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„…híd a köznevelés valósága és a tudomány 

közt…” 

A KUTATÓTANÁRI TEVÉKENYSÉG DIMENZIÓI 





„Egyedül nem megy”… „kell egy csapat” 

EGYMÁSTÓL TANULHATJUK A LEGTÖBBET 

 

• Társas támogatás 
• pszichológiai erőforrásokat mobilizál, 

• a megterhelő feladatok szétoszthatóak, 

• anyagi vagy szakértői segítséget nyújthat. 

 

 • Hálózati vagy horizontális tanulás 
Bevált gyakorlatokat közvetít, és így segíti saját 

teljesítményünk javítását. 

 

• Hasznosulás/megosztás 
• szélesíti a tanárok pedagógiai és tanulás-módszertani 

repertoárját, 

• erősíti képességüket, hogy módszereiket a diákjaik 

igényeihez tudják igazítani, 

• növeli önbecsülésüket, önbizalmukat, 

• mélyíti az elhatározást az önképzés és fejlődés 

folytatására, 

• mindez kedvezően hat a tanulók tanulási folyamataira,   

motivációjára és tanulmányi eredményeire. 

  (MacGilchrist, B. – Myers, K.- Reed, J. (2004.) The 

Intelligent School. Thousand Oaks, CA: Sage.)    



Kezdetek, inspirációk 1. 

EXTENZÍV OLVASÁS: 
READER DEVELOPMENT FOR LITERATURE 

(BRITISH COUNCIL) 

 

• Előzmények  

Reading reputations: the 20th Oxford Conference 

on the teaching of literature 

 

 • Résztvevők 
35 középiskolai tanár 

 

• Módszerek 
Országismeret, dráma, interkulturális kompetenciák, 

kreatív írás 

 

• Hasznosulás/megosztás 
• olvasóköri foglalkozások,  

• záró rendezvény : bemutatók, a diákok munkáiból 

rendezett kiállítás, író-olvasó találkozó 

 
 



Kezdetek, inspirációk 2. 

IRODALMI EMLÉKHÁZAK RENESZÁNSZA 
(PETŐFI IRODALMI MÚZEUM) 

 

• Feladat 
A magyar irodalmi emlékházak megújítása: 

• szakmai felkészítő képzés, 

• a helyi körülményekre kidolgozott hasznosítás – 

látogatóbarát irodalmi emlékházak létrehozása. 

 

 • Résztvevők 
Tanárok, múzeumpedagógusok és más múzeumi 

szakemberek. 

 

• Módszerek 
Új kiállítási kommunikáció, múzeumpedagógiai programok 

kidolgozása. 

 

• Hasznosulás/megosztás 
• bekapcsolódás a lokális közösség mindennapjaiba, 

• együttműködés a közoktatással (olvasótábor, online 

felület: letölthető foglalkozások, múzeumpedagógiai 

füzetek). 

 



Kreatív írás 

A FOGALMAZÁS TANÍTÁSA MÁSKÉPP 
 

• Arról, hogy mi a kreatív fogalmazás 
 
Önkifejezés, forma- és stílusgazdagítás, a tanulói 

kreativitás fejlesztése. 

 

 • Miért? 
Segíteni az egyén személyiségének fejlődését, társadalmi 

megnyilvánulásainak hatékonyságát, fejleszteni 

önbizalmát és helyes önértékelését. 

 

• Hasznosulás/megosztás 
• egyszerre több tantárgy oktatásában is felhasználható, 

• nemcsak ismereteket közöl, de gondolkodni is tanít, 

megkönnyíti a tanulást,  

• aktivitásra serkent,  

• vonzóbbá teszi a diákok számára az írást, örömet és 

változatosságot jelent mind a tanár, mind a tanulók 

számára, 

• nemcsak intellektuális, de emocionális élményhez is 

juttatja a tanulókat. 

 



Az esszé 

„Bár az esszé mint önkifejezési tudatforma igen rég jelen van a 

világirodalomban, pontos műfaji meghatározása mindmáig 

nem ismeretes.” (Bélády M.- Rónay L. (1990.) A magyar irodalom 

története http://vmek.oszk.hu/02200/02227/html/03/1109.html ) 

 

• A vizsgálat tárgya 
Az esszéírás tanításának műfaji (tartalmi, szerkezeti és 

stiláris) követelményei és tanításának módszerei. 

 

 • Okok 
Az árnyalt, hatásos és hatékony önkifejezés és az önálló, 

egyéni életben használható idegennyelv-tudás 

elképzelhetetlen a kifejező írásbeli közlés képességének 

elsajátítása nélkül.  

 

 • Célok 
A jelenlegi gyakorlat és az elvárások feltárása, a 

tanulságok leszűrése. 

 

• Hasznosulás/megosztás 
Egy jól működő, komplex íráskészség fejlesztő képzés 

kidolgozása a középiskolás tanterv részeként, mely 

egyesíti az eddig külön létező szegmenseket. 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


