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Kedves Kolléganő! Kedves Kolléga!

Remélem, nem veszed tolakodásnak, hogy e segédanyag megírásakor a tegező formát választottam. 

Ennek oka, hogy én is pedagógus, magyar szakos tanár vagyok. Talán az is megtörténhetett az elmúlt 

évek során, hogy személyesen is találkoztunk valamelyik pedagógiai rendezvényen, tanfolyamon. 

Az elmúlt évek során – látván és tapasztalván a sok-sok bizonytalanságot, kételyt az oktatás egé-

szére vonatkozóan –, úgy gondoltam, egy módszertani segédanyag megírásával és közreadásával 

segítséget nyújthatok a kollégáknak. 

A kompetenciaalapú oktatás létjogosultságát senki sem vitatja. Továbbra is egyik kulcskérdése a 

magyar oktatásnak a tanulók szövegértő és szövegalkotó képességének fejlesztése. Emellett rendkívül 

fontos, hogy tanítványaink ismereteket, de legfőképp gyakorlatot szerezzenek olyan fontos kérdések-

ben is, mint az etikett, az életpálya-építés vagy a gazdasági élet egyes mindennapi kérdései. E témák 

feldolgozásában kíván segítséget nyújtani ez a kiadvány.

Célom továbbá az is, hogy lerövidítsem a tanórára való felkészülésed idejét. A tanítási folyamat egy-

egy óráját ugyanis egyre körültekintőbben kell megszerveznünk, hogy azoknak tanítványaink valóban 

aktív szereplői legyenek.

Fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy sem a kommunikáció, az etikett vagy a gazdasági ismeretek 

tanulása, sem az életpálya-építés nem zárul le az általános iskolai szakasz végén. Ezeket a tudásokat, 

képességeket tovább kell fejlesztenünk a magasabb iskolai fokozatokon is. Ugyanakkor ezzel párhu-

zamosan olyan, a mindennapokban is használható tudásanyagot kell biztosítanunk, amely az életre 

készíti fel a tanulókat, gondoljunk itt akár az illemtani, viselkedésbeli, emberi normák közvetítésére is. 

Meggyőződésem, hogy mindez nem csak a magyar szakos pedagógusok feladata. Ezen képességek 

fejlesztése minden szaktanárnak szívügyének kell(ene) lennie.

Biztosan te is tapasztalod, hogy a mai gyerekek másfajta környezetben nőnek fel, mint mi, másfé-

le hatások érik őket. Nehezen tudjuk felvenni a versenyt a média, az internet egyre fokozódó térhó-

dításával. Technikailag és fi zikailag is kivitelezhetetlen, hogy egy tanítási órán hat másodpercenként 

új hatások érjék a tanítványainkat, de törekednünk kell arra, hogy minél hatékonyabb, változatosabb 

módszereket és munkaformákat alkalmazzunk, sőt egyre inkább építsünk az infokommunikáció adta 

lehetőségekre.

E módszerek értő és hatékony alkalmazásában is sokat segíthet a tankönyv feladatainak, valamint a 

tanári kézikönyv következő oldalainak elolvasása, tanulmányozása.

Ha megértjük a kompetenciaalapú oktatás lényegét, és jól tudjuk megvalósítani a célkitűzéseit, so-

kat segíthetünk tanítványainknak abban, hogy sikeres és boldog felnőttekké váljanak.

Ehhez a munkához kívánok neked sok sikert, kitartást és jó egészséget!

Budapest, 2012

      A szerzők
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A kompetenciaalapú oktatás 

A kompetencia 

Az élet fennmaradása szempontjából a legfontosabb emberi tulajdonságunk a kompetencia, ami 

része a személyiségünknek. A kompetencia valamely tevékenységforma végrehajtásának pszi-

chés feltétele. A kompetenciaalapú oktatás megvalósítása ma olyan cél, amely alapvetően átala-

kítja az iskoláról, a tanításról és tanulásról vallott nézeteinket.

A szakirodalomban a kompetencia többféle meghatározásával találkozunk, de valamennyi kö-

zös vonása a cselekvőképesség hangsúlyozása, vagyis a kompetencia az a képességünk, hogy 

a megszerzett tudásunkat – ismereteinket, készségeinket és attitűdbeli jellemzőinket – sikeres 

problémamegoldó cselekvéssé alakítsuk. 

A nevelés, oktatás és képzés során először a szakképzéssel foglalkozók kezdték használni 

a kompetencia kifejezést. Ennek az az egyszerű oka, hogy a szakmai életben nem sokat ér az a 

tudás, amely nem képes minőségi és sikeres munkavégzésben megnyilvánulni. Nem elég elsajátí-

tani a szakmai ismereteket, megtanulni a „tananyagot”, felmondani a leckét, hanem azt alkalmazni 

is tudni kell. A kompetens ember nem ezt vagy azt képes megtenni, azaz nemcsak a cselekvések 

egy betanult algoritmusát képes elvégezni, hanem alkotó módon a cselekvések végtelen sorá-

nak megvalósításához szükséges képességekkel rendelkezik, sőt felelősséget érez a saját cselek-

véseiért. Ugyanakkor igyekszik helyzetbe hozni magát. A passzív embernek kevés esélye van az 

önmegvalósításra, az életben való érvényesülésre, tehát a kompetens ember egyben cselekvő 

embert is jelent. A kompetenciaalapú oktatás egyik fontos célja, hogy tanítványaink segítségünk-

kel, de önálló akaratukból váljanak cselekvő emberekké. 

A kompetenciáknak két alapvető csoportját különböztetjük meg: az ösztönző (reguláló) kom-

petenciákat, amelyek  elsősorban motivációs természetűek, és fejlesztésük a nevelésen keresztül 

valósul meg; valamint a szervező, végrehajtó (kognitív) kompetenciákat, amelyek ismereteket, jár-

tasságokat, készségeket, képességeket foglalnak magukba. Ez utóbbiak fejlesztése az oktatás és 

képzés keretein belül valósul meg. 

Sajnos mintha napjainkban is kevesebb szó esne a nevelés fontosságáról, és ha néha-néha 

beszélünk is róla a tanítás-tanulás folyamatában, még mindig az oktatásé és a képzésé a vezető 

szerep. Pedig nagyon fontos, hogy a tanulókat motiválttá tegyük egy cselekvés végrehajtásában. 

A legkönnyebben ezt úgy érhetjük el, ha a gyerek meglévő szükségleteit – játék, mozgás, válto-

zatosság, eredményesség – bekapcsoljuk a tevékenységbe. Külön ki kell hangsúlyozni az ered-

ményességhez kapcsolódó sikervisszajelzés, egyáltalán a visszajelzés fontosságát. Minden ember 

– gyermek és felnőtt egyaránt – igényli, hogy környezete értékelje a munkáját. Így lehet fokozni 

valamennyiünk szellemi aktivitását is.
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A kulcskompetencia

A kulcskompetencia az ismeretek, készségek és attitűdök (szellemi beállítottság, magatartásfor-

mák) többfunkciós egysége, amely ahhoz szükséges, hogy az ember kiteljesíthesse személyiségét, 

képes legyen beilleszkedni a társadalomba, és foglalkoztatható legyen. A kulcskompetenciákat 

minden tanulónak a kötelező oktatás és képzés ideje alatt kell elsajátítania. Ezeknek a kulcskom-

petenciáknak megléte elengedhetetlen feltétele az élethosszig tartó tanulásnak. 

A tudás alapú társadalomban a következő kulcskompetenciák nélkülözhetetlenek:

1. Anyanyelvi kommunikáció

2. Idegen nyelvi kommunikáció

3. Matematikai kompetencia

4. Alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén

5. Digitális kompetencia

6. A hatékony, önálló tanulás

7. Szociális és állampolgári kompetencia

8. Kezdeményező és vállalkozói kompetencia

9. Esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség

Az anyanyelvi kompetencia kiemelése tőlünk származik. Ennek oka az, hogy minden kompe-

tencia elsajátításának, fejlesztésének alapját az anyanyelvi kommunikáció teremti meg.

Az anyanyelvi kommunikáció mint kulcskompetencia

Az anyanyelvi kommunikáció magában foglalja a fogalmak, gondolatok, érzések, tények, véle-

mények kifejezését és értelmezését szóban és írásban egyaránt (hallott és olvasott szöveg értése, 

szövegalkotás), valamint a helyes és kreatív nyelvhasználatot a társadalmi és kulturális tevékeny-

ségek során, az oktatásban és képzésben, a munkában, a családi életben és a szabadidős tevé-

kenységekben. 

Az anyanyelvi kommunikáció az anyanyelv elsajátításának eredménye, amely természeténél 

fogva kapcsolódik az egyén kognitív (megismerő) képességének fejlődéséhez. Az anyanyelvi 

kommunikáció feltétele a megfelelő szókincs, valamint a nyelvtani szabályok és az egyes nyelvi 

funkciók ismerete. Ez a tudásanyag felöleli a szóbeli kapcsolattartás fő típusainak, az irodalmi és 

nem irodalmi szövegek egész sorának, a különféle nyelvi stílusok fő sajátosságainak, valamint a 

nyelv és a kommunikáció változásainak ismeretét különféle helyzetekben.

Az egyén rendelkezik azzal a képességgel, hogy különféle kommunikációs helyzetekben, szó-

ban és írásban kommunikálni tud, kommunikációját fi gyelemmel kíséri, és a helyzeteknek megfe-

lelően alakítja. Képes megkülönböztetni és felhasználni különféle típusú szövegeket, megkeresni, 

összegyűjteni és feldolgozni információkat, képes különböző segédeszközöket használni, saját 

szóbeli és írásbeli érveit a helyzetnek megfelelő módon meggyőzően megfogalmazni és kifejezni.

A pozitív attitűd magában foglalja a kritikus és építő jellegű párbeszédre való törekvést, az 

esztétikai minőség tiszteletét és mások megismerésének az igényét. Ehhez ismernünk kell a nyelv 

másokra gyakorolt hatását, a társadalmilag felelős nyelvhasználat jelentőségét.
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A következő táblázatban részletesebben olvasható, milyen ismeretek, készségek és attitűdök 

alkotják az anyanyelvi kommunikáció kulcskompetenciát.

Ismeretek Készségek Attitűdök

Az alapszókincs, a funkcionális 

nyelvtan és a stílusok, a nyelvi 

funkciók biztos ismerete.

A különféle szóbeli kommu-

nikációk (beszélgetés, vita, in-

terjú stb.) jellemzői. 

A kommunikációban használt 

nem verbális eszközök (test-

beszéd, mimika, beszéd-hang 

minőségével kapcsolatos jel-

lemzők stb.). 

Az irodalmi szövegfajták, pl.: 

mese, mítosz, legenda, lírai 

költemény, novella, regény, 

dráma stb., valamint nem 

szépirodalmi szövegfajták és 

fő jellemzőik.

Az írott nyelv fő jellemzőinek 

ismerete: hivatalos, hétközna-

pi, tudományos, publicisztikai 

stb.

A nyelv és a kommunikációs 

formák időhöz, térhez, tár-

sadalmi és kommunikációs 

környezethez való kötöttsé-

gének és változatosságának 

felismerése.

Különböző üzenetek közlése 

szóban és írásban, illetve azok 

megértése vagy megértetése 

változatos helyzetekben.

A különböző kommunikációs 

helyzetekben elhangzó szó-

beli üzenetek meghallgatása 

és megértése. Világos és tö-

mör beszéd. Az üzenetátadás 

sikerességét meghatározó 

készségek.

Beszélgetések kezdeményezé-

se, folytatása és befejezése.

Különféle szövegek olvasása 

és megértése, a különböző 

céloknak (információszerzés, 

tanulás, szórakozás) és szö-

vegtípusoknak megfelelő ol-

vasási stratégiák alkalmazása.

Különféle típusú és különféle 

célokat szolgáló írott szöve-

gek alkotása. 

A szövegalkotás folyamatának 

nyomon követése (a téma-

választástól a címadáson át 

az átolvasásig), írásbeli infor-

mációk, adatok és fogalmak 

keresése, gyűjtése, szűrése és 

feldolgozása a tanulás során.

Saját érvek megfogalmazása 

szóban és írásban.

Mások írásban és szóban 

megfogalmazott nézőpontja-

inak teljes mértékű fi gyelem-

bevétele.

Komplex szövegek, pl. kiselő-

adások, interjúk, viták stb. al-

kotásához, előadásához vagy 

megértéséhez szükséges se-

gédeszközök (vázlatok, jegyze-

tek, térképek stb.) alkalmazása.

Az anyanyelvhez való pozitív 

attitűd kialakítása, annak fel-

ismerése, hogy az anyanyelv a 

személyes, kulturális gazdago-

dás egyik forrása.

Mások véleményének és ér-

veinek nyitott megközelítése, 

konstruktív, kritikai párbe-

szédre való hajlandóság.

Nyilvánosság előtti magabiz-

tos megszólalás.

A helyes szó-, illetve nyelv-

használattal törekvés az esz-

tétikus kifejezésmódra.

Az irodalom szeretete.

A különböző kultúrák közötti 

kommunikáció pozitív atti-

tűdjének kialakítása.
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Az anyanyelvi kommunikáció kulcsszerepéből adódik az, hogy fejlesztése valamennyi pedagó-

gus feladata és felelőssége. Bármelyik műveltségi területet, tantárgyat tanító pedagógus sem von-

hatja ki magát az anyanyelvi képességek, kiemelten az olvasási és szövegértő képesség fejlesztése 

alól, hiszen ezáltal veszélyezteti a saját szaktantárgyának hatékony tanítását és tanulását is. 

Az anyanyelvi kommunikáció és a többi kulcskompetencia

Az anyanyelvi kommunikáció meghatározó szerepéről már az előbbiekben írtunk. Ebből adódik, 

hogy ez kapcsolatban áll valamennyi kulcskompetenciával. Ezek közül a következőkben kiemeljük 

a legfontosabbakat.

Az idegen nyelvi kommunikáció az anyanyelvi kommunikáció elemeivel jellemezhető. Fel-

tételezi az adott idegen nyelv szókincsének, funkcionális nyelvtanának, a szóbeli interakciók főbb 

típusainak és a nyelvi stílusoknak ismeretét. Az anyanyelv szókincsének megfelelő mélységű 

birtoklása, nyelvtani szerkezetének és rendszerének ismerete nagymértékben megköny-

nyíti az idegen nyelvi kommunikáció képességének fejlesztését. Sokféle összevetésre is al-

kalmat ad a két kompetencia egyidejű fejlesztése, például a kulturális sokféleség megismerése és 

tiszteletben tartása, a másság elfogadása, stb.

Az alapvető kompetenciák a természettudományok és azok alkalmazása terén a kö-

vetkező ismereteket foglalja magában: a természeti világ alapelveit, az alapvető tudományos fo-

galmakat és módszereket, a technológiai folyamatokat és mindezek emberi alkalmazása során 

kifejtett tevékenységek természetre gyakorolt hatását. A tanulókkal olyan természettudományos 

és műszaki műveltséget kell elsajátíttatni, hogy a munkájukban és a hétköznapi életükben meg-

jelenő problémákat képesek legyenek megoldani. Az ismeretek megszerzéséhez, a képességeik 

fejlesztéséhez nélkülözhetetlen az anyanyelvi, sőt sok esetben az idegen nyelvi kommunikáció. 

A digitális kompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak magabiztos és 

kritikus használatát. A főbb számítógépes ismeretek – szövegszerkesztés, információkeresés és 

-kezelés, az internet által kínált lehetőségek és az elektronikus média útján történő kommunikáció 

(e-mail, hálózati eszközök) – birtoklása elengedhetetlen feltétel a munka világában való eligazo-

dásban, az élethosszig tartó tanulás folyamatában. A digitális kompetencia a tanulás terén is új 

utakat nyit. Ugyanakkor a munka, a tanulás folyamatában meghatározó szerepe van az anyanyelvi 

kommunikációnak: a szóbeli és írásbeli szövegek értelmezésének és alkotásának.

A hatékony, önálló tanulás azt jelenti, hogy az egyén képes kitartóan tanulni, saját tanulását 

megszervezni egyénileg és csoportban egyaránt, ideértve az idővel és az információval való haté-

kony gazdálkodást. Ez egyrészt új ismeretek megszerzését, feldolgozását és beépülését, másrészt 

útmutatások keresését és alkalmazását jelenti. A hatékony és önálló tanulás olyan képességek 

meglétét igényli, mint az írás, az olvasás, a szövegértés, az információs technológiák eszkö-

zeinek használata. A csoportos tanulás feltételezi a szóbeli kommunikáció képességét is a csoport 

tagjai között. 

A személyes, értékközpontú, személyek és kultúrák közötti szociális és állampolgári kompe-

tenciák a harmonikus életvitel és közösségi beilleszkedés feltételei. A közjó iránti elkötelezettség 

és tevékenység lefedi a magatartás minden olyan formáját, amelynek révén az egyén hatékony és 
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építő módon vehet részt a társadalomban. E kulcskompetencia alapja a különböző területeken 

folyó hatékony kommunikáció, a különböző nézőpontok megértésének és fi gyelembevéte-

lének képessége, az empátia. Az állampolgári kompetencia képessé teszi az egyént arra, hogy 

aktívan vegyen részt a közügyekben. 

A kezdeményező és vállalkozói kompetencia magában foglalja azokat az ismereteket, ame-

lyek lehetővé teszik a tanulónak a személyes, a majdani szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez 

illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, a gazdaság működésének átfogóbb 

megértését, a pénz világában való tájékozódást. A tanulónak olyan képességekkel kell rendel-

keznie, mint a tervezés, szervezés, irányítás, vezetés és delegálás, kommunikálás, tapasztalatok 

kikérdezése, értékelése, kockázatfelmérés és -vállalás, egyéni és csoportmunkában történő aktív 

munkavégzés.

Az esztétikai-művészeti tudatosság és kifejezőképesség feltételezi a helyi, a nemzeti, az 

európai és az egyetemes kulturális örökségnek, valamint az egyénnek, közösségeinek a világban 

elfoglalt helyének a tudatosítását, a főbb művészeti alkotások érző és beleérző ismeretét. Ide tar-

tozik Európa kulturális és nyelvi sokféleségének, a megőrzésére irányuló igénynek, a közízlés fej-

lődésének, valamint az esztétikum mindennapokban betöltött szerepének a megértése. Olyan 

képességeket kell fejlesztenünk a tanulókban, mint a művészi önkifejezés, a műalkotások és elő-

adások elemzése, a saját nézőpont összevetése mások véleményével, a kulturális tevékenységben 

rejlő gazdasági lehetőségek felismerése és kiaknázása.

A tanuláselméleti háttér megváltozása

A kompetencialapú oktatás szorosan összefügg a tanulási folyamatról alkotott nézőpont meg-

változásával. A teljesség igénye nélkül, röviden tekintsük át, hogy az ókortól napjainkig hogyan 

változott meg a tanítás, illetve a tanulás mibenléte. 

Az ókori és a középkori pedagógusok a saját ismereteik átadását tartották fontosnak. Ezt a né-

zetet és gyakorlatot a 17. században Comenius szemléltetéspedagógiája váltotta fel. A neves 

cseh pedagógus azt vallotta, hogy a gyerekeknek ne csupán verbális módon tanítsák az arra ava-

tottak a különféle tantárgyakat, hanem mindenféle szemléltető eszköz bevonásával. Fontos, hogy 

minél több érzékszervet vonjanak be a tananyag elsajátításakor. A megismerési folyamatot az első 

modern pedagógus a tapasztalaton alapuló induktív útnak tartotta. 

Évszázadok teltek el Comenius óta, de alapvetően nem nagyon változott meg a pedagógus 

szerepe a tanulás folyamatában, hiszen ma is az ismeretnyújtás áll a középpontban. A legújabb 

felmérések szerint a tanítási órákon továbbra is a pedagógusé a főszerep. Azt viszont könnyű 

belátni: a „katedrán” állva hiába nyújtja valaki a tudást, ha tanítványai nem akarják megszerezni 

azt. Az elmúlt évtizedekben a pedagógustársadalom próbálkozott a cselekvés pedagógiájával 

is, amely a tanulót már nem passzív szereplőként kezeli, hanem minél inkább igyekszik bevonni 

a megismerési folyamatba, de mint az előbb láttuk, a tudást nem elég nyújtani a gyerekeknek, 

hanem azt maguknak kell megszerezniük.
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Éppen ezen a tézisen alapul a konstruktivista tudás- és tanulásfelfogás, amelynek alaptétele, 

hogy minden emberi tudás konstruált, azaz az egyén által felépített és megalkotott. A tanulás 

aktív folyamat: a rend- és értelemkeresés folyamata az élet minden területén. 

Ennek belátása roppant egyszerű, ha összehasonlítjuk a mindennapi életben zajló tanulást a 

hagyományos iskolai tanulással. A mindennapi életben zajló tanulás során a gyerekek problémák-

kal, helyzetekkel találkoznak, amelyek megoldása során a már meglévő ismereteikre támaszkodva 

új ismereteket konstruálnak, mindezt egy szociális folyamatba ágyazva, azaz alkalmuk van a tár-

sakkal való hangos együttgondolkodásra. Ezzel szemben az iskolai tanulás folyamatában viszony-

lag leegyszerűsített feladatokat kell megoldaniuk, többnyire magányosan. Hányszor hallottuk di-

ákként, s hányszor mondtuk tanítóként, tanárként: Önállóan dolgozz! Csendben, hogy ne zavard a 

társaidat! A szófogadó gyerek ráhajol a taneszközére, és csendben marad. Elfojtja a feladatvégzés 

közben felmerülő kérdéseit, többnyire egyedül marad a problémáival, nem beszélheti meg azo-

kat tanárával, társaival. Magányossá válik. Pedig az együttgondolkodás, a megbeszélés szükségle-

te valamennyiünkben ott munkál. Milyen sokszor tapasztaljuk akár egy-egy előadás közben, hogy 

az adott témával kapcsolatban összesúgnak a kollégák, azonnal szeretnék elmondani az elhang-

zottakkal kapcsolatos véleményüket! Ezt egyetlen előadó sem veheti „fegyelmezetlenségnek”. Hát 

ne vegyük ezt annak a diákjainknál sem! Ezért tartjuk fontosnak, hogy minél több alkalommal 

dolgozhassanak tanítványaink páros vagy csoportmunkában. 

A konstruktivista pedagógia hívei tehát azt a nézetet képviselik, miszerint a tanulók akkor ké-

pesek valamit elsajátítani, ha a már meglévő tudásukhoz és tapasztalataikhoz tudják kapcsolni 

az új információkat. Ehhez viszont az is szükséges, hogy a tanárok a tanulók szempontjából is 

fontos problémákat vessenek fel, bátorítsák a tanulói aktivitást, becsüljék meg a tanulók nézeteit, 

gondolatait; tartsák a tanulás-tanítás folyamat fontos részének a diákok folyamatos értékelését; 

törekedjenek a tanári és tanulói szerepek megváltoztatására. 

A következő táblázat azt illusztrálja, mi a különbség a hagyományos és az új tanári, tanulói 

szerepek között.

Hagyományos modell

Tanári szerep Tanulói szerep

A tudás átadása A tudás befogadása

A munka megszervezése A tananyag megtanulása

A diák motiválása

Ellenőrzés

Teljesítménymérés, értékelés

AKTÍV

Felelősség

PASSZÍV

Nincs felelősség
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Az új, szociális-konstruktivista modell

Tanári szerep Tanulói szerep

A tanuló konstrukciós folyamatainak előidézé-

se, állandó fi gyelése

A tanulási folyamat aktív szereplője

A tanulási folyamat megszervezése A kognitív (megismerő) készségek felértékelő-

dése

A diák motiválása Tudása általa konstruált

Visszajelzések adása

Folyamatos értékelés Értékeli a saját és társa teljesítményét

AKTÍV 

Felelősség 

AKTÍV

Felelősség

A TANULÁSI FOLYAMAT SZERVEZŐJE A TUDÁS MEGSZERZŐJE, ALKOTÓJA

Az oktatási dokumentumok megújulása

A Nemzeti alaptanterv 

Mindenekelőtt le kell szögeznünk, hogy a 2007-es Nemzeti alaptanterv nem jelent új alaptan-

tervet. Sem a tantárgyak százalékos megoszlásában, sem a műveltségi területekben nincs benne 

változás. Amit azonban feltétlenül le kell szögezni, hogy a tantervi tartalom nem egyenlő a tan-

anyaggal. Nem a lexikális tudás a lényeg, hanem a tartalomba ágyazott képességfejlesztés!

A Nemzeti alaptanterv új koncepciója a következő pontokban foglalható össze:

 1.  a műveltségi területek követelményeinek igazítása az 1993. évi LXXIX. törvény 2003–2006 

közötti időszakának bekövetkezett módosításaihoz; 

 2. az Európai Unió kulcskompetencia-keretrendszerének beépítése; 

 3.  az újrafogalmazott kiemelt fejlesztési feladatok – amelyek a kulcskompetenciákra épülnek – 

beépítése a műveltségi területekbe:

   – énkép, önismeret,

   – hon- és népismeret,

   – európai azonosságtudat – egyetemes kultúra,

   – aktív állampolgárságra, demokráciára nevelés,

   – gazdasági nevelés,

   – környezettudatosságra nevelés,

   – a tanulás tanítása,

   – testi és lelki egészség,

   – felkészülés a társadalmi életre;

(Az aláhúzással jelölt fejlesztési feladatok a 2003-as Nemzeti alaptantervhez képest új megfo-

galmazások.)
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 4.  a közoktatás alapozó szakaszának pedagógiai szerepéről kialakított fi lozófi a érvényesítése 

(5–6. évfolyam átalakítása);

 5. a tanulási stratégiák hangsúlyosabb megjelenítése;

 6.  a 9–12. évfolyam fejlesztési feladatainak felülvizsgálata a szakképzés megváltozott igénye-

inek és lehetőségeinek szempontjából; 

 7.  az egyéni boldogulás szempontjából kiemelten fontos, élethosszig tartó tanulásra történő 

felkészülés, illetve felkészítés lehetőségei;

 8.  hivatkozás a kulcskompetenciákra a műveltségterületi bevezetőben, a gondolat átkötése 

az általános nevelési elvektől a fejlesztési feladatok irányába;

 9.  tantárgyanként a kiemelt kompetenciák megjelölése; 

 10.  a 9–12. évfolyam szövegének átvizsgálása annak fényében, hogy az megfeleljen egy ké-

sőbb kidolgozandó érettségi vizsga követelményeinek.

A megújult Nemzeti alaptantervben erősödött az integratív jelleg, amely a különböző tantár-

gyak közötti átfedések kiküszöbölését jelenti. Készítői a követelmények helyett fejlesztési felada-

tokat jelöltek meg, a hangsúlyt a tanulók tevékenységére helyezték. Szorgalmazzák az új peda-

gógiai eljárások és módszerek térhódítását. A pedagógiai munka támpilléreit alkotó elvek helyes 

sorrendje: Tudni, hogy miért. Tudni, hogy hogyan. Tudni, hogy mit. A korábbiakban az volt a 

fontos, hogy mit tanítunk, hogyan tanítjuk s végül miért tanítjuk. Azaz az elsajátítandó tananyag 

volt a lényeges, ami semmiképpen sem egyeztethető össze az előbbiekben idézett koncepció-

val, miszerint a tantervi tartalom nem egyenlő a tananyaggal. A hatékony tanulási folyamatnak 

elengedhetetlen feltétele a diff erenciált tanulásszervezés: az egyéni és párban végzett munka, a 

csoportmunka alkalmazása, valamint a módszertani változatosság.

A középiskolák kerettanterve 9–12. évfolyam

Ez az OKM 16440-2/2008. számú miniszteri határozatával kiadott kerettanterv az alkotmányban 

megfogalmazott értékrendet tükrözi vissza. A Nemzeti alaptanterv szellemisége uralja, azaz a 

kompetenciaközpontú, továbbá konvencionális felfogás jellemzi. A műveltségi területek, tan-

tárgyak ismeretanyagába a konvencionális tudást építi be. Például az egyes nyelvészeti irányzatok 

közül a konvencionálist veszi alapul. A kerettanterv készítői azt a nézetet képviselik, hogy tudomá-

nyos viták lefolytatását nem az általános iskolában kell lebonyolítani. 

A kerettanterv kulcsszavai: a tehetséggondozás és a felzárkóztatás. Évfolyamonként ajánlást 

ad az értékelési módszerek alkalmazására. Egyértelmű segítséget nyújt a helyi tantervek elkészí-

téséhez.
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A következőkben e kerettanterv azon jellegzetességeit közöljük, amelyek megkönnyítik a helyi 

tantervekbe történő adaptációját:

•  A műveltségterületekhez tartozó tantárgyak nevét és az évfolyamonként javasolt óraszámo-

kat összesítő táblázatban közli.

•  Egységesen megjelöli az adott iskolai szakaszokra vonatkozó célokat és feladatokat, valamint 

a kiemelt fejlesztési feladatokat (követelményeket).

•  A tantárgyi tantervek bevezetőjében részletezi a konkrét célokat és feladatokat, felhívja a fi -

gyelmet a kompetenciafejlesztési feladatokra.

•  Az egyes tantárgyak tantervei évfolyamonként meghatározzák a témaköröket és az időkere-

tet: az új tananyag feldolgozására, a gyakorlásra, az összefoglalásra és ellenőrzésre tervezett 

óraszámokat.

• Módszertani javaslatokat kínál a tevékenységközpontú tanítás-tanulás megvalósításához.

•  Áttekinthető szerkezetben mutatja be a helyi tanterv készítéséhez az évfolyamonként tagolt 

feladatrendszert.

• Minden tantárgy esetében ajánlásokat fogalmaz meg a tanulói teljesítmények értékelésére.

•  Felhívja a fi gyelmet az egyes témakörök tanulásával érintkező tantárgyakra, amellyel elősegíti 

a tartalmi koncentrációt.

•  Közli a továbbhaladás feltételeit, amelyeket a gyengén teljesítő tanulók esetében is el kell érni.

A helyi tanterv elkészítésekor az iskolák rugalmasan, a maguk igényei és lehetőségei szerint 

alakíthatják, módosíthatják a kerettanterv ajánlásait. A konkrét óraszámok, témakörök, köve-

telmények, illetve feladatrendszerek nem kötelező érvényűek. 

A helyi tantervek

A helyi tantervek tartalmi átdolgozásakor kiemelt fi gyelmet kell fordítani az alábbiakra:

• az önálló tanulás, a jegyzetelési technikák tanítása 10-12 éves korban;

•  az információszerzés és -feldolgozás (forrásból tájékozódás, szelektálás, rendszerezés, felhasz-

nálás, új kontextusban alkalmazás);

•  a kommunikációs képességek (pl.: műfajok ismerete, értése, nyelvhelyessége, helyesírása, al-

kotása hétköznapi helyzetekben);

• a szociális kompetenciák fejlesztése;

• a térbeli, időbeli, mennyiségi viszonyokban való tájékozódás.

A nem szakrendszerű oktatás bevezetése szükségessé tette, hogy évente felül kell vizsgálni az 

iskolák helyi tantervét, hiszen például minden tanévben más-más összetételűek az 5. évfolyam 

osztályai. Összetételük, fejlettségi szintjük eltérése miatt újra kell tervezni az iskoláknak az ezzel 

kapcsolatos terveiket, amelyek kihatással vannak a helyi tantervekben rögzítettekre is.

Bármit hoz a jövő, a tanulók szövegértő és -alkotó képességének intenzív fejlesztése a to-

vábbiakban is sarkalatos kérdése marad az anyanyelvi nevelésnek.
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Életpálya-építés az Osztálymátrix című tankönyv segítségével

„Az életpálya-építés olyan tevékenység, amely arra szolgál, hogy az egyén ambícióinak és lehetősé-

geinek megfelelően, tudatosan, tervszerűen alakítsa a sorsát. E tevékenység keretében az egyén életpá-

lya-célokat tűz ki, stratégiákat készít a célok eléréséhez, és a stratégiák szerint a célokat megvalósítja. 

Az életpálya-építés élethosszig tartó folyamat, melyben a tanulásnak változó jelentőségő, de állandó 

szerepe van.”
(Forrás: Pedagógiai koncepció, Életpálya-építés, www.sulinovaadatbank.hu)

Az elmúlt évtizedekben a közoktatásban az életpálya-építésre való felkészítés mindössze a 

pályaválasztásból állt, ami valójában iskolaválasztást jelentett. A nyolcadik osztályban az osztályfő-

nök és a szülők általában a gyerekek iskolai teljesítménye alapján – esetleg a gyermek véleményét 

is meghallgatva – eldöntötték, hogy milyen intézménytípusban tanuljon tovább. A bizonytalan-

kodók eljutottak vagy eljuthattak a pályaválasztási tanácsadókba is. Pedig az életpálya-építés jóval 

több, mint pályaválasztás. Ha górcső alá vesszük a fogalmat – életpálya-építés –, akkor egy egész 

életen át tartó folyamatról kell beszélnünk, ami feltételezi a folyamatos változást, fejlődést.

Négy fázisra bontható, amelyek a különböző életszakaszokban ismétlődnek: 

• önmeghatározás,

• önbemutatás,

• stratégiaalkotás,

• a stratégiák végrehajtása.

Mit is takarnak ezek a fogalmak?

Az önmeghatározás elsősorban az önismeretről szól, de annál sokkal több. Az önismeret – amely 

önmagában nem késztet aktivitásra – a saját képességeink, lehetőségeink tudását jelenti. Az ön-

meghatározáson nem passzív önismeretet értünk, hanem az egyén állandóan visszacsatolt, aktív 

viszonyát a feladathoz és az együttműködő partnerekhez. Vagyis a fejlődő gyerek kapjon lehető-

séget arra, hogy rendszeresen összevesse képességeit a saját elvárásaival, illetve a többiek által 

elvártakkal, és ennek hatására szembesülhessen a realitásokkal. 

Ezt a folyamatot olyan részképességek alkotják, amelyeket elsősorban az önálló tanulói tevé-

kenységek során lehet fejleszteni. De ide tartozik például a társas helyzetek elemzése, a norma-

ismeret vagy a szerepismeret is. 

Az önmeghatározás mint kompetencia olyan aktív viszonyt tételez fel a környezettel, amely-

ben az önismeret, illetve annak elemei állandóan újragondolhatóak.

Képességek: önellenőrzés, helyzetelemzés, szerep-meghatározás, saját teljesítőképesség 

becslése, kooperáció, alkalmazkodás, normakövetés. 

Ismeretek: elemzési módszerek, szerepismeret, a követelmények eléréséhez szükséges kom-

petenciák, tudás ismerete, a körülmények és a helyzet pontos ismerete, normaismeret, standar-

dok, elemzési módszerek.
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Attitűdök: önkontroll igénye, helyzetelemzés igénye, a szerephez való viszony, kudarctűrés, 

kitartás, próbálkozási hajlandóság, szolidaritás, segítőkészség, csoporttudat, saját szükségletek és 

igények kielégítésének késleltetni tudása, normatudatos magatartás. 

Az életpálya-építés önmeghatározást érintő kérdéseivel kiemelten foglalkoznak az Osztálymátrix könyv 

alábbi leckéi, ahol további hasznos ismereteket, de leginkább jó gyakorlatokat találhatnak a kedves kollégák:

– Helyem az osztályban – játékok órája

– Énkép és önismeret

– Barátságtérkép

– A felnőttek és én

Az önbemutatás az önmeghatározás által feltártakat realizálja, azaz jeleníti meg például egy 

önéletrajz vagy egy szóbeli bemutatkozás során. 

Képességek: szóbeli és írásbeli szövegalkotás közlő, elbeszélő, leíró, kapcsolatápoló szövegtí-

pusokban. 

Ismeretek: önismeret, a szövegtípusok ismerete, az önbemutatás céljának ismerete, a helyzet 

normáinak ismerete, a saját pozíció ismerete. 

Attitűdök: önérdek-érvényesítés, megnyilvánulási igény.

Az önbemutatás – mint az e korosztály számára amúgy is rendkívül fontos kérdéskör – részle-

teit érintik a tankönyv alábbi leckéi, számtalan ötletet kínálva a tevékenységekre is: 

– Jegyzetelési technikák

– Hogyan mondjam?

– Barátságtérkép

– Mindenki tehetséges valamiben. – Te miben?

– Pályaorientáció – pályaválasztás

– Az önéletrajz

– Divat, amely megmutatja, ki vagy

– Megjelenés a felvételin

– Etikett, netikett

A stratégiaalkotás középpontjában a tervezés és a döntéshozatal áll. A stratégiaalkotás hosz-

szabb távot átfogó tevékenység, amely a tervezést és a tervezés módszerének a megtanulását 

foglalja magában. A folyamatban fontos szerepet játszik az információkezelési képességegyüttes, 

amely nemcsak a számítógép segítségével való információgyűjtésre korlátozódik, hanem a ta-

pasztalatgyűjtésen vagy adatgyűjtésen túl benne foglaltatik az adatelemzés, a rangsorolás, de ide 

sorolhatjuk az elkészült munkák bemutatását, a prezentációt is.

Képességek: információkezelés: adatgyűjtés, adatkezelés, -rögzítés, adatkezelés összefüggé-

sei, lényegkiemelés, koherencia, információalkotás, -átadás, informatika alkalmazása; tervezés: 
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célmeghatározás, a szükséges tevékenységek, a tevékenységek sorrendje, megvalósítási út vá-

lasztása, a megvalósítás ütemezése.

Ismeretek: adatok gyűjtési és rögzítési módjának ismerete, az adatok elektronikus gyűjtési és 

rögzítési módjának ismerete, elemzési, rendszerezési eljárások ismerete, a tervkészítés elemeinek 

ismerete, a tervkészítés módjának ismerete.

Attitűdök: céltudatosság, pontosság, időérzék.

E kérdéskör részletes tanulmányozásához, feldolgozásához a tankönyv alábbi leckéit ajánljuk 

kiemelten:

– Pénzvilág és gazdaság osztályszinten

– Utazás, kirándulásszervezés

A stratégia megvalósítása az a folyamat, amelynek során a stratégiaalkotási fázisban kitűzött 

célokat megvalósítjuk, azaz ez a megvalósítás szakasza. Ekkor a közös cél megvalósítása érdeké-

ben kiemelt szerephez jutnak a társas viszonyok, a másokhoz való alkalmazkodás képessége. 

Képességek: a tervnek megfelelő haladás, elemzés – értékelés –visszacsatolás, szükség esetén 

tervmódosítás, kooperáció, alkalmazkodás, a végzett munka értékelése – önértékelés. 

Ismeretek: a tervben szereplő célok, utak, eljárások ismerete. 

Attitűdök: céltudatosság, pontosság, kontrolligény, kudarctűrés, kitartás, próbálkozási hajlan-

dóság, norma- és szerepkövetés. 

A fejlesztés célja az, hogy megfelelő önismerettel és önértékeléssel rendelkező, az önálló infor-

mációszerzésre alkalmas tevékenységeit tudatosan tervező és végrehajtó diákokat neveljünk, akik 

ezeket a képességeiket csoportban is hatékonyan tudják alkalmazni.

•  A tanuló reális önismerete alapján tisztában legyen szellemi, fi zikai erősségeivel és gyenge-

ségeivel.

•  Tudjon maga elé tűzni különböző távú célokat, és a célhoz vezető utat képes legyen szaka-

szokra bontani.

•  Közvetlen tetteit képes legyen célkitűzéseinek alárendelni, illetve a céljainak és érdeklődésé-

nek megfelelő egyéni ismeretszerzési, tanulási utakat kijelölni.

•  A tanuló az egyéni tanulás folyamatában tudja saját tetteit és teljesítményét reálisan értékelni.

•  Képes legyen a megkezdett irányvonalak, célkitűzések szükség szerinti korrekciójára.

•  Tudjon jó döntéseket hozni.

Az életpálya-építési program kiemelten kezeli az „énkép”, az önismeret fejlesztését, amelybe 

beletartozik a reális önértékelés, a szabálykövető magatartás, az etikus gondolkodás és az együtt-

működési képesség kialakítása. Ezek fejlesztése során az egyén megismeri saját adottságait, ké-

pességeit, készségeit.
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Tanulásszervezés

A kompetenciaalapú oktatás című fejezetnek a tanuláselméleti háttér megváltozásáról szóló részé-

ben már kifejtettük, hogy a pedagógusszerep megváltozásának egyik kulcsfontosságú területe 

éppen az, hogy a pedagógus a tudás átadója helyett a tanulási folyamat megszervezője legyen. 

Ez a szervezési tevékenység alkalmat biztosít a tanító, a tanár számára, hogy a hagyományos és 

„modern” tanulásszervezési módokat ötvözze – tanítványai képességének, az osztály fejlettségi 

szintjének ismeretében. Ezeket a szervezési módokat a tanuló szempontjából munkaformaként 

értelmezzük. 

A következőkben ezekkel a módszerekkel és munkaformákkal kapcsolatos ismereteiket elevenít-

hetitek fel, kedves kollégák, illetve megerősíthetitek magatokat abban, hogy jó úton jártok.

A hagyományos tanulásszervezés

A hagyományos tanulásszervezés két fajtája a frontális osztálymunka és az önálló munka, amelyek 

a mai oktatásban a leggyakrabban előfordulnak. Előnyeiket és hátrányaikat minden pedagógus 

ismeri, sőt a gyakorlatban tapasztalja is.

A frontális osztálymunkát leginkább az új ismeretet feldolgozó órákon alkalmazzuk, már csak 

abból a meggondolásból is, hogy bizonyos ismereteket minden tanulónak – képességeitől füg-

getlenül – ugyanúgy kell tudnia. Ekkor érvényesül leginkább a hagyományos pedagógusszerep, 

amikor a tanító, tanár a tudás átadójaként a tanulási folyamatban roppant aktív szerepet tölt be. 

Ugyanakkor a tanuló passzív szerepre van kárhoztatva, csupán a tudás befogadására korlátozódik 

a lehetősége. Ezért nehéz a gyerekek fi gyelmét és érdeklődését hosszú ideig ébren tartani.

Az önálló munka lényege, hogy a tanuló egyedül dolgozik. Az osztály vagy csoport minden ta-

nulója ugyanazt a feladatot végzi, és egyedül tevékenykedik, ezért ezt a szakirodalom egyedül vég-

zett munkának is nevezi. A leggyakrabban előforduló probléma, hogy a képességeikhez közelebb 

álló feladat esetén a gyorsabb munkatempójú tanulók már rég elkészültek a megoldással – vagy 

jól, vagy rosszul –, a többiek viszont még csak a feladat értelmezésével küzdenek. 

Vannak olyan esetek, amikor a tanulókat képességeik alapján csoportokba soroljuk: jók, köze-

pesek, gyengék. Néha fantázianeveket is kapnak, azonban minden gyerek tisztában van az elne-

vezés valódi jelentésével, azaz hogy kit soroltunk a jó, a közepes vagy a gyenge kategóriába. Bár a 

csoportok eltérő feladatot kapnak, tagjainak a megoldással egyedül, önállóan kell megbirkózniuk. 

Ezt a munkaformát nevezi a szakirodalom rétegmunkának. Ezzel a munkaformával több problé-

ma is van. Az első: maga a csoportba való besorolás, amelynek alapja a pedagógus benyomása a 

gyerekekről. A másik probléma a vélt képességszint és a feladatok összeillesztése. Mert hát miként 

is értelmezhető az átlagos szint (mihez, kihez képest)? Ki az átlagos képességű tanuló? Ki gyenge 

vagy kiemelkedő képességű? A harmadik probléma, hogy a tanulók csoportfüggővé válhatnak. 

Kevés esélye van a csoportból való kikerülésnek, tehát ez csupán a szinten tartást eredményezi. 



1717

Hatékonyabb tanulásszervezési módszerek – tanulói munkaformák

Ezen módszerek és munkaformák alkalmazásának alapját a konstruktivista pedagógiai szemlélet 

térhódítása teremtette meg. Erről a tudás- és tanulásfelfogásról már szóltunk A kompetenciaalapú 

oktatás című fejezetben; az a lényege, hogy tudását mindenki maga alkotja meg, maga konstru-

álja. A tanulóknak ebben a gondolkodási folyamatban aktívan részt kell venniük, ehhez másokkal 

együtt kell működniük. A következőkben tehát a páros, illetve a csoportmunkáról esik szó.

A párban folyó tanulás

A párban folyó tanulás lényege, hogy két tanuló dolgozik együtt valamilyen tanulási feladat meg-

oldásakor. Alkalmazhatjuk új ismeret szerzésekor éppúgy, mint rendszerezés, rögzítés esetén. Min-

denképpen különbséget kell tennünk a páros munka és a tanulópár között. 

Páros munka közben két azonos képességű tanuló közösen, együttműködve oldja meg a fel-

adatot. Nincs is semmi gond, ha két jó képességű dolgozik együtt, hiszen tudásuk, képességeik 

összeadódnak. Más a helyzet, ha két gyenge képességű gyerek küzd a feladattal. Egy szemléletes 

szólásunkkal élve: vak vezet világtalant. Ők csak akkor lesznek eredményesek, ha a pedagógus 

segíti őket. Ez egy-két pár esetében meg is oldható. De mi van olyankor, amikor az osztályunkban 

ennél több a felzárkóztatásra szoruló diák?

A tanulópárt egy jobb és egy gyengébb képességű gyermek alkotja. A gyengébb képességűt 

segíti a jobb képességű, s közben ő maga tanítva tanul. Mindannyian tapasztaltuk, bármilyen 

sikeresen szerepeltünk hallgató korunkban a nyelvészeti vagy irodalmi szigorlaton, ismereteink az 

által váltak egyre mélyebbé, szilárdabbá, minél többször magyaráztuk el azokat tanítványainknak. 

A párban folyó munka elengedhetetlen feltétele, hogy a két gyerek akarjon és tudjon együtt dol-

gozni. Ugyanakkor ez a munkaforma biztosítja mindkettejük számára, hogy tapasztalatot szerezzenek 

az együttműködésben. Ezáltal fejlődik szociális kompetenciájuk, valamint a következő képességeik: 

 – együttélési képességek:

  • empátia;

  • kapcsolatkezelési, kötődési képesség;

  • tolerancia;

 – együttműködési képességek:

  • felelősségvállalás;

  • fair játékra való képesség;

  • segítségnyújtás;

  • szabálykövetetés;

 – érdekérvényesítő képességek: 

  • a siker és a kudarc elfogadásának képessége;

  • alá- és fölérendeltség elfogadása.

A párban folyó munka közben mi is új oldalukról ismerhetjük meg a tanítványainkat. A frontális 

osztálymunkában ugyanis a hozzánk való viszonyulásukról, az önálló munkában a tanuláshoz való 

viszonyukról tesznek tanúbizonyságot.
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A tanulópár jelentősége megegyezik a páros munkáéval, bár vannak eltérések a szociális és 

tanulási tapasztalatok miatt. Gyakran fogalmazzák meg a tanulópár jobb képességű tagjának szü-

lei, hogy gyermekük csak az idejét fecsérli. Ilyenkor meg kell értetni az aggódó szülőkkel, hogy 

a tanító – legyen szó felnőttről vagy gyermekről – miközben magyaráz, kérdez, maga is rögzíti, 

gyakorolja a tananyagot, elmélyíti a tudását.

Nagyon szerencsésnek tartjuk, ha a párok kialakítását variáljuk. Lehetnek állandó párok, de 

tantárgyfüggőek is. Például Gábor nagyon jó matematikából, de gyenge irodalomból. Párja, Ist-

ván viszont pont fordítva. Így mind a ketten tapasztalatot szerezhetnek a páros munka során a

 „tanítói” és a „tanulói” szerepről.

Meggyőződésünk, hogy a sikeres, eredményes csoportmunka feltétele, hogy a tanulók jól 

tudjanak együttműködni a párban végzett munkaformában. Ezeket a jól működő párokat már 

könnyen csoportokká tudjuk szervezni. Tapasztalatok szerint az alsó tagozaton a leghatékonyabb 

munkaforma a jól szervezett páros munka, ahol a gyerekek egyenrangú félként dolgoznak együtt.

A csoportmunka

Az ideális csoportlétszám négy fő. Így valamennyi csoporttag aktívan részt vehet a feladatmeg-

oldásban, érvényesülhetnek egyéni képességeik, valamint ez könnyen variálható a páros munká-

val. Hat főnél semmiképp se legyen nagyobb a csoport. Ellenkező esetben egyes csoporttagok 

háttérbe húzódhatnak, kivonhatják magukat a közös munkából, esetleg hátráltatják a többieket. 

A csoportmunka akkor teljes értékű, ha a tagokat kölcsönös függőségi, felelősségvállalási és ellen-

őrzési viszonyok kapcsolják össze. 

A csoportalakítás általában a pedagógus által tudatosan meghatározott feladat. Nekünk kell 

eldöntenünk a fejlesztési cél ismeretében, hogy homogén vagy heterogén csoportban akarjuk 

dolgoztatni a gyerekeket. Ha homogén a csoport, akkor közel azonos képességű és érdeklődésű 

gyerekekből áll. A heterogén csoportban a tagok között képességük és érdeklődési körük szerint 

nagy eltérés van.

Jó képességű tanulókból álló csoport esetén támogassuk, hogy a gyerekek maguk válasszák 

meg a csoport irányítóját, ők jelöljék ki a szakértőket: a jegyzőt, a szóvivőt, a rajzolót, az íródeákot 

stb. Kezdeti bizonytalanság esetén természetesen a pedagógus is irányíthatja a csoportszerepek 

kiosztását, de számítsunk arra, hogy a csoport – működés közben – „kitermeli” a szakértőit. Ugyan-

akkor támogassuk azt a törekvést, hogy idővel mindenki kipróbálhassa magát más szerepben is. 

Előfordulhat, hogy egy olyan tanítványunk, aki nem szívesen szólal meg az órán, mert mindig 

bizonytalannak érzi a tudását, állandóan kételkedik, hogy jól oldotta-e meg a feladatot, miután a 

megszólalás előtt, csoporttársaival együttműködve oldja meg a feladatokat, tehát előzetes vissza-

jelzést is kap, egyre bátrabban válik a csoportja szóvivőjévé.

Gyenge képességű tanulókból álló, illetve heterogén csoportok kialakításakor célszerű nekünk 

kiosztani a szerepeket, így mindenki képességének és erejének megfelelően vehet részt a közös 

munkában. Természetesen előfordulhatnak olyan esetek, amikor a csoportalkotás véletlenszerű 

vagy rokonszenvi választáson alapul. A pedagógus szervező szerepe ilyenkor sem hanyagolható el.
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A csoportmunka alkalmazásának lépései a tanítási órán a következők:

• a csoportmunka hangulati, tartalmi, szervezési előkészítése frontálisan;

• a csoportfeladatok meghatározása;

• az együttes munkához szükséges időkeret meghatározása a pedagógus által; 

• a csoport önállóan megfogalmazott feladatainak rögzítése;

• a feladatok megoldása;

•  a csoportok frontális osztálymunkában történő beszámolói, ellenőrzésük, a mindenki számára 

szükséges tartalmak rögzítése;

•  a csoportok munkáinak szöveges, szóbeli értékelése a többi osztálytárs, illetve a pedagógus 

részéről. 

A pedagógus feladata a csoportmunka alatt:

•  aktív részese a tanulási folyamatnak – hogy milyen mértékben kell beavatkoznia a csoportok 

munkájába, azt a csoportok jelzései, sokszor a metakommunikációs jelek alapján kell eldön-

tenie;

• szemmel kell tartania a csoportmunka tartalmát is;

• a bizonytalanságot, a csoporttagok között kibontakozó ellentétet azonnal fel kell oldania;

• ellenőrzéskor, javításkor, javíttatáskor meghatározó a szerepe;

• értékeléskor mintát nyújt a gyerekek számára. 

A csoportmunka szociális kompetenciát fejlesztő hatása megegyezik a páros munkánál fel-

soroltakkal. A gyerekek megtanulnak fi gyelni, hallgatni egymásra; vitatkozni egymással. Gyakor-

latot szereznek a megfelelő időbeosztásról. Új oldalukról ismerik meg társaikat, sok esetben saját 

magukat is.

Az egyéni munka

A hagyományos tanulásszervezésről szóló részben már érintettük az egyéni munka két fajtáját: az 

egyedül végzett munkát és a rétegmunkát. E két munkaformánál sokkal hatékonyabb a részben 

egyénre szabott, illetve a teljesen egyénre szabott munka.

A részben egyénre szabott munka esetén a hasonló szintű tanulók számára adunk azonos fel-

adatot. Ez nem jelent állandó, merev besorolást, mint a rétegmunkánál, mindig az aktuális ta-

nulási feladat szempontjából meghatározó sajátosságok alapján történik a csoportokba sorolás. 

A rétegmunkához hasonlóan ez a munkaforma sem téveszthető össze a csoportmunkával, mivel 

hiányzik a tanulók közötti együttműködés.

A teljesen egyénre szabott munkát elsősorban felzárkóztatáskor és tehetséggondozáskor cél-

szerű alkalmazni. Ilyenkor a kiemelkedően jól, illetve gyengén teljesítő tanulók személyre szóló 

feladatot kapnak, amelynek összeállításakor a pedagógus maximálisan fi gyelembe veszi a diák 

egyéni képességeit és sajátos tanulási stílusát. 

Mindkét szervezési módszer, munkaforma a tanulást szolgálja. Természetes, hogy feladatmeg-

oldás közben a tanuló elbizonytalanodhat, elakadhat, esetleg nem ért vagy félreért valamit. Ekkor 

szüksége van tanítója, tanára segítségnyújtására.
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Kooperatív technikák

„Mondd el, meghallgatom. Írd le, elolvasom. Vonj be, megtanulom.” – vallja egy ősi kínai mondás. Ez 

a mottója a napjainkban egyik legnépszerűbb kooperatív tanulási módszernek, amely dr. Spencer 

Kagan nevéhez fűződik. A jeles szakember Kooperatív tanulás című könyve 2001-ben jelent meg 

Magyarországon. Minden kedves kollégám szíves fi gyelmébe ajánljuk ezt a kooperatív techniká-

kat felsorakoztató gyűjteményt.

A Kagan-módszer alkalmazásakor a tanítás-tanulás folyamatában kettős cél valósul meg:

•  a tantárgyi cél, amely az adott tananyagból indul ki, és a tanulók tudásbeli képességeit 

fejleszti,

•  a szociális cél, miszerint a tanulók felelősségteljes szerepet kapnak a tanulási folyamatban, 

azaz az ismeretanyagot együttműködésen alapuló tanulásszervezési módszerekkel sajátít-

ják el.

A pedagógus nem elvárja a tanítványaitól, hanem megtanítja nekik a különböző együttműkö-

dési formákat, és ezek által fejleszti a szociális kompetenciájukat.

A hagyományos csoportmunka során a gyerekek közötti kötelék lazább, a feladatvégzés során 

nincs meg közöttük az egymásra utaltság érzése, a csoport sikere nem biztos, hogy minden ta-

nulóhoz köthető.

Kagan a következőképpen fogalmazza meg az együttműködésen alapuló tanulásszervezés 

négy alapelvét:

1.  Párhuzamos interakciók: a tanulás során a tanulók között egyidejű interakciók zajlanak, azaz 

egy időben a különböző csoportokban több gyerek is beszél. Így a hagyományos módsze-

rekhez képest egy tanulóra több megszólalási idő esik.

2.  Építő egymásrautaltság: a csoport tagjainak és az egyes csoportoknak a fejlődése szorosan 

és pozitívan függ össze egymással. Az egyik diák képességeinek fejlődéséhez szükséges a 

másik diák képességeinek fejlődése is. Ugyanezt mondhatjuk el a csoportok közötti egymás-

rautaltságról. Például ha az egymás tanítása kooperatív technikát alkalmazzuk, ez teljesen 

nyilvánvaló. (A technika leírása a későbbiekben olvasható.)

3.  Egyéni felelősség: a csoport feladatának megoldásához minden tanulónak hozzá kell járulnia 

a saját részfeladata elvégzésével, tehát felelősséggel tartozik a csoportnak. A csoport tagjai 

tudják, ki milyen mértékben járult hozzá a csoport sikeréhez.

4.  Egyenlő részvétel: a diákok a feladatok megoldásában egyenlően, a képességeik szerint vesz-

nek részt. Ez a szerepek elosztásával és a munkamegosztással érhető el.

Sok pedagógusban felvetődik a kérdés, aki még nem alkalmazta a kooperatív technikákat, ho-

gyan is kezdjen hozzá. Vannak olyan egyszerű módszerek, amelyekkel ki tudjuk alakítani a gyere-

kekben azt az igényt, hogy fi gyeljenek a társaikra, tiszteljék mások véleményét, fontosnak tartsák, 

hogy a többiek hogyan vélekednek ugyanarról a problémáról. 

Néhány – dr. Spencer Kagan Kooperatív tanulás című könyvéből tanult, és jól bevált – módszer:

Képmozaik: kiváló módszer csoportalakításhoz. A teremben a 25 tanuló öt 4 fős és egy 5 fős 

csoportban foglal helyet. Öt képet vágunk szét: ebből négyet négyfelé, egyet öt darabra. A képda-

rabokat szétosztjuk a gyerekek között. A gyerekek azokat a társaikat keresik, akikkel ki tudják rakni 
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a képet. Így véletlenszerűen alakulnak ki a csoportok. Abban az esetben viszont, ha a képdarabok 

hátuljára felírjuk egy-egy tanuló nevét, már mi tervezzük meg a csoportok összetételét. A csoport-

alakításhoz szavakra bontott mondatokat, irodalmi művek szereplőit is használhatjuk.

Diákkvartett: jól alkalmazható ismétléskor, összefoglaláskor, az új ismerethez kapcsolódó elő-

zetes ismeretek felelevenítésekor, de a szövegértő képesség fejlesztésekor is. Előnye: nagyon rövid 

idő alatt meggyőződhetünk arról, hogy minden tanuló birtokában van a szükséges ismeretnek. 

A lépései:

1. A csoporton belül a diákoknak 1-től 4-ig számot adunk.

2.  A kérdéseket utasításként fogalmazzuk meg! Például: Győződjetek meg arról, hogy mindenki 

el tudja mondani, melyik földrész melyik országában éltek a fáraók! Megszabom a gondolko-

dási időt, ez jelen esetben 10 másodperc.

3.  A gyerekek összedugják a fejüket, megállapodnak a válaszban, amit ezek után mindenki megtud.

4. Felszólítunk egy számot 1 és 4 között.

5.  A számok tulajdonosai megmondják a választ. 

Az ellenőrzés idejét lerövidíthetjük, ha csak egy tanulótól kérjük a választ, az azonos számmal 

rendelkező tanulóktól pedig az egyetértésüket, illetve egyet nem értésüket. Ha az a célunk, hogy 

a gyerekekben rögzüljön az ismeret, akkor minden azonos számmal rendelkező gyermek válaszát 

meghallgatjuk, még akkor is, ha azonosat mondanak.

Kerekasztal: a csoportépítés egyik hatékony módszere. A tanulóknak feladatmegoldás köz-

ben összeadódik a tudásuk, ezáltal a közös siker élményét is átélhetik. A lépései:

1.  Meghatározzuk a megoldandó feladatot. Olyan kérdést teszünk fel, amelyre sok válasz adha-

tó. Például: Soroljátok fel a vörös gém táplálékait!

2.  A diákok sorban válaszolnak a csoporton belül, de úgy, hogy egy lapra listát állítanak össze. 

Mindegyikük leír egy választ, majd továbbadja a társának. A lap körbemegy az asztalon. Ha 

valaki megakad, segítséget kaphat a társától, vagy egy vízszintes vonallal jelzi, hogy nem tud 

többet mondani.

Feladatküldés: nagyon jól használható ismétléskor, összefoglaláskor. Természetesen a szöveg-

értő képesség fejlesztésekor is alkalmazhatjuk. Rövid idő alatt elvégezhető. Minden tanuló aktívan 

vesz részt a munkában, hiszen mindenki kérdező és válaszoló is egy személyben. A lépései:

1.  A csoporton belül minden diák kigondol egy kérdést, amely egyértelműen megválaszolható, 

a tankönyvi szövegből ellenőrizhető, és felírja egy kártyára.

2. A kérdést az alkotója felteszi a csoporttársainak.

3. A közös gondolkodás eredményeként ráírják a kártya hátuljára a választ.

4.  Minden csoporttag esetében ugyanez az eljárás. Négyfős csoportban négy kérdés-válasz 

kártya keletkezik.

5. A csoportok kicserélik egymás között a kártyákat. 

6.  A csoportok választ adnak a kérdésekre, és összehasonlítják a feleletoldalon leírtakkal.

Egymás tanítása: a szövegek feldolgozásának nagyon hatékony, időtakarékos módszere.

1. Minden csoport a szövegnek (leckének) csak egy bekezdését (részét) olvassa el.

2.  Közös megbeszélés útján megoldják a bekezdésükhöz (szövegrészükhöz) kapcsolódó 

feladato(ka)t.
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3.  A csoportszóvivők beszámolnak a többi csoportnak az általuk feldolgozott szövegrészből 

szerzett ismeretekről.

4. A többi csoport tagjai kérdéseket tesznek fel a szakértő csoportnak.

5.  Összesítik a tudásukat, tehát valamennyi csoport megismeri a szöveg (lecke) egészét, annak 

ismeretanyagát, információs bázisát.

Végezetül röviden összefoglaljuk a kooperatív tanulás előnyeit. Az együttműködésen alapuló 

osztályban eredményesebb a tanulás, mint a hagyományos tanulásszervezés esetében. A tanulók 

magasabb teljesítményre képesek. Pozitívabb a tanuláshoz való viszonyuk, kevesebb az isme-

retszerzést zavaró viselkedés. Elfogadóbbak és támogatóbbak a társaik iránt. A pedagógusoknak 

csökkentek a tanulásirányítási problémáik. Kevesebbet kellett fegyelmezniük, hiszen a hagyomá-

nyos tanulásirányítás ismertetőjegyei az ilyen típusú mondatok: „Maradjatok csendben! Ne be-

szélgess a társaddal! Ne zavard a társadat a munkájában! Egyedül, önállóan dolgozzatok!” Ezek 

a mondatok gyerekekhez szóltak, akik eredendően aktívak, tele vannak közlési vággyal, igénylik a 

kérdezés, megbeszélés lehetőségét. A kooperatív szervezésű óra ezzel szemben jobban alkalmaz-

kodik a diákok szükségleteihez, állandó közlési és véleménynyilvánítási vágyához.

A projektmódszer

A projektmódszer a tanulók érdeklődésére, a tanárok és a diákok közös tevékenységére építő 

módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg. A projektek olyan 

komplex feladatok, amelyeknek a középpontjában egy gyakorlati természetű probléma áll.

A projekt ismérvei:

• komplex probléma, tantárgyközi téma áll a középpontjában;

• a gyerekek főszereplői a folyamatnak;

• középpontjában a gyerekek által elfogadott cél áll;

• valóságos produkció, valóságos haszon érdekében történik;

• csak kooperációban valósítható meg.

A projektmódszer alkalmazásának a következő lépései vannak:

1.  A téma kiválasztása, megfogalmazása: minden témában szervezhető projekt. Vannak olyan 

projektek, amelyek a szűkebben vett tananyaghoz, a tankönyvi ismeretekhez kapcsolódnak, 

de a problémát minél szélesebb összefüggéseiben igyekeznek bemutatni. Ebben a szakasz-

ban ötleteket vethetünk fel a tanulók számára, illetve tőlük is kérhetünk témajavaslatot, a 

tanárnak csak irányító szerepe van. 

2.  Tervkészítés: a tanárnak itt is csupán az irányítás a feladata. A tanulókkal közösen, egyenrangú 

partnerként tervez. Moderátorként azonban különösen fi gyelnie kell arra, hogy minden részt 

vevő diák megtalálja a feladatát a munkában. Meg kell határozni a feladatokat, a felelősöket, 

a helyszíneket, a munkaformákat, a projekt időtartamát, meg kell fogalmazni az elvárt pro-

duktumot, és közölni kell az értékelési szempontokat. 

3.  Adatgyűjtés: ez történhet az iskolában és az iskolán kívül is. Az a jó, ha a projekt folyamán 

a gyerekek számukra addig ismeretlen helyeket keresnek fel, például múzeumot, kiállítást, a 

településen élő embereket, akik a témában információkat adhatnak nekik, stb. 



23

4.  A téma feldolgozása: ez sokféleképpen történhet. Dolgozhatunk hagyományos órakeretben, 

epochákban (erről a következő részben lesz szó), de akár iskolai időkereten túl is. Egy a fontos, 

hogy a tanulók egyéni tapasztalatok alapján dolgozzanak, és a végeredmény a diákok közös 

munkája legyen, miközben egymástól is sokat tanulnak. A tanár elsősorban megfi gyelő és 

segítő, nem pedig irányító. 

5.  A termék, produktum összeállítása: ez mindig a projekt témájától függ. Lehet kiállítás, kiadvány, 

színpadi előadás összeállítása, konkrét tárgy, eszköz elkészítése. A végtermékek nagyon fon-

tos nevelési eszközök a projektmunkában. A gyerekek bemutathatják munkájukat az iskola 

szűkebb vagy tágabb közösségének, a szüleiknek, mintegy nyilvánosság elé tárják munkájuk 

eredményét.

6.  Zárás, értékelés: a projekt bemutatásával kezdődik. Ebben a fázisban lényeges elem az önér-

tékelés, a társak munkájának pozitív értékelése. Alkalom nyílik olyan tanulói tulajdonságok 

értékelésére, amire tanítási órán sohasem. A jól szervezett projektmunkában a gyengébb ké-

pességű tanulók is sikerélményhez juthatnak, és a különböző szociális és kulturális háttérrel 

rendelkező gyerekek olyan tapasztalatokra tehetnek szert a közös munka során, amelyeket 

egyetlen tankönyv sem képes közvetíteni a számukra. 

A projektmódszer előnyeit röviden így összegezhetjük:

• nagyfokú szabadság, tanulói önállóság;

• a tanulást indirekt módon biztosítja;

• a cél a produktum létrehozása, a tanulás ehhez képest eszközjellegű;

• integrálja az ismereteket;

• a demokratikus közélethez szükséges készségek elsajátítása;

• újfajta tanár-diák viszony.

Epocha

A tantárgytömbösítés a tanórai fog-

lalkozások ciklikus megszervezésének 

rendje, amelynek keretei között egy 

adott tantárgy, adott műveltségi te-

rület, adott félévre számított tanórai 

foglalkozásait nem egyenletesen, min-

den tanítási hétre elosztva, hanem cik-

likusan egy-egy időszakra (legalább két hét) összevonva szervezik meg. A közoktatási törvény 

52. § (3) szerint a kötelező tanórai foglalkozások teljes intézményi időkeretének legalább 5, 10 

vagy 15%-át kell tantárgytömbösítésre fordítani.

A következőkben a tömbösített oktatás órakeretének kiszámítására olvasható példa:

Számítás alapja: 5–6. évfolyam óráiból (összes évi óraszám) levonva a nem szakrendszerű okta-

tás óráit (helyi tanterv alapján) és a 7–8. évfolyam óráit. 5–6. évfolyamon a heti kötelező óraszám 

22,5 (évi 832,5). Ha az intézmény 25%-ban vállalta a nem szakrendszerű oktatást, akkor a heti szak-

rendszerű oktatás 17 óra, ez évi 629 óra. 7–8. évfolyamon a heti kötelező óraszám 25, évi 925 óra.

Az epocha szó jelentése időszak, korszak. Pedagógiai érte-

lemben az epocharendszer lényege, hogy az egyes logikailag 

összetartozó témakörök, amelyek hagyományosan külön-

böző tantárgyakban jelennek meg, egy-egy epochán belül, 

tömbösítve kerülnek tárgyalásra: egy ideig nagy óraszámban 

van napirenden a téma, majd utána a következő időszakban 

a tantárgy szünetel, és más tárgy témakörére, például a mű-

vészetekre kerül sor egy másik epochában. Az epochális okta-

tást magyarul tantárgytömbösítésnek nevezik.
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Évfolyamonként 1 osztályos iskola esetében éves szakrendszerű óra

2 × 629 = 1258 óra és 2 × 925 = 1850 óra összesen: 3108 óra

 melynek   5%-a 155 óra heti 4 óra tanulócsoportonként évi 39 óra

  10%-a 310 óra  8 óra  78 óra

  15%-a 465 óra  12 óra  117 óra

Évfolyamonként 3 osztályos iskola esetében

6 × 629 = 3774 óra és 6 × 925 =  5550 óra 

 összesen  9324 óra

melynek  5%-a 466 óra, ez tanulócsoportonként 39 óra

Megfi gyelhetjük, hogy mindkét esetben ugyanaz az óraszám jön ki tanulócsoportonként.

A tantárgytömbösítéssel kapcsolatos elvárásokat az alábbiakban összegezhetjük:

•  a tanítási ciklusoknak legalább kéthetenként váltaniuk kell egymást, 

•  a bevont tantárgyak, műveltségi területek tanítási óráinak legalább két egymást követő ta-

nítási napra kell esniük, 

•  a tanítási napok közül az egyiken legalább három, a másikon legalább két, a tan tárgy-

tömbösítésbe bevont tanítási órának kell lennie, 

•  az egy tanítási napon szervezett tanítási órákat egymást követően kell megtartani. 

Az epochális oktatás alkalmazása nagy együttműködési képességet feltételez az iskolán be-

lül a pedagógusok között. A tantárgytömbösítésben részt vevő tanároknak tartalmilag pontosan 

egyeztetniük kell, hogy egy adott téma közös tanítása során milyen pedagógiai tevékenységet 

végeznek az érintett osztályokban. Összehangolják a tanulók kompetenciafejlesztését, a könyvtár 

és az internet használatát. Kidolgozzák a közösen alkalmazott ellenőrzési és értékelési módszere-

ket, eszközöket (feladatlapok, felmérések, dicsérőkártyák stb.).

Valamennyi pedagógusnak nagy szerepe van abban, hogy az órákon, foglalkozásokon pozi-

tív tanulási légkört alakítson ki, a tanulókat partnernek tekintse, használja fel a tanítási-tanulási 

folyamatban a meglévő tapasztalataikat, továbbá megtanítsa tanulni a diákokat, és lehetőséget 

nyújtson számukra az egyéni és társas tanulási helyzetekre.
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A projekt (projektum)

A projektmódszert alkalmazó pedagógus nem az ismeret forrása, 

a tudás egyedüli birtokosa, hanem az ismeretszerzés mentora, 

szakértője. Megteremti a feltételeket, biztosítja az információk elér-

hetőségét. Színesíti módszertani kultúráját, oldja a monotóniát.

A tapasztalat csak cselekvésből származhat, a gyerekeknek 

tehát saját cselekvésükből kell tanulniuk. Következésképpen 

tárgyat és célt kell adni a cselekvésnek. Ennek a logikának 

mentén jön létre a pedagógiai projekt. Ezért elengedhetetlen ismérve, hogy a középpontjában 

olyan probléma, illetve feladat áll, amelynek megoldása, teljesítése valóságos eredmény. 
 (Hortobágyi Katalin)

A projekt jellemzői

• A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek középpontjában egy „valós” probléma áll.

• A választott probléma mindig életszerű.

• A projekt interaktív, a szerzett ismeretek nem szoríthatók tantárgyi keretek közé.

• A projekt időtartama és a résztvevők köre szabadon megválasztható.

• A projektfolyamat egészére a tanulók alanyi jogú részvétele jellemző.

• Bekapcsolja az iskolát (és rajta keresztül a gyereket is) a szűkebb-tágabb társadalmi életbe.

• A szociális tanulás eszköze.

• A projekt végterméke közös alkotás, közösen létrehozott produktum.

A pedagógiai projekt néhány fajtája

Tartalma, témája szerint

• Tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó projekt (pl.: reneszánsz).

• Tankönyvhöz, tananyaghoz részben kapcsolódó projekt (pl.: ünnepek).

• A tananyaghoz nem kapcsolódó projekt (pl.: diákigazgató választás).

Interdiszciplinaritása alapján

• Szűk tartalmú projekt (pl.: madáretető készítése).

• Multidiszciplináris projekt (pl.: a környezetszennyezés).

• Táborok (pl.: erdei iskolák).

Időtartam alapján

• Miniprojekt (akár egy tanórán belül is megvalósítható).

• Rövid távú projekt (egy-két napot vesz igénybe, de egy hétnél rövidebb).

• Középtávú projekt (projekthét, témahét).

• Hosszú távú projekt (heteken, hónapokon át tart).

A PROJEKT (projektum)

Latin eredetű szó. Jelentése: 

terv, tervezet, javaslat. „A projekt 

olyan oktatásszervezési eljárás, 

amely az oktatás menetét gya-

korlati problémák megoldása 

köré csoportosítja.”
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A projektben résztvevők száma alapján

• Egyéni.

• Kiscsoportos (team).

• Közepes létszámú (osztály, évfolyam).

• Nagy létszámú (iskola, kerület, város).

A produktum alapján

• Tárgy, modell, játék.

• Írásmű.

• Színpadi előadás, video- vagy magnófelvétel, kiállítás.

• Rendezvény, rendezvénysorozat, kirándulás.

• Nyilvános vita, tárgyalás.

• A felsoroltak kombinációja.

A projekt megvalósításának lépései

1. Tervezés, 2. Szervezés, 3. Kivitelezés, 4. Értékelés

1. Tervezés

• A fő téma meghatározása

• Altémák meghatározása

• Csoportok kialakítása

•  Diff erenciálás (a tervezett tevékenységi rendszer megfelelő esélyeket biztosít-e a tanulók-

nak?)

• Feladatmegosztás a csoportok között és a csoporton belül

• Időterv készítése

• Eszközök számbavétele

• Gondolattérkép készítése (mi mihez kapcsolódik: tantárgyhoz, műveltségi területhez?)

• Munkalapok készítése

• Milyen konfl iktushelyzetek, magatartási problémák adódhatnak? 

• Milyen iskolán kívüli tapasztalatokat, előzetes tudást használnak fel a tanulók?

• Milyen kompetenciákat fejlesztünk?

• Milyen tanulói és tanári munkaformákat alkalmazunk a folyamat során?

• A folyamat végi produktum: csoportos, egyéni

• Az értékelési rendszer kiválasztása

2. Szervezés

• A komplex téma kezelhető egységekre bontása

• A munkavégzés helyszínének kiválasztása

• Munkaformák, módszerek meghatározása

• Szükséges források biztosítása

• Érdekeltek bevonása, tájékoztatása
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• Problémák, „buktatók” felmérése

• Részletes, bárki más számára is érthető leírás készítése

3. Kivitelezés

• Adatgyűjtés/anyaggyűjtés

• A téma feldolgozása

• Menet közben szükséges korrigálás a visszacsatolások alapján

• A projekt/produktum bemutatása

4. Értékelés

• Önértékelés

• A csoport munkájának értékelése

• A projektben résztvevők munkájának értékelése

• Jegyzőkönyv, írásos beszámoló készítése

A belső értékelés lehetséges szempontjai

• Mi tetszett a legjobban és a legkevésbé az érintetteknek?

• Mit sikerült elérni a közös tervhez képest?

• Milyen problémák, konfl iktusok hátráltatták a munkát?

• Milyen szervezési problémák adódtak?

• Hogyan lettek úrrá a problémákon, konfl iktusokon?

• Milyen tőlük független körülmények nehezítették a munkát?

• Milyen változtatásokra van szükség a következő projekt sikere érdekében?

• Mi legyen a tárgyi eredmények sorsa?
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A projektmódszer

1. Fogalma

A projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek a közép-

pontjában egy gyakorlati természetű probléma áll. 

A projekt ismérvei:

• Komplex probléma, tantárgyközi téma

• A gyerekek főszereplői a folyamatnak

• Középpontjában a gyerekek által elfogadott cél áll

• Valóságos produkció, valóságos haszon érdekében történik

• Csak kooperációban valósítható meg

2. Projekttípusok

A) gyakorlati feladat (egy hasznos tárgy megtervezése és kivitelezése)

B) egy esztétikai élmény átélése (cikkírás, színi előadás)

C) egy probléma megoldása

D) valamilyen tevékenység, tudás elsajátítása

3. A projektmódszer alkalmazásának lépései

1. A téma kiválasztása, megfogalmazása: ötletek felvetése, megvitatása, a tanár csak irányít.

2.  Tervkészítés: feladatok, felelősök, helyszínek, munkaformák, időtartam meghatározása; az el-

várt produktum megfogalmazása, értékelési szempontok közlése.

3. Kivitelezés: adatgyűjtés, feldolgozás, a produktum összeállítása, a tanulók közös munkája.

4. Zárás, értékelés: a projekt bemutatása. Értékelés a megadott szempontok szerint. 

4. A projektmódszer előnyei

• Nagyfokú szabadság, tanulói önállóság

• A tanulást indirekt módon biztosítja

• Cél a produktum létrehozása, a tanulás ehhez képest eszközi jellegű

• Az ismeretek integrálása

• A demokratikus közélethez szükséges készségek elsajátítása

• Újfajta tanár-diák viszony

A projektmódszer

A tanulók érdeklődésére, a taná-

rok és a diákok közös tevékenysé-

gére építő módszer, amely a meg-

ismerési folyamatot projektek 

sorozataként szervezi meg.
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Feladat

Gondolkozz azon, hogyan lehetne az 5. osztályban látott óra témáját projektté fejleszteni, illetve 

beilleszteni egy projektbe!

vagy

Milyen projektet tudnál javasolni a tanítványaidnak az ősszel (téllel, tavasszal) kapcsolatban?

A projekt címe

Célközösség 

Résztvevők száma

Időtartam

Fejlesztési célok

Tartalom

Tanulói tevékenységek, 

technikák, módszerek 

Munkaformák

Értékelés

Eszközök
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2. A projekt leírása

A projekt címe:  ______________________________________________________________

A projekt írója és megvalósítója:  _______________________________________________

A projektben résztvevők köre, száma:  ___________________________________________

tanulók:  __________________________________________________________________

pedagógusok:  _____________________________________________________________

szülők:  ___________________________________________________________________

más szervezetek tagjai:  _____________________________________________________

A projekt intézményi előélete (a projektet működtető intézmény bemutatása az alapkom-

petenciák szempontjából):

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

A projekt szükségessége:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

A megvalósítás helyszíne/helyszínei (pl. intézményegység, tagozat, tanóra, tanórán kívüli 

tevékenység, rendezvények, versenyek, tábor stb.):

____________________________________________________________________________

A projekt tevékenységeinek rövid összefoglalása:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

A projekt fő célja:

____________________________________________________________________________

Részcéljai:

____________________________________________________________________________
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A projektfeladat és időterve
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A projekt várható eredményei:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Javaslat a projekt fenntarthatóságára:

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Dátum: 

        Aláírás
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Megoldási javaslatok

1. lecke: Helyem az osztályban – játékok órája

1. feladat 

A közösség közös élet- vagy munkaviszonyok között élő, illetve közös eszmék, célok által egye-

sített emberek csoportja. (A Magyar értelmező kéziszótár alapján)

2. feladat 

Például: család, iskola, osztály, kosárlabdacsapat, tánccsoport stb.

3. feladat 

Érvekkel alátámasztott véleménykifejtés várható el a tanulóktól.

4. feladat 
MSz

AÁ
BA

SzE

KJ

KZs

FD

GyT

NZ

DG

BH

ÁPSJ

KZs

HI

BÁ

SzT

ND

SzL

BL

SzB

BB

MÁ

KL

KG

KS

AN

TS
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5. feladat 

A www.furfangkiado.hu-n megtalálható kérdőív

 1. Kikkel szeretsz beszélgetni az osztályban?

______________________, ______________________, ______________________

 2. Kikkel barátkozol az iskolán kívül is az osztálytársaid közül?

______________________, ______________________, ______________________

 3. Kiket hívnál meg az osztályból, ha bulit rendeznél?

______________________, ______________________, ______________________

 4. Kikkel laknál szívesen egy szobában az osztálykiránduláson?

______________________, ______________________, ______________________

 5. Melyik osztálytársadnak mondod el a titkaidat?

______________________, ______________________, ______________________

 6. Kik éreznek együtt veled, ha bánat vagy öröm ér?

______________________, ______________________, ______________________

 7. Kikkel beszélgetsz ritkán?

______________________, ______________________, ______________________

 8. Kik nem találtak eddig barátot az osztályban?

______________________, ______________________, ______________________

 9. Kik azok az osztályból, akiknek a szavára hallgatnak a többiek?

______________________, ______________________, ______________________

 10. Kiknek a segítségére számíthattok nehéz helyzetben az osztályból?

______________________, ______________________, ______________________

 11. Kik azok, akik kedvesek, megértők az osztálytársaikhoz?

______________________, ______________________, ______________________

 12. Kik azok, akik akkor is végighallgatják a másikat, ha nem értenek vele egyet?

______________________, ______________________, ______________________

 13. Kik azok, akik jól kommunikálnak a tanárokkal, és képviselhetnék az osztály érdekeit?

______________________, ______________________, ______________________

 14. Kikhez fordulnál az osztályból, ha egy-egy tantárgyban segítségre szorulnál?

______________________, ______________________, ______________________

 15. Kik azok, akik tudnak olyasmit is, amit az iskolában nem tanultok?

______________________, ______________________, ______________________

 16. Kiket dicsérnek meg az osztályban a leggyakrabban a tanárok?

______________________, ______________________, ______________________

 17. Kik a jó sportolók?

______________________, ______________________, ______________________

 18. Kik érdeklődnek valamilyen művészet iránt?

______________________, ______________________, ______________________

 19. Kik az ügyesek, ha javítani, szerelni kell?

______________________, ______________________, ______________________
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 20. Szerinted kik lesznek híres emberek az osztályból?

______________________, ______________________, ______________________

2. lecke: Tanulói jogok és kötelességek – DÖK

1. feladat 

erkölcs: vki, vmi magatartását irányító, annak megítélését segítő, társadalmilag helyesnek te-

kintett szabályok összessége, ill. ezek megvalósulása. (Magyar értelmező kéziszótár)

Várható válasz: az erkölcs a magatartásunkat irányító szabályok összessége, amelyet egy adott 

társadalom helyesnek ítél.

2. feladat 

A társadalom által elfogadott erkölcsi szabályokat sértő.

3. feladat 

diákönkormányzat

4. feladat 

Értelemszerűen, az iskolai DÖK felépítése alapján.

MINTA

Az osztályönkormányzat tagjai az osztály négy tagja, akit az osztály tanulóinak több, mint 

ötven százaléka választott. 

Munkájukat a tanulók által felkért, az osztályban tanító tanár segíti.

 1.  Az osztályönkormányzat tagjainak megbízatása egy évre szól. Az új választást a tanév ele-

jén az osztályfőnök szervezi és irányítja.

 2.  Megszűnik a diákönkormányzati tagsága annak, akit az osztály tanulóinak 50%-ának kez-

deményezésére az osztály tanulói visszahívnak. A visszahívással, vagy bármilyen egyéb ok 

miatt megüresedő hely(ek)et szabályos választással egy héten belül be kell tölteni. 

 3.  Az osztályönkormányzat tagjaiból az osztály tagjai elnököt választanak. A választás titkos, 

és kétharmados többség kell hozzá. Az elnök képviseli az osztályt az iskolai diákönkor-

mányzatban.

 4.  A diákönkormányzat tagjai közül az osztály tagjai gazdasági felelőst, tanulmányi felelőst 

és szabadidő felelőst is választ. A felelősöket az osztály tagjai szótöbbséggel választják.

 5.  Az osztályönkormányzat képviseletére az elnök jogosult. A gazdasági felelős az elnököt 

távollétében teljes joggal helyettesíti.

 6.  Az osztályönkormányzat ülései általában nem nyilvánosak, de egyes esetekben közös dön-

téssel nyilvánossá tehetők. Az üléseken állandó meghívottként részt vesz az osztályönkor-

mányzat munkáját segítő tanár. Kérésre, illetve az osztályönkormányzat döntése alapján az 

iskola igazgatója vagy megbízottja, illetve az ügyben érintettek részvételét is meg kell oldani. 
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 7.  Az osztályönkormányzat üléseit általában kéthetente tartja. A diákönkormányzat döntése-

it szavazással hozza.

 8.  A diákönkormányzat döntéseit, javaslatait írásba kell foglalni, amelyet az elnök és az osz-

tályönkormányzat munkáját segítő tanár is aláírja. 

 9.  A választott tagok kötelesek választóikat (osztálytársaikat) rendszeresen tájékoztatni a diák-

önkormányzat döntéseiről, munkájáról.

 10.  Az osztályönkormányzatnak döntési joga van az osztályönkormányzat munkáját segítő 

tanár véleményének kikérésével saját működési rendjének és munkaprogramjának meg-

határozásában. Egyetértési jogot gyakorol az osztály tanulóit érintő következő kérdések-

ben: az iskolai diákönkormányzaton keresztül az iskola házirendjének módosításában, a 

Házirend elfogadásában. Véleményezési javaslattevő joggal rendelkezik az iskolai diákön-

kormányzaton keresztül – a diákokat érintő kérdésekben – az iskola működésével és a 

tanulókkal kapcsolatos valamennyi kérdésben.

 11.  Az osztályönkormányzat éves feladatát munkaprogram alapján végzi, amit az elnök és az 

osztályönkormányzat munkáját segítő tanár állít össze, és a tanév első ülésén fogadtatja 

el – az osztálytagok módosító javaslatainak fi gyelembevételével – az osztályközösséggel.

 12.  A most nem rögzített kérdésekben az osztályönkormányzat egyedi döntése szükséges.

 13.  Jelen szabályzat 201.. szeptember …-n lép hatályba, és előírásait módosításig kell alkal-

mazni. 

3. lecke: Pénzvilág és gazdaság osztályszinten

1–6. feladat 

Értelemszerűen, a feladatokban leírt lépéseket követve.

7. feladat                                                              MINTA

Javaslatunk, hogy az idei osztálykirándulásunk célja Ragály község legyen.

Ragály község Borsod-Abaúj-Zemplén megyében, Miskolctól északnyugatra 46 kilométerre 

fekszik. Pontosabban a Putnoki-dombság és az Aggteleki-karszt találkozásánál, a szlovák határtól 

mintegy 11 km-re található. A közel 700 fős település az Aggteleki Nemzeti Park déli kapujában 

terül el. A kis község műemlékekben gazdag, sőt megnézhetnénk a Balassi-kiállítást a Balassa-kas-

télyban. Ellátogathatnánk a néhány kilométerre lévő aggteleki vagy a jósvafői cseppkőbarlangba. 

Ragálytól kb. 20 kilométerre, Szinpetriben található a világ legnagyobb könyve. Nagyon jó lenne 

megnézni. Ha kedvünk van, túrázhatunk is a falut körülvevő hegyekben az országos Kék-túra út-

vonalon. Feltétlenül javasolunk egy sétát a 700 éves tölgyfához.

Olcsó szállást is találtunk Ragályban, egy vendégházban. Csupán 2000 Ft/fő a szállásdíj.

Nagyon örülnénk, ha elfogadnátok a javaslatunkat.
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4. lecke: Jegyzetelési technikák

1. feladat 

b) kínai legenda, császár, tea, forralás, üstök, ivóvíz

c) Ápolja és meghosszabbítja az életet.

Aki teázik, annak szellemi képességei tiszták és frissek lesznek, megszabadul a súlyfeleslegtől 

és az álmosságtól.

d) A teáról az első hírek 9. századi arab utazóktól származnak. 

A „sakh” nevű növény főzete ital és orvosság is volt Kínában.

Ezt a növényt az arab Wahab és Abuseid „tsa” névvel illette.

e) 

1550 – Velence 

1648 – Párizs

1654 – Párizs 

1660 – Hollandia, Anglia

1669 – Németország, Lipcse

1683 – Németország, Drezda

f ) Az észak-amerikai angol gyarmati kormányzóság felemelte a teaadót. Emiatt 1773. decem-

ber 16-án Bostonban indiánnak öltözött telepesek egy nagy értékű teaszállítmányt szórtak a ten-

gerbe. 

2. feladat 

a)

Nép Tealevél 

mennyisége

A tea elkészítésének módja Ízesítés Különlegesség

Gőzölés Forrázás Pihentetés 

angol kimért enyhén egyszer 5 perc cukor, tej dzsem

orosz Fél 

kávéskanál

csészénként 

esszenciának

____

kétszer 5 perc cukor, citrom 3-6 szegfűszeg

kevés fahéj a 

tealevelekhez

japán teapor

____

egyszer

____

nincs bambuszból 

készült seprű

kínai félig töltött 

teáskanna
____

négyszer
____

egy csipet só 3 lassú korty
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b)

Teaivási szokások a nagyvilágban

1.  angol módszer: kimért teafű, enyhe gőzölés, forrázás 1-szer, 5 perc állás, ízesítés: cukor, 

tej + dzsem

2.  orosz módszer: szamovár teakultúra, csészénként fél kávéskanál teafű (3-6 szegfűszeg + fa-

héj) eszenciának, forrázás 2-szer, 5 perc pihentetés, ízesítés: cukor + citrom 

3.  kínai módszer: forrázásos m., teáskanna félig tealevéllel, forrázás 4-szer, ízesítés: csipetnyi só 

három korty!

4.  japán módszer: teaszertartás, teapor, forrázás 1-szer, bambuszseprű – habos, ízesítés: ––

3. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

5. lecke: Énkép és önismeret

1. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

2. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

3. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

4. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

6. lecke: Testbeszéd – beszélnek a testrészeink

1. feladat 

a) Az ember arca a legmozgékonyabb, ezáltal a legkifejezőbb is.

b) 1. hamis, 2. igaz, 3. hamis, 4. igaz, 5. igaz, 6. igaz

2. feladat 

Értelemszerűen.

3. feladat 

a) 1. fotó pl.: Nem igazán. 2. fotó pl.: Nagyon csinos!
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4. feladat 

Bólintás: igen, egyetértés, bátorítás

Fejrázás: nem, nemtetszés

Fej félredöntése: érdeklődés

Fejtámasztás: unalom, fáradtság

Haj hátravetése vagy érintése: hiúság, kacérkodás

Hajcsavargatás: idegesség, zavarodottság

Szem meresztése: meglepődés

Ujjak a szájban: bizonytalanság

5. feladat 

Kéz vagy ujjak a száj előtt, az orr megérintése ujjal, szemkontaktus kerülése

6. feladat

Nyitottságra utal Unottságra utal Magabiztosságra 

utal

Felsőbbrendű-

ségre utal

Idegességre utal

1., 6., 10., 12. 3., 8., 11., 13. 1., 2., 4., 15. 2., 4., 9., 

14., 15., 17.

5., 7., 8., 16., 18.

7. lecke: Hogyan mondjam? 

1. feladat

Értelemszerűen.

2. feladat

Szeretném, ha eljönnél hozzánk!

Szeretném, ha eltetszene jönni hozzánk.

Szeretném, ha eljönne hozzánk.

Te láttad már ezt a színházi előadást?

Ön látta már ezt a színházi előadást?

Maga látta már ezt a színházi előadást?

Kérem, délután hívjon fel telefonon!

Kérlek, délután hívj fel telefonon!

Kérem önt, délután hívjon fel telefonon!

3. feladat

Értelemszerűen. 

4. feladat

Értelemszerűen. 

8. lecke: Barátságtérkép

1. feladat 

Pl.: Petőfi  Sándor és Arany János, Csokonai Vitéz Mihály és Fazekas Mihály
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2. feladat 

Várható válasz: A barátság egy olyan erős érzelmi kötelék, amelynek alapja az őszinteség, a 

szeretet, a bizalom, a megértés és a vidámság.

3. feladat 

Várható válasz: Szeretetteljes, őszinte, gondoskodó, jószívű, mosolygós, kedves, segítőkész, kre-

atív, okos, nyugodt, intelligens.

Barátságtérkép

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

9. lecke: A felnőttek és én

1. feladat 

a) Értelemszerűen.

b) Hány éves korában lett tanítónő? 19 éves

Hány éves volt, amikor írónő vált belőle? 45 éves 

Hány éves írói munkásságáért kapott életműdíjat? 36 éves

c) A fi út kell bemutatni a lánynak.  A lányt kell bemutatni a fi únak.

Mindig a fi ú nyújt először kezet.  A lánynak kell elsőként kezet nyújtania.

d) Értelemszerűen.

e)                                                                         MINTA

Mari: Halló! Szia, Csilla! Itt már megint Mari. Jaj, bocsánat! Kezit csókolom!

Csilla anyukája: Szia, Mari! Miben segíthetek? 

Mari: Nekem Csillával kellene beszélnem. Életbe vágó! 

Csilla anyukája: Rendben van. Mindjárt szólok neki. Szervusz! 

Mari: Csilla! Szörnyű! Letegeztem a mamádat. 

Csilla: Ne aggódj! 

Mari: Nem haragszik? 

Csilla: Hidd el, nem haragszik! 

Mari: Biztos?

Csilla: Biztos, biztos. Na, de mi az az életbe vágó dolog, amit anyának említettél. 

Mari: Képzeld! Bent voltam apánál. Van ott egy új srác: magas, deltás, szőke, kék szemű, és 

ahogy rám nézett!

Csilla: Hűha! És beszéltél is vele?
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2. feladat 

a) Várható megoldás: Tanár néni! Tessék szíve lenni elengedni az utolsó óráról! El kell mennem az 

orvoshoz, ahová 13 órára kaptam időpontot. Anyukám sajnos elfelejtette beírni az ellenőrzőmbe.

b) Értelemszerűen, az iskola házirendjéhez igazodva.

3. feladat 

a) Értelemszerűen.

b) Értelemszerűen, egyéni megoldás.

c) 

Levélben, amelyet elég egy héttel a rendezvény előtt feladni postán.

Személyesen a rendezvény előtt két héttel.

Mivel az sms-t mindenki azonnal megkapja, a rendezvény napján is elég elküldeni.

E-mailben elég a rendezvény előtt három nappal továbbítani.

A meghívót legalább két héttel az esemény előtt kell postára adni. 

4. feladat

5.  Az áruk blokkolása.

7.  Az áru(k) és a blokk átvétele.

1.  A vásárlási lista összeállítása.

2.  Az eladó(k) köszöntése.

6.  A vásárolt áruk kifi zetése.

8.  Elköszönés az eladó(k)tól.

3.  Az eladó megszólítása.

4.  Az áru(k) kérése a vásárlási lista alapján az eladótól.

10. lecke: Mindenki tehetséges valamiben. – Te miben?

1. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

2. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.
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3. feladat 

kreatív: alkotó, újat létrehozó, teremtő (Bakos Ferenc: Idegen szavak és kifejezések szótára)

Várható megfogalmazás: Fantáziadús, mindig új ötletekkel elő álló személy. Az elképzeléseit 

önmaga valósítja meg. Valami újat alkot.

4. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

5. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

6. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

7. feladat 

Értelemszerűen, közös megoldás.

8. feladat 

Értelemszerűen, közös megoldás.

11. lecke: Pályaorientáció – pályaválasztás

1. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

2. feladat 

Jó vagyok magyarból, lehetek akár tanár, író… költő, kommunikátor, kommunikációs menedzser, 

szóvivő, tanító

Jó vagyok matekból, lehetek akár mérnök … matematikus, matematikatanár, csillagász, gépész-

mérnök, építészmérnök

Jó vagyok biológiából, lehetek akár erdész … biológus, biológiatanár, környezetvédelmi szakem-

ber, vegyész, gyógyszerész, orvos

Jó vagyok földrajból, lehetek akár geológus … földrajztanár, térképész, meteorológus, ásványku-

tató, földmérő

Jó vagyok rajzból, lehetek akár tervező… rajztanár, alkalmazott grafi kus, festőművész

Jó vagyok technikából, jó a kézügyességem, lehetek akár műszerész… keramikus, fafaragó, asz-

talos, kézműves, dekoratőr

a) Értelemszerűen, egyéni megoldás.

b) Értelemszerűen, közös megoldás.
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3. feladat 

Ha szeretne továbbtanulni főiskolán vagy egyetemen, illetve ha a választott pályához követel-

mény a sikeres érettségi.

4. feladat 

A középiskolák honlapjairól, a tanáraimtól, a szüleimtől, közeli és távoli családtagoktól, ismerő-

söktől.

5. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

12. lecke: Az önéletrajz

1. feladat 

a) Név, életkor, a családról, a jelenlegi iskola, kedvenc tantárgyak, tanulmányi eredmény, baráti 

kapcsolatok, a választott iskola indoklása, szabadidős tevékenységek.

b) I. Bemutatkozás (név, életkor, lakhely)

II. 1. A jelenlegi iskola (évfolyam, esetleg tagozat)

    2. Kedvenc tantárgy(ak), érdeklődési kör, saját vélemény az iskolai eredményről

    3. Személyes kapcsolatok

    4. Szabadidős tevékenységek, hobbik

III. A cél megfogalmazása

2. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

3. feladat 

a) 

A levél részei Tartalma

Megszólítás Tükrözi a címzett és a levélíró kapcsolatát.

Bevezetés A levélírás oka.

Tárgyalás A közlendők megfogalmazása.

Befejezés Kérések a címzetthez.

Záróformula Elköszönés a címzettől.

Hely, dátum Ahol és amikor a levél íródott.

Aláírás A levél írójáé.
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b) 

Tisztelt Felvételiztető Bizottság!  Kedves Tancsik!

Drága leendő Tanáraim!   Tisztelt Tanárok!

Kedves Felvételiztetők!   Kedves Tanár nénik és Tanár bácsik!

c) 

Üdv:                           Tisztelettel:                           Üdvözlettel:

d) Értelemszerűen, egyéni megoldás.

13. lecke: Divat, amely megmutatja, ki vagy

1. feladat 

a) Nonverbális kommunikáció: olyan kommunikációs folyamat, amely beszéden túli, hiszen 

nem tartalmaz nyelvi jeleket.

Példák: gesztus, mimika, testtartás stb. 

b) Pl.: tűzoltó, rendőr, katona, mentős, tengerész, bíró stb.

c) Várható értelmezés: Legyél hű az egyéniségedhez, és ne kövesd mindenben a divatot!

d) Értelemszerűen, egyéni megoldás.

e) Értelemszerűen, közös megoldás.

f ) Hazai divattervezők: Léber Barbara, Zoób Kati, Náray Tamás

Külföldi divattervezők: Tommy Hilfi ger [tommi hilfi gör], Rebecca Taylor [rebeká télor] Celine 

[szein], Carolina Herrera [karolina errera]

2. feladat lányoknak

Értelemszerűen.

3. feladat fi úknak

Értelemszerűen.

4. feladat

Értelemszerűen, közös megoldás, vita.

 5. feladat

Várható válasz: az anyukám, apukám, barátom, barátnőm véleményét kérem ki.
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6. feladat

Értelemszerűen.

14. lecke: Megjelenés a felvételin

1. feladat 

a) Várható válasz (lány): fekete combközépig érő szoknya, törtfehér blúz, nejlonharisnya, köze-

pes sarkú cipő; (fi ú) sötét szövetnadrág, világos, egyszínű színű ing

b) Pl.: ásványvizet, szőlőcukrot, papírt, tollat, okleveleimet stb.

2. feladat 

a) Értelemszerűen, egyéni megoldás.

b) Értelemszerűen, egyéni megoldás.

c) Értelemszerűen, egyéni megoldás.

d) Értelemszerűen, egyéni megoldás.

3. feladat

lesütött tekintet, szemkontaktus kerülése, nyílt tekintet, karkeresztezés, szemkontaktus tartása, 

lábkeresztezés, egyenes testtartás, görnyedt testtartás, fi ntorgás, orrérintés, szájhúzogatás, mo-

solygás, meredt nézés, tenyérben támaszkodó áll, hajfürt csavargatása, ujjtördelés, oldalpillantás, 

érdeklődő tekintet, asztalon nyugvó kezek, egymás mellé helyezett lábak, szétterpeszkedő ülés-

mód, összeszűkített pillantás

15. lecke: Utazás, kirándulásszervezés

1. feladat 

         humor vidámság

a tanárok közelebbi megismerése beszélgetés

   közös együttlét

   Osztálykirándulás 

  sok látnivaló   szórakozás

 

 új ismeretek új élmények közösségépítés    illem

  természet         túrázás

2. feladat 

Pl.: Eger, 23 fő, 6:30 és 21:55
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3. feladat 

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

4. feladat

Értelemszerűen, közös megoldás csoportonként a választott kirándulási célpont ismeretében.

16. lecke: Praktikumok

1. feladat

2. feladat

1. feladat

Kovács Kata
4026 Debrecen, Bethlen u. 38. VIII/27.

Szabó Beatrix
5900 Orosháza, Dózsa Gy. út 14. I/5.

2  3  5  0 2  2  5  0

2  3  5  0

1  0  2  1

Kettőezer-háromszázötven

Kettőezer-háromszáznegyven

Kovács Aliz Kovács Aliz
Budapest, Rákóczi út 30. Budapest, Rákóczi út 30.

4026, Debrecen, Bethlem út 41.
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a) 

c) Pl.: Kedves Aliz! Küldöm az öntől vásárolt könyv árát.

    Köszönettel:

    Nagy Éva

3. feladat

Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig

a) csomag

b) Az 1867-es kiegyezés után magyar felirattal és címerrel ellátott krajcárok kerültek forgalom-

ba. 1892-ben a korona lett a fő pénzegység, amely 100 fi llérre oszlott (50 krajcárnak felelt meg), a 

korábbi érmék, krajcárok azonban 1897-ig forgalomban maradtak. A népnyelv még sokáig kraj-

cárnak nevezte a kétfi lléres érmét.

2  3  5  0 2  3  5  0

1  0  2  1

2  3  5  0

1  0  2  1

Kettőezer-háromszázötven

Kettőezer-háromszázötven

Kovács Aliz Kovács Aliz
Budapest, Rákóczi út 30. Budapest, Rákóczi út 30.

4026, Debrecen, Bethlem út 41.
Nagy Éva
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c) 

Pl.:

Horváth Péter   doboz  gyümölcs

1122 Budapest  2000 kétezer

Petőfi  u. 35.

    Nyilas Mihály

    Debrecen

    Deák F. u. 6.

    4225

4. feladat

a) Budapest, Nyugati pályaudvar

b) másodosztályra

c) 380 Ft

d) 2012. január 31-én

17. lecke: Internetnyelv

1. feladat

a) informatika

netmagyar

Balázs Géza

nyelvészprofesszor

Arra, hogy az internetnyelv az írásfejlődés valamennyi állomását 

magába foglalja.

b) emotikon: (fn) hangulatjel. Nyomtatott írásjelek olyan sorozata, 

amely egy emberi arcot formál, és általában valamilyen érzelmet fejez ki.

53
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c) 

;) kacsintás 0:) ártatlanság (angyal)  ~</:–) buli

:P csúfolódás I–| álmos    %%- szerencse

:–o csodálkozás @};– rózsa

: x puszi  ;;) ismerkedés

d) Holnap megyek hozzád. Tudhatod, hogy szeretlek.

e) Értelemszerűen, közös megoldás.

f )

távirat

online napló

tudósítás

hírküldő sms-szolgáltatás

hír

köszöntő sms

napló

webkamerás közzététel

2. feladat

1. képaláírás: A galibát okozó Öcsi  2. képaláírás: Most mit mond?

3. feladat

kapcs ford  Kapcsolj fordításra!  öt-köb  125

abhagy Abbahagy.   abl puc!   Pucold meg az ablakot!

mi új  Mi újság?    tör fal!   Törd át a falat!

mos pad Mosom a padlót.

4. feladat

Blöki:  kutya

Köbüki:  Mézga Géza

Maffi  a:  macska

Máris:  Mézgáék szomszédja

5. feladat

a) Feladó  Címzett   Helyszín

barátnő 1  barátnő 2  pl.: iskolafolyosó

b) Értelemszerűen, közös megoldás.
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c)                                                                         MINTA

– Szia, Karcsi!

– Kezét csókol’, Laci bácsi!

– Mikor tudunk találkozni egy kis gyakorlásra?

–  Nekem még van házi feladatom, meg paradicsomot, paprikát és uborkát is kell vennem a 

vacsorához.

– Légy szíves, telefonálj, ha ráérsz!

– Rendben, Laci bácsi. Viszontlátásra!

– Köszönöm. Szervusz!

18. lecke: Etikett, netikett

1. feladat

a)

Népnév Megszólítás Kézfogás Vállveregetés

magyar keresztnéven határozott elismerés

angol vezetéknéven gyors sértés

német vezetéknéven erős, hosszú nincs

francia vezetéknéven rövid, szabályos nincs

japán nincs nincs nincs 

b)

e-mail: elektronikus levél

fl ame: indulatos e-mail

konzervatív: maradi, hagyományokhoz (túlzottan) ragaszkodó

liberális: szabadelvű, engedékeny, elnéző

netikett: hálózati etikett, az internetes illemszabályok összessége 

provokál: kihívóan viselkedik, rosszhiszeműen felbújt, erőszakos fellépésre késztet 

sig fi le: e-mail aláírás 

smiley: hangulatjel

talk: beszélgetés

2. feladat

Értelemszerűen, közös megoldás.

3. feladat

a) Lusta, nemtörődöm, műveletlen, határozatlan

b) Művelt, határozott, összeszedett, van humorérzéke
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4. feladat

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

5. feladat

Értelemszerűen, közös megoldás.

6. feladat                                                              MINTA

Az első Virágkarneválom

2008. augusztus 20-án részt vettem életem első olyan Virágkarneválján, ahol mazsorettesként ott 

táncoltam a felvonulási menetben.

Ezt az álmot kicsi korom óta dédelgettem magamban. Attól kezdve, hogy nézőként gyönyör-

ködtem a színes kavalkádban, ami ellepte Debrecen utcáit. 

Hatodikos voltam, amikor barátnőmmel bekopogtattam egy mazsorettes tánccsoport próba-

termébe. Az edzőnő azt mondta, ha félév alatt eljutunk arra a szintre, ahol most a több éve gya-

korló lányok állnak, mi is felléphetünk velük az általunk hőn áhított Virágkarneválon.

Éjjel-nappal gyakoroltunk, és négy hónap múlva már mi is a felvonuláson előadandó táncot 

gyakoroltuk. 

Az első virágkarneváli fellépésem életem legszebb élményei közé tartozik.

19. lecke: Halló, lányok, halló, fi úk!

1. feladat

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

2. feladat                                                              MINTA

a) 12 évesen

b) Ha nem dúljuk fel a lakást, nem hangoskodunk, és a barátaim távozása után rendet rakok.

c) Gyakran.

d) Igen.

e) Legkésőbb 8 órára.

f ) Még nem volt.

g) Nem.

3. feladat

Értelemszerűen, egyéni megoldás.
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20. lecke: Szerelem és más dolgok

1. feladat

Várható megfogalmazás:

A szeretet egy olyan érzés, amit a számunkra kedves és fontos emberek, tárgyak, dolgok iránt 

érzünk, ami boldoggá tesz bennünket és személy esetén a másik embert is.

A szeretet az élt. (Móra Ferenc)

2. feladat

Doroghy Bella   Edward Cullen

Baradlay Richárd  Cecey Éva

Júlia    Tünde

Bornemissza Gergely  Liedenwall Edit

Csongor   Rómeó

Bella Swan   Török János

3. feladat

a) Aláhúzandó: Thetisz és Péleusz

b) Bekarikázandó: Athéné

c) Helené és Parisz

d) Helené és Parisz városa (Trója)

e) A görögök elvonulást színleltek, és a tengerparton egy óriási falovat hagytak az isteneknek 

ajándékul. A győzelemittas trójaiak a városba vontatták a görögök ajándékát. Az éj leple alatt a fa-

lóban elbújt görögök előbújtak, beengedték harcostársaikat a kapukon, és földig rombolták Tróját.

4. feladat

Vénusz  a szerelem és szépség római istennője

Aphrodité  a szerelem és szépség görög istennője

Erató   a szerelmi és erotikus költészet múzsája

5. feladat

Titanic

A szépség és a szörnyeteg

Shrek

Az angol beteg
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6. feladat

Értelemszerűen, egyéni megoldás.

7. feladat                                                             MINTA

Az vagy nekem, mi testnek a kenyér s tavaszi zápor fűszere a földnek;

William Shakespeare: LXXV. szonett

Az vagy nekem mint földnek az ég,

Az vagy nekem, mint égnek a kék,

Az vagy nekem, mint télnek a hó,

Az vagy nekem, mint csendnek a szó.

Adamis Anna: Vallomás

8. feladat                                                              MINTA

           virág  gyertyafényes vacsora

     érzelem  szenvedély romantika

   őszinteség Szerelem bizalom

   Párizs  érintés  ölelés

  Eiff el-torony csók
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