem megválaszolni ezeket, akkor már biztosan kifutunk az időből, ezért elvarrtam a 

szálakat. Nem is kellett volna megnyitni, ez így szakszerűtlen kezelése volt a helyzetnek. (A foglalkozás 

elején nem érdemes eltérni a tervtől, hiszen akkor azt semmi sem indokolta.) Kielemeztük az előző 

foglalkozáson kitöltött kérdőívet. Az útmutató alapján talán bonyolultnak látszó kiértékelést, 

(lényegében alapműveleteket) könnyedén elvégezték a tanulók, és elégedetten vették tudomásul, hogy 

kinek-kinek melyik tanulási stílus dominál.  

A színkártyás csoportképzés után (amelyek egyúttal szerepkártyák is voltak a csoportmunkához – 

„A”, „B”… stb) a feldolgozandó szövegek a témagazdákhoz, azaz a „szakértőkhöz” kerültek. Ez a 

kollégiumi csoport különösen játékos, mozgékony és kreatív, tehát a „szakértői mozaik” kooperatív 

módszer jól alkalmazható. Komoly munkazaj keletkezett a helycserék után. De mindenki dolgozott! Én 

voltam az időfelelős, és a tervezett időben leállítottam a munkát. Láttam, hogy csoportprezentációkra 

már nem jut idő, így ellenőrzésként minden csoportnak feltettem egy kérdést, és csoportos válaszokat 

kértem. Az együttműködés kiváló teljesítményt és eredményt hozott.  

Tanulói visszacsatolás 

Ezen tevékenykedtető három foglalkozási egység után három körkérdést írtam a táblára, és rövid 

egyéni véleményeket kértem válaszként szóban. Pörgött a csoport, csupa pozitív élményt jeleztek vissza. 

A végén komoly dicséretben részesítettem őket, nem kiemelve senkit. Az együttműködés együttes sikert 

hozott. 

A foglalkozások továbbfejlesztése 

A tapasztalatok alapján a foglalkozás továbbfejlesztése a következő területeken szükséges. Az 

időterveket át kell gondolni, a módszerek megfelelőnek bizonyultak a téma közvetítéséhez. Az eszközök 

közül a tanulási kérdőívet a fentiek alapján át kell dolgozni. Figyelnem kell a filctollakra, hogy legyenek 

„működőek” és sokszínűek. A szakértői mozaik alatt a munkazaj elnyomására zenei aláfestést érdemes 

alkalmaznom. És ha ilyen együttműködőek, akkor sokat kell őket dicsérni.  
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Tematikus foglalkozás: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

Csoportprofil 

Többiskolás foglalkozási csoport 

Kollégiumunkban a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (KNOAP) által előírt, a Nemzeti 

Alaptanterv által felsorolt 12 fejlesztési terület, illetve nevelési cél megvalósítását szolgáló 

foglalkozásokat a csoportvezetői foglalkozások keretein kívül, ún. tematikus csoportfoglalkozások 

keretében szervezzük meg. Technikai értelemben ez azt jelenti, hogy az adott fejlesztési területekhez 

kapcsolt foglalkozásokat nem a kollégiumi csoportvezető nevelőtanár, hanem ‒ képesítését, 

szaktantárgyát tekintve kompetens ‒ szaktanár tartja, továbbá a tanulókat évfolyamonként osztjuk be 

ezekre a foglalkozásokra. Ebből következően a tematikus csoportfoglalkozásokon nem teljes kollégiumi 

csoportok, hanem azonos évfolyamú, de iskolájukat és kollégiumi csoportjukat tekintve vegyes 

összetételű foglalkozási csoportok vesznek részt. 

A 11/a jelű kollégiumi foglalkozási csoport szervezése tehát kifejezetten a tematikus 

csoportfoglalkozások érdekében történt. Létszáma 21 fő, koedukált (közel azonos a fiúk és a lányok 

aránya). Tagjai döntően két (egy-egy fiú és leány) kollégiumi csoportból verbuválódtak, őket egy 

fiúcsoportból mindössze két tanuló egészíti ki. Mindannyian 11. évfolyamosok: tizenöten gimnáziumba, 

hatan szakközépiskolába járnak, a 21 diák összesen négy középiskola tanulója. Családi hátterüket, a 

szülők iskolázottságát tekintve vegyes az összkép: az intézményi átlagnál némileg, a teljes köznevelési 

intézményrendszerben tanulókénál jelentősen jobbnak ítélem. Foglalkozásvezető tanárként 

megállapításaimat a növendékek tanulmányi, családi vagy közösségi hátteréről a három érintett 

csoportvezető tanártól szerzett információkra és a foglalkozásokon, valamint az ügyeleti munka során 

tapasztaltakra alapozom. 

A tematikus csoportfoglalkozások sorozata a 11. évfolyam számára ‒ a KNOAP-nak megfelelően ‒ 

a tanév során 12 foglalkozást, 22 foglalkozási órát jelent. Intézményünkben ezt tíz (általában kettő, két 

alkalommal három foglalkozási órát magában foglaló) alkalomra koncentráljuk, a foglalkozásokat kilenc 

tanár tartja. A 11/a foglalkozási csoport a tanév során tíz alkalommal találkozik egymással, ami csak 

mérsékelten ad lehetőséget a csoportközösséggé válásra. Ennek ellenére jó terepe a kollégiumi csoporton 

kívüli, azon átívelő egyéni és közösségi kapcsolatépítésnek: alkalom arra, hogy a tanárok és a tanulók is 

jobban megismerjék egymást. Gyakorlati tapasztalat, hogy az alapprogrami foglalkozások konkrétan 

ebben a csoportban is színteret biztosítottak a fiatalok számára az egymással való kapcsolatfelvételre, a 

változatos társas interakciókra: érdeklődési körök, a foglalkozásokon zajló moderált viták során 

kialakult baráti közösségek egymásra találására. E vegyes csoport léte a tematikus csoportfoglalkozások 

fejlesztési és nevelési céljain túl megjelenő másodlagos cél megvalósulását; a kollégiumi közösségeket 

összetartó, identitásképző „szociális ragasztó” szerepének betöltését is szolgálja.  
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Tematikus terv  

A pedagógus neve:  

A pedagógus szakja: történelem−földrajz 

A kollégium neve: XY Tehetséggondozó Kollégium 

Műveltségi terület: Ember és társadalom 

Tantárgy / foglalkozás: Tematikus csoportfoglalkozás 

A tanulási-tanítási egység témája: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: A nemzeti identitás tudatosítása és elmélyítése, 

elfogadó és empatikus attitűd kialakítása más nemzetekkel kapcsolatban. Hazánk és a Kárpát-medence 

népei történelmi kapcsolatainak bemutatása. Elemző és kritikai gondolkodásra nevelés. 

A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei: a Kollégiumi 

nevelés országos alapprogramja (KNOAP) által meghatározott tematikus csoportfoglalkozások 

keretében, tömbösített formában megtartott foglalkozás, mely illeszkedik a Nemzeti Alaptanterv (NAT) 

„Fejlesztési területek – nevelési célok” fejezetének szabályozásához. A foglalkozást nem a 

csoportvezető tanár, hanem szaktanár tartja, így a foglalkozási csoport azonos évfolyamú, de (a 

kollégiumi csoportokéval nem azonos) vegyes tanulói összetételű. A NAT szerinti kiemelt fejlesztési 

feladat: tudatosítani a tanulókban, hogy saját hagyományaik, nemzeti értékeik megismerése, elsajátítása 

révén nyitottá válhatnak a velünk élő nemzetiségek, vallási közösségek, a szomszéd és rokon népek, 

valamint a világ többi népének kultúrája, az egyetemes értékek iránt is1. Az intézmény pedagógiai 

programjában megfogalmazott fejlesztési célkitűzések megvalósítása mellett cél az iskolai 

tanulmányokra való felkészítés, az érettségi vizsgára való felkészüléshez való hozzájárulás, az általános 

műveltség elmélyítése és a gazdagítás. 

Tantárgyi kapcsolatok: történelem, hon- és népismeret, földrajz, médiaismeret. 

Csoport: 11/a foglalkozási csoport. 

Felhasznált források: 110/2012. (VI. 4.) kormányrendelet a NAT kiadásáról, 59/2013. (VIII. 9.) 

EMMI-rendelet a KNOAP kiadásáról, az intézmény pedagógiai programja (2013), Koltay G. Trianon c. 

dokumentumfilmje (2004). 

Dátum: 

 

                                                 
1 NAT (110/2012 kr.) Műveltségi területek: II. 3. 4. Ember és társadalom, kiemelt fejlesztési feladatok. 
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F

o
g
la
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o
zá

s 

A téma 

foglalkozásokra 

bontása 

Didaktikai 

feladatok 

Fejlesztési 

területek 

(attitűdök, 

készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, 

szabályok stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 

Szemléltetés, 

eszközök 
Megjegyzések 

1. Állam és nemzet a 

Kárpát-

medencében a 

19−20. században 

Az egyéni, 

családi, 

közösségi, 

nemzeti, 

nemzetiségi 

identitástudat és 

történeti tudat 

kialakítása.2 

Rendszerezés és 

rögzítés 

Alakuljon ki 

bennük a 

közösséghez 

tartozás, a 

hazaszeretet 

érzése.3 

Nemzet, 

nemzetiség, 

etnikum, nemzeti 

kisebbség, 

nemzetkarakter, 

nemzeti 

sztereotípiák. 

Tanári előadás és 

megbeszélés. 

Kiscsoportos 

feladatlap-

megoldás, az 

eredmények 

elemzése. 

Falitérkép. 

Feladatlap. 

Az iskolai 

történelemtanítás 

többszempontú 

megközelítésben 

(az iskolában 

tanultak 

kiegészítése). 

2. Viszonyunk a 

magyar nemzet 

történelmi 

sorsfordulóihoz 

Politikai és 

társadalomtörténeti 

összefüggések 

feltárása. 

Rendszerszintű 

gondolkodás, 

empátia. Ok-

okozatiság, egyéni 

érvelés, 

vitakultúra. 

Dualizmus, első 

világháború, 

trianoni 

békediktátum. 

Filmelemzés előre 

megadott 

szempontok 

alapján. Vita. 

Dokumentumfilm-

részletek, 

feladatlap. 

Létezik-e 

„abszolút 

történelmi 

igazság”? 

 
 

 

                                                 
2 Uo. 
3 KNOAP (59/2013 EMMI-rendelet) a Nemzeti öntudat, hazafias nevelés témakörről. 
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Reflexió  

Kollégiumunkban a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja (KNOAP) által előírt, a Nemzeti 

Alaptanterv (NAT) által felsorolt 12 fejlesztési terület, ill. nevelési cél megvalósítását szolgáló 

foglalkozásokat a csoportvezetői foglalkozások keretein kívül, ún. tematikus csoportfoglalkozások 

keretében szervezzük meg. Technikai értelemben ez azt jelenti, hogy az adott fejlesztési területekhez 

kapcsolt foglalkozásokat nem a kollégiumi csoportvezető nevelőtanár, hanem ‒ képesítését, 

szaktantárgyát tekintve kompetens ‒ szaktanár tartja, továbbá a tanulókat évfolyamonként osztjuk be 

ezekre a foglalkozásokra. Ebből következően a tematikus csoportfoglalkozásokon nem teljes kollégiumi 

csoportok, hanem azonos évfolyamú, de iskolájukat és kollégiumi csoportjukat tekintve vegyes 

összetételű foglalkozási csoportok vesznek részt. 

Intézményünkben a tematikus tervezés sajátos, időbeli korlátját jelenti, hogy a NAT fejlesztési 

területeire, nevelési céljaira és a KNOAP-ra épülő tematikus csoportfoglalkozások ‒ 11. évfolyamon 12 

foglalkozási egység összesen 22 foglalkozása során ‒ a teljes tanév alatt hivatottak nevelési és fejlesztési 

céljaik elérésére. Ezáltal a „Nemzeti öntudat, hazafias nevelés” részterület ‒ alacsony éves foglalkozási 

óraszáma miatt ‒ teljes nevelési−fejlesztési szerepét csak 4−6 tanév alatt valósíthatja meg, továbbá egy 

évfolyamra szóló tematikus tervet csak rövid (kétfoglalkozásnyi) időkeretre írhatunk. 

Az intézmény ‒a KNOAP rendelkezéseit a helyi gyakorlatba ültető ‒ pedagógiai programja a 

„Nemzeti öntudat, hazafias nevelés” témakörre a kollégiumi nevelésben részt vevő 8−13. évfolyamos 

diákok számára hat tanév alatt 10, ezen belül a hagyományos (912. évfolyamos) középiskolás képzésre 

négy tanév alatt 7 foglalkozási órányi időt határoz meg. Ebből a 11. évfolyam számára kettő foglalkozási 

óra jut, amiből következően erre az évfolyamra két foglalkozást magában foglaló tematikus tervet 

készítettem. 

A tervezésnél figyelembe vettem a kollégiumi évfolyam tanulóinak eltérő szociokulturális hátterét és 

az általuk „képviselt” iskolatípusok sajátosságait. A kollégiumban csak elvétve akad szakiskolai 

képzésben részt vevő középiskolás, ez a 11. évfolyamra fokozottan igaz (egyetlen szakiskolás sincs 

köztük). A foglalkozási csoportokat ezen az évfolyamon gimnazisták és szakközépiskolások alkotják, 

ezért a tárgyalt témákat az ő igényeikhez, befogadóképességükhöz és előzetes ismereteikhez képest 

határoztam meg. A lehetőségekhez mérten figyelembe vettem, hogy a vegyes összetételű foglalkozási 

csoport tagjai között egyszerre képviselteti magát a középiskolák országos tanulmányi rangsorában 

évről-évre az első helyen szereplő gimnázium, a műszaki−informatikai profilú szakközépiskola, az 

egyházi fenntartású gimnázium és a külvárosi középiskola diáksága. 

A témaválasztásnál tudatosan törekedtem arra, hogy szakadjunk el a tankönyvi kötöttségektől, és 

oldott körülmények között tudjunk beszélgetni a magyar közéletet ‒ a történelmi, társadalmi folyamatok 

iránt érdeklődő értelmiséget, a politikai diskurzust, valamint a közbeszédet ‒ bizonyos mértékben ma is 

tematizáló kérdésekről: a magyar nemzet 19−20. századi, de jelenünkre is hatást gyakorló 

sorsfordulóiról. Ennek érdekében a következő pedagógiai célokat fogalmaztam meg a magam számára 

a tematikus terv elkészítésénél: 

 a tanulói érdeklődés fenntartását a téma iránt, melyet módszertani változatossággal kívántam 

elérni; 
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 kapcsolódást az iskolai ismeretanyaghoz, többletismeret-átadással kiegészítve; 

 a történelmi, társadalmi és politikai összefüggések új megvilágításba helyezését; 

 a tanulói tevékenységek előtérbe helyezését. 

 

A témakörhöz kapcsolódó két foglalkozás időkeretének szűkössége és a feldolgozandó két 

foglalkozási téma szoros összekapcsolódása indokolta, hogy azokat időben „tömbösítve” (dupla órában) 

tartsam. Erre a tematikus csoportfoglalkozások intézményi lebonyolítási rendje is lehetőséget biztosított, 

így megvalósítható volt a koncentráltabb ismeretátadás, és elkerülhettem azt az időveszteséget, amit egy 

esetleges külön időpontban tartás miatt a második foglalkozás elején az ismétlésre fordított percek 

okoztak volna. 

A feldolgozott témakör tanulásszervezési és az iskolai tanulmányokhoz illesztési sajátságos 

problémája, hogy a tárgyalt tananyag egy részét csak a következő, 12. évfolyam történelemóráin tanulják 

(illetve utoljára évekkel korábban, 8. osztályban hallottak róla iskolai keretek között). Emiatt 

elkerülhetetlen volt, hogy a foglalkozásokba rövidebb-hosszabb tanári előadások kerüljenek, melyeket 

tehetséggondozó és tanulássegítő munkánk során rendszerint kerülni igyekszünk. Jelentősége miatt nem 

lehetséges a téma megkerülése, kihagyása, de a 12. évfolyamra halasztása sem, mert ott a tematikus 

csoportfoglalkozási órakeretből a hazafias nevelésre mindössze egy foglalkozási óra jut (azt pedig 

célszerűbb a 21. századi, a magyarságot és a fiatalságot érintő problémák, pl. a kivándorlás kérdéskörére 

fenntartani). 

A tervezést összességében sikeresnek érzem, bár a konkrét megvalósítás során felmerülő 

óraszervezési és technikai problémákat orvosolni kell. A szervezés során ajánlott a jövőben ezt a 

témakört a tematikus csoportfoglalkozások sorában a tanév végéhez közelebb, a tavaszi időszakban 

elhelyezni, mert úgy időben is közvetlenebbül illeszkedik az iskolai tananyaghoz, vagyis a tantárgyi 

kapcsolódások jobban érvényesülnek. 
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Foglalkozási terv (Állam és nemzet a Kárpát-medencében a 19−20. 
században) 

A pedagógus neve:  

Műveltségi terület: Ember és társadalom 

Foglalkozás: Nemzeti öntudat, hazafias nevelés (tematikus csoportfoglalkozás) 

Csoport:11/a 

A foglalkozás témája: Állam és nemzet a Kárpát-medencében a 19−20. században 

A foglalkozás cél- és feladatrendszere: a nemzeti identitás tudatosítása és elmélyítése, elfogadó és 

empatikus attitűd kialakítása más nemzetekkel kapcsolatban. A tanulók tanári vezetéssel, de önálló 

gondolkodás és a nézetek ütköztetése által jussanak el annak felismeréséig, hogy a nemzetek 

történelmének és kultúrájának kölcsönös megismerése, egymás megértése a jövőbeni békés egymás 

mellett élés feltétele. 

A fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek (fogalmak, szabályok stb.) 

és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése: a tanulók sajátítsák el azokat az ismereteket, 

gyakorolják azokat az egyéni és közösségi tevékenységeket, amelyek megalapozzák az otthon, a 

lakóhely, a szülőföld, a haza és népei megismerését, megbecsülését.4 Alakuljon ki bennük a közösséghez 

tartozás, a hazaszeretet érzése, és az a felismerés, hogy szükség esetén Magyarország védelme minden 

állampolgár kötelessége.5 Ehhez kapcsolódva tájékozódjanak a környező népek történelméről és 

történelemszemléletéről. Legyenek tisztában a témához kapcsolódó fogalmak jelentésével és 

tartalmával: nemzet, nemzetiség, etnikum, nemzeti kisebbség, nemzetkarakter, nemzeti sztereotípiák. 

A foglalkozás didaktikai feladatai: tájékozódás térben és időben; az iskolában tanult ismeretek 

felfrissítése; a magyar állam és a Kárpát-medence népei történelmének összefonódása, a kapcsolódási 

pontok tudatosítása (különös tekintettel a 19. és a 20. századra); a közösségi, nemzeti és nemzetiségi 

identitástudat összefüggéseinek megvilágítása. 

Tantárgyi kapcsolatok: történelem, hon- és népismeret, földrajz, médiaismeret. 

Felhasznált források: Történelem III., A trianoni békekötés következményei (Stiefel falitérkép), 

saját szerkesztésű feladatlap.  

Dátum: 

 

 

 

 

                                                 
4 NAT (110/2012 kr.) Műveltségi területek: II. 3. 4. Ember és társadalom, kiemelt fejlesztési feladatok. 
5 Uo. és a KNOAP (59/2013 EMMI r.) a Nemzeti öntudat, hazafias nevelés témakörről. 
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Időkeret A foglalkozás menete 
Nevelési-oktatási stratégia 

Megjegyzések 
Módszerek Tanulói munkaformák Eszközök 

2’ 

5’ 

 

 

8’ 

 

5’ 

 

15’ 

 

 

 

10’ 

Adminisztráció, óraszervezés. 

Ráhangoló bevezetés. A 19. századi Magyarország 

általános társadalmi, gazdasági helyzete. A 

nemzetiségi kérdés. 

Fogalmak tisztázása: nemzet, nemzetiség, 

etnikum, nemzeti kisebbség. Mitől nemzet a 

nemzet? 

Részösszefoglalás: a kiscsoportos feladatmegoldás 

ellenőrzése. 

Nemzetkarakter és nemzeti sztereotípiák. Mit 

tudunk és hogyan gondolkodunk a Kárpát-

medence népeiről? Sztereotípiavizsgálat. 

 

 

Összefoglalás: a feladatlap eredményeinek 

megbeszélése, értelmezése és elemzése. Mi a 

sztereotípia? Hogyan jelennek meg a régió népei 

egymás tudatában? Történelmi magyarázatok 

keresése (kölcsönös sérelmek stb.). 

 

Tanári előadás, 

frontális 

osztálymunka. 

Kiscsoportos 

feladatmegoldás. 

 

 

 

Egyéni vagy 

kiscsoportos 

feladatmegoldás. 

 

 

Moderált vita. 

 

Meglévő ismeretek 

felfrissítése, válaszok 

tanári kérdésekre. 

Háromfős csoportokban 

párosítják a fogalmakat és 

meghatározásaikat. 

 

 

Táblázatformátumú 

feladatlapon 10-10 pozitív 

és negatív töltetű 

tulajdonságot társítanak 

népnevekhez. 

 

Önellenőrzés, 

hasonlóságok és 

különbözőségek, 

magyarázatok keresése. 

 

Falitábla, 

falitérkép. 

 

Fogalomkártyák 

(fogalmak és 

definícióik). 

 

 

Feladatlap. 

 

 

 

 

Falitábla. 

 

Általános iskolai 

ismeretek felidézése. 

 

Előre elkészítendő 

kártyák. 

 

 

 

A feladat céljáról 

(sztereotípiavizsgálat) 

a tanulók csak utólag 

kapnak tájékoztatást. 
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Reflexió  

A pedagógiai helyzet 

Az „Állam és nemzet a Kárpát-medencében a 19−20. században” témacímet viselő foglalkozást a 

11/a kollégiumi foglalkozási csoportnak tartottam. A csoport koedukált, összetétele a tanulók családi 

hátterét, iskoláit és kollégiumi csoporthoz tartozását tekintve is vegyes. Több mint kétharmaduk 

gimnazista, jelentős részük jó nevű középiskola tanulója, ám nem kifejezetten humán érdeklődésűek 

(leginkább természettudományos, matematika tagozatos vagy általános tantervű osztályba járnak, reál 

és műszaki pályára készülnek). Jelentősen leterheltek: jellemzően heti 36-37 (a tagozatosoknál 38-40) 

iskolai tanóra után a Kollégiumi nevelés országos alapprogramja heti 13 kollégiumi tanulással vagy 

tanulássegítő foglalkozással lekötött órát ír elő számukra. Ennek következtében a számukra kötelező 

tematikus csoportfoglalkozásokon való részvétel nem vált ki körükben különösebb lelkesedést, ám 

tanuláshoz való viszonyuknak, az új ismeret befogadására irányuló pozitív attitűdjüknek köszönhetően 

a téma iránti motivációjuk felkelthető volt. 

 

Tanári motivációk 

A feldolgozandó témakör számos olyan fogalom megértését és elkülönítését megkívánta, amelyeket 

még a viszonylag tájékozott középiskolások is kevernek (nemzet, nemzetiség, nemzeti kisebbség stb.). 

Ezek megvilágítása érdekében példákkal illusztrált tanári előadást, magyarázatot (falitáblával és -

térképpel) és a tanulói kiscsoportos feladatmegoldás módszerét (fogalomkártyák) is alkalmaztam. A 

tanulói munkacsoportok szervezésénél szándékosan megbontottam a ‒ kollégiumi csoportok, iskolák, 

lakószobák vagy baráti kapcsolatok mentén kialakult ‒ kisközösségeket: az iskolából és a „von Haus 

aus” hozott eltérő ismeretháttér kiegyenlítése végett vegyes csapatokat hoztunk létre. 

A témaválasztással a foglalkozási tervben megfogalmazottakon túli célom az volt, hogy 

szembesítsem a fiatalokat a politikai földrajzi nagyrégió népeihez köthető, saját (pozitív és negatív) 

sztereotípiáikkal. Ezért a témához kapcsolódó tanulói feladatlap hangsúlyos része egy (nem csak közép-

európai) népneveket és különböző (10-10 pozitív és negatív jelentéstartalmú) tulajdonságokat tartalmazó 

táblázat. E táblázatban a jellemzőnek vélt tulajdonságokat kellett népnevekhez kapcsolni. A feladat előtt 

annak céljáról nem lett volna célszerű a tanulók tájékoztatása (így azt ekkor még mellőztem is), hiszen 

a kapott eredményeket ez az információ torzíthatta volna. A táblázat eredményeit az idő szűkössége 

miatt helyben, „önellenőrzéssel” dolgoztuk fel: azonosságokat, különbözőségeket és az ezeket 

magyarázó törvényszerűségeket kerestük. A magyarázatok megfogalmazásánál számítottam a diákok 

aktivitására, igyekeztem építő vitát generálni. 

 

Tanulói visszacsatolás 

A bevezető, ismeretfelfrissítő kérdéseknél kissé akadozóan kezdődött a „közös munka” (ez a rész 

túlzottan hasonlított egy hagyományos iskolai órához). A fogalmak tisztázása és elkülönítése végett 

szervezett fogalomkártyás, kiscsoportos feladatot már lelkesebben fogadták, sőt az ellen sem tiltakoztak, 

hogy hagyományos (iskolákra, kollégiumi csoportra épülő) közösségeiket megbontottam. A 
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sztereotípiavizsgálat táblázatán kifejezetten lelkesen dolgoztak, bár a háromfős csoportok némelyikénél 

előfordult, hogy egy-egy diák inaktivitásba süllyedt. A nagy többség azonban átéléssel (kissé hangosan 

is) vitatta a feladatot. Az eredmények feldolgozásánál mindenki felélénkült, különösen annál a 

szakasznál, amikor személyes élmények felidézésével próbáltuk meg ellenpontozni a kárpát-medencei 

népekhez köthető negatív képzettársításokat. (Sokak számára a reveláció erejével hatott, hogy a 

környező nemzetek nem túl számos, bármelyikünk által személyesen ismert tagja közül egyetlen egyhez 

sem kötünk olyan negatív tulajdonságot, amit nemzettársaihoz esetleg igen). A kibontakozó, tanulságos 

vita a diákok bevonásának sikerességét mutatta: az időkeret túllépésére kellett figyelnem. A foglalkozást 

a tanulók az előzetesen vártnál lelkesebben fogadták és aktívabban vettek részt rajta, de belátható, hogy 

más, kevésbé jó iskolai és családi háttérrel rendelkező tanulókból álló csoportoknál ugyanilyen mérvű 

megerősítő tanulói visszacsatolás nem valószínű. 

 

Fejlődési lehetőségek, értékelés 

A foglalkozás megvalósulása sikeres volt, a kitűzött célokat teljesítette. Ennek ellenére e foglalkozás 

tapasztalataiból okulva más, kevésbé motivált csoportok hasonló foglalkozásain az alábbi 

változtatásokat tervezem: 

 az iskolai környezetet idéző kötöttségek oldására, a tanulói aktivitás növelésére a tanterem 

(padok, székek) átrendezését; 

 a háromfős munkacsoportok esetleg kétszereplősre csökkentését; 

 a rendelkezésre álló időkeret függvényében is a tanulói szakértői mozaikmódszer alkalmazását. 
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Tehetséggondozó szakköri csoport (matematika) 

Csoportprofil  

Kollégiumunk, alaptevékenységét tekintve, pedagógiai és szociális funkciójú nevelési-oktatási 

intézmény, mely igyekszik a család távollétében biztonságot, jó nevelést, a tanulmányokhoz teljes körű 

támogatást, a tanuláshoz megfelelő és nyugodt körülményeket biztosítani. 

A szóban forgó csoport, melyről a jelen elemzés szól, 11. évfolyamos diákok csoportja. Mivel a 

csoport előkészítő évfolyammal kezdett, ez a negyedik évük intézményünkben. A csoport részt vesz az 

Arany János Tehetséggondozó Programban (AJTP) is. 

Az AJTP-ban tanuló diákok esetében a tehetséggondozás szorosan összetartozik a 

hátránykompenzációval, a személyiségformálással, a motivációs bázis, a kreativitás fejlesztésével is. A 

szakkör tartalmát a Kollégiumi Nevelés Országos Alapprogramjának (KNOAP) 4. sz. melléklete írja le.  

A matematika tehetséggondozó szakkör tananyagát a szakkörvezető állítja össze (évi 36 vagy 72 

órában mérve, figyelembe véve a NAT kerettantervet), nem szempont, hogy az iskolában hol tartanak a 

gyerekek. Mivel ez a tanulási forma nem a napról napra való iskolai felkészülést támogatja – ez a 

korrepetálás, az egyéni foglalkozás, a felzárkóztatás feladata –, a szakkör önálló tematikaként megjelenő 

kollégiumi foglalkozást jelent. 

A fent említett csoportra vonatkozó matematika tehetséggondozó szakkör éves óraszáma 36 óra. 

A tehetséggondozó szakkör célja:  

 segítséget nyújtani az iskolai tananyag megértésében, elsajátításában; 

 az ismereteknek a kötelező tananyagon túllépő kiszélesítése, elmélyítése; 

 a továbbtanuláshoz szükséges, felvételi követelményeknek megfelelő többlettudás 

megszerzése. 

 

A szakköri oktatás az iskolai viszonyokhoz képest sokkal kisebb létszámú diákot foglalkoztat, ezért 

több lehetőség van a differenciálásra, a tudást növelő, a kulcskompetenciákat fejlesztő eljárások, 

módszerek bővebb és hatékonyabb alkalmazására. 

 

A csoport diákjai az előírt felvételi eljárás után (írásbeli vizsgák, felvételi beszélgetés, pszichológiai 

teszt), azt sikeresen teljesítve 2011 óta intézményünk tanulói. Matematikából a tanulók - egy mérés és 

az azt követő besorolás alapján – tehetséggondozó, illetve felzárkóztató csoportban kezdik meg a 

munkát. A két csoport között az elsajátított tudás, teljesítmény alapján félévente átjárás történhet. 

A jelenlegi csoport létszáma öt fő (négy fiú és egy lány).  

A csoport tagjai nagyon különböző szociokulturális háttérrel rendelkeznek, különböző szociális és 

anyagi körülmények közül érkeztek.  



Útmutató a pedagógusok minősítési rendszerében a Pedagógus 

I. és Pedagógus II. fokozatba lépéshez      

Kollégiumi nevelés 

 

Az emberi erőforrások minisztere által ……….-én elfogadott általános tájékoztató anyag 2017. évi minősítési eljárásoktól hatályos 

változata. 

 

 

48 

A diákok az ország különböző hátrányos helyzetű kistelepüléseiről érkeztek. A szülők iskolai 

végzettségüket tekintve legfeljebb általános iskolát végzett emberek. A csoport diákjainak többségénél 

csak egy gondviselőt találunk, illetve két gondviselő megléte esetén is csak egy eltartó gondoskodik a 

család megélhetéséről. 

Mivel a csoport tagjai negyedik éve, hogy intézményünkben ugyanazon kollégiumi csoport, az 

iskolában ugyanazon osztályközösség tagjai, ennek eredménye egy jól kiforrott, összetartó közösség. A 

csoportkohézió munkamoráljukban is megmutatkozik, melynek egyik következménye, hogy a 

csoportmunka módszereit a közösségükben eredményesen tudom használni, és ők örömmel, kedvvel 

vesznek részt az ilyen jellegű munkában. 

A négy év alatt a csoport tagjai között kialakult egy aránylag egységes értékrendre, egymás kölcsönös 

elfogadására épülő közösségi szellem. Közülük két fiú aktívan részt vesz a diákönkormányzat 

munkájában, ahol valamilyen részterületen vezetői szerepet is betöltenek. Mindezek mellett a tavalyi 

tanévben mind a négy fiú csoportvezetői és/vagy igazgatói dicséretben részesült a kollégium 

közösségéért vállalt munkájáért. 

A csoport egyetlen lány tagja az idei tanévben érkezett intézményünkbe, és visszahúzódó természete 

ellenére gyorsan megtalálta helyét a csoportban: alkalmazkodott, igazodott a kialakult értékrendhez, 

amelyben már nem jellemzőek a szélsőségek (eltűnt a centrum és a periféria közötti szakadék). 

A tanulók otthoni lakhatási körülményeit a kollégium által biztosított feltételekkel, lehetőségekkel 

összehasonlítva a diákoknak nagyságrendekkel jobb minőséget biztosítanak itt. Ez az elmúlt négy év 

során tudatosult bennük is, amit ők megfelelőképpen értékelnek, igyekeznek ezzel a lehetőséggel élni: 

ez a szakköri órákon tanúsított munkamoráljukban is megfigyelhető. 

A csoport tagjait matematikai képességeik, a megszerzett tárgyi tudásuk alapján tehetségesnek vagy 

jó képességűnek ítélem. Kiemelt célomnak és feladatomnak tartom, hogy a bennük rejlő és fejlődésüket 

biztosító tartalékot (képességet, szorgalmat, munkakedvet, tudásvágyat) a hátralévő másfél évben - 

matematikából, önismeretből és önértékelésből egyaránt - a lehető leghatékonyabban mozgósítsam, 

felszínre hozzam.  
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Tematikus terv  

A pedagógus neve: 

A pedagógus szakja: matematika–fizika 

A kollégium neve: Tehetséggondozó Kollégium 

Műveltségi terület: matematika 

Tantárgy: matematika 

Osztály:11. évfolyam, heti óraszám: 1óra/hét 

A tanulási-tanítás egység témája: A logaritmus fogalma, a logaritmus azonosságai, 

logaritmusfüggvény. 

 

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere: 

Fontos kiemelni, hogy az iskolában a logaritmus-témakör oktatásának elsajátítása megtörtént, ezért 

a diákok már rendelkeznek alapvető ismeretekkel és gyakorlattal, melyet a szakköri foglalkozáson 

figyelembe kell vennie a tanárnak a téma kiválasztásakor. 

A foglakozás a középszintű érettségire való felkészülést segíti, ezért fontos célnak tekintem, hogy: 

 A tanulók ismerjék a tananyaggal kapcsolatos fogalmakat, ezeket tudják felidézni. 

 Tudják definiálni és használni a feladatok megoldásában a logaritmus fogalmát.  

 Tudják értelmezni a logaritmus azonosságainak összefüggéseit és ezeket saját szavaikkal is meg 

tudjanak fogalmazni.  

 Lássák meg a problémákat, próbálkozzanak ezek megoldásával. Használják a matematikai 

jeleket, szimbólumokat. 

 Tudjanak megfogalmazni fizikai, kémiai, biológiai törvényszerűségeket. 

 Lássák meg a problémákat, próbálkozzanak ezek megoldásával. Használják a matematikai 

jeleket, szimbólumokat. 

 Ismerjék a logaritmusfüggvény definícióját. 

 Tudják szemléletesen értelmezni az inverz függvényt és a függvény transzformációk lépéseit. 

 Tudjanak értéktáblázat és képlet alapján függvényt ábrázolni és jellemezni (értékkészlet, zérus 

hely, növekedés, fogyás, szélsőérték, paritás szempontjából). 

 Tudjanak matematikai modelleket értelmezni, készíteni, vizsgálni.  

Fontos cél és feladat a matematika iránti érdeklődés, a motiváció kialakítása, megerősítése, 

fenntartása. 

Az aktív részvétel a szakköri munkában fejleszti a problémamegoldó gondolkodást.  

Fontos az együttműködés kialakítása, megerősítése, fejlesztése úgy velem, mint diáktársaikkal, 

hiszen ez által fejlődik a közös munkára való képességük is. A tanulók tudjanak pontosan, precízen, 

esztétikusan, öntevékenyen, saját terveik szerint alkotni az adott feltételeknek megfelelően. 
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A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei:  

Az ismeretanyag elsajátításának fontos előzménye a 9. osztályban már tanult hatványozás, a 

hatványozás azonosságainak alkalmazása a pozitív alap és racionális kitevő esetén. Fontos, hogy 

ismerjék a függvényekről tanult tulajdonságokat, valamint tudjanak folyamatokat elemezni a 

függvényelemzés módszerével. Tízedik osztályban kiemelt szerepet kapott a négyzetgyök fogalmának 

elsajátítása, a négyzetgyök fogalmának általánosítása, az n-edik gyök. 

Ebben a tanévben külön tanulási egységen belül szerepet kap az exponenciális és logaritmus 

egyenletek, egyenlőtlenségek és egyenletrendszerek megoldási folyamatának elsajátítása, melynek 

egyik alapvető feltétele a fenti fogalmak megismerése és elmélyítése. 

 

Tantárgyi kapcsolatok:  

Kommunikációs kompetenciák fejlesztése: szövegértés, interaktív feladatmegoldásnál érvelés. 

Természettudományos kompetenciák: fizikai, gazdaságtani, kémiai, földrajzi feladatok megértése és 

megoldása (például: zajszennyezés, Richter-skála, Kepler-törvények, kamatoskamat-számítás, a PH-

érték számítása, demográfiai mutatók, a Föld eltartó képességének elemzése, élelmezési válság, 

túltermelés, túlfogyasztás). 

 

Felhasznált források: 

11. (tankönyv),  

 Matematika feladatgyűjtemény I. 2001. Nemzeti Tankönyvkiadó. 

 Dömel András−Dr. Korányi Erzsébet−Dr. Marosvári Péter 2013. Matematika 11. Közel a 

mindennapokhoz. 

 

Dátum: október 
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Óra 
A téma 

órákra 

bontása 
Didaktikai feladatok 

Fejlesztési területek 

(attitűdök, készségek, 

képességek) 

Ismeretanyag 

(fogalmak, szabályok 

stb.) 

Módszerek, 

munkaformák 
Szemléltetés, 

eszközök 
Házi 

feladat 

Megjegy- 

zések 

1. A logaritmus 

fogalmának 

megismeré-

se. A 

logaritmus 

tulajdonsága

i 

A hatványozás 

átismétlése. 

A logaritmus történelmi 

hátterének 

megismertetése. 

Rávezető feladat.  

 

 

 

 

A definíció, illetve 

fogalmak 

megismertetése után 

bemutatom a tízes és az 

e-alapú logaritmust 

 

A logaritmus 

tulajdonságainak 

alkalmazásával feladok 

megoldása 

 

 

 

 

Szövegértés, a 

megfelelő adatok közti 

összefüggések 

felismerése 

 

Analitikus 

gondolkodás 

fejlesztése. 

Az együttműködési 

készség és a 

meggyőzőképesség 

fejlesztése. 

Problémamegoldó 

képesség fejlesztése, 

többféle ismeret 

együttes alkalmazása. 

Modell felismerése és 

jó alkalmazása. 

 

 

Stevin, Bürgi, Napier, 

Euler nevének és 

táblázatainak 

megemlítése 

A rávezető feladat 

segítségével 

megismertetem a 

logaritmus definícióját 

és tulajdonságait. 

Különböző alapú 

logaritmusok 

kiszámítása 

számológép 

segítségével, illetve 

különböző alap, kitevő 

és érték használata. 

 

Frontális 

 

Frontális, 

megbeszélés. 

 

Egyéni 

feladatmegoldás, 

illetve interaktív 

megbeszélés. 

 

 

Tanári 

magyarázat, 

pármunka a 

feladatoknál 

 

 

 

 

 

Csoportmunka, 

tanári magyarázat 

Tábla és kivetítő 

vászon, ppt 

 

Tábla vagy ppt. 

 

Feladatlap, tábla. 

 

 

 

 

Tábla vagy 

kivetítő 

vászon,ppt. 

 

 

 

 

 

Feladatlap 
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2. A logaritmus 

függvény 

 

 

Bevezetés: a fizikából, 

kémiából átvett néhány 

jelenség bemutatása 

 

Átvezetés: egy konkrét 

gyakorlati probléma 

teljes áttekintése.   

Egy adott alapú 

logaritmusfüggvény 

vizsgálata. 

(ismeretátadás) 

 

A bevezető feladat:   

f(x) = x2log  függvény 

ábrázolása, értékek 

felvételével. 

(ismeretátadás) 

Az inverz függvény 

megismertetése. 

(ismeretátadás) 

Feladatmegoldás: 

Logaritmus függvények 

ábrázolása 

 

 

 

Kognitív gondolkodás 

fejlesztése. 

A matematikai 

fogalmak és 

gyakorlatban 

megtalálható 

jelenségek közötti 

összefüggések 

felismerése. 

 

 

 

 

 

Problémamegoldó 

képesség fejlesztése, 

többféle ismeret 

együttes alkalmazása. 

Grafikon precíz 

szerkesztése. 

 

 

 

Együttműködési, 

döntési képesség 

Gyakorlati példákon 

keresztül bemutatni, 

hogy a természetben 

lejátszódó folyamatok, 

a fizikai és kémiai 

tulajdonságok 

jellemzése 

szempontjából 

nélkülözhetetlen a 

logaritmus fogalma: a 

Richter-skála 

beosztásának 

ismertetése, a PH-érték 

mérésének ismertetése, 

a hangosság (bell és 

decibell fogalmának 

ismertetése) 

Fontos, hogy ne csak 

az egyes 

logaritmusértékeket 

ismerjék, hanem lássák 

az összes pozitív 

számnak egy adott 

alapú logaritmusát. 

A logaritmus függvény 

tulajdonságai. 

A transzformációk 

megismerése 

Tanári 

magyarázat, 

megbeszélés 

 

 

 

Tanári 

magyarázat, 

megbeszélés. 

 

 

 

 

 

Párosmunka: 

kooperatív tanulás 

IBL (’inquiry-

based 

learning/teaching’) 

 

Tanári 

magyarázat, 

frontális. 

Csoportmunka, 

IBL. 

Tábla és 

vetítővászon, 

projektor, (ppt). 

 

 

 

 

 

Tábla és 

vetítővászon, 

projektor, (ppt). 

 

 

 

Feladatlap, majd 

a megoldás 

ellenőrzéséhez 

vetítővászon. 

Tábla, 

vetítővászon, 

projektor. 

Feladatlap, majd 

a megoldás 

ellenőrzéséhez 

vetítővászon, 

projektor. 
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3. A 

logaritmus-

azonosságok 

Bevezetés, ráhangolás, 

ismétlés. 

 

 

Az azonosságok 

megismertetése. 

(ismeretátadás) 

 

A logaritmus 

azonosságainak 

alkalmazása:  

feladatok megoldása 

 

 

 

 

Új fogalmak alkotása, 

a permanenciaelv 

alkalmazásának 

ismerete. 

A problémamegoldó 

képesség fejlesztése, 

többféle ismeret 

együttes alkalmazása. 

A régebben tanultak 

felidézése: 

hatványozás, 

gyökvonás 

ismeretbővítés 

 

Interaktív, 

megbeszélés. 

 

A tanári 

magyarázat 

frontális. 

 

 

Csoportmunka, 

Csoportmunka, 

IBL. 

 

 

Tábla 

 

 

 

 

 

 

Feladatlap, majd 

a megoldás 

ellenőrzéséhez 

vetítővászon, 

projektor. 
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Reflexió  

A logaritmus témakör a legtöbb diák szemében az egyik legnehezebb, legkevésbé érthető témakör. 

Tapasztalatom azt mutatja, hogy nehezen értelmezik a logaritmikus összefüggéseket, és még egy változó 

behozása csak tovább nehezíti számukra a megértést. A diákok többsége a témakör elkezdése előtt 

megijed az ismeretlen feladattól. Ráadásul a tananyag elsajátításánál folyamatosan keresik a logaritmus 

és ennek gyakorlatban felhasznált alkalmazásai közötti összefüggéseket, de ezt önállóan nem látják, nem 

találják.  

Ezek tudatában terveztem meg a megtartandó foglakozásaimat. 

Kiemelt célom volt, hogy az alapfogalmakat ismerjék, tudjanak alapfüggvényeket ábrázolni és 

jellemezni, és a középszintű érettségi követelményinek színvonalát tudják teljesíteni. Kognitív céljaim 

mellett affektív (a matematika tantárgy iránti érdeklődés, a motiváció kialakítása) és pszichomotoros (a 

feladatok egyértelmű, áttekinthető megoldása) célokat is megfogalmaztam magamnak. 

A foglakozás időpontjának tervezésénél figyelembe vettem, hogy az iskolában már megtanulták a 

témakörhöz tartozó alapismereteket. Így a foglakozásom alatt ezeket az ismereteket próbálom 

fokozatosan egy másik pedagógiai szemszögből megközelíteni, illetve a differenciás elvét úgy 

alkalmazni, hogy a szorgalmasabb, esetleg jobb képességű tanulók a már megszerzett tantárgyi 

ismereteket jobban elmélyítsék, illetve szélesítsék. 

A témakör bevezetésénél igyekeztem a természetben lejátszódó folyamatokat leírni úgy, hogy a 

fizikai és kémiai tulajdonságok jellemzése szempontjából nélkülözhetetlen legyen a logaritmus fogalma. 

Példák: a Richter-skála beosztásának ismertetése, a PH-érték mérésének ismertetése, a hangosság (bel 

és decibel fogalmának megismertetése). 

Ez láthatóan minden tanuló számára újdonságként hatott, és sikerült a várt hatást, kíváncsiságot, 

érdeklődést kiváltani a tanulókból. 

Tehát a bevezető megválasztása jónak bizonyult, és innen az átvezetés már könnyen ment (ne csak 

az egyes logaritmusértékeket ismerjük, hanem lássuk az összes pozitív számnak egy adott alapú 

logaritmusát). A f(x) = log2x függvény ábrázolását könnyen megoldották önállóan. 

A táblakép mellett párhuzamosan vagy csak külön használok kivetítőt. Ezt a tanulók is megszokták, 

már-már igénylik. A kivetítőn olvasható feladatmegoldások lehetőséget adnak a már megoldott 

feladatok gyorsabb és egyértelmű ellenőrzésére. Ennél a témakörnél az illusztráláshoz PowerPoint 

programot használtam, mely lehetővé teszi a függvények precíz, látványos ábrázolását. 

A foglakozáson a frontális és IBL-módszer (’inquiry-based learning/teaching) megfelelő arányú 

keverékét használtam, még akkor is, ha az „új ismeret-átadás” aránya jelentős volt ezen az órán. 

Az elsajátított elméleti tudás, ismeret alkalmazásaként feladatokat oldottak kiosztott feladatlapokon 

csoportmunka formájában. Ezt a módszert előszeretettel alkalmazom, és a csoport diákjai is örömmel 

fogadják. A feladatlap feladatainak megoldása az óra rugalmasságát is biztosítja azáltal, hogy annyi 

feladatot oldunk meg, amennyi az időnkbe belefér. 

A foglakozás tervezését, megvalósítását, hangulatát összességében sikeresnek érzem.
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1. Tanulmányi kirándulás (Arany János Tehetséggondozó 

Program) 

2. Projektterv 

Projekttervezet 

Projekt neve: Tematikus tanulmányi kirándulás (Kelet-Nógrád) 

Projekt ideje: 2014. év …………….. hó …………. nap 

Projektfelelős: XY csoportvezető tanár 

A projekt megvalósítói és résztvevői Költségek és eszközigény 

Résztvevők köre: 60 fő (mellékelt jelenléti ív szerint), 

az Arany János Tehetséggondozó Program tanulói és 

tanáraik. 

Kísérőtanár:6 fő (4 fő kollégiumi csoportvezető 

nevelőtanár, 2 fő iskolai osztályfőnök). 

Tanulók: 54 fő (megoszlás: négy kollégiumi 

csoportból 20 leány és 34 fiú) 

A projekt céljának rövid leírása: Ismerkedés Nógrád 

megye természeti és kulturális értékeivel. 

Tantárgyi kapcsolatok (történelem, földrajz, biológia 

stb.) bemutatása tanórán kívüli körülmények között. 

Feladatmegosztás: XY csoportvezető tanár 

(biológia−földrajz szakos): szervezési feladatok és a 

szaktárgyi előkészítés, B és C csoportvezető tanár 

(magyar nyelv és irodalom−történelem szakos): 

szaktárgyi előkészítés és lebonyolítás, C, D. és D, E. 

csoportvezető tanárok és az osztályfőnökök: 

csoportkísérés és -felügyelet. 

Tervezett összköltség (Ft): …………..Ft 

Tervezett költség/fő (Ft):…….. Ft 

Forrás: Arany János Tehetséggondozó 

Program (feladatfinanszírozás keretében). 

 

Szükséges eszközök: autóbusz (2), 

belépőjegyek, hideg étkezési csomag (54), 

térképek, fényképezőgép. 

 

Tervezett 

időtartam, 

ütemterv 

A projekt tartalma Megjegyzés 

7.00 

 

9.30 

 

 

 

13.00 

 

16.00 

 

Utazás autóbusszal (Bp.-Ipolytarnóc-

Hollókő-Tar-Bp.) 

Ipolytarnóc: Geológiai tanösvény 

bejárása vezetéssel 

 

 

Hollókő: vár és tájház megtekintése 

 

Tar: a sztúpa megtekintése 

 

….Ft/autóbusz 

 

… Ft/fő (kedvezményes belépőjegy) 

Tantárgyi kapcsolódások: földrajz, 

biológia (Magyarország földtörténete, 

paleontológia). 

… Ft/fő és … Ft/fő 

Tantárgyi kapcsolódások: történelem, hon- 

és népismeret. 
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18.00 Érkezés a kollégiumba Tantárgyi kapcsolódások: történelem 

(vallástörténet, kultúrkörök). 

A projektet jóváhagyom, a szervezést engedélyezem. 

Megbízott szervező: X. Y. csoportvezető tanár 

………., 201… …………… hó …..                           _____________________________ 

                                                                                                               [A. B.] 

                                                                                                      intézményvezető 

 

Reflexió  

Pedagógiai helyzet és témaválasztás. A kirándulás megtervezésekor több cél együttesen vezérelt: 

 A tehetséggondozó programban részt vevő tanulók tantárgyi tudásának elmélyítése tanórán 

kívüli keretek között (különös tekintettel arra, hogy a képzést adó partneriskola oktatási profilja 

műszaki-informatikai jellegű: a humán és természettudományos műveltség szélesítése, 

gazdagítása). 

 Évfolyamokon átívelő közösségépítés. 

 A programban partnerintézményként az egymástól független középiskola és kollégium 

működik együtt: a kirándulás jó alkalom a diákság számára is, hogy tanáraikkal tanórán kívüli 

helyzetben, projektben dolgozzon (továbbá az iskolai és kollégiumi pedagógusok is alkalmat 

kaptak a közös munkára, egymás nevelési módszereinek és attitűdjének gyakorlat közbeni 

megismerésére). 

 A kirándulás illeszkedik az Arany János Tehetséggondozó Program (AJTP) diákjainak helyben 

indított „tematikus kirándulások projekt” programsorozatához, melynek célja Közép-Európa, 

különösen a Kárpát-medence régióinak a magyarság történetéhez kapcsolódó komplex 

(természeti értékek, épített környezet, kultúra általi) megismerése. 

 

A tematikus tanulmányi kirándulás lebonyolításának elemzése. Az iskolai képzésben a 

reáltantárgyak dominanciája magától értetődő, ám az AJTP fő célja −a szociokulturális 

hátránykompenzáció mellett − a hátrányos helyzetű tanulók felsőoktatásba való bejuttatása, a 

versenyképes tudáshoz az alapok biztosítása mellett távlatilag az autonóm értelmiségi léthez 

nélkülözhetetlen humán műveltségelemek átadása, a gazdagítás. E „humán ellenpont” egyik 

elemeként indítványoztam a „tematikus tanulmányi kirándulások” projektsorozatát, melynek 

része volt a nógrádi projektnap. A projekt tervezési fázisában elkészítettem a teljes projekttervet 

(programokra és munkafázisokra lebontva), s azt a felelős vezetők, illetve a munkaközösség előtt 

is megvitattuk. Sor került a feladatok elosztására, a határidők kijelölésére. A pontos 

költségtervezést is feladatul kaptam. Az előkészítési fázisban árajánlatot kértem a 

közreműködésre alkalmas autóbuszos vállalkozásoktól, felvettem a kapcsolatot a fogadó 

intézményekkel (időpontok, belépőjegyek foglalása). Munkacsoportot alakítottunk a részt vevő 

kollégákkal: felkészítettük a diákokat (egyéni felkészülés, kiselőadások), összeállítottam a 

kapcsolódó feladatlapot. Közreműködtem az árajánlatkérést követő egyeztetésekben, az 
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engedélyeztetéshez, szerződéskötéshez szükséges döntés-előkészítésben. A projekt 

megvalósítási fázisában a kirándulás lebonyolítását szaktanárként, kísérőként és „tanári 

idegenvezetőként” is segítettem. Értékeltem a diákok kiselőadását és kiscsoportos 

gyűjtőmunkáját, feladatlap-kitöltését. Végül az ellenőrzési-értékelési fázisban a beadott 

feladatok és az elkészült fényképek feldolgozását, rendszerezését, archiválását végeztem el, amit 

eljuttattam az intézményi nyilvánossághoz (kollégiumi újság és honlap). 

 

 

Önértékelés. A tervezést és a megvalósítást összességében sikeresnek ítélem, mert az előzetesen 

kitűzött céloknak megfelelt. A tanulói aktivitás a részt vevő pedagógusok egységes véleménye 

szerint a tanórai keretek között tapasztalhatónál nagyobb volt, ám néhány − gyengébb tanulmányi 

eredményű − diák bevonása nem sikerült. A kirándulás közvetlen, jó hangulatban zajlott, tehát 

közösségépítő feladatát is betöltötte. A kiscsoportos munkaformát a jövőben ebben a pedagógiai 

helyzetben is gyakrabban és tudatosabban célszerű alkalmazni, miáltal a kevésbé érdeklődők 

bevonása is eredményesebb lehet. Gondot okozott a viszonylag nagy létszám miatt a teljes 

csoport mozgatása, az ebből adódó időveszteség, amely miatt a hollókői programot rövidíteni 

kellett. Szakmai és emberi szempontból is külön öröm volt látni, hogy több, tantermi 

szituációban „alulmotivált” diák lelkesen dolgozott a kijelölt feladatokon. A projektsorozatot 

folytatásra és bővítésre érdemesnek vélem, ám megfontolandó, hogy a hatékonyabb tanulói 

munkaszervezés érdekében kisebb (legfeljebb 30-40 fős) csoportok vegyenek részt egy időben 

ugyanazon a programon (ez logisztikailag nagyobb szervezést, a csoportok „forgatását” 

jelentheti). 

 


