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AZ 1. OSZTÁLYOS TANKÖNYVBŐL…

Hópelyhek szállingóztak. A kis Károly 
az udvarra szaladt. Gyönyörű fehér 
csillagokat pillantott meg a kabátján, 
amelyek pillanatok alatt semmivé 
váltak… Jégcsapok lógtak az ereszről. 
Vízcseppek gördültek végig rajtuk… A 
lábánál két kis cica egymással 
incselkedve hempergett a hóban… 



SZÖVEGÉRTÉS…

Hópelyhek …………….. A kis Károly az udvarra 
szaladt. Gyönyörű fehér csillagokat ………….. meg 
a kabátján, amelyek pillanatok alatt ……… ………. 
Jégcsapok lógtak az ………… . Vízcseppek ……….. 
végig rajtuk… A lábánál két kis cica egymással 
………….  ………….. a hóban. 



PROGRAM: EFOP-3.1.2-16-2016-00001

A pedagógusok módszertani felkészítése 
a végzettség nélküli iskolaelhagyás 
megelőzése érdekében





A TANÍTÁSI-TANULÁSI STRATÉGIÁHOZ KAPCSOLÓDÓ 

PEDAGÓGIAI TEVÉKENYSÉGEK

Redukcionista kontra komplex pedagógiai 
tevékenység

Ismeretközlő kontra problémafelvető oktatás







A TANÍTÁSI-TANULÁSI STRATÉGIA 

OKTATÁSSZERVEZÉSI MÓDSZEREI

A differenciálás koncepciója 

Egyénre szabott differenciálás 
– egyedül végzett munka
– rétegmunka
– teljesen egyénre szabott munka
– részben egyénre szabott munka

Párban folyó munka
– páros munka
– tanulópárok munkája

Csoportban végzett munka
– kooperatív munka, kooperatív tanulás, 
kollaboratív munka
– KIP



A CÉL

A tudásban heterogén 
tanulói csoportok fejlesztése 

A tanulói viselkedés pozitív 
befolyásolása

Az alulmotiváltság 
mérséklése

A kognitív, affektív, szociális 
képességek fejlesztése 

A tanulók közötti 
együttműködés elősegítése 



http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Standard_deviation_diagram.svg
http://hu.wikipedia.org/wiki/F%C3%A1jl:Standard_deviation_diagram.svg


CÉL: A TANULÓK EGYENLŐ STÁTUSZÚ 

RÉSZVÉTELÉNEK ELŐSEGÍTÉSE
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KOMPLEX INSTRUKCIÓS PROGRAM (KIP)



A PEDAGÓGUSOKKAL SZEMBEN TÁMASZTOTT 

KÖVETELMÉNYEK, A PEDAGÓGUS ÚJ SZEREPE

Ismeretek

Képességek

Attitűdök



A PEDAGÓGUS

– ismeretekkel rendelkezik a tanulók előzetes tudásáról, 
érdeklődéséről, státuszáról és személyközi kapcsolatairól;
– ismeretekkel rendelkezik a tudásban heterogén tanulói 
csoportok sikeres nevelésének-oktatásának stratégiájáról, 
módszereiről, eszközeiről;
– ismeretekkel rendelkezik a többféle képesség
felhasználásának lehetőségeiről, annak a tanulói 
státuszkezelő és a tanulás eredményességét segítő 
hatásáról.



A PEDAGÓGUS KÉPESSÉGEI

– Képes a motivációt, a differenciálást, a tanulói aktivitást 
biztosító, a tanulók gondolkodási, problémamegoldási és 
együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, 
szervezési formák kiválasztására, illetve megvalósítására. 
– Képes a hagyományos és az információkommunikációs 
technikákra épülő eszközök, digitális tananyagok hatékony, 
szakszerű alkalmazására. 
– Munkája során előtérbe helyezi a komplex pedagógiai 
tevékenységet, és képes mindezek által az egyéni és a csoportos 
tanulást támogató pedagógiai folyamatok tervezésére és 
kivitelezésére.
– Az ismeretközlő oktatással szemben hangsúlyosabb szerepet 
kap a problémaalapú oktatás.



A PEDAGÓGUS ATTITŰDJE

– Fontosnak tartja az osztálytermen belüli méltányosság
megteremtését.
– Fontosnak tartja az önszabályozó tanulás támogatásához 
szükséges tudás és képesség megszerzését.
– Fontosnak tartja a tanulók innovációs készségének
fejlesztését.
– A tanulók ismeretelsajátítása érdekében a tanítási órák 
egy részében a vezető, irányító szerepből szervező szerepbe
lép.
– Fontosnak tartja a tanulói önállóság támogatását.
– A kognitív képességek mellett fontosnak tartja a szociális 
viselkedés fejlesztését.



ÖSSZEGZÉS

A tanuló meglévő tudása – akár ismeri azt a 
pedagógus, akár nem – befolyásolja az 
ismeretelsajátítást.
• Ne azt akarjuk újra megtanítani a tanulóknak, 
amit már tudnak. 

•Keresni kell a számukra még fel nem dolgozott, 
új ismereteket.

•Építeni kell a tanulók meglévő ismereteit 
befolyásoló szociális hátérre.



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!
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