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Bevezetés	
	
Az első dokumentum, amit a Pannon	Egyetem	Modern	Filológiai	és	

Társadalomtudományi	Kar	informatika-tanár		-	pedagógiatanár	mesterképzési	

szakára benyújtottam a motivációs levél volt, amelyből egy részletet idéznék: 

 

„Alulírott	Dombi	Tibor	jelentkező	az	alábbiak	miatt	szeretnék	ezen	a	képzésén	

részt	venni:	

- Jelenleg	informatikatanárként	dolgozom	a	műveltségterületi	képzés	

alapján	a	Budapest,	17.	kerületi	Újlak	utcai	Általános	Iskolában,	és	

szeretném	tanári	képzettségemet	tovább	fejleszteni.	

- Iskolánkkal	most már	rendszeresen	részt	veszünk	az	Európai	Kódhéten,	

az	ELTE	által	szervezett	HÓD	versenyeken,	és	ebben	a	tanévben	az	

először	az	EMMI	és	a	IVSZ	által	meghirdetett	Digitális	Témahéten,	

amelynek	szervezését	és	lebonyolítását	is	magamra	vállaltam,	

összefoglalása	a	dplatform.hu/dth.html	weboldalon	található	meg.		

- A	Digitális	Témahét	Projektet	magam	szerveztem	meg	és	a	projekt	

pedagógia	módszereinek	alkalmazásával	(Hortobágyi	Katalin	

szakirodalmi	munkásságát	felhasználva)	több	kollégát	és	tantárgyat	is	

bevonva,	ezzel	egy	új	pedagógiai	irányt	próbáltunk	ki,	amely,	mind	a	

tanárok,	mind	a	diákok	(7.	és	6.	évfolyam)	számára	nagy	élményt	jelentett	

és	a	folytatásra	is	igény	van.	

- A	projekt	pedagógia	ez	esetben	számomra	is	új	volt,	és	remélem,	itteni	

pedagógiai	tanulmányaim	során	mélyíteni	tudom	pl.	az	ehhez	kapcsolódó	

tárgyi	ismereteimet	is.		

- A	médiában	nemrég	sok	helyen	megjelent,	a	tanulók	alapvető	digitális	

ismereteinek	hiányára	utaló	felmérések	ismeretében,	különösen	

fontosnak	tartom	a	használható	informatikai	tudáselemek	átadását,	a	

tantárgypedagógiai	módszerek	széleskörű	megismerését.	

- Fontosnak	tartom	továbbá	megismerni	a	modern	pedagógia	tágabb	

válaszait	a	mai	társadalmi	problémákra.	

- A	pedagógia	szakot,	nemcsak	mint	az	informatika	tanári	szakhoz	kötelező	

kiegészítő	szakot	tartom	lényegesnek,	hanem	mint	tanár,	ugyanúgy	
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érzékeny	vagyok	a	nevelési	és	oktatási	feladatokban	a	jövő,	a	modern	

társadalom	kihívásaira;	a	társadalmi	együttműködés	korszerű	

megalapozására	a	nevelési-oktatási	rendszereken	belül.”				

Eddig	az	idézet.	Amikor	a	Pannon	Egyetemre	jelentkeztem,	már	6	éve	újra	

tanítottam	a	korábbi	évtizednyi	kiesés	után.	Ma	úgy	látom,	a	várakozásaimat	

felülmúlóan	kaptam	szakmai	alapokat,	a	társadalomtudományi	érdeklődésemet	

több	oldalról	is	kiszélesítették	az	itt	szerzett	tudományos	szemlélettel,	és	

elköteleződést	alakítottak	ki	bennem	a	közoktatás	irányába.	Azt	gondolom	ma	

már,	hogy	az	oktató-nevelő	munka	széles	társadalmi	feladatot	lát	el,	és	a	

pedagógiai	megoldások,	az	intézményi	szinttől	az	oktatáspolitikai	döntésekig,	

nem	kiemelt	elitek	számára	kell,	hogy	működőképesek	legyenek,	hanem	a	

mindennapok	általános	iskoláiban	(alap	és	középfokú	intézményeiben)	a	

társadalmi	hatásukra	nézve	is	jelentős	befolyással	bírnak	a	következő	generációk	

szemléletére	és	nézeteik,	életviláguk	alakulására.			
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A	pedagógusi	kompetenciák	fejlődését	bemutató	
dokumentumok	
	
	
Sorsz.	 Kurzus	 Cím	 Kompetencia	
1.	 Családi	nevelés	

pedagógiája	
Szülő-pedagógus	kapcsolat	–	
iskolai	felmérés	

2.	8.	9.	

2.	 Kutatásmódszertan	 Az	alsó	tagozatból	a	felső	
tagozatba	lépés	nehézségei	

4.	9.	

3.	 Retorika	és	
írásgyakorlat	

Tanulmány	a	tehetségről	 3.	1.	5.	

4.	 A	nevelés	
gyakorlata	

Értékközvetítés	és	
értékorientáció	

4.	1.	

5.	 A	pedagógiai	
tárgyak	tanításának	
módszerei	

Modelltantervek	elemzése	 9.	3.	

6.	 Pedagógiatanári	
összefüggő	
gyakorlat	

Pedagógus	tájékozódás	és	
önművelés	–	foglalkozási	
vázlat	

3.	6.	4.	8.	

7.	 Megfigyelések	az	
iskolában	

Ének-zene	óra	a	Digitális	
Témahéten	

3.	6.	2.	8.	

8.	 Tanterv	és	
módszerelmélet	

Mérőeszköz	 7.		

9.	 Pedagógiatanári	
tanítási	gyakorlat	

A	tanári	mesterség	IKT	alapjai	 9.	4.	

	
A	kompetenciákra	a	számozásuk	alapján	hivatkozom	a	dokumentumok	utáni	

reflexiókban,	ahogy	a	fenti	táblázatban,	miszerint:	

(1) A	tanulók	megismerése	és	személyiségfejlesztése	

(2) A	tanulói	csoportok,	közösségek	fejlesztése	és	segítése	

(3) A	pedagógiai	folyamat	tervezése	

(4) A	szaktudományi	tudás	felhasználásával	a	tanulók	műveltségének,	

képességeinek	és	készségeinek	fejlesztése	

(5) Az	egész	életen	át	tartó	tanulást	megalapozó	kompetenciák	hatékony	

fejlesztése	

(6) A	tanulási	folyamat	szervezése	és	irányítása	

(7) A	pedagógiai	értékelés	változatos	eszközeinek	alkalmazása	

(8) Szakmai	együttműködés	és	kommunikáció	

(9) Elkötelezettség	és	felelősségvállalás	a	szaklmai	fejlődésért	 	
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I.	A	CSALÁDI	NEVELÉS	PEDAGÓGIÁJA	

SZÜLŐ-PEDAGÓGUS	KAPCSOLAT	-	ISKOLAI	FELMÉRÉS	
Oktató:	Bognárné	Dr.	Kocsi	Judit	

	 	 2016.	november	

	

Iskola	a	város	peremén	
Vizsgálatom	tárgya	a	Budapest	XVII.	kerületi	Újlak	utcai	általános	iskola,	amely	

Budapest	szélén	egy	nagy	lakótelep	közepén	helyezkedik	el,	nemrég	ünnepelte	

fennállásának	30	éves	évfordulóját.	Az	iskola	méretét	tekintve	a	nagyobbak	közül	

való,	mivel	egy	speciális	feladatot	is	felvállalt,	már	több	mint	egy	évtizede,	ti.	

német	nemzetiségi	iskola,	de	mellette	angol	két	tannyelvű	oktatás	is	folyik.	

Az	érvényes	helyi	pedagógiai	program	(HPP)	egy	külön	fejezetben	foglalkozik	a	

szülőkkel	való	kapcsolattartással	és	együttműködéssel.	Részlet	a	HPP	7.	

fejezetéből:		

„A	szülők	és	a	pedagógusok	együttműködése:	-	Egyéni	megbeszélések	-	

Családlátogatás		-	Szülői	értekezlet	-	Fogadó	óra		

-	Nyílt	tanítási	nap	-	Írásbeli	tájékoztató		-	Közös	szabadidős	programok									

A	szülői	értekezletek,	a	fogadó	órák	és	a	nyílt	tanítási	napok	időpontját	az	iskolai	

munkaterv	évenként	határozza	meg.		

Szülőktől	a	következő	közreműködési	formákra	számítunk:	-	aktív	részvétel	az	

iskolai	rendezvényeken,	-	együttműködő	magatartás,		

-	nevelési	problémák	őszinte	megbeszélése,	közös	megoldás	keresése.		

Fejlesztési	lehetőségek	a	szülőkkel	való	együttműködésben:	-	közös	rendezvények	

szervezése,	-	nevelési	problémák	segítésére	előadások,			

-	nyílt	napok,	nyílt	órák	szervezése.”	

A	tanév	folyamán	két	kiemelt	rendezvény	van,	amikor	a	szülőket	az	iskolába	

invitálják,	az	őszi	gulyásfőzés	az	iskola	mögötti	focipálya	mellett,	és	a	februári	

iskolai	farsang	a	tornateremben.	Ezeken	az	alkalmakon	lehetőség	nyílik	a	

kötetlen	beszélgetésre	a	szülők	és	pedagógusok	között.	Nem	véletlen,	hogy	ilyen	

nagy	terekre	van	szükség	a	rendezvények	megtartásához,	hiszen	a	tanulók	

létszáma	az	1000-et	közelíti.	
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A	szülők	és	tanárok	közti	érintkezés	hivatalos	formái	a	fogadó	órák	és	szülői	

értekezletek,	az	iskola	honlapján	keresztül	küldött	üzenetek	és	a	személyes	

találkozás,	amennyiben	erre	szükségét	érzik	az	érintettek.	A	mobiltelefonos	

elérést	nem	preferálják	a	pedagógusok,	de	erre	is	van	példa	bizonyos	osztályok	

szülői	közössége	esetén.	Az	iskolában	osztályfőnöki	munkaközösség	mellett	egy	

pedagógiai	munkaközösség	is	van,	amely	segít	az	osztályfőnöki	munka	

szervezésében,	szakmai	problémák	megoldásában.	Az	adminisztratív	és	

tájékoztató	jellegű	információcsere	nagyrészt	az	interneten	történik,	bár	ebben	

vannak	hiányosságok,	a	lakótelepi	környéken	nem	mindenki	engedheti	meg	

magának	az	internet-előfizetést.	

A	jelenlegi	tanévben	összesen	41	osztály	indult	a	8	évfolyamon,	kérdéseimmel	

próbáltam	többféle	osztálytípus	osztályfőnökeit	megkeresni,	alsós,	felsős,	

tagozatos	és	általános	tantervű	osztályok	is	a	vizsgálat	részesei	lettek.	 	
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	 Feltett	kérdés	 Válaszok	összegzése	 Válaszok	értékelése	 Fejlesztési	lehetőségek	
1.	 Hogyan	készül	a	

szülői	
értekezletre	

A	szülői	értekezletek	főbb	
témáit	az	iskola	vezetés	előre	
megadja,	a	pedagógusok	az	
adott	évfolyamhoz	és	szülői	
gárdához	igazítják	a	
tervezésüket,	a	keletkezett	
dokumentumokat	figyelembe	
véve,	ha	előzetes	egyeztetésre	
van	szükség	a	
megbeszélnivalókat	illetően,	e-
mailben	tájékoztatják	a	
szülőket,	van	aki	kevesebb	
energiát	fordít	rá	(2),	és	inkább	
az	értekezlet	folyása	szerint	
reagál,	van,	aki	jobban	
előkészül	(3)	alsó	tagozaton	
általában	is	érdeklődőbbek	a	
szülők	

Mivel	két	szülői	értekezlet	
van	összesen	ebben	az	
iskolában	a	tanév	során,	
elvárható	lenne,	hogy	
kimerítő	alkalmak	
legyenek	a	szülők	
tájékoztatása	és	a	közös	
problémák	megoldása	
szempontjából.	

Talán	érdemes	lenne	
valamiféle	nyoma	is	
maradna	akár	egy	
emlékeztető,	akár	egy	
nyomtatott	lap	
formájában,	erre	vannak	
kezdeményezések	az	
egyik	tanár	esetében,	de	
még	nem	találták	meg	a	
legjobb	kivitelezhető	
formát.	

2.	 Fejlődéslélektani,	
nevelési	kérdések	

A	válaszadók	egyöntetűen	úgy	
nyilatkoztak,	hogy	szoktak	
fejlődéslélektani	kérdésekkel	
foglalkozni,	egyikőjük	azonban	
csak	akkor,	ha	valamilyen	
konkrét	eset	miatt	erre	szükség	
van,	ez	internetes	keresést,	
szakirodalom	felkutatását	
jelenti	elsősorban,	nevelési,	
elméleti	kérdésekkel	ritkán	
foglalkoznak,	a	válaszadók	
közül	csak	egyikőjük	olvas	
rendszeresen	pedagógiai	
szakmai	anyagokat,	igaz	ő	
munkaközösség	vezető	és	
másfelől	tagja	a	fent	említett	
pedagógiai	munkaközösségnek	
is.		

Úgy	tűnik,	a	nagyrészük	
inkább	csak	alkalmanként,	
ha	találkozik	pedagógiai	
felvetéssel,	akkor	
foglalkozik	szorosan	
nevelési	vagy	
fejlődéslélektani	
kérdésekkel.	

A	szakmai	színvonal	
szinten	tartása	miatt	
fontos	lenne	szervezett	
keretekben	is	
rendszeresen	fejleszteni	
a	szakmai	
naprakészséget,	
mostanában	talán	túlzott	
elvárás	ez	az	agyon	
adminisztráltatott	
iskolákban…	

3.	 Külső	előadó	
bevonása	

Erre	a	kérdésre	csak	egyikőjük	
válaszolt	határozott	igennel,	ő	
hetedikben	és	nyolcadikban	is	
rendszeresen	meghív	egy	általa	
személyesen	ismert	
pszichológust	az	életkori	
sajátosságokkal	összefüggő	
szülő-gyermek	problémák	
megvitatására	a	szülői	
értekezlet	keretein	belül,	a	
többiek	nem	érzik	ennek	
szükségét,	úgy	gondolják,	a	
felvetődő	kérdéseket	a	
szülőkkel	együttműködve	meg	
lehet	oldani;	bizonyos	
évfolyamoknál	az	iskola	
szervezi	meg	a	védőnő	
tájékoztató	előadását	-		
ugyanakkor	egy	másik	kolléga	
elmondta,	hogy	szakirodalmat,	
adott	esetben	tanulságos	filmet	
vagy	videót	alkalmanként	ajánl	

Nyílván	nagy	segítség	
lenne	úgy	a	szülőknak,	
mint	az	
osztályfőnököknek,	ha	
külső	előadók	színesítenék	
a	szülői	értekezletet,	
ráadásul	számtalan	
szakkérdés	merül	föl	az	
évek	során,	amelyek	miatt	
jó	lenne	az	ilyen	fajta	
szerveződés,	de	gyakorlati	
akadályokba	is	ütközik	
azért	ez.	

Számtalan,	az	iskolát	
érintő	terület	
(egészségnevelés,	
kriminalisztika,	
pszichológia	stb.)	
igényelné	a	külsős	
szakemberek	bevonását	
a	szülői	értekezletek	
során,	és	ezt	nem	is	csak	
iskolai,	hanem	
önkormányzati	vagy	akár	
oktatásirányítási	szinten	
is	föl	lehet	vetni.	
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a	szülői	értekezleteken,	és	
hasonló	szülői	felvetést	vár	és	
szívesen	fogad	

4.	 Szülői	értekezlet	
előtti	érzések	

A	megkérdezettek	mindegyike	
–	főleg,	ha	korábban	
konfliktushelyzeteket	kellett	
megoldani,	feszültségről,	
idegességről	számolt	be,	a	
szülői	(leginkább	az	év	eleji)	
értekezlet	előtt.	Ezt	segített	
oldani	a	megfelelő	menetrend	
elkészítése	és	kiosztása,	illetve	
támogató	magatartású	szülők	
jelenléte,	értelemszerűen	a	nem	
együttműködő,	várhatóan	
támadólag	fellépő	résztvevők	
esetleges	megjelenése	fokozta	a	
stressz-érzést.			

Kétségtelennek	tűnik,	hogy	
a	jó	személyes	kapcsolat	a	
záloga	a	stressz-mentes	
szülői	értekezleteknek	

Bár	a	pedagógusok	
szakmai	tulajdonsága	a	
sok	beszéd,	mégis,	
amikor	felnőttek	előtt	
kell	informatív	beszédet	
tartani,	sokan	ettől	
zavartan,	érthetetlenül	
beszélnek.	Ezen	is	csak	a	
baráti	vagy	jó	személyes	
kapcsolat	segít	–	esetleg	
beszédfejlesztés	vagy	
megfelelő	rákészülés.	

5.	 Szülői	értekezlet	
alatti	érzések	

Ezek	az	érzések	természetesen	
a	szülői	közösséggel	való	
kapcsolat	szerint	lehetnek	
inkább	szorongóak,	vagy	
inkább	felszabadultak.	Az	
általam	megkérdezettek	közül	
egy	pedagógus	volt	nagyon	
szorongó	a	szülői	értekezlet	
előtt,	neki	korábban	volt	egy	
konfliktusa	az	egyik	szülővel,	
amit	még	nem	oldottak	meg.	A	
többiek	egy	egészséges	
lámpalázról	számoltak	be,	ami	
jellemzően	oldódott	az	
értekezlet	alatt.		

A	megfelelő	felkészülés,	
úgy	emberileg,	mint	
tárgyszerűen,	pontos	
menetrend	előzetes	
átgondolásával	segíti	a	
szülői	értekezlet	
zökkenőmentes	
lefolytatását.	

A	pedagógusnak,	mint	
vezető	személyiségnek	
kell	irányítania	a	szülői	
értekezletet,	az	
együttműködés	sokféle	
formájának	a	
használatával,	és	a	szülői	
munkaközösség	
választott	
tisztségviselőinek	a	
bevonásával.	

6.	 Szülői	aktivitás	 A	szülői	aktivitással	
kapcsolatban	sokféle	
tapasztalattal	rendelkeznek	a	
régóta	pályán	dolgozó	tanárok,	
a	szülői	közösség	sokszor	
hangadókkal	rendelkezik,	
akikkel,	ha	nem	sikerül	jó	
együttműködést	kialakítani,	
megkeseríthetik	a	szülői	
értekezletek	hangulatát,	sőt	
akár	tartós	passzivitásra	is	
kárhoztathatnak	
visszahúzódóbb	szülőket	-	
egyikük	szerint	meg	van	a	
módszere	annak,	hogy	az	első	
pár	alkalomra	kialakuljon	egy	
barátságos	légkör.	A	túlzott	
befolyásra	törekvők	
visszaszorítására	„politikai”	
eszközökkel	kell	operálni	–	
vallja	a	másik	osztályfőnök.			

A	szülőkkel	való	kapcsolat	
kialakítása	az	évnyitóval	
kezdődik,	és	érdemes	
folyamatosan	egymásra	
figyelő	építő	jellegű	
kapcsolatban	maradni	a	
szülőkkel	–	hiszen	az	
érdekek	egybeesnek:	a	
gyerekek	előmenetele.	

A	tanári	személyiség	és	a	
szülői	közösség	jó	
kapcsolatát	a	közös	
érdek	vezérli,	a	szülői	
aktivitás	normális	és	
általános	szintjéhez	
mindenkihez	el	kell	érnie	
személyesen	is	a	
pedagógusnak,	ami	
rengeteg	energiát	
igényel.		

7.	 Szülői	értekezlet	
utáni	érzések	

A	válaszadók	többsége	
általában	a	szülői	értekezletek	
utáni	jó	érzésekről	számolt	be,	
az	együttműködés,	az	egymás	
megértése	terén	általában	

Vannak	előre	nem	látható	
fejlemények,	elég	nehéz	
lelki	helyzetek	is	érik	a	
pedagógust,	idősebb	
kollégák	általában	jobban	

Sokszor	az	az	érzésem	
volt,	hogy	nem	ártana	
olyan	osztályfőnöki	
tréningeken	részt	venni,	
ahol	kifejezetten	a	
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sikerül	előrelépni,	egy	komoly	
feladat	megoldása	utáni	
elégedettség	jellemző,	ritkán	
előfordul,	hogy	negatív	érzések	
maradnak	vissza,	főleg,	ha	
személyeskedő	támadásnak	
volt	kitéve	a	pedagógus,	ami	
sajnos	előfordult.			

viselik	és	reagálják	le	az	
ilyen	lelki	terheket.	

problémás	szülői	
közösségekkel	való	
együttműködés	formáit,	
konfliktusok	kezelését	
gyakorolhatnák	a	kezdő	
vagy	leendő	
osztályfőnökök.	

8.	 Szülői	
kapcsolatok	új	
formái	

Ebben	az	iskolában	a	
különböző	tagozatokon	tanuló	
osztályok	szülői	közösségei	
elég	eltérő	hátérrel	
rendelkeznek.	Így	fordulhat	elő	
az,	hogy	míg	az	egyik	
osztályban	a	közösségi	média	
használata	általános	és	napi	
szinten	vannak	kapcsolatban	a	
szülők,	osztályfőnök,	gyerekek,	
más	megkérdezettek	esetében	
csak	egy-két	szülő	kapcsolódik	
ezekhez	az	elektronikus	
eszközökhöz	a	többség	a	szülői	
értekezletre	se	hajlandó	
elmenni.	Az	általános	tendencia	
azonban	az,	hogy	bár	a	
mobiltelefonszámot	nem	
szeretik	a	pedagógusok	
megadni	a	szülőknek,	az	
interneten	keresztül	
kapcsolatban	vannak	azokkal,	
akik	használják	egyébként	is	
ezeket,	ez	most	átlag	50	%	-	itt.	
Tanári	oldalról	is	egyre	kisebb	
az	ellenállás	az	új	
kommunikációs	technológiák	
iránt,	főleg,	akinek	ezt	használó	
gyermeke	van.	

Úgy	tűnik,	hogy	akinek	
igénye	van	rá,	már	ma	is	
megtalálja	a	módját	annak,	
hogy	elektronikus	úton	
kapcsolatban	legyen	az	
osztályfőnökkel	és	viszont.	

Itt	az	iskola	környéki	
családoknál,	főleg	a	
szülők	tekintetében	még	
nem	általános	az	
internethasználat	és	a	
közösségi	média	
használata,	de	a	gyerekek	
segítségével	pár	év	alatt	
kialakulhatnak	ezek	az	új	
formái	a	
kapcsolattartásnak,	ami	
kétségtelenül	nagyban	
segíti	az	eredményes	
napi	együttműködést	

9.	 Szülői	értekezlet	
hatékonysága,	
funkciója	

A	válaszadók	főleg	az	
információáramlás	
szempontjából	tartják	
fontosnak	a	szülői	értekezletet,	
funkcióját	mindig	az	adott	
tanév	adott	időpontjának	
megfelelően	értékelték	(év	eleji	
és	év	végi)	ez	így	működik	
ebben	az	iskolában	évek	óta,	az	
év	eleji	az	év	megalapozására	
az	év	végi	az	év	zárásával.	Van,	
aki	pont	a	közösségi	média	
elterjedésével	inkább	kissé	
fölöslegesnek	tartja,	hiszen	az	
információkat	el	lehet	juttatni	–	
a	személyes	kapcsolatot,	
érintkezést	arra	az	esetre	
(fogadó	óra)	tartaná	csak	
szükségesnek,	ha	
elkerülhetetlen.		

A	helyi	körülmények	és	
feltételek	mellett	nagy	
szükség	van	a	rendszeres	
kapcsolattartásra.	

A	személyes	találkozás	
lehetősége	és	a	
személyes	kapcsolat	
kialakítása,	a	személyes	
kommunikáció	az	első	
lépése,	a	feladatok	közös	
áttekintésének.	Így	
alakulhat	ki	egy	
segítőkész	szülői	
közösség.	
A	közös	nevelési	célok	
megvalósítása	
szempontjából	lehet	így,	
a	szülői	értekezletek	
megbeszélései	alapján	
előrelépni.	

10.	 Szülői	értekezlet	
hangulata,	szülői	

Igaz,	általában	a	szülői	
értekezletek	a	tervezett	módon	

A	jó	hangulat	záloga	a	jó	
kapcsolat,	a	személyes	

Ha	az	év	elején	sikerül	
kialakítani	a	jó	
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reakciók	 és	menetrend	szerint	zajlanak,	
általában	semleges	
hangulatban,	minden	
megkérdezett	be	tudott	
különleges	élményekről	
számolni,	amikor	egy-egy	
probléma	kapcsán	kettő	vagy	
több	csoportra	oszlottak	a	
szülők,	és	elég	nehezen	lehetett	
megbékíteni	őket,	akár	
valamely	szavazás	után,	akár	a	
pedagógiai	munkával	
kapcsolatban.	Máskor	
ellenséges	hangulat	is	
érzékelhető	volt,	amikor	–	
általában	a	tanulók	
értékelésével	kapcsolatban	–	
méltatlannak	érezték	többen	a	
szülők	közül	a	pedagógus	
értékelését.	A	legtöbben	
megértők,	meggyőzhetők,	de	
akadnak	rendszeresen	
ellenségessé	váló	résztvevők	is,	
akik	időnként	megpróbálnak	
összefogni	másokkal	a	tanár	
ellen.	

ismerettség	kialakítása,	és	
a	szülői	közösség	nevelési	
elveinek	és	módszereinek	
a	megfeleltethetősége	a	
tanáréval.	
Mindig	fontos	a	kialakult	
konfliktus	„utókezelése”	a	
konfliktus	részeseinek	
kiegyezése,	megbékítése,	
hogy	ne	maradjanak	
későbbre	ellenállások,	
ellenérzések.	

közösséget,	a	közös	
feladatokat	hatékonyan	
lehet	megoldani	az	év	
során,	ellenkező	esetben	
kétséges	a	szülői	
értekezletek	hangulata,	
inkább	egyedi	esetekben	
kell	az	osztályfőnöknek	
úgy	irányítania,	hogy	
segítő	hangulatot	tudjon	
fenntartani.	

11.	 Családi	nevelési	
módszerek,	
értesülés	róluk	

A	szülői	értekezleteken	ritkán,	
a	fogadó	órán,	a	tanulóval,	
testvérrel,	baráttal	beszélgetve	
jut	inkább	a	pedagógus	
tudomására,	hogy	milyen	
családi	környezetben	élnek	a	
tanulók.	Természetesen	a	
problémás	háttérrel	
rendelkezők	nem	nagyon	
szeretik	„kiteregetni”	az	otthoni	
nehézségeiket,	de	a	megfelelő	
kérdezéssel,	megfigyeléssel	
azért	nagyjából	képbe	kerül	
hamar	a	pedagógus	a	tanuló	
helyzetével	kapcsolatban	

A	megfelelő	tanulói	kép	
kialakításához	
elengedhetetlen	a	családi	
háttér	ismerete,	főleg,	ha	
problémák	vannak	az	
iskolában	a	tanulással	vagy	
az	emberi	kapcsolatokkal.	

A	kötetlen	formák	
alkalmasak	leginkább	a	
gyerekek	megnyílására,	
kirándulások,	közös	
délutáni	kulturális	
programok	mindig	más	
szemszögből	is	
megmutatják	a	gyerekek	
világát.	

12.	 Családlátogatás	 Idősebb	pedagógusok	
érthetőnek	nevezték,	hogy	van	
ezzel	az	intézménnyel	
kapcsolatban	még	mindig	egy	
bizonyos	fokú	bizalmatlanság,	
még	abból	a	korból,	amikor	az	
iskolára	bizonyos	értelemben,	
mint	hatóságra	tekintettek	az	
emberek.	Egy	jó	légkörű	szülői	
közösség	együttműködő	
hangulatban	szívesen	veszi	az	
ilyen	irányú	„érdeklődést”,	
mégis	leginkább	akkor	került	rá	
sor,	ha	gyermekvédelmi	
szituáció	alakult	ki.	Ugyanakkor	
más	pedagógusok	inkább	a	
saját	nehézségeiket	említették,	
mint	akadályát	annak,	hogy	a	

Egy	ideális	pedagógiai	
környezetben	
mindenképpen	
elkerülhetetlen	lenne	a	
tanuló	családi	
környezetének	a	
felmérése,	sajnos	erre	
egyre	kevesebb	energia	
jut.	

Néhány	körülmény	
javításával	fel	lehetne	
szabadítani	időt,	
energiát,	ennek	az	
alapvető	feladatnak	a	
szélesebb	körű	
visszavezetésére	–	ez	
nem	a	szülőkön	és	nem	is	
a	pedagógusokon	múlik.	
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munkaidőn	kívül,	ilyen	irányú	
terheket	is	felvállaljanak	
szemben	pl.	családi,	otthoni	
kötelezettségeikkel,	hiszen	
ebben	a	felmérésben	minden	
megkérdezett	családanya	is	
egyben.	

13.	 Beszélgetés	az	
otthoni	nevelési	
környezetről	

Tanórák	kötetlen	részében,	
szünetben,	délutáni	
foglalkozásokon,	kirándulások	
alkalmával	minden	pedagógus	a	
megkérdezettek	közül	szívesen	
érdeklődött	a	gyerekek	családi	
körülményeiről.	Mindenki	
ismeri	a	félszavakban	válaszoló,	
inkább	ezt	kínosnak	érző,	meg	
az	ellentétét,	a	túlzottan	
kitárulkozó	gyerektípust,	aki	
olyanokat	is	előad,	ami	már	
nem	tartozna	„idegenre”,	olyan	
értelemben,	hogy	a	családi	
intimitás	részét	képezi.	Volt,	aki	
azt	is	fontosnak	tartotta,	hogy	
már	alsó	tagozaton	is	
megjelenik	a	ferdítés,	
fantáziával	kiegészítés,	hogy	
jobb	színben	tüntesse	föl	a	
tanuló	az	otthoni	környezetét.	

Különös	határvonal	ez:	a	
család	magánélete	és	az	
iskola,	az	osztályfőnök	
rálátása	tekintetében.	
Normál	esetben	nincs	
ezzel	gond,	de	sajnos	elég	
sok	a	mai	világban	az	
olyan	család,	ahonnan	
zavart	szociális	háttérrel	
és	szerepzavarokkal	
terhelt	tanuló	ennek	a	
közvetítésével	is	vélt	vagy	
valós	konfliktusba	kerül	–	
akár	a	környezetével,	akár	
önmagával.		

Esetleg	érdemes	lenne	
tervezetten,	főleg	
osztályfőnöki	órán	olyan	
szituációs	gyakorlatokat	
eljátszani,	ahol	akár	
közvetetten	is	
kifejezhetnék	a	gyerekek	
az	otthonnal	kapcsolatos	
érzéseiket.	

14.	 Beavatkozás	a	
gyermek	
érdekében	

Ebben	az	iskolában	sajnos	
előfordultak	szélsőséges	esetek,	
ez	a	külvárosi,	lakótelepi	
környezet	néha	produkált	olyan	
eseteket,	amikor	be	kellett	
avatkozni;	egyik	általános	
tantervű	osztály	tanító	nénije	
számolt	be	arról,	hogy	az	
édesapa	kriminális	viselkedése	
miatt	-	gyermekbántalmazás	is	
előfordult	sajnos	-	a	
gyermekvédelmi	hatósághoz	
fordult	és	a	negyedikes	
tanítványt	ki	is	emelték	a	
családból.	A	többi	
megkérdezettnek	nem	volt	
ilyen	esete.		

Nehéz	személyes	döntés	
eljutni	odáig,	hogy	egy	
pedagógus	felhatalmazva	
érezze	magát	a	család	
életébe	való	ilyen	típusú	
beavatkozásra,	itt	a	
gyermek	védelme	mindig	a	
legfontosabb	szempont.	

A	krízis	helyzetek	
megelőzése	lenne	a	
legfontosabb	cél,	ebben	a	
családsegítő	szervezetek	
járhatnának	vezető	
szerepben	–	sajnos	
ebben	a	tekintetben	még	
bőven	van	mit	fejlődnie	a	
rendszernek.	

15.	 Az	ideális	szülő-
pedagógus	
kapcsolat	

A	pedagógusok	a	tisztelet	
bizonyos	csökkenéséről	
panaszkodnak,	legalábbis	a	
korábbi	évtizedekre	emlékezve,	
azzal	összevetve.	A	fiatalabbak	
a	kompromisszumkészség	
fontosságát	hangsúlyozzák	
mindkét	oldalról,	ideálisnak	
akkor	látnának	egy	ilyen	
kapcsolatrendszert,	ha	
megfelelő	időközönként	
cserélhetnének	információt,	ha	
a	szülő,	ha	olyan	jellegű,	
tájékoztatná	a	nevelési	

Ma	az	iskola	inkább	
hivatal,	inkább	munkahely,	
mint	második	otthon,	
eszerint	a	szülő-pedagógus	
kapcsolat	is	a	hivatalnok-
polgár	viszonyrendszer	
szerint	építkezik.	A	gyerek	
kicsit	el	van	veszve,	csak	
mint	a	„tárgy”	jelentkezik,	
de	mint	neveléstörténeti	
tanulmányaink	
megerősítik,	a	porosz	
iskolarendszer	eszerint	
működik.	

Más	országokban,	más	
szervezési	minták	
könnyebbé	teszik	az	
iskola	és	a	család	közötti	
kapcsolat	megfelelő	
kiépítését.	Nekünk	adott	
keretek	között	addig	kell	
eljutnunk,	hogy	a	
tanulóink	számára	a	
legkedvezőbb	arányt	
alakítsunk	ki	a	két	
tényező	egymásra	
hatásában.	
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problémáról	a	pedagógust,	
ugyanez	visszafele	is,	
esetenként	akár	külső	
szakember	bevonását	is	együtt	
igénybe	vennék,	és	a	hivatalos	
kapcsolaton	túl	emberileg	is	
sikerülne	közel	baráti	
viszonyba	kerülni-maradni.	

					
Összefoglalás	

A	 kérdéssor	 megválaszolásának	 összegzésénél	 az	 volt	 a	 benyomásom,	 hogy	

egyrészt	van	egy	távolságtartás	mindkét	részről,		

- a	 család	 nem	 szeretné,	 ha	 az	 iskola	 túlságosan	 bele	 akarna	 szólni	 a	

nevelési	kérdésekbe	vagy	a	családi	életbe,		

- másrészt	az	iskolának	is	van	némi	lezáró	törekvése.	

Nemrég	 tiltották	 ki	 a	 szülőket	 az	 aulából,	 korlátozzák	 a	 szülői	 értekezletek	 és	

fogadóórák	 számát	 a	 pedagógusok	 terheltségére	 hivatkozva,	 amit	 nehéz	 lenne	

vitatni,	ugyanakkor	maga	az	elv,	a	család	és	az	iskola	egészséges	együttműködése	

szempontjából	 ezek	nem	 segítő	 körülmények.	Az	 adminisztrációs	 felület	 ugyan	

rendelkezésre	áll,	és	használják	is	–	nagy	százalékban	már	a	szülők	is	(e-napló,	e-

ellenőrző),	 mégis	 a	 két	 világ	 alapvetően	 személyes	 oldalról	 kicsit	 zárt.	 Ez	 egy	

ellenfolyamat	az	én	tapasztalatom	szerint,	mert	megszűnt	az	a	fajta	kitettség,	ami	

a	korábbi	években	volt	 látható,	 ahol	 a	 szülők	már-már	 szakmai	kérdésekben	 is	

érvényesíteni	 akarták	 befolyásukat	 az	 iskolákban,	 miközben	 az	 ehhez	 adekvát	

egyéb	pedagógiai	körülmények	egyáltalán	nem	voltak	adottak.		

Az	 osztályfőnöki	 munka	 főleg	 adminisztrációs	 részét	 segíti	 az	 osztályfőnöki	

munkaközösség,	az	iskolavezetés.	Új	elem	a	közösségi	média	megjelenése,	amely	

nyitottabbá	 teszi	 az	 információáramlást,	 mégha	 időnként	 a	 fals	 információk	

terjesztését	joggal	is	vetjük	föl	ellene.	Ez	egy	ilyen	érzékeny	viszonyrendszerben,	

ahol	 családok,	 szülők,	 pedagógusok	 személyes	 és	 szakmai	megítéléséről	 is	 szó	

van,	nagy	lehetőség,	de	némileg	veszélyeket	is	rejt.		

A	 szülői	 értekezlet	 az	 elsődleges	 színtere	 a	 szülő-osztályfőnök	 együttmű-

ködésnek,	ahol	a	kapcsolat	kezdetektől	hivatalos	formákat	is	fölvesz.	A	személyes	

kapcsolat	építése	azonban	mindkét	fél	számára	az	egyik	fontos	kiegészítés,	akár	

iskolai	rendezvényeken,	akár	osztálykirándulásokon.	

Úgy	 láttam,	ahol	a	kapcsolat	az	elejétől	 fogva	rendezett,	 egészségesen	 fejlődött,	

ott	 sokat	 segített	 az	 digitális	 információáramlás,	 de	 volt	 olyan	 eset,	 amikor	 a	
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szülők	 ellenségesen	 álltak	 az	 osztályfőnökhöz,	 és	 nehezítették	 a	 körülmények	

tisztázását.	

A	család	és	iskola	kapcsolatát	a	kölcsönös	tisztelet,	a	korrekt	együttműködés	kell,	

hogy	 meghatározza,	 ahol	 az	 iskola	 bizonyos	 mértékben	 részese	 a	 gyerek	

nevelésének,	 ezáltal	 a	 család	 része	 is,	 de	 a	megfelelő	határ	megtartásával,	 amit	

mindketten	elfogadnak	és	tiszteletben	tartanak.	

Természetesen	 extrém	helyzetben	 fel	 kell	 lépnie	 gyermekvédelmi	 szerepben	 is	

az	iskolának,	mint	ahogy	ezt	szabályozzák	a	megfelelő	dokumentumok.	
	
	
	
Reflexió	
Az	 iskolai	 élet	 egyik	 legmeghatározóbb,	 ha	 nem	 a	 legfontosabb	 területe	 a	

szülőkkel	való	kapcsolat.	A	család	pedagógiája	és	az	 iskola	tervezett	pedagógiai	

felkészültsége	közösen	hat	a	gyermekre.	Ezzel	az	ő	személyiségének	 fejlesztése	

kerül	a	középpontba,	hiszen	ez	lehet	a	legnemesebb	célunk,	(1)	ha	nem	is	mindig	

és	 minden	 nap	 sikerül	 minden	 egyes	 tanuló	 esetében	 maradéktalanul	

megvalósítani.	 A	 szülőkkel	 való	 élő	 kapcsolat	 folyamán	 lehet	 az	 egyes	 tanulók	

sajátos	életvilágát	megismerni,	azokra	a	nevelési	folyamatokkal	reflektálni.		

Ebben	 a	 2016-os	 ránézetben	 jól	 megmutatkoznak	 a	 tanárok	 és	 a	 szülők	

kapcsolatának	 hétköznapi	 és	 az	 ideálistól	 eltérő,	 de	 a	 valóságot	 jól	 kifejező	

állapotai.	 Az	 együttműködésük	 keretét	 adó	 szülői-osztályfőnöki	 kapcsolat	 az	

egész	közösségre	komoly	hatással	van	(2),	a	kialakuló	konfliktusok	megoldásait	

ezeknek	az	ismereteknek	a	birtokában	tudja	megfelelően	megoldani	a	közösség.	

A	 pedagógusi	 szakmai	 felkészültség	 elengedhetetlen	 része	 a	 közoktatásban	 a	

családokkal	való	együttműködés.	(9)		
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II.	KUTATÁSMÓDSZERTAN	

AZ	ALSÓ	TAGOZATBÓL	A	FELSŐ	TAGOZATBA	LÉPÉS	NEHÉZSÉGEI	
Oktató:	Dr.	Sántha	Kálmán	

	
Tervezett	pedagógiai	kutatás	

2016.	november	

	

	

I.	A	kutatási	probléma	kiválasztásának	indoklása	

	

Az	 általános	 iskolai	 tanulmányokat	 4-5.	 évfolyam	 között	 kettévágó	

iskolarendszer	visszásságaira	 fordítottam	a	 figyelmemet.	Egyrészt	 saját	negatív	

tapasztalataim	miatt,	másrészt	az	 idevágó	tanulmányok	egy	része	is	radikálisan	

szembehelyezkedik	 a	 fennálló	 rendszerrel,	 egyesek	 kifejezetten	 a	 kompetencia	

és	PISA	mérésekre	(1)	hivatkozva	sürgetnek	valamiféle	átalakítást,	6+6	osztályos	

rendszert	 vagy	 5+4-est,	 mások	 szakadékszerű,	 az	 óvoda-iskola	 átmenethez	

hasonlítható	 törésről	 beszélnek,	 ami	 intézményen	 belül	 mégiscsak	 furcsa,	 de	

fölveti	 ennek	 újragondolását	 és	 tudományos	 módszerekkel	 a	 probléma	 újbóli	

körüljárását.	

"Az	 említés	 szintjén	már	 szó	 esett	 arról,	 hogy	 az	 alsó	 tagozat	 és	 a	 felső	 tagozat	

között	 (mint	 az	 óvoda	 és	 az	 iskola	 között)	 szakadékszerű	 az	 átmenet.	 Az	 alsó	

tagozatból	 kilépő	 tanulók	 negyede-harmada	 nincs	 felkészülve	 a	 felső	 tagozat	

elvárásaira,	 a	 felső	 tagozat	 pedig	 nem	 alkalmazkodik	 a	 befogadott	 tanulók	

felkészültségéhez."	(2)	

Kétségtelen	tény,	hogy	a	tanulóink	a	szövegértési	és	matematikai	vizsgálatokon	a	

nemzetközi	 összehasonlításban	 gyengén	 szerepelnek.	 Van	 olyan	 tanulmány,	

amely	 azt	 állítja,	 hogy	 5-6.	 osztályban	 gyakorlatilag	 leáll	 ezeknek	 a	

képességeknek	 a	 fejlődése.	 Csak	 néhány	 tényező,	 amely	megnehezíti	 az	 ötödik	

évfolyam	kezdését:	

• új,	létszámában	is	több	pedagógus,		

• a	nevelés	körülményei,	környezete,	

• a	gyermek	bioritmusa,	napirendje,		

• a	feléje	irányuló	elvárások,	szabályok,	normák,	
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• teljesítményértékelés	módja,	

• a	gyermekközösségben	elfoglalt	hely	

	

Míg	alsó	tagozatban	a	biztonságot	nyújtó	két	tanító	személyéhez	kötődtek,	addig	

felsőben	már	több	tanárt	kell	elfogadniuk,	többféle	elvárásnak	kell	megfelelniük.	

Hozzá	 kell	 szokniuk,	 hogy	 nemcsak	 egy	 helyiségben	 töltik	 a	 tanórákat,	 hanem	

minden	 óra	 más-más	 tanteremben	 zajlik	 majd,	 ahova	 vándorolniuk	 kell.	 Az	

eddiginél	 jóval	 nagyobb	 felelősséget	 kell	 viselniük	 saját	 felszerelésük	

tekintetében.(3)	

Nyilván	 fölösleges	 dramatizálni	 a	 helyzetet,	 abból	 a	 szempontból	 azonban	

mégiscsak	 érdekes	megvizsgálni,	 hogy	 a	 közeljövő	 egyre	 inkább	 igényli	majd	 a	

gyerekeknek	azt	a	 flexibilis	 tudásbázisát,	amit	ha	nem	alapoz	meg	egy	 jó,	a	mai	

értelemben	 hatékony	 általános	 iskola,	 akkor	 egyre	 inkább	 csak	 azok	 a	 tanulók	

kerülnek	 sikeresebb	 életpályával	 kecsegtető	 életszituációkba,	 akik	 vagy	 az	

otthoni	 háttér,	 vagy	 a	 különleges	 tehetségük,	 vagy	 valamiféle	 elitképzés	 által	

jutnak	plusz	támogatottsághoz,	előnyhöz.	

Ennek	 közeli	 és	 távlati	 következményei	 egyértelműen	 egy	 rossz	 szerkezetű	

társadalom,	 amely	 elvonatkoztatva	 a	 világgazdasági	 versenyképességi	

összefüggésektől,	önmagában	sem	lehet	egészséges	és	kívánatos!		

A	már	 emlegetett	 nemzetközi	 PISA	mérés	mellett	 a	 kompetenciamérés	 sem	 ad	

okot	különleges	bizakodásra,	igaz	a	jelentés	hangsúlyozza,	hogy	a	mért	adatokból	

nem	 szabad	 se	 pro	 se	 kontra	 következtetéseket	 levonni,	 azzal	 együtt	 elég	

árulkodó	a	stagnálás	a	szövegértés	vonatkozásában:	
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Forrás:	oktatas.hu	(4)	

	

Még	egy	nagyon	fontos	történeti	aspektus,	hogy	az	általános	iskola	

alkalmazkodása	a	modern	világhoz	egyre	döcögősebb.	Visszafele	ez	azzal	a	

következtetéssel	is	jár,	hogy	a	mai	tanítók-tanárok	talán	kevéssé	értik	meg	a	mai	

gyerekek	lelki	problémáit,	kríziseiket	kiváltó	háttereket,	és	nehezebben	tudnak	

alkotó	módon	viszonyulni	ezek	megoldásában.	Az	a	világtendencia	pedig,	hogy	a	

serdülőkor	kezdete	mára	az	5.	osztályosok	nagy	részét	eléri,	még	egy	plusz	zavar	

ebben	az	átmenetben.		

	

_____________________________	

(1)	"Múlt	héten	tette	közzé	az	OECD	a	legfrissebb,	2012-es	PISA-felmérés	

elemzését.	Ezen	a	magyar	diákok	csúnyán	elhasaltak,	Európában	ők	teljesítettek	

a	legrosszabbul,	világviszonylatban	pedig	a	30.	helyen	állunk	–	34-ből."	

Eduline.hu	

(2)	Az	oktatás	megújítása	„A	kisiskolások	eredményesebb	fejlesztésének	

lehetőségei	és	feltételei”	című	vitaanyag	javított	változata.		

(3)	Felsősök	leszünk	-	Illyés	Gyula	Álatlános	Iskola	pedagógiai	program,	

Somogyjád,	2010	

(4)	Országos	kompetenciamérés	2015-ös	jelentés	
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A	szakirodalom	a	helyzet	nehézségének	okát	a	fejlődésbeli	fáziskülönbségekben	

látja,	ennek	a	következményeire	próbálunk	rámutatni	a	tervezett	kutatásban.	

A	tanulóra	nehezedő	terhek	fogalmi	térképe:	
	

II.	Szakirodalmi	gyűjtemény	

	

1.	 Eredményesség	 az	 oktatásban	 -	 Oktatáskutató	 és	 Fejlesztő	 Intézet,	 2015.	

szerk.:	Szemerszki	Marianna	

2.	Mérlegen	a	magyar	iskola	-	Nemzeti	Tnk.	Bp.,	2012.	szerk:	Csapó	Benő	

3.	 Új	 kutatások	 a	 neveléstudományokban	 -	 MTA	 Pedagógiai	 Bizottság	 2008.	

szerk.:	Kozma	Tamás	és	Perjés	István	

4.	Zöld	könyv	a	magyar	közoktatás	megújításáért	-	Ecostat	2008.	szerk.:	Fazekas	

Károly,	Köllő	János,	Varga	Júlia	

5.	Az	iskolák	belső	világa	-	Bölcsész	Konzorcium	2006.	szerk.:	Golnhofer	Erzsébet	

6.	Méréses	módszerek	a	pedagógiában	-	Tnk,	Bp.,	1974.	Ágoston-Nagy-Orosz	

7.	Adatgyűjtés	és	statisztikai	elemzés	a	pedagógiai	gyakorlatban	-	Tnk.,	Bp.,	1982.	

M.	dr.	Bartai	Andrea	-	Dr.	Széphalmi	Ágnes		

	

– Az	 általam	 eddig	 megismert	 szakirodalom	 két	 részre	 osztható	 abból	 a	

szempontból,	 hogy	 az	 1986	 előtti	 évek	 szakirodalma	 az	 átmenet	

nehézségeinek	 tompítására	 koncentrált,	 mint	 a	 rendszert	 alapvetően	
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statikusnak	és	adottnak	tekintő	megközelítés,	később	azonban	felvetődik	a	

rendszer	 átalakításának	 lehetősége,	 és	 megjelennek	 a	 gyakorlatban	 is	

ennek	 kísérletei.	 Ahogy	 a	 világ	 is	 dinamikusan	 változik,	 és	 az	 európai	 és	

nemzetközi	példák	bizonyítják,	 hogy	az	oktatás	 szerkezeti	 átalakításokkal	

jól	tud	reagálni	a	XXI.	század,	főleg	technikai	típusú,	de	a	gondolkodásban	is	

bekövetkező	változásaira,	úgy	 jelenik	meg	a	 törésvonalak	vizsgálatának	a	

szükségszerűsége.	 Szeretnék	 majd	 még	 ezügyben	 szélesebb	 körű	

szakirodalmi	kutatást	végezni	tanulmányaim	során.	

 

III.	Hipotézis	

	

A	 vizsgálat	 célja	 annak	 feltárása,	 hogy	 a	 4+4	 rendszerbe	 szervezett	 általános	

iskola	 koncepciója	 hibás-e,	 és	 a	 felső	 tagozatos	 pedagógiai	 váltás	 korai-e	 a	

negyedik	osztály	után.	

A	 vizsgálat	 kvantitatív	 és	 kvalitatív	 kérdésekkel	 próbálja	 a	 gyerekek,	 szülők,	

tanítók,	 tanárok	oldaláról	értékelni	az	átmenet	nehézségeit	és	ezek	eredményei	

alapján	alátámasztani	a	feltételezést.	

A	vizsgálat	további	célja,	hogy	a	maga	szerény	eszközeivel	hozzá	tegyen	valamit	

azokhoz	 az	 egyébként	 elég	 régóta	megfogalmazott	 és	 az	 oktatásirányításban	 is	

időről-időre	 felbukkanó	 nézetekhez,	 miszerint	 az	 alapképzést	 úgy	 kellene	

átalakítani,	 hogy	 11-12	 éves	 korra	 tegye	 képessé	 a	 gyerekeket	 azokra	 az	

alapkészségekre,	 amelyeket	 a	kompetenciamérésen	 is	mérünk.	Erre	pedig	 több	

idő,	 változatosabb	pedagógiai	 környezet,	 türelmes	 és	 kitartó	munka	 szükséges,	

amelynek	kereteit	a	6-12	éves	kor	időszakára	kell	kiterjeszteni.	

	

	

IV.	A	mérőeszközök,	adatgyűjtés	

	

A	viszgálat,	mint	korábban	említettem,	nemcsak	a	tanulók	benyomásaira,	hanem	

a	 környezetre	 is	 kiterjed,	 nyilván	 mindenki	 más	 aspektusból	 éli	 meg	 a	

tagozatváltás	 időszakát.	 A	 mintavétel	 a	 mostani	 elképzelésem	 szerint	 egy	

adott	általános	iskola	összes	5.	osztályos	tanulója,	azok	osztályfőnökei,	és	a	

tanulók	szüleinek	alapsokasága.	
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a.,	Szülői	 oldal	 -	 kérdőív	 5.	 osztályos	 tanulók	 szülei	 részére	 az	 5.	 osztály	

tanév	végén	

A	kérdésekre	válaszoljon	a	0-5-ig	terjedő	skálán,	ahol	a	0	az	egyáltalán	nem,	az	5	a	

teljes	mértékben	

kérdések:	
Kérdés	
száma	

Kérdés	 Pont	

1.	 Mennyire	volt	megelégedve	az	alsó	tagozatos	osztályfőnök	
munkájával?	

	

2.	 Mennyire	érezte	odafigyelőnek	a	gyermeke	szempontjából	az	
alsós	osztályfőnököt?	

	

3.	 Észlelt-e	változást	az	5.	osztályban	a	gyermekénél	az	iskolához	
való	hozzáállásban?		

	

4.	 Jelentett-e	nehézséget	a	gyerekének	pedagógus	személyiségének	
megváltozása?	

	

5.	 Jelentett-e	nehézséget	az	iskolával	való	együttműködésben	a	
pedagógus	(osztályfőnök)	személyének	megváltozása?	

	

6.	 Volt-e	hatása	a	gyermek	tanulmányi	előmenetelére	a	
pedagógusok	számának	megnövekedése?	

	

7.	 Okozott-e	a	gyermekének	nehézséget	a	tantárgyak	körének	
kibővülése?	

	

8.		 Romlott-e	a	gyermeke	tanulmányi	eredménye	5.	osztályban	a	4.	
év	végihez	képest?	

	

	
b.,	Pedagógusi	oldal	-	egyéni	interjúk	5.	osztályos	osztályfőnökökkel	az	5.	
osztály	tanév	végén	
Az	egyéni	interjúkról	hangfelvétel	készül.	
kérdések:	
	
Kérdés	
száma	

Kérdés	 Kvantifikálási	szempont	

1.	 Hogyan	értékeli	az	osztálya	első	felsős	évét?	 Az	osztály	teljesítménye,	
előzetes	adatokkal	
összevetve,	különbségek,	
nehézségek	mértéke	

2.	 A	gyermekek	mekkora	hányadánál	okozott	
érzékelhetően	nehézséget	a	tagozatváltás?	

Arány	meghatározása,	
jelleg	megfogalmazása	

3.	 Mely	tantárgyak	okozták	a	legtöbb	
problémát?	Miért	ezek?	

Tantárgyak	kiemelése,	
sorrend	kialakítása	

4.	 Hogyan	sikerült	az	új	pedagógusok	és	a	
gyerekek	együttműködése	a	tanév	során?	

Sikeres	és	sikertelen	
együttműködés	aránya	

5.	 Milyen	volt	a	szülők	reakciója	a	két	tagozat	
közötti	különbséggel	kapcsolatban?	

Negatív,	pozitív	reakciók	
összevetése	
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c.,	Tanulói	oldal	-	kérdőív	5.	osztályos	tanulókkal	az	5.	osztály	tanév	végén	
Ikszeld	be	a	kérdés	után	az	általad	gondolt	választ:	
0	-	egyáltalán	nem,							1	-	talán,	nem	tudom,						2	-	teljes	mértékben	igen	
kérdések:	
	
Kérdés	
száma	

Kérdés	 0	 1	 2	

1.		 Nehezebb	az	5.	osztály,	mint	a	negyedik	 	 	 	
2.		 Kevesebb	figyelem	jutott	rám	5.	osztályban	 	 	 	
3.		 Túl	sok	a	tantárgy	5.	osztályban	 	 	 	
4.	 Jobb	lenne,	ha	nem	nekünk	kellene	vándorolnunk	 	 	 	
5.		 Megváltoztak	az	osztálytársaim,	hogy	felsősök	lettünk	 	 	 	
6.		 Több	gondot	okozok	a	szüleimnek	felsősként	 	 	 	
7.		 Jól	esik,	hogy	nagynak	kezelnek	 	 	 	
8.		 Jó,	hogy	minden	tantárgyat	más	tanít	 	 	 	
9.		 Nehéz	minden	tanárnak	megfelelni	 	 	 	
10.	 Úgy	érzem,	megváltoztam,	hogy	felsős	lettem	 	 	 	
	
	
V.	Adatfeldolgozás,	értékelés	

	

A	három	kérdéscsoportból	kapott	válaszok	egy	pedagógusi	team	által	elvégzendő	

elemzése	 vezethet	 el	 ahhoz,	 hogy	 egy	 adott	 iskola	 felső	 tagozatba	 lépett	

tanulóiról,	tagozatváltással	kapcsolatos	nehézségeiről	képet	kapjunk.			

Remélem	a	Pannon	Egyetem	hallgatójaként	lesz	alkalmam	ezt	a	vizsgálatot	olyan	

szintre	hozni,	hogy	e	tervből	megvalósult	vizsgálat	legyen.		

	

	

Reflexió	
Sokan	feszegetik	a	tömegoktatás	struktúrájának	elavultságát.	A	tantárgy-tanóra	

rendszer	és	az	évfolyamokra	és	tagozatokra	bontott	haladási	struktúra	nagy	

számú	problémához	vezet	minden	egyes	drasztikus	váltásnál,	hirtelen	

átmenetnél.	Ezt	a	problémát	magam	is	átélem	és	tanúja	vagyok	évről	évre.	Mint	

az	elmélet	iránt	is	érdeklődő	pedagógus	(4)	külön	figyelemmel	kísérem	az	

oktatás-nevelés	világának	strukturális,	szervezeti	kérdéseivel	foglalkozó	

anyagokat,	ötleteket,	törekvéseket	(9).	Jó	megoldás	vagy	legalább	csökkentheti	a	

problémákat,	ha	adekvát	módszereket	dolgoznak	ki,	akár	intézményen	belül	az	

ilyen	átmenetek	esetleges	traumáinak	az	enyhítésére.	(8)	Ennek	alapvető	

feltétele	a	tantestületen	belüli	hatékony	együttműködés.	 	
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III.	RETORIKA	ÉS	ÍRÁSGYAKORLAT	

TANULMÁNY	A	TEHETSÉGRŐL	
Oktató:	Dr.	Thun	Éva	

2017.	május	

	

1.	A	tehetség	fogalmának	meghatározása	

	

A	 tehetség	 fogalmának	 pontos	 és	 áltálanos	 meghatározása	 lehetetlen	 feladat.	

Mint	minden	emberre	vonatkozó	ítélet.	Egyik	végleten	a	szigorú,	már	bizonyított	

vagy	erősen	várható	 teljesítményorientált	nézőpont	 áll,	másik	oldalon	pedig	 az	

olyan	 meghatározások,	 amelyek	 tágan	 értelmezik	 a	 konkrét	 fogalmat,	 és	 a	

fogalmi	kiterjesztés	olyan	képtelen	kategóriát	is	fölvesz,	hogy	„egyéb	tehetség“.		

	

Főbb	tehetség-területek(1)	

	

Ebből	világos,	hogy	a	 „tehetség	az,	akit	annak	tartunk“	elve	mindig	a	minősítők	

oldaláról	 szorítja	 vagy	 tágítja	 a	 meghatározás	 kereteit.	 Abban	 persze	

mindenkinek	 egyet	 kell	 érteni,	 hogy	 szociológiai	 értelemben	 a	 tehetség	 az	 egy	

másság.	 E	 különleges	 másság	 megjelenése,	 kezelése	 –	 végső	 soron	 ez	 a	

tehetséggondozás.	 Szerintem	 a	 társadalmi	 hasznossági	 elv	 elég	 támadható,	

hiszen	pl.	ma,	amikor	a	költészet	vagy	az	irodalom,	egyáltalán	a	nyelvi-irodalmi	

kultúra	 társadalmi	 presztizse	 és	 dominanciája,	 és	 ezzel	 együtt	 általános	

befolyása	 a	 társadalom	 szellemi	 folyamataira	 rohamosan	 csökken,	 és	 már	 ott	
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tartunk,	hogy	csodálkozva	gondolunk	a	rendszerváltozás	körüli	időkre,	amikor	a	

politikai	 színtér	 megtelt	 a	 politikai	 kultúránkat	 meghatározó	 filozófusokkal,	

írókkal,	elég	csak	az	első	köztársasági	elnökre	gondolni.					

	

Eszerint	se	sokra	megyünk	azokkal	a	megengedő	meghatározásokkal,	amelyek	az	

emberi	 tevékenyég	 valamilyen	 meg	 sem	 határozott	 területére	 definiálják	 a	

tehetséget:	 „valamelyik	 emberi	 tevékenységi	 kör”	 kifejezés	 azokat	 a	 területeket	

jelenti,	 amelyeken	 a	 tehetség	 megjelenhet.	 Marland,	 Gardner	 és	 Piírtó	 elméletei	

utalnak	arra,	hogy	milyen	területen	 is	nyilvánulhat	meg	a	tehetség...	Marland	hat	

területet	 említ:	az	általános	 intellektuális	képesség,	a	 specifikus	 tanulási	 (iskolai)	

kompetencia,	 a	 kreatív	 gondolkodás,	 a	 vezetői	 rátermettség,	 a	 művészi	

tulajdonságok,	és	a	pszichomotoros	képességek.(2)	

Egy	másik	megközelítésben	Gardner	hét	 féle	 intelligenciát	különít	el,	amelyek	a	

tehetség	 megnyilvánulásához	 hozzájárulhatnak.	 Ezek:	 a	 nyelvi,	 a	 logikai-

matematikai,	a	téri,	a	testi-kinesztetikus,	a	zenei,	a	társas	(interperszonális)	és	az	

intraperszonális	 képességek.	 A	 társadalmi	 	 meghatározottságtól	 érdemesebb	

eljutni	 a	 hétköznapok	 világába,	 amely	 egyáltalán	 nem	 nélkülözi	 egyébként	 a	

magasztos	 célokat	 és	 eszmeiséget,	 gondolok	 pl.	 Zsolnai	 József	 pedagógus	

meghatározására:	

„...a	 jövő	 pedagógusainak	 nem	 csupán	 »jó	 tanítóknak«,	 »jó	 tanároknak«	 kell	

lenniük,	 hanem	 olyan	 pedagógusoknak	 is,	 akik	 a	 pedagógiai	 problémaosztályok	

megfogalmazására	és	megoldására	is	képesek,	értenek	az	alkotáshoz,	a	pedagógiai	

fejlesztéshez,	 a	 pedagógiai	 kutatáshoz	 –	 függetlenül	 attól,	 hogy	 ki	 milyen	

iskolafokon	tanít,	s	hogy	ki	milyen	szakos...”	(3)		

Így	 vethető	 föl,	 hogy	 az	 egyik	 ilyen	problémaosztály	 kétségtelenül	 a	 tehetséges	

tanulók	sorsa,	a	tehetség	kvantitatív	megközelítésének	módszertani	kidolgozása,	

és	helyi	valamint	általánosan	is	elfogadott	életszerű	munkatervek	elkészítése.		

	

Balogh	 László	 szerint	 a	 XX.	 század	 végére	 elfogadott	 teoretikus	 megközelítés	

szerint	négyféle	összetevője	emelhető	ki	a	tehetségnek:	

- átlag	feletti	általános	képességek,	

- átlagot	meghaladó	speciális	képességek,	

- kreativitás,	
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- feladat	iránti	elkötelezettség.	(4)	

Minden	 elméletet	 lehet	 vitatni,	 azonban	 megközelítés	 módja	 sokat	 elárul	 a	

teoretikus	 gondolatvilágából,	 és	 részben	 magyarázza	 is	 azt.	 Jelen	 esetben	 a	

tehetséggel	 kapcsolatos	 elméletek	 az	 iskola	 felől	 közelítik	 meg	 a	 problémát,	 a	

felismerés	 és	 a	 tehetséggondozás	 feladataira	 fókuszálnak.	 Így	 a	négy	összetevő	

kiemelése	 érthető,	 és	 az	 is,	 hogy	 az	 „általános	 képesség“	 alatt	 az	 anyanyelvi,	 a	

gondolkodásbeli,	 absztrakciós,	 információfeldolgozási	 stratégiák	 kialakultságát,	

annak	előre	mutató	 jellegét	értik,	 a	 speciális	képességek	alatt	pedig	már	 szinte	

tantárgyakra	 gondolnak,	 mint	 matematika,	 rajz,	 testnevelés,	 ének-zene	 stb.	

Érdekesebb	 a	 kreativitás	 analizálása,	 mert	 ott	 az	 originalitás,	 a	 flexibilitás,	 a	

fluencia	 és	 a	 problémaérzékenység	 teheti	 azt	 funkcionálissá.	 A	 feladat	 iránti	

elkötelezettség	 érzékeny	 téma,	 mert	 egyik	 felől	 elvárjuk	 ezt,	 másfelől,	 meg	 a	

tanártól	várjuk	el,	hogy	keltse	föl	az	érdeklődést,	ugyanakkor	a	versenyszellem,	a	

kitartás,	a	lelki	stabilitás	is	az	iskolai	tehetségfelfogás	jellemzője,	de	nem	feltétlen	

találnánk	 ezt	 így	 meg	 a	 kiemelkedő	 művészi	 vagy	 akár	 tudományos	

teljesítmények	mindegyike	mögött.	

	

Heimann	 Ilona	 a	 tehetség	 fogalmának	 meghatározásánál	 fontosnak	 tartja	

megjeleníteni	a	család	szerepét	úgy	a	felismerésben,	mint	a	későbbi	fejlesztések	

során	(5).	Sőt,	genetikai	és	szocio-genetikai	szempontok	bevezetését	is	javasolja,	

amely	vizuálisan	szemlélteti	a	tehetségépítő	faktorok	egymásra	hatását,	eredetét,	

külön	kiemelve	a	család	és	a	pedagógus	szerepét.	A	biológiai	feltételeknél	Czeizel	

genetikai	 felfogását	 használja,	 amely	 mintegy	 1/3	 részt	 tulajdonít	 a	 tehetség	

felépülésében	a	genetikai	téényezőknek.	Nehéz	lenne	ezzel	vitatkozni,	mintahogy	

bizonyítani	is	elég	lehetetlen	küldetés	lenne,	szempontnak	és	sejtésnek	azonban	

megállja	a	helyét,	bár	arra	is	találunk	példát,	hogy	mindenféle	előzmény	nélkül	is	

megjelenhet	egy-egy	tehetség	adott	családban.	
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A	gyermeki	tehetség	e	komplex	felépülését	bemutató	ábrának	fontos	szerepe	van	

abban,	hogy	a	felelősségvállalásunk	természete	és	tehetsége	szerint	osztályozzuk	

magunkat,	 mint	 szülő	 is,	 a	 szerző	 maga	 is	 a	 tehetséggondozásban	 kiemeli	 a	

„tehetséges	szülő“	jellemzőit:		

- fejleszti	gyermeke	képességeit	(szellemi,	fizikai,	szociális)	

- bátorítja	gyermekét	az	önelfogadásban	

- biztosítja	az	ingergazdag,	támogató	környezetet	

- érzelmi	biztonságot	nyújt	

- indentifikációs	modellt	közvetít	

- érdeklődik	gyermeke	dolgai	iránt	

- együttműködik	

- biztosítja	a	fejlődés	különféle	feltételeit	

- menedzseli	gyermeke	tehetségének	megvalósulását.	

Ezek	nagyszerű	elvek,	de	a	történeti	megközelítés	máig	érvényes	tanulságokkal	

szolgál.	 A	 modern	 társadalom	 elemi	 kötelessége	 a	 tehetségek	 felkutatása	 és	

kibontakoztatásuk,	az	érvényes	NAT	is	fontos	célok	közé	sorolja:	
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„A	 tanítási-tanulási	 helyzetek,	 a	 tanulásszervezési	 módok	 és	 értékelési	 eljárások	

alkalmazkodjanak	 az	 egyes	 területeken	 tehetséges	 tanulók	 fejlesztési	 igényeihez,	

általában	 is	 támogassák	 a	 tehetségek	 felkutatását	 és	 tehetségük	

kibontakoztatását;...“	 (Nemzeti	 Alaptanterv	 I.1.2.	 Egységesség	 és	 differenciálás,	

mószertani	 alapelvek)	 Most	 azt	nem	 kifejtve,	 hogy	 milyen	 háttérrel	 kell	 egy	

nevelési-oktatási	igazgatásnak	felvérteznie	az	iskolákat,	hogy	az	alapfeladataikon	

túl	 képesek	 legyenek	 kiemelt	 figyelemmel	 plusz	 szolgáltatást	 nyújtani	 a	

tehetséges	 diákoknak,	 érdemes	 áttekinteni,	 hogy	 hogyan	 jutottunk	 odáig,	 hogy	

ma	 már	 evidencia	 egyébként	 ez	 a	 kötelezettség,	 reprezentálja	 bárki	 is	 a	

társadalmat.	 A	 magyar	 pedagógiai	 szakirodalomban	 Harsányi	 István	

terminológiájában	 jelenik	meg	 először	 a	 tehetségek	 védelme	 és	mentése.	 	 Nagy	

László	 kiváló	 pszichológus	 1903-tól	 már	 komolyan	 el	 kezdett	 foglalkozni	 a	

tehetséggondozás	 ügyével,	 “gyermektanulmányozásai”	 révén	 derítette	 föl	 a	

különbségeket,	 amelyek	mentén	 különleges	 intézmények	 létrehozását	 sürgette,	

amelyek	 úgy	 az	 átlag	 alatti,	 mint	 az	 afeletti	 tanulók	 fejleszésével	 foglalkoznak.	

Domokos	 Lászlóné	 Löllbach	 Emma	 által	 alapított	 Új	 Iskola,	 sok	 tekintetben	

meghaladta	 a	 korát,	 és	 úgy	 a	 pedagógiai	 módszerekben,	 mint	 az	 autonóm	

fejlesztésben	 kiemelkedett	 a	 kortársak	 közül.	 Révész	Géza	 1917-ben,	 a	Magyar	

Pedagógia	 című	 folyóiratban	 publikálta	 A	 tehetség	 időszerű	 problémái	 című	

tanulmányát,	 amelyben	 a	 nemzet	 boldogulásának	 zálogaként	 jelöli	 ki	 a	

tehetségek	 kiválasztását,	 kiművelését	 és	 a	 helyes	 pályáválasztásra	 ösztönzését.	

Klebersberg	 Kúnó	 nagyszabású	 közoktatási	 reformjának	 is	 kulcseleme	 volt	 a	

tehetségek	 figyelemmel	 kísérése,	 ő	 maga	 is,	 miközban	 sokat	 bírálta	 a	

megfeneklett	 és	 elnehezült	 felsőoktatást,	 személyesen	 foglalkozott	 kiemelkedő	

tehetségekkel,	 furcsa	 zárókép,	 hogy	 Szent-Györgyi	 Albert,	 aki	 a	 Nobel-díj	

elnyerése	után	elsőként	a	nagyformátumú	oktatáspolitikus	sírját	kereste	fel,	 így	

fogalmazott:	“Van	egy	téveszme,	hogy	a	lángelmét	nem	lehet	elnyomni,	az	utat	tör	

magának.	Csodát	tör	utat!	Azt	úgy	el	lehet	nyomni	és	taposni,	mintha	ott	sem	lett	

volna.”	(6)		

	

Egy	teljesen	más	megközelítési	mód,	ha	a	tehetséget	a	gyermek	oldaláról	nézzük,	

és	nem	annyira	a	társadalmi	hasznosság	elvét	kérjük	rajta	számon.	Az	angolszász	

nevelésfilozófia	 hatására	 az	 amerikai	 szakirodalom	 teljesen	 más	 dimenzióban	
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vizsgálja	a	tehetséges	gyermeket,	azt	nézi,	milyen	lelkiállapot	és	tudatállapot	írja	

le	a	tehetséges	gyermek	személyiségét.		

William	 James	 és	 John	 Dewey	 munkásságára	 reflektálva,	 a	 pedagógiai	

instrumentalizmust	továbbgondolva	jutnak	el	az	ún.	flow-állapot	leírásáig,	amely	

a	 lelki	 komplexitással	 együtt	 jeleníti	 meg	 a	 tehetséget	 –	 belülről,	 a	 motiváció	

hajtóerejével.		

„Flow-állapotot	akkor	él	át	az	ember,	amikor	valamilyen	tevékenységbe	annyira	

belefeledkezik,	hogy	nem	érzékeli	az	idő	múlását,	nem	érez	fáradtságot,	minden	

mással	 megszűnik	 a	 kapcsolata,	 csak	 magával	 a	 tevékenységgel	 van	

elfoglalva.“(7)	

Idézett	 tanulmányában	 Csíkszentmihályi	 Mihály,	 a	 Chicagoi	 Egyetem	

Pszichológiai	 Karának	 professzora	 munkatársaival	 egy	 200	 tehetséges	

tinédzserrel	 végzett	 tanulmányt	 az	 Oak	 Park,	 a	 River	 Forest	 High	 School	 és	 a	

Lyons	Township	High	School	 iskoláiban,	 ahol	a	 tanulókon	kívül	a	 szülőket	és	a	

tanárokat	is	bevonták	a	vizsgálatba.	

A	 tehetség	 meghatározásánál	 olyan	 feltételeket	 vezetnek	 be,	 mint	 amelyek	

egyrészt	 a	 lelki	 hozzáállásra	 vezethetők	 vissza,	 másrészt	 azokra	 a	 komplex	

rendszerekre,	amelyek	nyilvánvaló	vagy	látens	módon	körbeveszik	a	tehetséges	

fiatalt.	

	

A	 másik	 kritikus	 pont,	 amivel	 e	 szemlélet	 szembeszáll,	 az	 „IQ-bajnokság“.	

Horizontálisan	 ugyan	 nem	 egyformán	 értékeli	 a	 társadalom	 a	 tehetséget,	

időnként	bizonyos	tehetség-típusokat	háttérbe	szorít	mások	javára,	vertikálisan	

azonban	kialakult	5	terület,	amire	fókuszálunk,	amikor	a	tehetségről	beszélünk:	

- matematika	

- természettudományok	

- zene	

- művészetek	

- sport.	

		„Bizonyos	területeken,	például	itt	az	első	kettőn,	az	IQ-teszttel	mérhető	értelmi	

szint	 fontos	tényező.	Önmagában	az	értelmi	szint	azonban	nem	érdekel	minket.	

Mi	 azzal	 foglalkozunk,	 hogy	 mivel	 és	 miképpen	 lehet	 segíteni	 a	 képességek	

fejlesztését	és	a	tehetség	szocio-kulturális	kiteljesedését.“	(8)	
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Érdekes	összehasonlítás	ezekben	a	vonatkozásokban	az	egyénileg	motivált	és	az	

elvárt	tevékenységek	összevetése	a	különböző	területeken:	

	

	(9)	

Még	 egy	 fontos	 új	 fogalmat	 bevezet	 a	 chicagói	 tudós	 csoport,	 a	 modern	

tehetségkutatásban	 és	 a	 személyiség	 ezirányú	 feltérképezésében,	 ez	 pedig	 az	

autotelikus	 személyiség.	 Ez	 személyiségvonások	 egy	 csoportja,	 amely	 képessé	

teszi	a	személyt,	hogy	 tartósan	 fenntartson	olyan	szellemi	állapotokat,	amelyek	

által	 az	 érdekes	 és	 a	 szükséges	 információk	 egyensúlyával	 vezet	 tovább	 a	

kognitív	képességek	fejlődéséhez.	(10)		

	

A	modern	pszichológia	 személyiségképe	 tulajdonságcsoportokban	gondolkodik,	

amelyek	 bonylult	 rendszerekben	 működnek	 együtt,	 így	 erősíthetik	 egymást,	

illetve	a	személyiségváltozások	időszakában	egyes	tulajdonságok	kiemelkednek,	

míg	 mások	 háttérbe	 szorulnak.	 Ugyanígy	 bizonyos	 típusok	 jól	 jellemezhetők	

domináns	 tulajdonságcsoportokkal.	 A	 tehetséges	 és	 átlagos	 gyerekek	

különbségeinek	vizsgálatánál	ezek	a	struktúrák	rajzolják	ki	a	mindennapi	életben	

megjelenő	tevékenységek	látható	és	jellemző	hálózatát.		
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Csíkszentmihályiék	vizsgálatában	egy	érdékes	személyiséget	jellemző	

tulajdonság	listát	állítanak	föl,	ahol	a	tehetségesnek	és	átlagosnak	tartott	

gyermekeket	hasonlítanak	össze	egymással	a	megadott	tulajdonságok	szerint.	

	

	 Átlagos	(N	=	316)	 Tehetséges	(N	=	69)	

Kishitűség	 7,42	 4,99	

Teljesítmény	 9,09	 10,62	

Affiliáció	 9,62	 10,2	

Agresszió	 9,02	 10,01	

Autonómia	 7,36	 7,33	

Változási	készség	 9,06	 7,75	

Kognitív	struktúra	 8,89	 9,19	

Védekező	magatartás	 7,95	 8,75	

Dominancia	 8,15	 10,22	

Kitartás	 8,79	 10,1	

Exhibició	 7,95	 9,28	

Veszélyek	kerülése	 6,0	 7,54	

Impulzivitás	 7,7	 7,14	

Gondoskodási	készség	 8,98	 9,54	

Rendszeretet	 7,21	 7,07	

Játékszellem	 9,8	 10,03	

Érzékenység	 7,41	 8,41	

Társas	elismerés	igénye	 9,50	 10,55	

Segítség	igénye	 7,1	 6,83	

Értelmi	képesség	 7,19	 7,88	

	

	

„Szembeszökő,	hogy	néhány	tulajdonságban	a	tehetséges	fiúk	és	lányok	egyaránt	

erősen	 különböznek	 az	 átlagostól.	 Épp	 ezek	 a	 tulajdonságok	 fontosak	 ahhoz,	

hogy	 egy	 speciális	 terület	 követelményeinek	 megfelelően	 tudjon	 teljesíteni	

valaki.	 A	 tehetségesek	 értelmi	 szintje	 magas	 (értelmi	 képesség);	 a	 körülöttük	

levő	 világ	 információira	 reagálnak	 (érzékenység);	 erős	 késztetésük	 van	 az	
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eredményességre	 (teljesítmény);	 kitartóan	 igyekeznek	 elérni	 a	 céljaikat	

(kitartás);	 inkább	 másokat	 is	 irányítanak,	 minthogy	 sodródnának	 az	

eseményekkel	 (dominancia);	 a	 teljesítményüket	 másokkal	 is	 szertik	

megismertetni	(exhibició);	és	az	átlagos	gyerekeknél	kevésbé	kérdőjelezik	meg	a	

saját	értékeiket	(kishitűség).“	(11)	

	

Pont	ezek	a	 tulajdonság-együttesek	azok,	amelyek	a	 tehetség	kibontakozásához	

fontosak.	

	

2.	A	tehetség	megjelenésének	problémája	

	

Szinte	 minden	 gyakorló	 pedagógus	 találkozott	 azzal	 az	 ambivalens	 pedagógiai	

helyzettel,	hogy	kiugróan	 tehetségesnek	 tartott	gyerekek	szenvednek	az	 iskolai	

szervezeti	 keretek	 között,	 s	nem	 egy	 tehetséget	 vesztettünk	 el	 amiatt,	 hogy	 az	

ilyen	 tehetség	 irányába	 például	 képtelen	 a	 rendszer	 engedményeket	 tenni,	

leginkább	 csak	 a	 jóindulaton	 múlik	 sorsuk	 kifutása.	 Ezzel	 a	 jelenséggel	

foglalkozik	Mező	Ferenc,	amikor	rámutat	arra,	hogy	az	„alulteljesítő“	tehetséges	

tanulók	elvesznek	a	szokásos	tehetségképünkben:	

	

			
Alulteljesítő	tehetséges	tanulók	beágyazottsága(12)	

	

A	jelenség	vizsgálátára	és	precíz	leírására	intellektusbeli	és	teljesítésbeli	mutatók	

bevezetését	 javasolja,	 és	 a	 kompenzálásra	 is	 konkrét	 javaslatokkal	 áll	 elő,	

ugyanakkor	a	gyakorlatban	kevéssé	valósul	ez	meg	sajnos.	

A	 tehetség	 nyomonkövetése	 ahogy	 itt	 is,	 egyre	 fontosabbá	 válik,	 és	 nem	

célravezető	az	egyes	intézmények	időegységekre	korlátozott	felelőssége.		

	

Végül	 ki	 kell	 emelnünk	 az	 állami	 fenntartó	 által	 kibocsátott	 értelmezést,	

miszerint:	
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Kiemelten	tehetséges	gyermek,	tanuló:	

Az	a	különleges	bánásmódot	igénylő	gyermek,	tanuló,	

- aki	átlag	feletti	általános	vagy	speciális	képességek	birtokában	

- magas	fokú	kreativitással	rendelkezik	

- és	felkelthető	benne	a	feladat	iránti	erős	motiváció,	elkötelezettség.	(13)	

Bizonyára	ebben	a	megfogalmazásban	is	domináns	tudományos	nézetek	kaptak	

helyet,	 míg	mások	 háttérbe	 szorultak,	 kiemelkedik	 a	 hozzáállásból	 a	 normatív	

paradigma,	miszerint	 az	 általánoshoz	 képest	 kiugró	 képesség	 önmagában	 nem	

elég	a	tehetség	kitüntető	jelző	„elnyeréséhez“.	A	problémamegoldás	és	az	akarat	

beemelése	a	fogalom	leírásába	szintén	kortünet,	és	kissé	az	az	érzésünk,	mintha	

a	 tehetségek	 nagyszámú	 elkallódására	 adott	 magyarázkodásról	 és	 némi	

felelősségelhárításról	 is	 szó	 lenne.	 	 Most	 akkor	 a	 társadalom	 igényéihez	 kell	

igazodnia	 a	 tehetségnek	 vagy	 a	 társadalom	 feladata	 megtalálni	 és	 istápolni	 a	

tehetséget?	Gyarmathy	Éva	felfogása	szerint	a	tehetséggondozás	feladata	abban	

rejlik,	 hogy	 a	 kiemelkedő	 teljesítményre	 képes	 egyéneket	 oly	 módon	 segítse,	

hogy	 képességeiknek	 megfelelő	 szintű	 eredményeket	 érjenek	 el,	 és	 belső	

lehetőségeiket	kihasználva	alkotó	egyénekké	váljanak.	(14)	

	

Itt	is	föl	lehetne	vetni,	hogy	egyrészt	ki	határozza	meg	–	ráadásul	előre	ki	látja	–	

hogy	mi	számít	kiemelkedő	teljesítménynek,	egy	adott	pontból	hova	lehet	eljutni,	

másrészt	 az	 alkotó	 egyén	megfogalmazás	 is,	 bár	 a	 kreativitásra	utal,	 azért	 elég	

tág	fogalom,	hogy	konkrét	esetekre	lehetne	alkalmazni.	

	

Bár	 blaszfémikus,	 de	még	 azt	 a	 kérdést	 is	 föl	 lehetne	 vetni,	 hogy	mondjuk	 egy	

erősen	 presszionált,	 sokféle	 eszközzel	 rendelkező	 gazdagon	 felszerelt	 otthoni	

háttér	 nyomására	 előtűnő	 képességbeli	 előnyt	 tekinthetünk-e	 tehetségnek	 –	 és	

meddig	 és	 honnan?	 Merthogy	 mi	 az	 iskolában	 csak	 a	 képességbeli	 többletet	

látjuk.	És	meg	is	fordítható	a	probléma,	hogy	az	ilyen	típusú	tehetséggel	mit	kell	

kezdenie	a	társadalomnak,	a	közoktatásnak?		

Némi	támpontot	nyújt	ezügyben	Czeizel	három	tehetségfogalma:	

- a	potenciális	tehetség	(giftedness)	

- megvalósult	tehetség	(talent)	

- és	a	párját	ritkító	tehetség	(genius)	
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A	tehetség	szerinte	gyermekkorban	még	csak	potenciális	 lehetőség,	később	sok	

tudásszerzésre,	szakmai	tapasztalatokra	és	gyakorlásra	van	szükség	ahhoz,	hogy	

társadalmilag	elismerhető	teljesítmény	álljon	elő.	(15)		

Itt	 viszont	 társadalomkritikánk	 berzenkedhet,	 hogy	 hát	 melyik	 társadalomról	

beszélünk?	 Tökéletes	 társadalom	 nincs,	 a	 politikai	 nyomás	 mindenhol	 eléri	 a	

tudományos	 és	 kulturális	 fejlődést,	 és	 bizony	 az	 a	 helyzet	 is	 előállt	 már	 a	

történelemben,	 amikor	 a	 szűkebb	 vagy	 tágabb	 társadalmi	 környezet	 nemhogy	

elsimerte	 a	 teljesítményt,	 hanem	 egyenesen	 elüldözte.	 Nem	 kellene	 annyira	

messzire	menni,	de	elég	arra	utalni,	hogy	Bartók	Béla	mért	hagyta	 itt	 szeretett	

hazáját	 –	 kikezdték	 felesége	 származása	 miatt,	 pedig	 akkor	 már	 megkapta	 a	

Francia	 Becsületrendet.	 A	 tehetségtelenség	 és	 intellektushiány	 mindig	

acsarkodik	és	 féltékeny	a	kiemelkedő	egyéniségekre,	mert	 tudja,	hogy	autonóm	

és	nem	manipulálható.			

	

Mielőtt	 a	 konkrét	 formális	 tehetséggondozási	 gyakorlatra	 rátérnék,	 hadd	

idézzem	 a	 Magyar	 Tehetségsegítő	 Szervezetek	 Szövetsége	 által	 készített,	 a	

tehetség	társadalmi	megítéléséről	szóló	felmérés	egy	vaskos	megállapítását:	

	

„A	megkérdezettek	többsége	szerint	siker	kizárólag	külföldön	érhető	el,	a	tehetség	

Magyarországon	 nem	 érték.	 Egybehangzó	 vélemény,	 hogy	 a	 tehetség	

kibontakoztatásához	itthon	nincsenek	meg	sem	anyagi,	sem	szakmai	szempontból	

a	megfelelő	lehetőségek,	és	a	tehetségek	nagy	része	elkallódik.“	(16)	

	

Ez	 rendkívül	nagy	dilemmája	a	mai	oktatás-szervezésnek	és	–politikának,	hogy	

mennyiben	 tartja	 kötelességének	 azoknak	 a	 feltételeknek	 a	 megteremtését,	

amely	 a	 legtehetségesebb	 fiataljainkat	 a	 külföldi	 munkavállalás	 helyett	 arra	

ösztönözné,	 hogy	 érdemes	 fölvenni	 a	 harcot	 az	 anyagi	 hátrányokkal,	

nehézségekkel,	reménytelenségekkel,	mert	itthon	a	szakmai	grémiumok	bőkezű	

elismeréssel	 támogatnák	 a	 felnövő	 generációkat,	 akik	 megalapozzák	 egy	

következő	 paradigmaváltáskor	 a	 sikeres	 gazdaságot	 valamint	 élményt	 adnak	 a	

tudományos	és	társadalmi	gondolkodás	szabadságából.	
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3.	A	tehetséggondozás	formái	

	

Czeizel	 talentum	 modellje	 (14)	 megpróbálja	 grafikusan	 értelmezni	 a	 tehetség	

elhelyezkedését	a	különböző	erőterekben:	

	

		
	

Tehetségről	 akkor	 beszél	 a	 szerző,	 ha	 ezek	 a	 tulajdonságok	 együttesen	 vannak	

meg	 egy	 személyben,	 a	 külső	 faktorok	 a	 külső	 tényezők,	 amelyek	 vagy	 segítik	

vagy	gátolják	a	tehetség	kibontakozását.			

	

Ma	 a	 közoktatásban	 öt	 szempont	 jelenik	 meg	 a	 tehetséges	 tanulókkal	 való	

foglalkozás	hátterében:	

- oktatási	törvény	adta	lehetőség	

- szülői	igény	

- pedagógus	szakmai	hivatástudata	

- harc	a	beiskolázandó	gyermekekért	

- presztízs	az	iskolában	tanuló	tehetségek	által.	
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Az	EMMI	rendeletben	írja	elő	a	pedagógiai	szakszolgálati	intézmények	feladatait	

a	kiemelten	tehetséges	gyermekek,	gondozásáról.	Az	intézmény	feldata:	

	

a) korai	 tehetségfelismerés,	 tehetségazonosítás,	 amelynek	 során	 a	 tehetség	

életkori	megjelenését	figyelembe	kell	venni,	

b) a	 tehetséges	 gyermek	 személyiségfejlődésének	 támogatása,	 szükség	

esetén	további	megsegítésre	irányítás,	

c) önismereti	 csoport	 szervezése	 és	 vezetése	 a	 tehetséges	 gyermekek	

részére,	

d) tanácsadás,	támogatás	a	szülőknek,	

e) konzultáció	a	pedagógus	részére,	

f) közös	tehetség-tanácsadási	fórum	szervezése,	

g) speciális	tehetségprogramban	való	részvételre	javaslat	adása.	(17)	

	

A	tehetség	különböző	formáinak	felismerését	jellemzők	segítik	(18):	

	

szabályos	 takart	 problémás	 kreatív	

magas	 tanulmányi	

szint,	 siker,	

könnyed	 és	 gyors	

tanulás	

jó	 teljesítés,	

könnyű	 felfogás,	

visszahúzódó,	

képességei	

töredékét	

használja,	

alulteljesítő	

viselkedési	

problémák,	

agresszivitás,	

iskolaellenesség,	

álmodozás,	

kérdései,	

következtetései	

árulkodnak	 a	

tehetségéről	

gyenge	

teszteredmények,	

szokatlan	

kérdésfelvetések,	

nonkonformizmus	

	

Továbbá	megnyilvánulásaiban	is	lehetnek	negatív	elemek:	

	

Pozitív	megnyilvánulások:	

- szeretné	megtudni,	hogyan	működnek	a	dolgok	

- kérdései	szokatlanok	

- élénk	a	képzelete	
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- megtalálja	az	összefüggéseket,	ahol	más	nem	

- feladattudatos	

- kitartó	az	őt	érdeklő	problélmáknál	

Negatív	megnyilvánulások:	

- mindenbe	bele	akar	avatkozni	

- ostobaságokat	is	megkérdez	

- hazudozik,	álmodozik	

- szemtelenkedik	

- makacs,	öntörvényű	

- csak	a	saját	dolgai	érdeklik.	(19)	

	

Az	 iskolai	 tehetséggondozás	 számos	 problémával	 néz	 szembe.	 Elsőleg	 a	

tehetségek	 megtalálása,	 hiszen	 a	 pedagógusokra	 nehezedő	 egyre	 nagyobb	

nyomás:	növekvő	óraszám,	növekvő	osztálylétszámok,	növekvő	adminisztrációs	

feladatok,	 minősítési	 procedúrákra	 és	 önálló	 továbbképzési	 területekre	 való	

készülés,	mindeközben	a	 tanítási	 folyamat	az	elsődleges,	elég	nehéz	 időt	 találni	

arra,	hogy	az	egyébként	nem	nyilvánvaló,	hanem	például	a	 takart	 tehetségek	 is	

megjelenjenek	és	kellő	támogatást	kapjanak.	A	szervezeti	keretek	bővítése	terén	

elsősorban	a	szakkörök,	fejlesztő	foglalkozások	játszhatnak	szerepet,	de	sajnos	a	

gyakorlatban	ez	is	elég	nehézkesen	kivitelezhető	hasonló	okokból.	Szerencsére	a	

megnövekedett	 kommunikációs	 lehetőségek	 viszont	 új	 módjai	 a	 megfelelő	

szereplőkkel	 (család,	 szakember)	 való	 kapcsolatfelvételre	 és	 –tartásra,	 akár	

szervezési,	akár	más	típusú	együttműködésről	van	szó.	

	

Varga	 Erzsébet	 a	 közoktatás	 keretein	 belüli	 tehetséggondozás	 céljait	 a	

következőképpen	folgalja	össze:		

•	megismerni	a	tehetséget	a	különböző	társadalmi	rétegekben,		

•	megérteni	a	tehetséget	és	megjelenési	formáit,		

•	segíteni,	hogy	a	gyermek,	tanuló	saját	képességeit	felismerje,	fejleszthesse,		

•	 kielégíteni	 a	 gyermek	 szükségleteit	 (megismerési,	 elfogadottsági,	 alkotási,	

biztonsági),		

•	ösztönözni	motivációját,	kíváncsiságát	és	kreativitását,		

•	erősíteni	a	személyiségét,		
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•	felkészíteni,	hogy	testileg,	szellemileg	egészséges,	kreatív	felnőtt	váljék	belőle.	

(18)	

Jól	 kiviláglik	 ebből	 a	 célrendszerből	 az	 a	 kérdés,	 hogy	 mennyiben	 kell	 egy	

pedagógusnak	 ezeket	 a	 nevelési	 feladatokat	 csak	 a	 kiválasztottakra	

koncentrálni?	 Mennyiben	 térnek	 el	 a	 nem	 tehetséges	 tanulók	 egy	 ilyen	

feldorolástól?	

	

Érdemes	átgondolni	a	legfontosabb	tehetségtípusok	jellemzőit:	

A	 különféle	 tehetség-típusok	 különbözőképpen	 és	 korban	 jelennek	 meg,	 és	

aszerint	 különféle	 fejlesztési	 stratégiákat	 igényelnek.	 Talán	 különleges	 ebből	 a	

szempontból	 a	matematikai	 tehetség.	 A	 gyerekek	 igen	 korán,	 az	 óvodáskor	

vége	 felé	 kezdik	 érteni	 a	 számfogalmat.	 A	 tehetséges	 gyerekek	 már	 az	

óvodáskorban	számolnak,	nagy	csodálatot	és	rajongást	váltva	ki	környezetükben,	

pedig	csak	egy	felgyorsult	folyamatról	van	szó.	Maga	a	számolás	szükségessége,	a	

számok,	mint	 jelrendszer	úgy	a	beszédben,	mint	a	nyelvben	 folyamatosan	 jelen	

van.	Nem	 csoda,	 hogy	 az	 erre	 fogékony	 gyerekek	hamar	 el	 kezdik	 átlátni	 ezt	 a	

struktúrát,	amelynek	mennyiségi	fogalmai,	műveletei	átszövik	egész	életünket,	a	

hasonlítgatás,	 a	 kiegészítés	 vagy	 a	 többlet-hiány	 fogalmak	 gyorsan	 vezetnek	 a	

műveletekhez,	 így	 ezek	 az	 idegpálya-kapcsolatok	 hamar	 kiépülnek	 és	 gyorsan	

szerveződnek	 az	 arra	 érzékeny	 gondolkodású	 gyerekekben.	 Az	 egész	 oktatást	

áthálózó	 kész	 matematikai	 tudásanyag	 keveset	 vagy	 alig	 változik.	 Így	 a	

tudáselemeken	 egy	 kirívó	 tehetségű	 gyermek	 gyorsabban	 átszáguld,	 általános	

iskolás	 létére	 mondjuk	 az	 integrálszámítást	 is	 megérti.	 A	 probléma	 a	

matematikai	 tehetséggel	 ott	 van,	 hogy	 a	 kimunkált	 rendszerek	 mellett	 nem	

nagyon	 van	 mód	 kreatív	 alkotásra,	 kitalálni,	 amit	 más	 föladott,	 nem	 egy	

végletekig	érdekes	pálya.		

Ugyanakkor	az	kérdés,	hogy	a	halmaz-logika	vagy	a	mintafelismerés,	a	komplex	

struktúrák	átlátása	egy	az	egyben	megfeleltethető-e	a	matematikai	vagy	 inkább	

az	algebrai	tehteségek	számára.	A	másik	fontosabb	kérdés	az	absztrakcióhoz	való	

viszony.	Az	egész	 számrendszer	 egy	kulturális	 absztrakció,	 amelynek	a	könnyű	

megértését	nagyban	segíti	 a	 jól	áttekinthető	struktúra.	Ugyanakkor	az	élet	más	

területein	megjelenő	absztrakt	vagyis	elvont	rendszerek,	mint	akár	a	zene	vagy	a	
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művészet	 nem	 adnak	 segítő	 kezet	 a	 matematikailag	 tehetségesebb	

gondolkodóknak.		

Végeredményben	 az	 is	 fölvethető,	 hogy	 minden	 tehetség	 matematikai	

mintázatokra	 érzékeny.	 Akár	 az	 arányokra,	 akár	 a	 egymás	 többszöröseire	

harmonizáló	 frekvenciákra,	 akár	 a	 nyelv	 strukturalista	 felfogására	 gondolunk,	

ahol	külső	meghatározottságok	terve	alapján	épül	föl	az	egész.	Kicsit	erőltetett	az	

analógia,	 de	 ha	 már	 a	 matematika	 mintázatkutató	 ágára	 gondolok,	 nem	 is	

annyira	távoli	a	kapcsolat.		

Ugyanakkor	 paradox	 jelenség,	 hogy	 a	 tanulók	 nagy	 része	 egyfajta	 furcsa	

ellenszenvet	 érez	 matematikával	 szemben	 az	 általános	 iskola	 végére.	 Ha	

tehetségről	 beszélünk	 a	 matematika	 vonatkozásában,	 nagy	 elismeréssel	 kell	

szólnunk	 a	 tanári	 tehetségről,	 akik	 nemcsak	 tanítani,	 de	 megszerettetni	 is	

képesek	ezt	a	tantárgyat	a	diákok	nemzedékeivel.	

	

Egy	 másik	 különleges	 tehetség-terület	 a	 zenei	 tehetségeké.	 Én	

különválasztanám	 alkotói	 és	 interpretátori	 tehetségre,	 mert	 bár	 egyik	 irányba	

kétségtelenül	erős	az	összefüggés,	a	másikba	nem	feltétlen,	tehát	egy	zeneszerző	

nem	 feltétlenül	 a	 legvirtuózabb	hangszeres	 zenész	 és	 fordítva	még	gyakrabban	

fordul	 elő,	 hogy	 különleges	 tehetséggel	 megáldott	 hangszeres	 zenészek	 vagy	

énekesek	egyébként	semmit	se	alkotnak	zeneszerzés	terén.	Ma	a	zenei	tehetség		

elég	jól	be	van	csatornázva,	ha	a	családi	háttér	támogató,	a	zeneiskolák	rendszere	

bár	messze	a	régi	fényétől,	még	él,	és	rendre	felfedezi	az	ifjú	zenei	tehetségeket.	

A	 családi	 háttér	 szerepe	 itt	 döntő,	 mert	 úgy	 az	 elismerésben,	 mint	 a	

jutalmazásban	 a	 család	 serkentheti,	 motválhatja	 már	 kisgyermek	 kortól	 a	

tehetségeket,	számtalan	példát	ismerünk	nagy	zeneszerzők	családi	indíttatására.	

Maga	a	zenei	tehetség	leírása	leginkább	a	hangszeres	zenénél	megragadható,	itt	

kiemelkedő	 „motoros,	 percepciós	 és	 kognitív	 képességek	 együttese	 alkotja	 a	

muzsikus	tehetséget“.	(20)	

	

Talán	érdemes	még	 foglalkoznuk	néhány	gondolat	erejéig	a	sport	 tehetséggel,	

mert	 ma	 igen	 aktuális.	 A	 sport	 értékelési	 struktúrája	 társadalmilag	 elég	

kidolgozott,	tulajdonképpen	minden	sportág	területi	szerveződéssel	válogatja	ki	

a	 legjobbjait,	 normatív	 rendszerben,	 elfogadott	 szabályok	 alapján,	 rendszeres	
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időközönként.	 Természetesen	 a	 fő	 sportágakról	 van	 szó.	 A	 sport	 tehetség	

felépítése	 alapvetően	 testi	 adottság,	 de	 mellette	 különös	 jelentősége	 van	 más	

összetevőknek	is,	attól	függően,	hogy	milyen	sportról	van	szó.	Csapatsportoknál	

igen	 fontos	 a	 helyzetfelismerés,	 az	 együttműködési	 készség,	 a	 szociális	

érzékenység,	míg	 az	 egyéni	 sportoknál	 inkább	 a	 kitartáson,	 a	 stratégián	 van	 a	

hangsúly.	 A	 sport	 tehetség	 elismertsége	 már	 kora	 gyerekkorban	 is	 nagyon	

hangsúlyos,	 a	 kivételezettséggel,	 különlegességgel	 szinoním,	 és	 a	 társadalmi	

felfogásban	is	talán	mindegyik	tehetségnél	nagyobb	presztizsű.	Ugyanez	kevésbé	

mondható	el	a	zenei	vagy	méginkább	a	matematikai	tehetségről.		

	

Iskolánkban	végeztem	egy	gyors	kutatást	5.	osztályos	gyerekek	között	a	kedvenc	

tantárgyaikról,	 és	nem	meglepő	módon	elég	hátul	 szerepel	 a	matematika	 és	 az	

ének,	miközben	a	testnevelés	előkelő	helyre	kerül.	

	

testnev.	 techn.	 info	 tört.	 angol	 rajz	 matek	 ének	 term.i.	 erkölcst.	

21	 14	 12	 5	 5	 4	 3	 0	 0	 0	

	

Tisztán	 látszik,	 hogy	 a	 matematikai	 tehetséggel	 bíró	 gyerekeken	 kívül	 nem	

tudják	a	tanárok	megszerettetni	ezt	a	fontos	tudományt.	

	

4.	 Állami	 kezdeményezés	 a	 tehetségek	 fejlesztésére:	 a	 Tehetségpontok	

rendszere	

	

A	tehetséggondozás	sajátos	modellje	alakult	ki	az	utóbbi	időkben,	az	úgynevezett	

akkreditált	 Tehetségpontok.	 Ezek	 Kárpát-medencei	 rendszerét	 a	 tehetseg.hu	

online	 felületen	 keresztül	 lehet	 megismerni,	 itt	 lehet	 regisztrálni	 és	

akkreditációra	jelentkezni.	

	A	 Tehetségpont	 hálózat	 egy	 állami	 támogatással	megvalósuló	 program,	 célja	 a	

tehetséges	 általános	 iskolások,	 középiskolások,	 főiskolai	 és	 egyetemi	 hallgatók	

felkutatása	 és	 felkarolása.	 A	 Tehetségpontok	 tehetségfigyelő	 és	 támogató	

központok,	 amelyek	 iskolák	 és	 egyéb	 gyermekek	 oktatásával	 foglalkozó	

intzémények	építenek	ki	maguknál.	A	sok	Tehetségpontból	egy	országos	hálózat	
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épül	 föl,	 melyek	 a	 programtól	 szakmai	 és	 anyagi	 támogatást	 kapnak,	 és	

egymással	is	együttműködnek.	

	

„A	 Tehetségpontok	 alapfeladata	 a	 tehetségek	 felfedezése,	 azonosítása,	 a	

tanácsadás,	 a	 pályaorientáció,	 a	 lehetőségek,	 az	 információk	 személyre	 szabott	

megmutatása	 a	 tehetséges	 fiataloknak.	 Fő	 céljuk,	 hogy	 hatékony	 segítséget	

adjanak	 az	 érdeklődő	 fiataloknak	 tehetségük	 felismeréséhez	 és	

kibontakoztatásához,	 ennek	 érdekében	 juttassanak	 el	 hozzájuk	minél	 teljesebb	

és	 minél	 személyesebb	 információkat	 a	 különböző	 tehetséggondozó	

lehetőségekről.	 Figyelemmel	 kísérik	 az	 intézményi,	 helyi,	 térségi	 és	 regionális	

tehetséggondozó	 kezdeményezéseket	 és	 segítik	 ezeket	 abban,	 hogy	 minél	

intenzívebb	 kapcsolatrendszert	 tudjanak	 kiépíteni	 egymással,	 a	 tehetséges	

fiatalokkal,	 a	 tehetséges	 fiatalok	 környezetével,	 a	 tehetséggondozásban	 jártas	

szakemberekkel,	 és	 a	 tehetséggondozást	 segítő	 önkormányzati,	 egyházi,	 civil	

szervezetekkel,	 vállalkozásokkal	 és	 magánszemélyekkel.	 Helyi	 integráló	

szerepük	mellett	pedig	maguk	is	részei	a	Magyar	Géniusz	Hálózatnak,	melyben	a	

csomópontok	 szerepét	 töltik	 be	 az	 információk	 áramlásában	 és	

feldolgozásában.“(21)	

	

A	 Tehetségpont	 létrehozása	 önkéntes,	 önálló,	 helyi	 kezdeményezés,	 lényeges,	

hogy	a	 létrejövő	szervezet	 integráljon	minél	 több	helyi,	 a	 tehetséggondozásban	

megmozgatható	szakembert.	A	hálózat	folyamatossan	bővül,	az	új	szervezeteket	

a	 régiek	 segítik.	 „A	 hálózatépítés	 célja,	 hogy	 a	 Kárpát-medence	 minden	

magyarlakta	 térségében,	 a	 leghátrányosabb	 helyzetűekben	 is	 legyenek	 olyan	

pontok,	 amelyeken	 az	 induló	 tehetségek	 megvethetik	 a	 lábukat,	 és	 ahonnan	

kiindulva	utat	találhatnak	az	érvényesüléshez.“	(22)	

A	 tehetségpontok	 minőségét	 akkreditáció	 garantálja,	 mely	 a	 felmérésben	 és	

minősítésben	 segít.	 Itt	 számba	 veszik,	 hogy	 hol	 tart	 a	 szervezet	 a	

kapcsolatépítésben,	 a	 tehetségsegítő	 feladatok	 ellátásához	 szükséges	 feltételek	

megteremtésében.	 Tehetségügyi	 szakértők	 keresik	 ilyenkor	 fel	 a	

Tehetségpontokat	 és	 konzultációk	 alapján	győződnek	meg	a	 szakmai	 elvárások	

érvényesüléséről.	
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2016-ban	kissé	változott	a	minősítés	és	a	követelmények.	Egyik,	hogy	már	nem	

tehetségterületeket,	 hanem	 programokat	 viszgálnak,	 a	 másik,	 hogy	 akkreditált	

tehetségfejlesztő	továbbképzésen	résztvettek	számát	is	meghatározták.		

	

Tehetségpontok	a	Kárpát-medencében:	

	

	
Forrás:	http:	tehetseg.hu/tehetsegpontok/terkep	

	

5.	Összefoglalás	

	

A	 tehetség	 meghatározásánál	 két	 fő	 szemlélettel	 találkoztunk.	 Az	 egyik	 a	

társadalom	oldaláról,	a	társadalmi	hasznosság	szemszögéből	tekint	a	tehetségre,	

eszerint	 írja	 le,	 eszerint	 kezeli,	 eszerint	 ró	 feladatot	magára	 a	 társadalomra,	 és	

már	 itt	 ellentmondások	 sora	 merül	 föl,	 mert	 horizontálisan	 az	 aktuális	

értékhierarchia,	 vertikálisan	 a	 változó	 értékszemlélet	 torzítja	 a	 támogatott	

tehetségek	körét.	

A	 tehetségek	 fajtáinál,	 azok	 megjelenésénél	 elsősorban	 az	 intézményi	

felelősséget	 emeli	 ki	 a	 szakirodalom,	 de	 a	 család	 szerepét	 is	 egyre	 inkább	

fontosnak	tartjuk.	

Az	 ellenkező	 előjelű,	 a	 személyes	 oldalról	 közelítő	 tehetség-elmélet	 inkább	

állapotot	ír	le	(flow-állapot),	mint	amely	különleges	egyensúlyba	hozza	a	tudatot	



 42 

ahhoz,	hogy	fáradtság	vagy	különösebb	erőfeszítés	nélkül	is	nagy	teljesítményre	

legyen	képes,	 céltudatosan	 törekedjen	kognitív	 törekvéseinek	mozgósítására	és	

fenntartására.		

Magyarországon	új	tehetségtámogató	rendszer	épül,	a	Tehetségpontok	hálózata,	

amely	 állami	 támogatással	 a	 tehetséges	 tanulók	 kiemelésére,	 különleges	

bánásmódukra	koncentrál.	
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Reflexió		
Pedagógiai	tanulmányaim	egyik	különleges,	mondhatom,	talán	életreszóló	

üzenete	volt	a	tehetségek	kérdése	(1)	(4).	Nap	mint	nap	látom,	hogy	a	tehetséges	

gyerekek	hogyan	nem	tudnak	megfelelően	fejlődni	annak	hiányában,	hogy	nincs	

rájuk	idő.	A	kirakat-rendszerek	arra	jók,	hogy	megnyugtassák	magukat	némelyek	

az	oktatáspolitika	magasabb	régióiban,	a	társadalom	jövőjéért	aggódók	pedig	

ahol	tudnak,	tegyenek	valamit	azokért	a	gyerekekért,	akiknek	nincs	meg	a	

megfelelő	szülői	háttér,	de	rendelkeznek	a	tehetség	kibontakozásának	fontos	

alapfeltételeivel.		

A	tehetség	fogalmával	foglalkozó	kurzusok,	tanulmányok	és	maga	a	

szakdolgozatom	is	(4)	egy	alapvető	célt	tűz	ki,	a	tehetségek	felkutatásának,	

fejlesztésének	és	lehetőségeik	kiterjesztésének	módszereit.	Tanulmányaim	során	

az	a	gondolat	vált	meghatározóvá,	hogy	a	társadalmilag	visszaigazolt	

tehetségkép	nyer	korról	korra	támogatást.	A	tehetségképletek	változatossága	

ebben	az	összefüggésben	azt	eredményezi,	hogy	bizonyos	területek	kiemelten	

támogatottak	lesznek	mások	kárára.	Tanulmányaim	óta	úgy	látom,	talán	az	egyik	

legnemesebb	tanári	feladat	megfelelő	módon	támogatni	azokat	a	rejtett	

tehetségeket,	akik	ebben	a	kettős	szorításban,	ami	az	információs	társadalom	

elvárása	és	az	elmaradott	struktúrákat	cipelő	közoktatás,	megfelelő	figyelem	

nélkül	elkallódnának.	(1)	 	
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IV.	A	NEVELÉS	GYAKORLATA	

ÉRTÉKKÖZVETÍTÉS,	ÉRTÉKORIENTÁCIÓ	
Oktató:	Dr.	Somogyvári	Lajos	

2017.	április	

	

1.	A	hittan	és	erkölcstan	oktatás	vallási	gyökerei		

	

A	Ratio	Educationis	megjelenéséig	nem	szerepelt	hivatalos	tantárgyként	a	hit-	és	

erkölcstan,	mert	természetes	módon	jelent	meg	a	kolostori	iskolák	falai	között.	A	

második	Ratio	Educationis	1806-os	bevezetésétől	már	heti	két	órában	előírták	a	

hit-	és	erkölcstan	oktatását	mind	az	állami,	mind	az	egyházi	gimnáziumokban,	és	

ez	nem	változott	közel	másfél	évszázadon	át.	(1)	

Természetszerűleg	a	vallásos	társadalom	egésze	folyamatosan	hit-	és	erkölcstan	

oktatásban	részesült	minden	vasárnap,	a	képek	és	a	prédikációk,	a	nagy	becsben	

tartott	családi	Biblia,	mélyen	megalapozták	a	valláserkölcs	általános	hatását.	

Mivel	 az	 iskolák	 szervezése	 is	 az	 európai	 keresztény	 civilizáció	 kezdeti	

időszakában	 egyházi	 küldetés	 volt,	 klerikális	 műveltség	 hatotta	 át	 az	

értékstruktúrát,	 szoros	 összefüggésben	 azzal,	 hogy	 az	 egész	 civilizáció	 vallási	

gyökerű	 volt	 (mint	 mindegyik).	 Igaz,	 a	 középkori	 egyházi	 iskola	 számos	 antik	

tudományt	 felélesztett	 és	 intézményi	 szinten	 főleg	 a	 klerikus	 utánpótlásra	

koncenrált,	 „a	nevelő	egyház	hatása	ellenben	minden	hívőre	kiterjedt:	a	templomi	

liturgia	 értelmi	 és	 érzelmi	 összetevői,	 mind	 a	 tekintélytiszteletre,	 a	 munka	

megbecsülésére,	 az	 evilági	 élvezetek	 korlátozására	 és	 a	 túlvilági	 életre	 való	

felkészülésre	ösztönözték	a	híveket.“	(2)	

	

2.	Etikai	etalon:	az	eszménykép	

	

A	 keresztény	 etika	 alapja	 a	 krisztusi	 tanítás	 szerint	 élő	 ember,	 melynek	 a	

jellemzőiről	 ugyan	 nincs	 dokumentumszerű	 vagy	 jogilag	 reveláns	 leírás,	 de	

bizonyos	 tekintetben	 kihámozható	 a	 kanonizált	 iratokból,	 azonkívül	 alapjául	 a	

mózesi	parancsok	szolgálnak.		

A	társadalmi,	politikai	indíttatású	etikai	nevelés	természetesen	csak	a	neki	tetsző	

részeket	 emeli	 ki,	 míg	 a	 politikai	 érdekeivel	 ellentétes	 keresztény	 tanítási	
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elemeket	vagy	„megmagyarázza“	vagy	elkerüli.	Nem	kell	messzire	menni,	a	jézusi	

„vándor	 voltam	 és	 befogadtatok“	 vagy	 a	 „szeressétek	 ellenségeiteket	 úgy,	mint	

magatokat“	 tételeket	 manapság	 nem	 nagyon	 hangsúlyozzák	 még	 a	

templomokban	 sem	 –	 némi	 történelmi	 rálátással	 nem	nehéz	 fölfedezni,	 hogy	 a	

magyar	 történelmi	 katolikus	 egyház	 a	 politikai	 igazodásban	 sose	 maradt	 le,	

kevés	 különleges	 történelmi	 pillanatot	 kivéve,	 mint	 pl.	 Mindszenty	 1956-os	

ellenállása.	(Annak	 is	csak	az	 lett	a	következménye,	hogy	az	állam	száműzte,	az	

egyháza	megtagadta.)	

Ettől	eltekintve	az	etikai	rendszer	csúcspontja	és	fő	meghatározó	eleme	az	állami	

nevelési	 struktúrában	 az	 eszményi	 ember,	 akit	 a	 nevelési	 konstrukció	

prominensei	felrajzolnak	egy	elméleti	horizontra.	S	bár	pragmatikusan	igaz,	hogy	

nincsenek	 kidolgozott	 részletei	 és	 közvetlen	 nem	 követhető,	 mégis	megjelenik	

azokban	a	megfogalmazásokban,	amelyekben	leírják	a	követendő	célokat.	

Ahhoz,	hogy	ez	a	konstrukció	betöltse	funkcióját	vagyis	eszményképből	mintává,	

követendővé	váljon,	Zrinszky	László	három	követelményt	állít:	

- hatékony	normarendszer,	

- távlati	érdekek,	

- magatartásszabályozó	hatalom.	(3)				

A	Ratio	Educationis	embereszménye	a	jó	alattvaló.	S	bár	kereszténynek	és	erősen	

vallásosnak	értelmezzük,	a	vallásosság	 fő	vonatkozási	pontja	 is	csak	a	 tekintély	

és	a	politikai	hatalom	isteni	eredetében	való	feltétlen	hit:	

„...	 őseink	 rendelkezése	 alapján	 arról	 is	 bölcsen	 gondoskodás	 történt,	 hogy	 a	

nevelés-	és	oktatásügy	felső	szintű	felügyelete	és	irányítása	–	hazai	törvényeink	

szerint	–	maguknak	a	királyoknak	fenntartott	felségjogok	közé	számítson...“(4)	

		

3.	A	társadalmi	értékekrendszer	kialakulása	

	

Én	 úgy	 látom,	 hogy	 a	 keresztény	 erkölcsre,	 mint	 nemzetek	 fölött	 álló	 hatalmi	

szabályozóra	 hivatkozó	 normarendszerek	 a	 nemzeti	 öntudatra	 ébredések	

korában	kezdtek	kérdőjelessé	válni,	nem	formálisan,	hanem	logikailag.		

Nálunk	ebben	a	tekintetben	Kármán	Mór	végezte	el	a	korszerű	feladatot,	nála	a	

nemzeti	műveltségtartalom	megegyező	értékű	a	keresztény	erkölcsi	tartalommal	

a	 nevelésben:	 „Pedagógiai	 rendszerének	 alapja	 a	 herbarti	 pedagógiában	
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gyökerező	 etikai	 gondolatkör,	 mely	 szerint	 az	 emberiség	 feladata	 az	 erkölcsi	

eszmék	 megvalósítása,	 mert	 annak	 fejlődését	 erkölcsi	 célok	 irányítják.	 Az	

emberiség	ezen	erkölcsi	fejlődésében	minden	nemzetnek	megvan	a	maga	helye	és	

külön	feladata.“	(5)	

	

Nagy	ugrás	ez,	mert	feltételezi	egy	nemzeti	szuverén	erkölcs-objektum	létezését.	

Nagy	ugrás	 abból	 a	 szempontból	 is,	 hogy	 láthatólag	elkülöníti	 az	 istenségtől	 az	

erkölcsi	 objektumot,	 és	 nem	 természetfölötti,	 hanem	 természetszerű	

objektivációvá	minősíti.	Ezzel	egyrészt	ellehetetleníti	abszolutizálását,	miközben	

valós	 emberi	 hatalmi	 pozíciók	 szintjére	 süllyeszti.	 Másfelől	 ez	 nem	 süllyedés,	

hanem	emelkedés,	mert	értelmi	belátásra	és	nem	félelemre	alapoz.		

A	 polgári	 társadalmakban	 az	 erkölcs	 egyfajta	 egyezmény	 a	 társadalom	 és	 az	

egyén	 között,	 amelynek	 „feltételeiről“	 szól	 az	 erkölcsi	 értékátadás	 pedagógiai	

munkája.	 Az	 értékrendszerek	 felfogásbeli	 és	 megközelítés	 szerinti	 leírásainak	

sokasága	 alakult	 ki.	 Ezek	 némelyike	 időszerűtlenné	 vált,	 másokat	 a	 túl	 szűk	

nézőpont	 tett	 használhatatlanná.	 Dolgozatomban	 egy	 individuális	 és	 egy	

közösségi	szempontú	értékrendszerre	hivatkozom.	

A	 pszichológiai	 megközelítés,	 sajátosan	 individuális	 szempontjai	 olyan	

értékhierarchiákat	 rajzolnak	 föl,	 amelyekben	 az	 egyén	 lelkialkata	 és	 más	

meghatározottságai	 szerint	 „választ“	 a	 számára	 felkínált	 értékkészletből.	

Rokeach	 terminális	 és	 instrumentális	 kategóriákra	 osztja	 föl	 a	 személyiség	

értékcsoportjait	aszerint,	hogy	cél-	vagy	eszköztípusú	értékekről	van	szó.	Hazai	

elméleti	 követői	 odáig	 jutnak,	 hogy	 az	 amerikai	 kapitalizmus	 szellemtörténeti	

megközelítése	szerint	a	protestáns-puritán	munkaerkölcs	elavultságát	vetik	 föl,	

mint	 a	 pedagógia	 erkölcs-támaszának	 gyengülését,	 és	 olyan	 frázisok	

kiüresedését	kérik	számon,	mint	„a	tudás	hatalom“	vagy	a	„tudás	olyan	tőke,	amit	

senki	nem	vehet	el“	.(6)	

Szimpatikusabb	és	használhatóbb	Bábosik	Zoltán	felosztása,	mely	a	közösségi	és	

individuális	értékek	összhangját	fejezi	ki	(7):	

	

Közösségfejlesztő	 magatartás-	 és	

tevékenységformák	

	

Önfejlesztő	 magatartás-	 és	

tevékenységformák	
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Szellemi,	fizikai,	közéleti	munka	–	ami	a	

társadalom	számára	hasznos	

Értékóvó	magatartás	–	a	társadalom	

szellemi,	kulturális	és	természeti	

értékeinek	megóvására	irányuló	

tevékenység	

	

Intellektuális	aktivitás	–	idetartozik	

mindenfajta	tanulási	tevékenység,	mely	

az	egyén	szellemi	épülését	szolgálja	

Esztétikai	magatartás-	és	

tevékenységformák	–	melyek	az	egyén	

lelki	gazdagodását	segítik	elő	

	

Karitativitás	vagy	segítőkészség	–	mely	

mindenfajta	társadalmi	szolidaritás	

alapja	

	

Az	egészséges	életmóddal	kapcsolatos	

tevékenységek	–	idetartozik	a	sport,	

testedzés,	valamint	az	alapvető	

higiéniai	rendszabályok	

	

Fegyelmezettség	–	azok	az	alapvető	

szociális	és	viselkedési	normák,	melyek	

az	emberi	együttéléshez	

nélkülözhetetlenek	

	

	

			

	

4.	Értéktételezés	a	Nemzeti	Alaptantervben	

	

A	NAT	a	köznevelés	feladatát	értékek	tekintetében	a	következő	szavakkal	indítja:		

„	 ...	a	köznevelés	 feladatát	alapvetően	a	nemzeti	műveltség,	a	hazai	nemzetiségek	

kultúrájának	átadásában,	megőrzésében,	az	egyetemes	kultúra	közvetítésében,	az	

erkölcsi	érzék	és	a	szellemi-érzelmi	fogékonyság	elmélyítésében	jelöli	meg.“		

	

Pár	sorral	később	a	célját	is	hasonló	pátosszal	ecseteli:		

„Célja	 továbbá,	 hogy	 a	 családdal	 együttműködve	 cselekvő	 elkötelezettségre	

neveljen	az	igazság	és	az	igazságosság,	a	jó	és	a	szép	iránt,	fejlessze	a	harmonikus	

személyiség	 kibontakoztatásához	 szükséges	 szellemi,	 érzelmi,	 erkölcsi,	 társas	 és	

testi	képességeket.“		
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Ideológikus	 társadalmakban	 az	 értékeket	 nagyrészt	 vallási	 motivációval	

plántálják	 a	 felnövekvő	 nemzedékekbe,	 és	 bár	 a	 polgári	 világkép	 elfordul	 a	

vallás(i	 szervezet)	 közvetlen	 irányító	 beavatkozásától,	 azért	 megmarad	 az	

erkölcs,	 mint	 a	 társadalmak	 életét	 szabályozó	 normatív	 rendszer.	 Mivel	 az	

emberi	 társadalmak	 alapvető	 funkcióikban	 hasonlók,	 így	 vannak	 olyan	 közös	

értékek,	amelyek	minden	társadalom	működésében	szervező	és	megtartó	erővel	

rendelkeznek,	 könnyű	 is	 ezeket	 természetfelettinek	 beállítani,	 amennyiben	 az	

egyén	fölötti	„eligazító	hatalommal“	bírnak.	Negatív	értelemben	a	büntetés	jogát	

az	istenségtől	átvette	az	államhatalom,	a	földi	mennyország	pedig	a	jól	működő,	

mindenki	 számára	 elfogadható	 szerepet	 kínáló	 társadalom.	 Végeredményben	

tehát	erkölcsi	jó,	ami	a	társadalomra	hasznos,	a	rossz	pedig,	ami	arra	káros.	

	

Loránd	 Ferenc	 rámutat,	 hogy	 „centralizált	 irányítású	 oktatási	 rendszerekben	 ...	

az	 állam	 által	 kötelezően	 előírt	 értékek	 is	 „transzcendens“	 értékekként	 hatnak,	

hiszen	 kívül	 esnek	 az	 iskola	 mint	 intézmény	 vagy	 mint	 közösség	 döntési	

kompetenciáján.“	(8)		

Ez	 a	 megközelítés	 fölveti	 a	 pluralista	 demokratikus	 társadalomeszmény	 azon	

kívánalmát	 és	 működési	 feltételeinek	 egyikét,	 hogy	 az	 iskola	 a	 helyi	 közösség	

„tulajdona“.	Kevés	 érvet	 érzek	amellett,	 hogy	a	modern	 társadalom	számára	az	

lenne	 hasznos,	 és	 építő,	 ha	 politikailag	 kedvezményezett	 klikkek	 hoznának	

döntéseket	 az	 iskolák	 ügyeiben.	 Igaz,	 hogy	 a	 sztenderdizálás	 a	 társadalom	

működtetésének	 technikai	 követelménye,	 azonban	 ezt	 a	 szereplőknek	 kell	

megalkotniuk,	 elfogadniuk	 és	 működtetniük,	 különben	 félő,	 hogy	 az	 egész	

rendszer	áleredményekből	és	statisztikai	zsonglőrködésből	fog	felépülni,	aminek	

mozgatórugója	kevésbé	a	hatékony	nevelés,	mint	a	mindenáron	való	megfelelni	

akarás,	 így	 a	döntéshozókhoz	közelebb	állók	 fognak	előnyökhöz	 jutni,	 amivel	 a	

valódi	 értéket	 felmutató	 rendszerek	 elkedvetlenedését,	 motiváltságuk	

kiüresedését	fogják	elérni.			

	

„A	 legújabb	 filozófiai	 értékirodalomban	 tehát	 közmegegyezés	 alakult	 ki	 a	

tekintetben,	 hogy	 az	 értékek	 nem	 azonosak	 közvetlenül	 a	 dolgok	 (tárgyak,	

személyek,	viszonyok,	tevékenységek	stb.)	belső	immanens	tulajdonságaival,	hanem	

olyan	eszmei	 objektivációk,	amelyek	 az	 ember	 által	 a	 dolgokban	 felismert,	
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valamint	 nekik	 tulajdonított	 minőséget	 fejezik	 ki.	 Az	 értékek	 éppúgy	 eszmei	

objektivációk,	mint	ahogyan	a	pénz,	az	áru,	a	tőke,	a	használati	érték,	a	munka	stb.	

kategóriái;	 mindig	 valamilyen	 módon	 és	 arányban	 az	 objektíven	 létező	

valóságmozzanatok	 és	 a	 szubjektív	 viszonyulás	 (tudatosítás,	 megfogalmazás,	

osztályozás,	elfogadás,	tagadás	stb.)	sajátos	ötvözetei.“(9)	

	

Az	erkölcsi-kulturális	alapértékek	fogalmát	érdemes	tisztázni,	hogy	legyen	kellő	

alap,	amire	további	értékek	építhetők.		

A	viselkedéses	erkölcsi	alapértékek	direkt	módon	társadalmi	indíttatásúak,	mert	a	

társadalmi	 együttélés	 alapvető	 szabályait,	 normáit	 írják	 le,	 és	 ritkán	 vannak	

fennhangon	 hirdetve,	 annál	 inkább	 példákon	 keresztül	 mutatkoznak	 meg	 a	

gyermeki	 fejlődés	 legelső	 szakaszától	 a	 családban,	 majd	 az	 első	 nyílt	

közösségben	az	óvodában,	később	az	iskolában,	és	talán	össze	is	foglalható	azzal,	

hogy	 „ne	 tegyél	 olyat	másnak,	 amit	 nem	 szeretnél,	 hogy	 veled	 tegyenek“,	 de	 ki	

lehet	 ezt	 bontani	 az	 emberi	 kapcsolatrendszer	 hálóján	 is	 a	 különböző	

felelősségszintekkel:	

	

én	->	én	 Önmagunkkal	 szembeni	 kötelességek:	

testi-lelki	egészség,	önfejlesztés	

én	->	te	(szoros)	 Párkapcsolati	felelősség	

én	->	te	(tágabb)	 Barátokkal	szembeni	felelősség	

én	->	mi	 Kisebb	közösségek	felé:	család,	osztály,	

baráti	társaság	

én	->	ők		 Nagyobb	 közösségek	 felé:	 társadalom,	

nemzeti	 közösség,	 Európa,	 minden	

ember	

én	->	természet	 Ma	 már	 ez	 is	 erkölcsi	 probléma	 –	 a	

természeti	környezet	iránti	felelősség	

		

A	 kulturális	 alapértékek	 behatárolásánál	 Bábosik	 Zoltán	 végül	 Hirsch	 nézetét	

fogadja	el,	amely	szerint	egy	nemzeti	alapműveltség	5000	alapvető	név,	dátum	és	

fogalom	ismeretét	tételezi	fel.	
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Ez	 elég	 minimalista	 elképzelésnek	 látszik	 elsőre,	 annál	 is	 inkább,	 mert	 előbb	

valakinek	 meg	 kellene	 határoznia,	 hogy	 mi	 „alapvető“.	 Olyan	 kulturálisan	

megosztott	 országokban,	mint	Magyarország,	 elég	 nehéz	mondjuk	 a	 közelmúlt	

kulturális	értékeit	rangsorolni,	így	jobb	híján	mégiscsak	a	tanulás	szintje	emeli	a	

műveltségi	 fokot,	 bár	 nem	 mondanám,	 hogy	 aki	 általános	 iskoláig	 jutott,	

rendelkezik	már	általános	műveltséggel,	azt	meg	mégsem	lehet	kijelenteni,	hogy	

csak	az	van	a	kulturális	alapértékek	birtokában,	akinek	van	érettségije.	

	

Mindezek	 mellett	 a	 NAT	 az	 erkölcsi	 nevelés	 leírásakor	 magasztos	 eszmékkel	

operál,	 hosszan	 sorolja	 az	 elvárható	 tulajdonságokat,	 erkölcsileg	 kitüntetett	

magatartásformákat,	mint	 „az	 emberi	 lét	 és	 az	 embert	 körülvevő	 világ	 lényegi	

kérdéseinek	különböző	megközelítési	módokat	 felölelő	megértése“,	vagy	önálló	

gondolkodás,	 önálló,	 felelős	 életvitelre	 történő	 felkészülés,	 sőt	 kiemeli,	 hogy	

példamutatással	kell	támogatni	olyan	nélkülözhetetlen	készségek	megalapozását	

és	 fejlesztését,	 mint	 „a	 korrupció	 elleni	 fellépés,	 a	 türelem,	 a	 megértés,	 az	

elfogadás“.	

A	NAT	deklarált	értékei	még:	

- állampolgári	részvétel,	demokráciára	nevelés	

- önismeret	és	társas	kultúra	

- családi	értékek	

- testi	és	lelkii	egészség	

- felelősségvállalás	másokért,	önkéntesség	

- környezettudatosság	

- pályaorientáció	

- gazdasági	és	pénzügyi	tudatosság	

- médiatudatosság	

- tanulás	tanulása	

	

Fölmerült	 bennem,	 de	 ez	 nem	 ennek	 a	 dolgozatnak	 a	 témája,	 hogy	 miként	

változtatták	 meg	 a	 Nemzeti	 Alaptantervet	 a	 politikai	 orientációk,	 és	 hogy	 az	

elmélet	 szintjén	 milyen	 értékkonfliktusok	 mutathatók	 ki	 akár	 látens	 módon	

ezekbe	a	szövegekbe	kódolva.	
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5.	Értékorientáció	

	

A	 mindennapi	 életben	 azonban	 inkább	 öröklött-átvett	 és	 személyre	 szabott	

értékrendszerek	 határozzák	 meg	 a	 gondolkodásunkat,	 a	 társadalom	 számára	

látszólag	elhanyagolható,	az	egyénnek	vagy	a	közösségnek	mégis	fontos	apróbb	

értékek	 válnak	 lényegessé.	 Azért	 mondhatjuk,	 hogy	 látszólag,	 mert	

végeredményben	a	társadalom	közösségek	építménye,	azok	meg	egyéneké,	tehát	

nemigen	húzhat	ellenkező	irányba	a	törekvésük.	Ilyen	értelemben	is	használható	

a	 kollektív	 tudat,	 amely	 az	 egyének	 fölött	 helyezkedik	 el,	 és	 a	 közösség	 élteti,	

alakítja,	 miközben	 függ	 tőle	 és	 vonatkozási	 pontnak	 használja.	 Mégsem	

abszolútum.	 A	 társadalmi	 értékrend	 is	 változhat	 idővel.	 Maga	 a	 társadalmi	

gondolkodás	 is	 politikai	 erők	 „harctere“,	 amely	 időről	 időre	 újraértelmezi	

önmagát,	így	a	preferált	értékeket	is.	Az	értékorientáció	eredetéről	gondolkodva	

Hankiss	 Elemér	 hasonló	 felfogású	 történelmi	 értékfelosztásra	 jut,	 amelyben	 a	

különböző,	 egymást	 követő	 (európai)	 korok	 társadalmi	 értékeit	 a	

következőképpen	szisztematizálja:	

1. a	 hagyományos	 keresztény	 értékrend	 lényege	 a	 hiánytársadalmakban	 a	

vallásos	cselekvésekbe	való	menekülés,		

2. a	puritán-felhalmozó	társadalmak	a	lényegi	értéke	a	tartalékolás,		

3. később	a	fogyasztói	értékrend	a	felélésre	fekteti	a	hangsúlyt.	(10)	

	

A	 modern	 nyugati	 társadalmak	 pluralista	 értékközvetítési	 törekvése	 kettős	

funkciót	vezet	be,	és	újdonságot	 is	kínál,	amennyiben	a	(lokális)	társadalmakon	

túlmutat,	 hiszen	 a	 szűkebb	 és	 tágabb	 emberi	 közösségek	 fejlődéséhez	 is	

hozzájárul,	 tehát	 többdimenziós,	 társadalmakon	 és	 nemzeteken	 is	 túlmutató	

közösségfejlesztő	 funkciókat	 fejleszt,	 másrészt	 az	 egyén	 fejlődését	 a	 belső	

igények	 szerint	 is	 fontosnak	 tartja.	 Nagy	 kérdés	 lehet,	 hogy	 ez	ma	 is	 érvényes	

még?	 Kit	 értünk	 szűkebb	 és	 tágabb	 emberi	 közösségen?	 Felülírhatja	 az	

aktuálpolitika	a	tágabb	emberi	közösség	iránti	értékeinket,	felelősségérzetünket?		

	

Éppen	 az	 értékmonopolizmustól	 megszabaduló	 pedagógia	 korszakos	 feladata	

erkölcsi	 értékként	 bevezetni	 a	 plurális	 gondolkodást,	 amely	 már	 a	 korai	

életszakaszban	képessé	teszi	a	gyerekeket	többféle	értékrend	megismerésére	és	
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megértésére,	és	ennek	a	többféleségnek	az	elfogadására.	Szerintem	elég	hamis	és	

szűk	 látókörű,	 kiváltképp	 anakronisztikus	 az	 értékmonista	 szemlélet	

feltámasztása	 vagy	 újbóli	 erőltetése	 pont	 nálunk,	 ahol	 megtapasztaltuk	

intoleráns	módszereit:	„egyedül	igaznak,	elfogadhatónak	tartott	értékeit	kívánják	

–	minden	eltérő	értékfelfogással	 szemben	–	érvényre	 juttatni	és	elterjeszteni,	 a	

nevelést	az	 így	 felfogott	értékek	 teljes	és	 feltétlen	megőrzésének	a	szolgálatába	

állítják.“	(11)	

	

2.	Értékelsajátítás	

	

Bábosik	 Zoltán	 hivatkozott	 tanulmánya	 végén	 érdekes	 volt	 találkozni	 azzal	 a	

lekezelő,	 számomra	 elég	 szűk	 látókörűnek	 tűnő	 következtetéssel,	 amiben	 a	

szerző	ugyan	Hankiss	vizsgálatára	hivatkozik,	de	meglehetős	egyetérésben	 ítéli	

el	 a	 társadalomban	 végbemenő	 ún.	 negatív	 modernizációs	 folyamatot,	 aminek	

eredményeképpen	 a	 magyar	 társadalom	 szerinte	 „kitenyésztette“	 a	 „kaparj	

kurta,	neked	is	jut“	magatartást.	Ezt	2001-ben	publikálta	a	szerző,	és	úgy	érezni,	

jól	kifejezi	az	értelmiség	irigységét	és	méltatlankodását	azokkal	a	nem	mindig	a	

műveltségükről	 híres	 ügyeskedőkkel	 szemben,	 akik	 igen	 jól	 jártak	 a	

rendszerváltás	 utáni	 gazdasági	 új	 lehetőségekkel,	 miközben	 azok,	 akik	

előkészítették	azt	szellemileg,	filozófiailag,	nem	mindig	voltak	anyagi	értelemben	

nyertesei	a	változásoknak.		

Hankiss	 továbbfejleszti	 nézetét,	 miszerint	 a	 nyugati,	 pozitív	 modernizáció	

koherens	a	hagyományos	értékekkel,	szemben	a	miénkkel,	ami	nem	az.	

Több	ponton	is	lehetne	vitatkozni	ezekkel	a	nézetekkel,	de	ennek	a	dolgozatnak	

nem	 az	 a	 témája,	 inkább	 az,	 hogy	 az	 iskola	 értékközvetítési	 lehetőségei	

esetlegesek	és	általánosan	elég	csekély	hatékonyságúak.		

Ennek	kétségtelen	vannak	történelmi	előzményei,	ha	végiggondoljuk	a	huszadik	

századi	 folyamatos	 állami	 nevelési	 pressziókat,	 elvárásokat,	 újabb	 és	 újabb,	

sokszor	 egymásnak	 szögesen	 ellentmondó	 „értékrendszereket“,	 amiket	 az	

iskolának	kellett	közvetíteni,	hát...	mire	számíthatunk?	

A	társadalomnak	van	saját	értékrendje,	és	azt	kár	lenne	magas	lóról	leminősíteni.	

Miért	okoz	meglepetést	az,	hogy	a	huszadik	századi	magyar	társadalom	alapvető	

erkölcsi	 szabálya	 a	 túlélésre	 való	 törekvés	 lett?	 Néhány	 évtizedtől	 eltekintve	 a	
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folyamatos	 változások,	 az	 értékek	 állandó	 újraírása,	 a	 tulajdon,	 mint	

fundamentum	 többszörös	 fölforgatása,	 ezek	 a	 legkisebb	 bűnei	 a	 politikának,	

amire	 természetes	 reakciója	 a	 társadalomnak	 a	 túlélési	 technikák	

felértékelődése.	 Sajnos	 a	 határok	 megnyitásának	 és	 az	 Európához	

csatlakozásunknak	 is	 leglátványosabb	 és	 a	 jövőre	 nézve	 legveszélyesebb	

következménye	 ugyaninnen	 ered:	 biztos	megélhetés	 után	 nézni.	 Ez	 senki	mást	

nem	minősít,	 csak	 azokat	 a	 politikai	 generációkat,	 akiknek	 „munkássága“	 ilyen	

eredményt	hozott.		

A	 pszichológia	 rámutat,	 hogy	 az	 egyén	 értékkövetése	 sokkal	 összetettebb	

folyamat,	minthogy	azt	primer	módon	egy	 iskolai	 erkölcsi	neveléssel	 irányítani	

lehetne,	 arról	 nem	 beszélve,	 hogy	 az	 iskolai	 közösségek,	 csoportok,	 főleg	 a	

nyolcadik	 évfolyamban	 és	 annak	 végén	 már	 elég	 robosztusan	 kontrollcsoport	

függők,	akikre	nézve	kevés	közvetlen	hatással	van	az	erkölcstan	óra.	És	még	meg	

sem	 emlékeztünk	 a	 szűkebb	 és	 tágabb	 család	 valódi	 hatásairól	 az	 erkölcs	

alakulásában.	 Kétségtelen,	 hogy	 kisebb-nagyobb	 mértékben	 esetleg	 van	

befolyása	 az	 iskolának	 vagy	 egy-egy	 személyiségnek	 az	 értékek	 formálására,	

alakulására,	az	értékközvetítés	tehát	inkább	egy	laza	és	többirányú	folyamat,	ami	

a	 tanulók	 lelkivilágát	 sokoldalról	 érő	 befolyások	 nyomán	 fejlődik	 –	 és	 messze	

nem	ér	véget	vagy	zárul	le	az	iskoláskor	befejeztével.	

	

Néhány	 gondolat	 a	 modern	 pedagógiai	 értékközvetítő	 technikák,	 stratégiák	

műhelyeiből.		

Az	 amerikai	 szakirodalom	 kiemeli	 az	 erkölcsi	 formák	 szintjén	 az	

„elkötelezettséget“,	amely	több,	mint	a	belátás,	és	konkrétabb,	mint	az	elfogadás,	

mert	az	egyént	egy	közösség	interaktív	tagjának	tekinti.	Ez	a	helyi	társadalomra	

vonatkozó	 értékhordozó	 szituációhoz	 is	 vezet,	 ami	 nemcsak	 képviseletet,	 de	

demonstrációt,	nyilvánosságra	hozást	is	eredményez.	

Ez	 egy	 magasabb	 szintje	 az	 erkölcsi	 tudatosságnak,	 és	 pedagógiai	 előkészítő	

módszere	 az	 „előidézés“,	 ami	 „értékmegérzésekhez“	 vezet,	 illetve	 az	 alternatív	

cselekvési	 lehetőségek	 és	 értékválasztások	 bizonyos	 gyakorlata.	 A	 vélemény	

felvállalásának	 gyakorlása,	 ellentmondások	 tisztázásának	 technikái,	 és	 a	

véleményünkért,	 érdekeinkért	való	közösség	előtti	határozott	kiállás	mind	arra	

az	 egészséges	 társadalmi	 hangulatra	 irányítja	 a	 tanulókat,	 ahol	 nem	 kell	 félnie	
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senkinek	 azért,	 mert	 véleményét	 akkor	 is	 meg	 meri	 mondani,	 ha	 szemben	 áll	

akár	a	vezető,	akár	a	többség	véleményével.		

	

Ebbe	a	kategóriába	tartozik	a	Lawrence	Kohlberg	által	kidolgozott	értékkutatási	

koncepció,	 amit	 Mátrai	 Zsuzsa	 ír	 le:	 „A	 tanítási	 stratégia	 lényege,	 hogy	 olyan	

erkölcsi	dilemmák	elé	állítják	a	tanulókat,	amelyekben	különböző	erkölcsi	elvek	

konfliktusba	 kerültek	 egymással.	 A	 tanulók	 feladata	 az,	 hogy	 oldják	 meg	 az	

erkölcsi	 dilemmákat.	 Itt	 nincs	 helyes	 vagy	 helytelen	megoldás	 (indoktrináció),	

ugyanakkor	a	megoldások	indoklása	követelmény.	Az	indoklás	világít	ugyanis	rá	

a	tanulók	erkölcsi	gondolkodásának	fejlettségi	szintjére.	Saját	maguk,	a	társaik	és		

tanár	előtt	is.“	(12)		

	

	Hivatkozások:	

	(1)	–	Thorday	Attila:	Hittan	és	etikaoktatás	a	magyarországi	iskolákban.	/	PPKE	

elektronikus	 kiadvány	

https://users.itk.ppke.hu/~thorday/attila/tavlatok_hittan_es_etikaoktatas.pdf	

(2)	 –	 Mészáros-Németh-Pukánszky:	 Neveléstörténet.	 Osiris	 Kiadó,	 Budapest,	

2004.	(45.	o.)	

(3)	–	Zrinszky	László:	Neveléselmélet,	Műszaki	Könyvkiadó,	Bp.,	2002.	(79.	o.)	

(4)	–	Ratio	Educationis,	ford.:	Mészáros	István,	Akadémiai	K.	Bp.,	1981.	(17.	o.)	

(5)	–	Pukánszky-Németh:	Neveléstörténet,	NTK		Bp.,	1997	(451.	o.)	

(6)	 –	 N.	 Kollár	 Katalin-Szabó	 Éva:	 Értékek	 és	 kultúrák	 (Pszichológia	

Pedagógusoknak)	

Digitális	 tankönyvtárhttp://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/	

2011_0001_520_pszichologia_pedagogusoknak/ch19s06.html	

(7)	 –	Bábosik	Zoltán:	Értékközvetítés	napjainkban.	Új	Pedagógiai	 Szemle,	 2001	

december	

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00055/2001-12-ta-Babosik-

Ertekkozvetites.html	

(8)	 –	 Loránd	 Ferenc:	 Az	 osztályfőnöki	 munka	 szuverinitása	 és	

meghatározottsága,	Új	Pedagógiai	Szemle	3.	Sz.	

(9)	 –	Bábosik	Zoltán:	Értékközvetítés	napjainkban.	Új	Pedagógiai	 Szemle,	 2001	

december	(uo.)	
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(10)	 –	 Hankiss	 Elemér:	 Társadalmi	 csapdák.	 Diagnózisok.	 Magvető	 Kiadó	 -	

Budapest,	1983.		

(11)	–	Zrinszky	László:	Neveléselmélet,	Műszaki	K.,	Budapest,	2002.	(107.	o.)	

(12)	 –	 Mátrai	 Zsuzsa:	 Az	 amerikai	 társadalomtudományi	 nevelés	 története	

Akadémiai	Kiadó,	Budapest,	1990.	(143.	o.)	

	

	

Reflexió	
Szerény	véleményem	szerint	 is	az	 iskolai	erkölcsi	nevelés	a	 leghatékonyabb,	ha	

szituációs	formában,	közösségi	keretek	között	történik.	A	gyermekre	ható	egyéb	

erkölcsformáló	 tényezők,	 mint	 a	 családi-	 média-	 és	 kortársi	 befolyásolás	

nagyrészt	elveszik	a	 levegőt	az	 intézmény	ezirányú	törekvései	elől.	Ami	marad,	

azt	 mindenképpen	 kiemelkedő	 pedagógiai	 kultúrával	 kellene	 kihasználni.	 (2)	

Elemző	 tanulmányaimnak	 és	 az	 egyetemen	 alakuló	 gondolkodásomnak	

köszönhetően	az	a	véleményem	erősödött	meg,	hogy	a	pedagógiai	 folyamat	(3)	

nevelési	 része	 különlegesen	 érzékeny	 társadalomtudományi	 vonatkozás.	

Kétségtelen,	 hogy	 a	 család,	 a	 társadalom	 és	 az	 iskolai	 nevelés	 koherens	 etikai	

normáiról	van	szó.	Egy	demokratikus	 társadalomban	ennek	még	a	 tudományos	

megközelítése,	 egzakt	 vagy	 kvantitatív	 leírása	 is	 inkább	 (tudományos)	

iskolákhoz	köthető,	mint	általánosságban	elfogadott	és	 leírható	konstrukcióhoz.	

Természetesen	 előírni	 elő	 lehet,	 megint	 csak	 iskolák	 vagy	 szerkértáborok	

mentén,	 de	 nem	 kell	 ahhoz	 politológusnak	 vagy	 szociológusnek	 lenni,	 hogy	 az	

értékpluralizmus	előnyét	úgy	helyi,	 iskolai	vagy	társadalmi	szinten	–	 legalább	a	

történelmi	 tapasztalatok	 fényében	 –	 belássuk.	 Talán	 a	 pedagógusnak	 belső	

kötelessége	is,	látva,	együtt	élve	a	sokszínűséggel,	hogy	értékfogalmait	rapidabb	

módon	 illessze	 az	 információs	 társadalom	 követelményeihez,	 mint	 esetleg	 a	

történelemtől	 és	 annak	 tanulságaitól	 elszakadt,	 a	 valóságot	 ideológiák	

szemüvegén	 át	 néző	 döntéshozók.	 Ezért	 a	 kis	 és	 nagy	 közösségekben	

működőképes	 értékrendszer	 együtt	 változik	 a	 társadalom	 strukturálódási	

folyamataival,	és	egyben	katalizátora	is	annak.	
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V.	A	PEDAGÓGIAI	TÁRGYAK	TANÍTÁSÁNAK	MÓDSZEREI	

MODELLTANTERVEK	ELEMZÉSE	
Oktató:	Bognárné	Dr.	Kocsis	Judit	

2016.	december	

 

Előszó	

A	18/2016-os	EMMI	rendelet	az	alapszakon	és	mesterszakon	szerezhető	

végzettségi	szint	általános	jellemzőivel	indul,	és	ezzel	ki	is	tűzi	az	az	adott	szinten	

kilépő	hallgatóval	szemben	elvárható	tulajdonságokat,	négy	kategóriába	sorolva:	

• tudás	

• képesség	

• attitűd	

• autonómia	és	felelősség	

Az	általános	megfogalmazásokon	túl	sajátos	kompetenciák	is	megfogalmazódnak	

a	pedagógiatanárral	szemben:	„képes	a	közoktatásban,	szakképzésben	és	a	

felsőoktatásban	is	a	pedagógia	korszerű	tartalmait	egy	újszerű	didaktikai	

megközelítésben	tanítani	…	az	ismeretközlésen	túl	speciális	pedagógiai	

képességeket	fejleszteni	és	a	pálya	gyakorlásához	nélkülözhetetlen	attitűdöket	

kialakítani,	végső	soron	egy	kompetenciaalapú	oktatási	folyamatot	tervezni,	

irányítani	és	értékelni.”		

A	csoportosításból	és	a	leírásból	kirajzolódik	a	jogalkotó	eszménye,	s	mint	ilyennel	

szemben,	nehéz	lenne	kritikát	megfogalmazni,	hacsak	annyiban	nem,	hogy	egy	

ilyen	általános	leírás	miként	kerülheti	ki	azt	a	nélkülözhetetlen	attitűdöt	a	mai	

világban,	amely	a	természeti	környezet	tudatos	használatára	és	védelmére	

vonatkozik.		

A	modelltantervekre	vonatkozó	elemzéseket	és	esetleges	gyakorlati	észrevételeket	

kérdésenként	külön	táblázatba	helyeztem.			

*	
1.	A	képzés	indokoltsága	
Neveléstudomány	MA	
Ez	a	képzés	az	én	olvasatomban	elsősorban	vezető	elméleti	szakemberek	
kiművelésére	van	kitalálva.	Elméleti	szakemberekre	abban	a	vonatkozásban	
nagy	szükség	van,	hogy	a	nemzetközi	sztenderdekben	otthonosan	mozgó	
szakmai	tekintélyek	vezessék	és	elemezzék	azokat	a	vizsgálatokat,	amelyek	
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alapján	napra	készen	tisztában	lehet	a	szakma	a	pedagógiai	folyamatokkal	és	
kívánalmakkal.	Az	igaz,	hogy	minden	tudományban	iskolák	és	módszerek	
tekintetében	egészséges	sokszínűség	tapasztalható,	ebben	a	szakirányban	
viszont	erős	szakmai	alappal	és	tudományos	kérlelhetetlenséggel	szabad	csak	
mélyreható	változásokat	eszközölni,	hiszen	ezek	a	változások	egész	generációk	
tudáskonstrukciójára	hatnak.	Ezért	nélkülözhetetlen	a	pedagógiai	szakemberek	
képzése,	szakmai	autonómiájuk	támogatása,	és	egy	olyan	mértékű	konszenzus,	
amely	ideológiáktól	mentesen	tudja	a	szakmát	egységesen	képviselni,	
meghatározni	befolyási	területeit	és	módjait	a	neveléspolitikára.		
	
Pedagógia	BA	
A	pedagógia	alapszak	úgy	látom,	a	pedagógiai	munkát	szakmai	módon	segítő	
szakemberek	képzésére	szolgál,	s	mint	ilyen	nagyon	indokolt,	a	napi	iskolai	
gyakorlatot	is	figyelembe	véve	is	látszik,	hogy	a	tanári	munkát,	annak	hátterét	
biztosító	felkészült	szakemberre	nagy	szükség	lenne.	Ezek	a	szakemberek	
másrészt	lehetőséget	kapnak	a	szakmai	továbblépésre,	amit	szintén	jól	
megalapoz	egy	bizonyos	idő,	amit	mint	a	szakmai	munkát	segítő	munkatárs	
töltöttek	el.	(A	gyakorlat	sajnos	az,	hogy	a	pedagógiai	asszisztensek	általában	
adminisztrációs,	karbantartói,	időnként	helyettesítési	feladatot	látnak	el,	nagy	
százalékuk	alig	várja,	hogy	továbbléphessen,	pedig	megfelelő,	szorosabb	
értelemben	vett	pedagógiai	asszisztenciára	akár	tagozatoknak,	akár	szakmai	
közösségeknek	is	nagy	szüksége	lenne…)	
	
Pedagógiatanár	MA	
Értelemszerűen	pedagógiatanárokra	olyan	középfokú	intézményekben	lehet	
szükség,	ahol	fakultáció	keretében	azok	a	tanulók,	akik	indíttatást	éreznek	a	
pedagógusi	pályára,	részesülhetnek	ilyen	oktatásban.	Másfelől	az	elméleti	
neveléstudományi	szakemberképzés	egyik	előszobája	lehet	ez	a	képzési	szint.	
	
	
2.	A	képzés	célja,	követelmények	
Neveléstudomány	MA	
Ez	a	képzés	a	leírás	alapján	arra	irányul,	hogy	a	neveléstudomány	művelőit	
képezze,	kutatói	és	a	közoktatásban,	felsőoktatásban	illetve	általában	az	
oktatásügyben	felmerülő	feladatok	megoldása	mellett	szakmai	eredmények	
kommunikálására	is	alkalmassá	váljanak,	és	előkészüljenek	a	doktori	képzésre.	
	
Pedagógia	BA	
A	cél	világos,	olyan	szakemberek	képzése,	akik	hatékony	közreműködői	a	
közoktatás	és	a	pedagógiai	szolgáltatások	működtetésének.	Kiemelik,	hogy	
szakmai	vezetés	mellett	látják	el	szakszerűen	ezt	a	feladatot.	Értelemszerű,	hogy	
a	képzés	végén	ezeknek	a	feladatoknak	kell	megfelelni	belépve	a	közoktatásba.	A	
másik	iránya	a	képzés	céljának	a	hallgatók	továbbképzési	lehetőségeinek	a	
megalapozása.	
	
Pedagógiatanár	MA	
A	képzés	célja	a	kompetencia	alapú	pedagógiai	folyamatot	tervezni,	irányítani,	
értékelni	képes	szakemberek	kibocsátása,	amely	megköveteli	az	ismeretközlésen	
túl	speciális	pedagógiai	képességeket	fejlesztését.		
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3.	Belépési	követelmények,	kiválasztás	szempontjai	
Neveléstudomány	MA	
Külön	a	modelltantervben	nem	találtam	a	belépési	követelmények	felsorolását,	a	
jogszabály	szerint	a	kreditérték	megállapításához	figyelembe	vehető	alapképzési	
szakok:	pedagógia,	konduktor,	óvodapedagógus,	gyógypedagógus	és	csecsemő-	
és	kisgyermeknevelő,	hallgatónak	legalább	15	kreditnek	kell	meglenni	a	
megadott	ismeretkörökben.	
	
Pedagógia	BA	
Mint	felsőoktatási	képzés,	az	általános	szabályok	érvényesek	a	bemeneti	
követelményekre,	ez	külön	nincs	leírva.	Az	igen,	hogy	+10	kredit	megszerzésével,	
amit	egy	speciális	pedagógiai-pszichológiai	modul	biztosít,	folytathatják	a	
hallgatók	mesterszakon.	
	
Pedagógiatanár	MA	
A	belépési	(input)	követelmények	a	megfelelő	jogszabályi	háttérrel:	BA,	MA	nem	
tanári,	főiskola	azonos	egy	szak,	főiskola	azonos	2	szak,	MA	tanári	+	50	kredit,	
egyetemi	vagy	főiskolai	eltérő	szakképzettségű	tanári	+	50	kredit,	egyéb	
pedagógiai	végzettség	+	110	kredit	–	egyértelműen	előírják	a	belépő	hallgatóval	
támasztott	előképzettség	meglétét.	
	
	
4.	A	képzés	szerkezete	
Neveléstudomány	MA	
A	képzés	három	fő	szakaszra	van	bontva,	a	képzés	jól	kivehető	logikája	szerint:		

• alapozó	ismeretek	
• szakmai	törzsanyag	
• differenciált	szakmai	anyag	(a	szakirányokhoz)	

Ezek	mellett	szabadon	választható	tárgyak,	gyakorlati	ismeretek	egészítik	ki	a	
képzést.	Ha	a	három	megközelítés	szempontjait	nézem	ennek	a	tudományos	
fokozatnak	inkább	tartalom	alapú	a	felépítése.	
	
Pedagógia	BA	
A	BA	képzés	alapja	is	a	fenti	hármas	szerkezet,	azonban	a	tantárgyak	
felépítésében	nagyobb	hangsúly	van	a	gyakorlati	ismereteken,	a	különböző	
területek	megismerésén.	Ebben	a	képzésben	a	folyamat	megismerése	a	
leglényegesebb,	egyrészt	az	oktatás	egészére,	másrészt	a	hallgató	egyéni	
előmenetele	szempontjából	is,	a	továbbképzésre	való	előkészület	kidomborodik.		
	
Pedagógiatanár	MA	
A	másik	két	képzés	szerkezetéhez	képest	ez	a	képzés	leginkább	probléma	alapú,	
ahol	a	cél	a	nevelés-oktatás	rendszerszintű	fejlesztése,	sikeresebbé	tétele.	A	
képzés	szerkezeti	elemei:	Műveltségterületi/szaktárgyi	blokk;		

• Szakmódszertani	blokk;	
• Szabályozottan	választható	blokk;		
• Iskolai	gyakorlat.	
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5.	A	képzés	tartalma	
Neveléstudomány	MA	
A	tantárgylista	alapján	kirajzolódó	képzés	tartalmilag	a	tudomány	elméleti	
áttekintésével	indul,	interdiszciplináris	kötésekkel	a	pszichológia,	szociológia	
irányába.	A	szorosan	neveléstudományi	tartalmak	a	tantervek	és	oktatási	
rendszerek	átfogó,	elemző	ismertetésével	zárul,	ami	a	tudomány	hétköznapi	
megvalósulásának	is	a	próbája.	A	differenciált	szakmai	ismeretek	blokkja	
lehetőséget	kínál	a	hallgatóknak	specializálódni	a	neveléstudomány	valamely	
területére.		
	
Pedagógia	BA	
A	pedagógia	alapszak	képzés	bevezető	ismereteket	nyújt	a	pedagógia	elméleti	és	
gyakorlati	világába,	hangsúlyosan	a	pedagógia	különböző	területeire,	
körülményeire.	A	családtól	a	művelődési	intézményrendszerekig	koherensen	
fogja	keretbe	a	tudományterület	gyakorlati	világát.	Ugyanakkor	a	továbblépés	
lehetőségére	tekintettel	megfelelő	elméleti	oktatást	is	biztosít.	
	
Pedagógiatanár	MA	
A	pedagógiatanári	képzés	a	kitűzött	célnak	megfelelően	egyforma	hangsúllyal	
fordul	a	pedagógia	tudományának	értő	megismertetése	és	a	gyakorlati	
megjelenése	felé,	nyílván	azzal	a	céllal,	hogy	ebből	a	képzésből	elméleti	
szakemberek	és	a	közoktatásban	a	tanári	pályán	dolgozó	pedagógusok	is	
kikerüljenek.	Ennek	megfelelően	a	nevelésfilozófiától	a	fejlődéslélektanon	át	
egészen	a	szociálpszichológiáig	tart	az	ismeretszerzés	spektruma.	Külön	
jelentőséget	kap	a	pedagógiai	kutatások	irányába	ható	szakismeretek	tárháza,	
amely	mindkét	vonalon,	a	gyakorlati	és	az	elméleti	pedagógiában	is	különösen	
fontos.	
	
	
6.	A	képzés	folyamata	
Neveléstudomány	MA	
A	tudományos	szaknyelv	és	fogalomrendszer	elsajátítása	két	oldalról	valósul	
meg,	az	alapozó	szakaszban	elsősorban	előadások	formájában	szaktekintélyek	
előadásain	keresztül,	később	az	önálló	gondolkodás	és	kreatív	probléma	
megközelítés	jegyében.	Egyre	nagyobb	hangsúlyt	kapnak	a	szakmai	
problémacsomópontok	önálló	megközelítésére	való	törekvések,	figyelembe	véve,	
hogy	a	jelenségek	megközelítésének	nem	egy,	mind	fölött	álló	nézőpontja	van,	
hanem	több,	akár	egymás	mellett	is	érvényes.		
	
Pedagógia	BA	
A	BA	képzés	is	teoretikus	megközelítéssel	és	alapozással	indul,	erre	épülnek	a	
gyakorlati	tájékozódás,	majd	a	gyakorlati	feladatmegoldások	kurzusai.	Itt	
leginkább	az	oktatási	rendszerek	elvi	működésének	megismerése	lényeges.	
Aztán	a	hallgató	számára	nyilvánvalóvá	válik,	hogy	az	elméleti	álláspont	
mennyire	állja	meg	a	helyét	a	gyakorlatban,	milyen	hétköznapi,	rendszerszintű	
vagy	helyi	speciális	problémák	merülnek	föl,	illetve	a	nevelési,	pszichológiai	
módszerek	hogyan	hasznosíthatók	különféle	élethelyzetekben.			
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Pedagógiatanár	MA	
Már	kevés	eddigi	megszerzett	tapasztalatom	is	arra	mutat,	hogy	a	
pedagógiatanár	MA	képzés	iránya	kezdettől	fogva	az	önképzés	irányainak	önálló	
kimunkálása	–	megelőzően	megfelelő	tudományos	és	gyakorlati	szakmai	
iránymutatással	és	számos	segédanyaggal,	támponttal,	nyílván	olyan	céllal,	hogy	
úgy	a	szakmai	elméleti	fejlődés	és	a	gyakorlat	során	felmerülő	nehézségek,	
kreatív	önálló	megoldását	segítő	tudásbázis	álljon	a	hallgató	rendelkezésére.	
	
	
7.	Ellenőrzés-értékelés	
Neveléstudomány	MA	
Az	egyetem	szabályzata	szerint	mindhárom	képzés	típus	során	a	következő	
számonkérési	formák	jelennek	meg:	folyamatos	számonkérés,	félévközi	jegy,	
jegymegajánlás,	kollokvium,	szigorlat.	Megszerezhető	kreditek	számával	
súlyozzák	a	tantárgyakat,	a	képzés	végén	diplomadolgozatot	kell	készíteni,	
szigorlat	és	szakmai	gyakorlat	itt	nincs,	érthető	módon.	A	diplomadolgozat	
követelményeiben	érhető	tetten	a	tudományos	kritériumok	föltérképezése	a	
hallgató	gondolkodásában	és	szakmai	publikációiban.	Így	ennek	követelményeit	
hosszan	taglalja	a	tanterv,	úgy	formai,	mint	tartalmi	szempontból:	a	dolgozatnak	
meg	kell	felelnie	a	tudományos	értekezés	elvárásainak.	Ezzel	a	hallgató	
plasztikusan	megmutatja,	mennyire	áll	készen	a	tudományos	kutatói	és	elméleti	
munkában	való	kibontakozásra.		
	
Pedagógia	BA	
A	BA	képzésen	végző	hallgatók	felkészültségének	és	munkáinak	értékelésében	
nagy	hangsúlyt	kap	a	különböző	szakmai	gyakorlatokon	való	megfelelés,	az	
ottani	tevékenység	és	azok	tudatos,	felsőoktatási	szintű	elemzése,	a	kitűzött	
célnak	megfelelően.	Ebben	a	képzésben	a	vizsga	típusú	számonkérés	viszonylag	
kisebb	arányban	jelenik	meg,	főleg	a	folyamatos	számonkérés	jellemző.	
	
Pedagógiatanár	MA	
A	pedagógiatanári	képzés	zárószigorlatra	bocsátással	végződik,	amelynek	
előfeltétele,	hogy	a	hallgató	a	tantervben	rögzített	valamennyi	kötelező	
szaktárgyi	kurzust	sikeresen	teljesítse.	Így	már	a	tanulmányok	során	kiviláglik,	
hogy	a	képzésben	részt	vevő	mennyiben	felkészült	a	képzés	célját	beteljesíteni.	A	
félévek	során	szóban	és	írásban	is	(kollokviumok,	folyamatos	számonkérés)	
bizonyítania	kell	a	hallgatónak,	hogy	rendelkezik	a	pedagógia	tudományának	
műveléséhez	szükséges	elméleti	és	gyakorlati	ismeretekkel,	ennek	szakmai	
gyakorlatokon	is	meg	kell	mutatkoznia.				
	
	
Reflexió	
	
A	közoktatás	állami	feladat,	amelynek	a	modern	társadalomban	sokkal	távolabb	

ható	 hullámai	 vannak,	 mint	 amelyet	 egy	 politikai	 nézetrendszerből	 vagy	 egy	

korlátozott	 időkeretből	 (választási	 ciklusok)	 direkt	 módon	 le	 lehetne	 vezetni.	



 61 

Ezért	a	pedagógia	tudománya	csak	akkor	tud	teljes	értékűen	és	korszerűen	hatni	

az	egész	 társadalom	fejlődésére,	ha	megfelelő	bizalom	övezi	és	kielégítő	anyagi	

források	 állnak	 a	 rendelkezésére,	 mindemellett	 a	 tudományos	 szabadság	 és	 a	

szakmaiság	 önszabályozó	 és	 a	 nemzetközi	 tudományos	 eredmények	 és	

vizsgálatok	 alapján	 álló	 egyetemi	 kutatóműhelyek	 konszenzusos	 sokszínű	

együttműködése	vezeti.	(5)	(9)	

A	 pedagógusképzésnek	 és	 a	 pedagógia	 tudomány	 művelőinek	 ebben	 a	

szellemben	 lenne	 érdemes	 működni.	 A	 pedagógusképzés	 különböző	 szintjei	 a	

fenti	 elemzések	 szerint	 a	 fokozatosság	 elve	 alapján,	 a	 hallgató	 oldaláról	 a	

társtudományok	 bevonásával	 a	 komplex	 kognitív	 fejlesztésben	 tökéletesen	

megvalósul	a	képzés	minden	szintjén.	Nagy	hangsúlyt	fektet	a	tantervkészítő	az	

önfejlesztés	 megalapozására	 is,	 az	 ismeretek	 egymásra	 épülésére,	 a	 szakmai	

modulok	 kapcsolatára.	 (9)	 Csak	 remélni	 lehet,	 hogy	 a	 pedagógiai	 tudományos	

sokszínűség	 továbbiakban	 is	 megmarad	 a	 következő	 generációk	 számára	

szakmai	 érdeklődési	 körük	 szerint.	 Hiányérzetemről	 már	 említést	 tettem,	

amennyiben	 általános	 értelemben	 a	 globálisan	 ható	 társadalmak	 globális	

problémákat	 generáló	 kérdéseire	 az	 általános	 pedagógiában	 is	 választ	 kell	

keresni.	 A	 természetvédelem,	 a	 klímaváltozás,	 a	 szűkülő	 biológiai	 diverzitás	

problémaköreinek	 meg	 kellene	 jelennie	 a	 kurzusok	 között.	 A	 társadalmi	

kérdések	 moralizáló,	 etikai	 megközelítését	 át	 kellene	 vetíteni	 a	 Föld	 iránti	

kötelezettségekre	is.	(5)	

Annak	idején	nagy	szakmai	élvezet	volt	számomra	belelátni	a	pedagógusképzés	

ilyen	 szintű	 leírásába.	 Sokat	 tanultam	 a	 rendszerező	 tudományszemléletről	 és	

annak	a	gyakorlati	megvalósulásáról.	A	következő	anyag	már	a	pedagógiatanítás	

gyakorlatáról	szól.	
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VI.	PEDAGÓGIATANÁRI	ÖSSZEFÜGGŐ	TANÍTÁSI	GYAKORLAT	

FOGLALKOZÁSVÁZLAT	–	Pedagógiai	tájékozódás	és	önművelés	
Mentortanár:	Dr.	Györe	Géza	

2018.	október	

Az	alábbiakban	egy	foglalkozásvázlatot	mutatok	be,	amikor	
a	tanítási	gyakorlatom	során	első	éves	pedagógia	szakos	
hallgatóknak	tartottam	egy	foglalkozást	a	pedagógiai	
tájékozódás	és	önművelés	tantárgy	keretében	Dr.	Györe	
Géza	tanár	úr	irányításával,	nem	is	formáztam	meg	a	
vázlatot,	hanem	az	életszerűség	kedvéért	egy	az	egyben	
tettem	át	a	portfólióba,	hiszen	így	jobban	látni,	milyen	
csomópontok	mentén	képzeltem	el	a	haladást.	

	

1 – A pedagógia tudományos szerepe 
Általános társadalomtudományi szempontok 

„A társadalomtudományok növekvő jelentősége  

A társadalomtudományok növekvő jelentőségét a következő okokkal lehet 
magyarázni: egyre nagyobb az érdeklődés a társadalom működésének megismerése és 
lehetséges befolyásolása iránt, hiszen a szédületes technikai - természettudományos 
fejlődés mellett - egyre szembetűnőbben mutatkoznak meg a társadalom 
működésének zavarai. Ezek a működési zavarok a társadalomtudományi 
folyamatokból következnek, nem politikai ügyetlenségek, hanem napjaink 
fejlődésének olykor keserű termékei. Immanuel Wallerstein felfogása szerint a 
természettudományok arra a kérdésre adnak választ, hogy mi az igazság. A 
társadalomtudományok arra is feleletet kell adjanak, hogy mi az igazság, és hogy ez 
elfogadható-e. Ezt én túlzásnak érzem. A társadalomtudós is az igazság 
megállapítására törekedjen, és érzelmeit, ízlését az igazság kutatása során ne engedje 
szabadjára - ám kétségtelen, hogy a feltárt társadalmi működés korrekciós 
beavatkozásra alapot ad. A társadalomtudomány a társadalompolitika által könnyen 
felhasználható. Nem különül el egymástól oly erőteljesen az elméleti alapkutatás és az 
alkalmazható vagy alkalmazott kutatás, mint a természettudományok esetében. Ezért 
a társadalomtudományok iránt megnő a társadalom politikai érdeklődése. „ 

Enyedi György: A bölcsészeti és a társadalomtudományok a Magyar Tudományos 
Akadémián – Magyar Tudomány/2004/12. 1382. o. 
 
 
„A pedagógia illetve a neveléstudomány az a tudomány, amely a nevelés, a 
képzés, a tanulás, a szocializáció folyamatait tudományosan megfigyeli, 
értelmezi, magyarázza, valamint ezeknek a folyamatoknak a hatását 
prognosztizálja, és a pedagógiai praxisban érintett személyeknek ezt a tudást a 
rendelkezésére bocsátja.” (Dietrich, 2001:117) 
neveléstudomány. Mint önálló tudomány fiatal, a 19. sz. második felétől él. A filozófia 
foglalkozott először a társadalommal, így a pedagógia alapjaiként értelmezhető. 
Előzmény-alap: Teológiai kapcsolat – egyházi iskolák – egyházi befolyás  
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Nevelés tudománya: a nevelés gyakorlati vonatkozásait kívánják hangsúlyozni. A gyakorlati 
tevékenységhez egy elméleti tudományos vonatkozás tartozik. Az elmélet és gyakorlat 
elválaszthatatlan, kölcsönhatásban áll. 
 
Nevelés: bár gyakorlati tevékenység, elméleti alapon áll. Az elmélet hat a gyakorlatra, a 
gyakorlat pedig inspirál. A nevelés központi fogalom. Sokféleképpen értelmezhető. Egyidős 
az emberiséggel, mert az ember fejlesztésére mindig szükség volt. (a kr. e. 8. században 
oktatás, nevelés, nevelés célja, pediagogos, nevelés folyamat jellege, alapelvek, stb.) 
 
 

JOHANN FRIEDRICH HERBART 
 
 
„Az elmondottak alapján megállapítható, hogy Herbart pedagógiája 
kiemelkedõ fontosságú állomása a nevelés történetének. Szilárd filozófiai 
alapokon nyugvó neveléstant dolgozott ki, amelyben a nevelés 
célját az etika, a hozzá vezetõ utat a pszichológia szabja meg. (Fontos 
fejlemény ez annak ellenére, hogy lélektani felfogása ma már 
túlhaladott.) Herbart oktatásmódszertana és tantervelmélete 
rendet vitt a korábbi - pusztán a szokáshagyományon alapuló - 
esetleges, ötletszerû tananyag-kiválasztásba és oktatási 
folyamatba. Azt sem felejthetjük el, hogy Herbart a 
neohumanizmus fénykorában - amikor a klasszikus nyelvi 
stúdiumok és a matematika állt az iskolai oktatás középpontjában 

-, az emberre és a természetre vonatkozó tudásanyag egyensúlyát kívánta megteremteni.” Pukánszky: 
Neveléstörténet 
HERBART – német pedagógiai elmélkedő, általános pedagógia levezetés a nevelés céljából 
 
A pedagógia önálló tudomány, mert: 
- van önálló tárgya 
- saját vizsgálati rendszere 
- saját alapfogalmai 
- kialakult kapcsolatrendszere más tudományokkal à nyitott tudomány. 
- megtanulható elemei vannak (művészi előadás). 
 
A pedagógia a társadalomtudományok körébe tartozik, de a természettudományok, mint 
társtudományok kapcsolatban állnak vele. 
Pedagógia résztudományai: 

1. általános pedagógia vagy bevezetés a neveléstudományba 
2. neveléselmélet 
3. oktatáselmélet 
4. neveléstörténet 
5. összehasonlító pedagógia: történeti vonatkozása is van. Különböző nemzetek 

pedagógiai kérdéseivel és saját neveléstörténeti kérdéseivel. 
6. óvoda-, iskola-, család-, gyógypedagógia… stb. 

 
Társtudományai számosak: tudatközi kapcsolatait alkotja. Minden tudománnyal kapcsolata 
van, ami az ember fejlesztésével foglalkozik, pl. filozófia, logika, etika, pszichológia, 
szociológia, anatómia, demográfia, stb. 
 
Határtudományai: viszonylag függetlenné váltak 

- iskola egészségtan 
- neveléslélektan 
- nevelésszociológia 
- oktatás gazdaságtan 
- nevelésfilozófia. 
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A pedagógia a nevelés elméletével és gyakorlatával, a tudás, az ismeret 
megszerzésének és továbbadásának kérdéseivel, valamint a gyakorlat 
orientálásával foglalkozó, önálló, komplex tudomány. 

--------------- 

A neveléstudomány értelmezi és vizsgálja a már meglévő pedagógiai 
gyakorlatot, megfigyeli és leírja a gyakorlatban zajló nevelési folyamatot. 

 
A pedagógia önálló tudománnyá válása, azaz a tudományos pedagógia 
kialakulása a 18. század végén megy végbe. Ekkor jelentkezik Németországban 
az igény, hogy a pedagógiát a teológiától független, önálló tudományként 
(diszciplína) rendszerezzék. A hallei egyetemen létrehozzák az első pedagógia 
tanszéket, melynek Ernst Christian Trapp (1745-1818) lett a 
pedagógiaprofesszora. (Mészáros-Németh-Pukánszky 2005) 

A többi tudományhoz hasonlóan a pedagógiának is vannak részterületei, amit a 
diszciplína korábban említett összetettsége is megkíván. Az egyes részterületek 
kijelölésében nem teljesen egységes a pedagógiai szakirodalom, a különböző 
munkákban többféle klasszifikálási módot találunk. Kozma (1996) a pedagógia 
alábbi részterületeit különbözteti meg: 

Általános pedagógia: elméleti jellegű tudományág, amely a nevelés alapvető 
kérdéseit, általános összefüggéseit vizsgálja, olyan törvényszerűségek 
feltárásával foglalkozik, amelyek bármilyen nevelési helyzetben, bármely 
életkorban érvényesek. 

Neveléselmélet: a nevelő hatások és nevelési eredmények közti 
összefüggéseket vizsgálja. 

Didaktika (oktatástan): az oktatási folyamat alapvető kérdéseivel, a szervezett 
tanítási-tanulási tevékenységgel foglalkozó terület. Fontosabb kérdéskörei: az 
oktatási folyamat általános cél- és feladatrendszere, oktatási tartalom, oktatási 
stratégiák, módszerek, munkaformák, értékelés. 

Tantárgypedagógia vagy szakmódszertan: a különböző szaktárgyak 
(matematika, fizika, földrajz, testnevelés stb.) esetében a tanítási-tanulási 
folyamat sajátosságaival foglakozó tudomány. Az adott tárgyat tanító pedagógus 
számára gyakorlati jellegű információkat ad. 

Neveléstörténet: a különböző korok nevelési gyakorlatával, 
intézményrendszerével és a nevelésre vonatkozó nézeteivel foglalkozó tudomány. 

Összehasonlító pedagógia: a különböző országok nevelési rendszereinek 
összehasonlítása alapján tárja fel az adott nevelési rendszerek általános és 
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sajátos vonásait (pl.: a pedagógusok képzésének rendszerét, az iskolai oktatás 
időtartamát, az oktatási rendszer tagolódását, különböző szintjeit). 

Gyógypedagógia: A testileg, szellemileg sérült fogyatékos gyerekek nevelési 
lehetőségeivel, annak speciális kérdéseivel foglalkozik. 

Iskolaszervezettan: Az iskola mint intézmény szervezeti kérdéseivel, és azok 
pedagógiai jelentőségével foglakozik. (az iskola szervezete, szereplői, az iskola 
társadalmi, jogi, művelődéspolitikai háttere) 

Életkorok pedagógiája: Speciális életkori területek pedagógiái: 
óvodapedagógia, iskolapedagógia, felsőoktatás pedagógiája, felnőttoktatás 
pedagógiája (andragógia). 

Nevelési színterek pedagógiája: ide tartoznak a különböző nevelési színterek 
speciális pedagógiai kérdései, úgymint a családi nevelés, bentlakásos 
intézmények, napközi otthonok, médiapedagógia. 

okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/hunline_pedpszi/15_iskola_a_tarsadalomban/224_
a_pedaggia_tudomnyterletei.html 
 

 
 
a- Feladat: az alábbi fogalmak alapján fogalmazza meg nézeteit az 
információs társadalom pedagógiájáról 
https://www.youtube.com/watch?v=avqjBEcN20Q 



 66 

Hunyady Györgyné: Pedagógia és tantárgy 
Társadalmi és pedagógiai változások – modern társadalom, modern 
pedagógia – pszichológia, gyermekközpontúság  – társadalmi és politikai 
befolyás, ismeretrendszerek, alkalmazkodás – szakmaiság, általános tudás, 
műveltség – digitalizáció, információs társadalom 
  
b- Hunyady Györgyné: Pedagógia és tantárgy 
Az előadás meghallgatása közben jelölje be a megfelelő választ: 
 

1. Melyik	típusú	képzésben	fejlődött	mégis	a	szakmódszertan	és	miért?	7,58	

1 A tanítóképzésben, az egységesítés és kooperáció miatt 
2 A tanárképzésben, a főiskolák egyetemi rangra emelése miatt 
 

2. Milyen	pozícióba	került	a	tantárgypedagógia	a	kreditrendszer	
bevezetésekor?	9,49	

1 Erősödött 
2 Szerény, de világosabb pozícióba 
3 Nem változott a pozíciója 
 

3. Milyen	típusú	képzések	emelkedtek	ki	a	pedagógusképzésből?	7,13	

1 Diszciplináris képzések 
2 Szakmódszertani képzések 
 
2 - Pedagógiai tudásbővítés és 
tájékozódás 
A - Könyvtári tájékozódás 
Egyetemes Tizedes Osztályozás  
Az ETO-t két belga tudós, Henry la Fontaine (1853–1943) és Paul Otlet (1868–1944) 
fejlesztette ki a Dewey-féle tizedes osztályozásból. A terveiket 1895-ben a második 
Nemzetközi Bibliográfiai Kongresszuson ismertették, és el is fogadták. A következő tíz év 
folyamán nemzetközi összefogással átalakították Dewey rendszerét. Az egész rendszert 
először 1905-ben adták ki Brüsszelben. Előnyei miatt (egyetemesség, egyértelműség, 
nemzetköziség, bővíthetőség) a könyvtárosok pozitívan fogadták. Szabó Ervin 1910-ben a 
Fővárosi Könyvtárban Dewey osztályozásából és a brüsszeli kiadás segítségével kialakította 
tizedes osztályozását. 1916-ban Magyarországon először a Kereskedelmi Múzeum 
könyvtárában vezették be az ETO rendszerét (az Országos Széchényi Könyvtárban 1936-
ban). Általános bevezetésére a közkönyvtárakban 1949–1950-ben került sor. 
Az ETO főosztályai  
0. Általános művek  

1. Filozófia  

2. Vallás  

3. Társadalomtudományok  
4. 1964 óta betöltetlen főosztály, eredetileg nyelvészet  

5. Természettudományok  

6. Alkalmazott tudományok  
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7. Művészetek, sport  

8. Nyelv és irodalom  

9. Történelem, földrajz  

 
Alosztályok rendszere: 
A főosztályok további tíz osztályt, az osztályok további tíz alosztályt tartalmaznak.  

5 Természettudomány  

51 Matematika  

52 Csillagászat, asztrofizika  

53 Fizika  

54 Kémia, ásványtan  

55 Földtudományok, geológia  

56 Őslénytan  

57 Biológia  

58 Botanika, növénytan  

59 Zoológia Állattan  

A tudományág jellegzetességének megfelelően egy számjegy hozzáadásával további felosztásra van 
mód.  

5 Természettudományok  

58 Botanika, növénytan  

581 Általános növénytan  

581.1 Növényfiziológia  

581.14 Fejlődés  

581.141 Magképződés[3]  
 
konyvtar.hu 
 

Helyi és országos könyvtárak, gyűjtemények 
Veszprém – Egyetemi Könyvtár 
Országos könyvtárak: OSZK, FSZEK, különlegesen: OPKM -> OFI-n belül 
 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum 
http://www.opkm.hu 
Az Országos Pedagógiai Könyvtár jelenleg mint az Oktatáskutató és 
Fejlesztő Intézet Közgyűjteményi feladatokat ellátó szervezeti egysége 
működik. Fő feladatai a következőkben foglalható össze: 
1. Információs központ, országos tudományos szakkönyvtár 

• tájékoztat a szakirodalomról, olvasótermet biztosít, könyveinek egy része 
kölcsönözhető 

• tájékoztat a szakmai irányítás dokumentumairól 
• adatbank 
• korszerű információs eszközök használatát biztosítja 
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2. Taneszköz-centrum (a taneszközökre vonatkozó adatoktól a konkrét eszközök 
kipróbálásáig) 

• tankönyv-bemutatóhely 
• taneszköz-etalontár 
• taneszköz-adatbázis 

3. Országos gyűjtőkörű pedagógiai múzeum 

• iskolatörténeti kiállítások („iskolaszerű”, tematikus elrendezésben, interaktív 
megoldásokkal) 

• az aktualitásokhoz igazodó időszaki kiállítások 

4. Tartalomszolgáltató, információt előállító intézmény 

• adatbázis-előállító (pedagógiai szakirodalmi adatbázis, tankönyvadatbázis, 
gyermek- és ifjúsági irodalmi adatbázis, taneszköz-adatbázis, iskolatörténeti 
adattár stb.) 

• adatbázis-szolgáltató (hazai és nemzetközi adatbázisok széles köre: ERIC, 
PsycInfo, FIS-Bildung, EBSCO- és EISZ-adatbázisok stb.) 

• saját szakmai folyóirata a Könyv és Nevelés (olvasáspedagógiai, könyvtár- és 
múzeumpedagógiai szakfolyóirat) 

• neveléstörténeti, kultúrtörténeti és aktuális pedagógiai kérdésekkel foglalkozó 
könyvek, könyvsorozatok kiadója (Mesterek és tanítványok, Tudós tanárok - tanár 
tudósok, iskolai könyvtári kézikönyvek stb.) 

5. Szakmai fejlesztési központ (pedagógiai szakkönyvtárak, szakmúzeumok és iskolai 
könyvtárak számára) 
6. Kulturális centrum (művelődési és konferenciaközpont, kiállítási központ) 
7. Továbbképző intézmény (tanfolyamok és képzési lehetőségek pedagógusok, iskolai 
könyvtárosok számára) 

 
è feladatai	kinyomtatva!	
è http://www.tanarkepzohalozat.hu/images/cikkekhez/opkm.pdf	

	

Zsolnai-gyűjtemény helyben 
Kiemelt könyvek: Lexikonok: Pedagógiai lexikon 
Működő nyomtatott szakfolyóiratok, periodikák 
 
B- INTERNETES TUDÁSBÁZISOK HASZNÁLATA 
Könyvtárak digitális adatbázisai és használatuk 

1. OSZK	Digitális	Könyvtár	
2. Elektronikus	Periodika	Adatbázis	
3. MATARKA	
4. konyvtar.hu	

 
C – PEDAGÓGIAI IRÁNYZATOK, MŰHELYEK, 
KONFERENCIÁK 
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Tájékozódás: oktatas.hu, eduline.hu, sulinet.hu, suiszerviz.hu, digitalispedagogus.hu, 
pedagogusexpo.hu, elmenyesszencia.hu, mta.hu, dpmk.hu (digitális pedagógiai módszertani 
központ), edupress.hu, pedagogiai-tarsasag.hu, moderniskola.hu 
 
Reflexió	
Ezen	 a	 gyakorlaton	 éreztem	 először	 igazán,	 hogy	 a	 pedagógia,	 mint	

társadalomtudomány	 milyen	 mély	 szerepet	 játszik	 az	 értékrendszerünk	

alakításában.	 A	 tanulási	 folyamat	 (6)	 szervezése	 során	 felmértem	 a	 hallgatók	

részéről	 a	 passzív	 hallgatási	 időszakok	 és	 az	 aktív	 megnyilatkozások	

lehetőségeit.	 Úgy	 próbáltam	 szervezni,	 hogy	 ezek	 megfelelő	 egyensúlyben	

legyenek.	

A	 foglalkozás	 célja	 a	 szakmai	 fejlődés	 igényének	a	 felkeltése	és	 fejlesztése	volt,	

ami	egy	az	egyben	a	(9)-es	tanári	kompetenciára	utal.	

Úgy	 éreztem	 a	 hallgatók	 megértették	 a	 szerves	 önképzés	 jelentőségét	 a	

pedagóguspályán,	 és	 talán	 inspirációt	 és	 ötleteket	 is	 kaptak,	 hogy	 hogyan	

tervezzék	ezt	a	tevékenységüket.	

Mivel	 első	 éves	 hallgatókról	 volt	 szó,	 jól	 láttam	 azt	 az	 érdeklődést	 és	 hézagos	

tudást,	 amivel	 én	 is	 ideérkeztem.	 Annak	 ellenére,	 hogy	 két	 évtizede	 gyakorló	

pedagógus	 vagyok,	 a	 pedagógia	 elméleti	 világába	 nem	 nagyon	 éreztem	

szükségét,	 talán	 időhiány	 miatt	 is,	 hogy	 elmerüljek.	 Azt	 gondolom,	 sokat	

változtam	 a	 két	 és	 fél	 év	 alatt,	 és	 az	 egész	 életen	 át	 tartó	 szellemi	 fejlődés	 (5)	

igénye	 kialakult	 bennem.	 Ennek	 a	 célnak	 az	 elérésére	 hivatott	 kurzus	

foglalkozásának	 felépítése	 már	 magában	 sokat	 segített	 a	 napi	 tájékozódás	 és	

tudományos	igényű	elméleti	fejlődés	alapjainak	a	kialakításában.	
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VII.	MEGFIGYELÉSEK	AZ	ISKOLÁBAN	

EGY	ÉNEK-ZENE	ÓRA	A	DIGITÁLIS	TÉMAHÉTEN	
Oktató:	Köcséné	dr.	Szabó	Ildikó	

2017.	április	

	

Kicsit	 kapcsolódva	az	 előbbi	példához	ebben	a	 részben	egy	

teljesen	 más	 pedagógiai	 helyzet	 megfigyelését	 és	

értelmezését	vettem	elő.	Az	egyetemi	hallgatóknak	szóló	és	

az	 általános	 iskolában	 végzett	 tanítási	 folyamat	 nagyon	

kevés	hasonlóságot	mutat,	éppen	ezért	érdekes	a	kontraszt.	

	

Ének-zene	tanóra	

Az	óra	anyaga:	A	régi	és	új	stílusú	népdalok	stílusjegyei	

Újlak	utcai	Általános	Iskola,	Budapest	

2017.	április	6.,	7.	óra	

Osztály:	7d	

Az	órát	tartotta:	Pekárné	Németh	Éva	német	és	ének-zene	szakos	tanár	

A	tanmenetbe	integrált	Digitális	Témahét	alkalmából	tartott	tanóra	

	

Előszó	

A	 digitális	 témahetek	 keretében	 tartott	 órák	 egy	 projekt-koncepció	 köré	

szerveződnek,	és	különlegesek	abból	a	szempontból,	hogy	nem	a	szokásos	tantermi	

környezetben,	 hanem	 az	 informatika	 teremben	 tartják.	 Ennek	 a	 témahétnek	 az	

elágazások	 volt	 a	 vezérgondolata,	 a	 tanárnő	 némi	 rábeszéléssel	 fogadta	 el,	 hogy	

bevonjuk	ezt	az	órát	 is	a	projektbe,	és	hogy	megfigyelőként	részt	vegyek	az	ének-

zene	órán.		

Az	 iskolai	 dokumentumok	 szerint	 a	 36	 órás	 tantárgy	 tanmenetét	 B.	 Horváth	

Andrea	 tanmenetjavaslata	alapján	készítették,	amit	az	Ének-zene	7.	évfolyam	c.	

tankönyv	 átdolgozott	 kiadásához	 kaptak.	 Az	 ének-zene	 tantárgy	 tanítói	 az	 ún.	

TÉR	 munkaközösségbe	 szerveződtek	 (testnevelés,	 ének-zene,	 rajz)	 a	

készségtárgyas	klasszikus	felosztás	szerint.	A	munkaközösségbe	tartozó	tanárok	
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az	 iskolai	 szerveren	 tartják	 közös	 mappában	 a	 tanmeneteiket.	 A	 tanárnő	

elmondása	 szerint	 az	 adott	 német	 tagozatos	 osztály	 úgy	 magatartási	 mint	

tanulmányi	 szempontból	 a	 legjobbak	 közé	 tartozik	 az	 iskolában.	 Jól	

együttműködő,	 szociálisan	 fejlett	 kultúrájú	 csoport.	 Ennek	 az	 osztálynak	

második	éve	 tanítja	az	ének-zene	és	a	német	 tantárgyakat,	 így	 jól	 ismeri	őket	 -	

képességeiket,	magatartási	és	tanulmányi	problémáikat.	

	

Számomra	 fő	 feladat	 a	 tanári	 személyiség	megfigyelése	 volt.	 Azért	 választottam	

ezt,	 mert	 fontos	 számomra,	 hogy	 egy	 szakórán	 egy	 ilyen	 tapasztalt	 tanári	

személyiség	hogyan	„működik”,	milyen	tanári	attitűdök	segítik	a	 tervezett	munka	

elvégzését	és	a	tanulói	csoport	fejlesztését.	

Megfigyelési	szempontjaim:	

-	óraszervezés		

-	munkaformák		

-	tanár-diák	kapcsolat		

-	kommunikáció			

-	tanári	tulajdonságok		

-	vezetési	stílus		

Felhasznált	szakirodalom	alapját	Az	iskola	szociálpszichológiai	jelenségvilága	c.	

kötet	adta,	de	az	internetről	és	az	elérhető	szakkönyvekből	is	merítettem,	ezeket	

az	adott	utalásnál	jeleztem.	

	

*	

1.	Óraszervezés	

Az	 órára	 a	 tanárnő	 óravázlattal	 készült,	 könyvet	 hozott	 a	 népdalgyűjtés	

bemutatására	és	előzetesen	az	interneten	keresett	bemutatható	anyagokat,	mivel	

ezen	az	ének	órán	rendelkezésére	állt	a	projektor.	

Az	 óra	 kiindulása	 értelemszerűen	 egy	 ismert	 népdal	 közös	 eléneklése	 volt,	 a	

tanulók	körben	helyezkedtek	el,	ülve	énekeltek,	kissé	bátortalanul,	amit	a	tanár	

kézmozdulatokkal,	 jelentőségteljes	 szemmozgásokkal	 próbált	 oldani.	 (1)	

Ugyanakkor	 egész	 órán	 jellemzően	 a	 tanulóktól	 távol	 helyezkedett	 el,	 nem	

mozgott	a	teremben,	nem	közeledett	fizikailag	a	tanulók	padjaihoz,	és	tipikusan	

frontális	 formában	 vezette	 az	 órát.	 A	 szakmai	 felkészültség	 és	 háttértudás	
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valamint	 a	 pedagógiai	 gyakorlat	 ugyanakkor	 jól	 látszott,	 hiszen	 egy	 50-es	

éveiben	 járó	 nagyon	 tapasztalt	 tanári	 személyiségről	 beszélünk,	 a	 szabályozó	

feladatokat	 és	 a	 szakdidaktikai	 tennivalókat	 problémamentesen	 tudta	

egyensúlyban	tartani	ebben	a	„bonyolult	kommunikációs	térben”.	(2)	

Eszközhasználatban	ez	a	tanóra	a	megelőző	és	valószínűleg	az	elkövetkező	ének	

óráktól	 is	 nagyban	 különbözött,	 mert	 minden	 tanulónak	 rendelkezésére	 állt	 a	

számítógép,	 és	 a	 demonstrációra	 a	 projektor.	 A	 témahét	 szellemiségéhez	

kötődően	 a	 mobiltelefonokat	 is	 bevonták	 a	 keresési	 feladatokba,	 így	 a	 tanulói	

aktivitással	 is	 kevesebb	 gond	 volt,	 motiváltabbak	 a	 gyerekek,	 ha	 az	 általuk	

mindennapokban	 is	 használatos	 kommunikációs	 eszközöket	 tanórán	 is	

használhatják.	

	

2.	Munkaformák	

A	 szokásos	 tantermi	 elhelyezkedéssel	 szemben	 ezen	 az	 órán	 félkör	 alakban	

helyezkedtek	 el	 a	 tanulók,	 ezzel	 a	 terembeosztással	 egy	 különleges	

kommunikációs	 struktúra	 jött	 létre,	 amely	 többsíkú	 és	 párhuzamos	

kommunikációt	 hozott	 létre,	 az	 interakcióminták	 közül	 az	 „összcsatornás	 vagy	

abszolút	 típus”-t.	 (3)	 A	 tanulók	 tanári	 kérdésekre	 vagy	 egymásra	 reagáló	

megjegyzéseinek	szabályozását	a	pedagógus	kellő	tapasztalattal	tartotta	kreatív	

kontroll	alatt.			

Az	 órát	 számomra	 zavaróan	 uralta	 a	 frontális	 módszer,	 ráadásul	 nagyrészt	 a	

meddő	kérdésfeltevések,	ahol	előre	lehetett	tudni,	hogy	a	tanulóknak	semmiféle	

megelőző	 ismeretük	 nincs	 az	 adott	 témakörben,	 mint	 például	 népdalgyűjtés	

Erdélyben	 a	múlt	 század	 elején.	 Itt	 nem	 éreztem	 a	 kompetencia-alapú	 oktatás	

lehetőségeit,	 az	 egyéni	 képességek	 is	 csak	 korlátozottan	 érvényesültek,	 a	

fejlesztésről	 nem	 is	 beszélve,	 nem	 vagyok	 benne	 biztos,	 hogy	 az	 ilyen	 típusú	

kérdésekre	 adott	 ön-válaszok	 megmaradtak	 volna	 a	 tanulók	 ismereteiben.	

Nyilvánvalóan	 értelmezhető	 kapcsolódás	 nélkül	 nem	 lesz	 tartós	 az	 átadott	

ismeret.	 (4)	Abban	bízhatunk	 talán,	 hogy	néhány	 impulzívabb	 adat	meg	 tudott	

ragadni	későbbi	kapcsolódások	kiindulópontjaként.	

Az	óra	bizonyos	részein	szerencsére	szerepet	kaptak	a	kooperatív	 technikák	 is,	

például,	amikor	a	különböző	stílusú	népdalok	stílusjegyeit	szedték	közösen	össze	

a	tanulók	internetes	segítséggel	csoportmunkában.				
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3.	Tanár-diák	kapcsolat	

A	 tanár-diák	 interakciót,	 mint	 már	 feljebb	 utaltam	 rá,	 véleményem	 szerint	

megterhelte	a	tanári	dominancia.	Igaz,	ez	sosem	csapott	át	a	személyiséget	bántó	

bánásmódba,	 csak	 a	 tudás	 hiányát,	 hiányosságát	 érintette,	 az	 üzenet	 arra	

vonatkozott,	hogy	elvárható	lenne	az	adott	ismeret.	(5)	Abban	sem	vagyok	biztos,	

hogy	 ezzel	 sikerült	 fölkelteni	 az	 érdeklődést,	 annak	 ellenére,	 hogy	 egyébként	

nagyszerű	 kutatómunkát	 végeztek	 a	 gyerekek,	 korábban	 tanult	 digitális	

technikák	 segítségével.	 Ezzel	 összefüggésben	 a	 motivációt	 vizsgálva,	 egyfajta	

kettősség	 jellemezte	 az	 órát,	 mert	 egyrészt	 nagy	 örömmel	 használták	

ismeretszerzésre,	 kutatásra	 a	 digitális	 eszközöket,	 ugyanakkor	 a	 téma	 iránti	

motiváció,	 még	 az	 osztály	 általános,	 egyébként	 az	 iskolai	 átlagnál	 magasabb	

kulturális	 igényszint	 ellenére	 is,	 viszonylag	 gyenge	 volt.	 Későbbi	 szóbeli	

reflektálásokból	 is	 csak	 azt	 tudtam	 leszűrni,	 hogy	 ebben	 a	 tekintetben,	

népdalgyűjtés,	 régi	 és	 új	 stílusú	 népdalok,	 nem	 sikerült	 egyelőre	 felkelteni	 a	

tartós	 érdeklődést.	 Ugyanakkor	 reménykedhetünk	 benne,	 hogy	 az	 ismeretelem	

megfelelő	környezetben	a	későbbiek	során	fölidézhető	lesz.	(6)		

Az	 óra	 összképe	 is	 azt	 mutatta,	 hogy	 fegyelmezési	 szituációk	 szinte	 ki	 sem	

alakultak,	 inkább	 csak	 az	 egymás	 iránti	 tisztelet	 területén	 akadtak	 zavaró	

események,	mint	közbeszólás,	a	másik	tudatlanságának	kiemelése.	A	jutalmazás-

büntetés	és	annak	technikái	sem	domborodtak	ki	az	óra	 folyamán,	ennek	egyik	

oka	a	tanár-diák	viszony	stabil,	tartalmas	megléte,	a	másik	a	szokatlan	környezet.	

Ugyanakkor	 nem	 lehetett	 nem	 észrevenni,	 hogy	 egy	 tanuló	 kifejezetten	 sokat	

jelentkezett,	 mindig	 értelmesen	 tudott	 hozzászólni	 a	 felevetésekhez,	 mégis	

rendre	ki-kimaradt	a	felszólításokból,	sőt	olyan	is	volt,	hogy	csak	ő	jelentkezett,	

mégsem	 kapott	 szót.	 Ezt	 nem	 tudom	 másképp	 értelmezni,	 mint	 egyfajta	

büntetést,	 annak	 ellenére,	 hogy	 deklarált	 célja	 a	 nem	 aktív	 tanulók	 helyzetbe	

hozása	 volt.	 (7)	 Felteszem,	 hogy	 az	 adott	 tanuló	 belső	 motivációját	 viszont	

rombolta	ezzel	a	„gesztussal”.	(8)	Kisebb	elismerő	szavak	persze	mindig	jutottak	

a	feladatelvégzések	és	beszámolók	után,	de	ezek	eléggé	elhalványultak	a	frontális	

ismeretátadás	módszere	mellett.		

	

4.	Tanári	személyiség	–	kommunikáció,	tulajdonságok,	vezetési	stílus		
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A	 verbális	 kommunikáció	 terén	 a	 tanárnő	 egy	 bizonyos	 tartást,	

szabályszerűséget	 követett,	 talán	 a	 kor	 és	 a	 tapasztalat	 is	 teszi,	 hogy	 inkább	 a	

tekintélyének	 a	 megőrzésére	 törekedett,	 például	 igen	 kényszeredetten	

konstatálta,	 hogy	 bizonyos	 területein	 a	 digitális	 eszközhasználatnak	 el	 van	

maradva	 a	 tanítványaihoz	 képest.	 (9)	 Kétségtelen,	 hogy	 az	 új	 környezetben	

észrevehetően	 nem	 vagy	 nem	 úgy	 működött	 az	 íratlan	 „tantermi	

viselkedésszabályzat”	(10),	mint	ahogy	azt	a	szokásos	 tanteremben	megszokott	

az	 osztály	 és	 a	 tanár	 között.	 A	 nem	verbális	 kommunikáció	 apróbb	 jeleit,	mint	

rosszalló	tekintet,	homlokráncolás,	fejrázás,	úgy	a	helytelen	válaszoknál,	mint	az	

apróbb	 fegyelmezetlenségeknél	 vagy	 figyelmetlenségeknél	 használta	 a	 tanár,	

ugyanúgy,	mint	helyes	válaszoknál	elismerésként	elismerő	biccentést,	bólintást.	

Ugyanakkor,	ahogy	Buda	Béla	is	jelzi,	sokszor	a	tanulói	oldalról	is	érzékelhetők	a	

nem	verbális	kommunikáció	 jelzései,	amit	 itt	 is	 többször	észre	 lehetett	venni,	a	

funkciótlan	 kérdések,	 formális,	 de	 tartalmatlan	 párbeszédek	 nyomán.	 (11)	

Összességében	azért	azt	lehetett	látni,	hogy	jól	ismerték	egymást:	az	osztály	és	a	

pedagógus,	 elfogadott	 fegyelmezési	 keretek	 és	 viselkedési	 normák	 jó	 hátteret	

adtak	 a	 munkának.	 A	 pedagógusi	 hitelesség	 tekintetében	 egy	 apró	 zavaró	

momentumot	 észleltem,	 amikor	 egy	 feladattal	 kapcsolatban	 némi	 hiányosság	

merült	 fel	 a	 tanárnő	digitális	 kompetenciáját	 illetően,	 és	 akaratlanul	 valamiféle	

zavaros	 viselkedést	 okozott	 pár	 pillanatig,	 de	 ebből	 én	 messzemenő	

következtetéseket	 nem	 vonnék	 le.	 A	 szaktanári	 tudás,	 műveltség	 magas	

színvonalú	 volt,	 a	 népdalok	 stílusjegyeivel	 vagy	 a	 népdalkutatás	 történetével	

rendkívül	széles	ismeretekkel	rendelkezett	a	tanárnő,	és	nem	tapasztaltam	nála	

semmiféle	 fásultságot,	 ami	 egyébként	 nem	 ritka	 a	 készségtárgyakat	 tanító	

általános	iskolai	tanároknál.	Ha	volt	is	hiányérzetem	a	lelkesedéssel,	a	személyes	

varázs	 tekintetében,	 ezt	 szintén	 inkább	 a	 megváltozott	 környezet	 rovására	

írnám.	

A	 tanárnő	 az	 óra	 egésze	 alatt	 megtartotta	 vezető,	 irányító	 funkcióját,	 az	

osztályban	a	strukturált	csoport	jegyeit	lehetett	felfedezni,	a	társas	klíma	az	év	e	

szakaszában	 nyugodt	 és	 kiegyensúlyozott	 volt	 ebben	 az	 osztályban.	 A	

rendbontókra,	 pontosabban	egyre,	 együtt	 ügyeltek	 a	 tanár	 és	 a	 tanulótársak.	A	

szociálpszichológiai	 képlet	 a	 csoport	 és	 a	 vezető	 viszonylatában	 kimunkáltnak	

volt	 tekinthető.	 Lewin	 klasszikus	 felosztása	 szerint	 inkább	 demokratikus	
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stílusúnak	írnám	le	a	tanárnő	óravezetési	stílusát,	olyan	formában	tudta	vezetni	

a	 csoportot,	 hogy	 nem	 volt	 szükség	 fegyelmezésre,	 erősebb	 beavatkozásra,	

miközben	 nem	 tartotta	 pszichikai	 nyomás	 alatt	 a	 csoportot,	 hanem	 a	

tevékenységek	jól	szervezett,	előre	elgondolt	folyamatával	irányította	a	figyelmet	

és	 ezzel	 a	 fegyelmet	 is.	 Időnként	 élt	 autokratikus	 elemekkel,	 például	 az	

értékelésben	 néha	 bántóan	 szubjektív	 volt,	 ugyanakkor	 engedett	 teret	 a	

csoportok	kialakulásának,	ellenvéleményeknek	is.	(12)	A	másik	felosztás	szerint	

feltétlenül	 feladatorientált	 volt	 az	 óravezetés	 stílusa,	 bár	 abban	 is	 volt	 a	

személyorientáltságra	példa,	 talán	annyi	megszorítással,	hogy	ezek	a	személyes	

vonatkozások	 elég	 szűk	 keretre	 korlátozódtak,	 magyarul	 néhányan	 kiestek	 a	

figyelme	fókuszából.		

	

Felhasznált	irodalom:	

1:	Zétényi	Ágnes:	A	hatékony	tanár	(In:	Az	iskola	szociálpszichológiai	

jelenségvilága,	289.	o.)			

2:	Buda	Béla:	Kommunikáció	az	osztályban	(uo.	13.	o.)	

3:	Mészáros	Aranka:	Az	osztály	csoportszerkezete	és	hatékonysága	(uo.	303.	o.)		

4:	 Szivák	 Judit:	 A	 reflektív	 gondolkodás	 fejlesztése	 (Budapest,	 2010.	 Magyar	

Tehetségsegítő	Szervezetek	Szövetsége)	

5:	Sílaki	István:	A	tanári	dominancia	buktatói	(In:	Az	iskola	szociálpszichológiai	

jelenségvilága,	28.	o.)	

6:	Barkóczi	Ilona-Putnoky	Jenő:	Tanulás	és	motiváció	(Bp.,	Tankönyvkiadó,	1984.	

228.	o.)	

7:	Dr.	Borbély	András:	A	jutalmazás	és	büntetés	alapvető	kérdései	(Bp.,	

Tankönyvkiadó	1967.	149.	o.)	

8:	Németh	Erzsébet:	Hogyan	jutalmazzunk?	(In:	Az	iskola	szociálpszichológiai	

jelenségvilága,	58.	o.)	

9:	Kósáné	Ormai	Vera:	Mit	üzen	Gordon	a	pedagógusoknak?		

				(In:	Az	iskola	szociálpszichológiai	jelenségvilága,	330.	o.)	

10:	Buda	Béla:	Kommunikáció	az	osztályban	(uo.	15.	o.)	

11:	Dr.	Buda	Béla:	Az	iskolai	nevelés	–	a	lélek	védelmében	(Nemzeti	

Tankönyvkiadó,	Budapest,	2003.	103.	o.)	

12:	Zétényi	Ágnes:	A	tanár	mint	vezető,	vezetési	stílusok		
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					(In:	Az	iskola	szociálpszichológiai	jelenségvilága,	270.	o.)	

13.	Zétényi	Ágnes:	A	tanár	mint	vezető,	vezetési	stílusok	(uo.	275.	o.)	

	

	

	

Reflexió	
Az	óra	megfigyelése	sok	tanulsággal	szolgált.	Az	órai	alapzaj	elfogadható	szinten	

maradt,	 de	 nem	 volt	 néma	 csönd,	 lehetett	 spontán	 megjegyzést	 hozzáfűzni	 a	

hallottakhoz,	direkt	negatív	reakciót	tanuló	irányába	nem	láttam.		

Ezt	 én	 elfogadható	 tanári	 attitűdnek	 tartom,	 bár	 sokan	 a	 néma	 csend	

megnyugtató	 közegében	 tudják	 csak	 elképzelni	 a	 nyugodt	 oktatást,	 erre	 egyre	

kevésbé	van	mód	a	mai	világban.	A	tanulási	 folyamat	szervezése	(6)	során	erre	

mindenképpen	fel	kell	készülni,	akár	úgy,	hogy	koordinált	mozgásokat	vezetünk	

be,	 akár	 úgy,	 hogy	 időnként	 engedjük	 keretek	 között	 a	 beszélgetést,	

megnyilvánulást.	

Az	 órán	 a	 feladatadás	 mindig	 egyértelmű	 volt	 és	 érthető,	 a	 kérdéskultúrával	

kapcsolatban	merült	föl	bennem,	hogy	van-e	értelme	13	éves	gyerekeknek	ilyen	

szakmai,	 a	magas	 kultúrában	 értelmezhető	 kérdéseket	 föltenni	 –	megengedve,	

hogy	 késleltetett	 reakciót	 kiválthat	 akár	 egy	 későbbi	 szituációban	 valakiben	 a	

tanulók	közül,	ha	a	tartalom	valamilyen	módon	megragadt	mégis.	Mindenesetre	

a	 tanulók	 ismerete	 (1)	 feltételezné,	 hogy	 a	 koruknak	 és	 a	 kulturális	

előképzettségüknek	 megfelelő	 kérdésekkel	 álljunk	 elő.	 Ezek	 általában	 olyan	

kérdések	voltak,	amelyek	inkább	a	tájékozatlanság	kihangsúlyozására	szolgáltak,	

mint	 egy	 helyes	 válasz	 megtalálására,	 így	 akár	 egy	 téves	 értékelési	 (7)	 vagy	

inkább	önértékelési	szituációhoz	is	vezethetnek.	A	másik	feltűnő	és	zavaró	elem	

számomra	 a	 tanári	 mozgás	 korlátozottsága	 volt,	 mintha	 egyfajta	 elkülönülést	

szimbolizált	 volna	 ez	 a	 tábla	 előtti	 álldogálás	 egész	 órán,	 de	 a	 tanári-tanulói	

interakciók	 ennek	 ellentmondtak,	 tehát	 egyáltalán	 nem	 biztos,	 hogy	 általános	

jelenségről	volt	szó.	Visszatérve	a	tanulságokra,	a	kérdések	korosztályra	adaptált	

megfogalmazása,	 az	 ismeretek	 ennek	 megfelelő	 előkészítése	 és	 tálalása	 fontos	

pedagógiai	 feladattá	 nőtt	 szememben,	 akárcsak	 az	 óra	 felépítése	 strukturált	

feladatcsoportokkal	 és	 az	 adott	 tanulói	 csoport	 személyeire	 szabott	

értékeléseivel.		(3)		 	
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VIII.	TANTERV	ÉS	MÓDSZERELMÉLET	

PEDAGÓGIAI	MÉRŐESZKÖZ	
Oktató:	Gál	Balázs	
2017.	október 

 
Tantárgy:	Informatika	
Évfolyam:	8.	
Témakör:	Informatikai	eszközök	használata,	informatikai	alapismeretek	
 

INFORMATIKA TÉMAZÁRÓ DOLGOZAT 
 
Név: Osztály: 
 
TÉMAKÖR: INFORMATIKAI ALAPISMERETEK - RENDELKEZÉSRE ÁLLÓ IDŐ: 45 PERC 
 
Informatika történet 

 
1. Kösd össze fogalmat a hozzá tartozó személlyel! Kb. idő: 

2 p. 
 
Pont:  
_ / 8 

Neumann János Aritmetikai egység 
Bill Gates Elektromechanikus elv (IBM) 
H. H. Aiken A kettes számrendszerű számítógép elvei 
M. Turing DOS 
 
 
Informatika történet 

 
2. Döntsd el: igaz vagy hamis? 

Írd	be	a	választ	a	kérdés	melletti	téglalapba	

Kb. idő: 
4 p. 
 
Pont:  
_ _ / 14 A modern számítógép elveit már a 19. sz.-ban 

kitalálták. 
 

Az ENIAC a hadiipar szorgalmazására készült el  
Külső adattárolás mindig csak elektronikus eszközzel 
volt lehetséges 

 

A kezdeti elektroncsöveket tranzisztorok váltották fel  
Az integrált áramkör előnye a helyigény csökkentése  
A mikroprocesszor továbbfejlesztése az integrált 
áramkör 

 

A kettes számrendszer a legalkalmasabb az 
elektronikus működésű számítógépek esetén  

 

 
 
Informatika történet 

 
3. Foglald össze pár mondatban, milyen fő elemekből 
áll egy mai számítógép, és milyen elvárásaink vannak a 
teljesítményével kapcsolatban? 

Kb. idő: 
6 p. 
 
Pont:  
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_ _ / 10 

 
Informatikai alapfogalmak 

 
4. Válaszolj egy mondatban a kérdésekre! 

Írd	be	a	választ	a	kérdés	alatti	téglalapba!	

Kb. idő: 
8 p. 
 
Pont:  
_ _ / 12 Hogyan segíti a RAM a processzor működését? 

 
 
Melyik kétféle adattárolási típusról volt szó? 
 
 
Sorolj fel adatbeviteli eszközöket! 
 
 
Sorolj fel adatkiviteli eszközöket!  
 
 
Mit értünk hardver és szoftver alatt? 
 
 
Mi a célja a számítógépes hálózatoknak? 
 
 
 
 
Informatikai alapfogalmak - hardver 

 
5. Mit látsz a képen? 

Írd be a választ a kép alatti téglalapba! 
Kb. 
idő: 5 
p. 
 
Pont:  
_ _ / 12 
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Informatikai fogalmak - hardver 

 
6. Magyarázd meg a rövidítéseket! 

Írd	be	a	magyarázatod	a	kérdés	melletti	téglalapba!	

Kb. idő: 
8 p. 
 
Pont:  
_ _ / 16 RAM  

HTML  
CD  
RGB  
SSD  
DVD  
TFT   
HDD  
 
 
 
Informatikai alapfogalmak - szoftver 

 
7. Válaszolj a kérdésekre! 

Írd	be	a	választ	a	kérdés	alatti	téglalapba!	

Kb. idő: 
6 p. 
 
Pont:  
_ _ / 18 Mi az operációs rendszer feladata? 

 
 
Sorolj fel asztali számítógépes operációs rendszereket! 
 
 
Sorolj fel mobil operációs rendszereket! 
 
 
A programok melyik csoportját nevezzük alkalmazói pragramoknak?  
 
 
Sorolj fel alkalmazói programokat, és a felhasználási területüket! 
 
 
 
Milyen nagy szoftver cégeket ismersz, és milyen alkalmazói programokat 
fejlesztenek ezek? 
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Informatikai alapfogalmak - hálózat 

 
8. Válaszolj a kérdésekre! 

Írd	be	a	választ	a	kérdés	alatti	téglalapba!	

Kb. idő: 
6 p. 
 
Pont:  
_ _ / 10 Mi szükséges ahhoz, hogy számítógépek hálózatba kapcsolódjanak? 

 
 
Mit jelent az, hogy hálózati operációs rendszer, milyen hálózati operációs 
rendszerekről hallottál? 
 
 
Mit jelent az, hogy sávszélesség? Mi a mértékegysége? 
 
 
Kik azok az internetszolgáltatók?  
 
 
Mi a különbség a mobilinternet és az otthoni internetkapcsolat között? 
 
 
 
 
Összesítés 
feladat 1 2 3 4 5 6 7 8 Össz. 
Idő 2‘ 4‘ 6‘ 8‘ 5‘ 8‘ 6‘ 6‘ 45 perc 
Max. Pont 8 14 10 12 12 16 18 10 100 
Elért:          
 
Értékelés 
0-49 Elégtelen (1) 
50-62 Elégséges (2) 
63-75 Közepes (3) 
76-90 Jó (4) 
91-100 Jeles (5) 
 

	

Reflexió	
Az	alatt	a	pár	év	alatt	is,	míg	ide	jártam	erre	a	képzésre	Veszprémbe,	a	Pannon	

Egyetemre,	lényeges	változások	álltak	be	az	informatika	világában.	Talán	a	

leglényegesebb,	hogy	az	okostelefonok	megfelelő	képernyőmérettel	és	beviteli	

technikával,	lassan	kiszorítják	a	digitális	eszközhasználat	világából,	legalábbis	a	

tanulóink	tekintetében	a	klasszikus	asztali	számítógépeket.	Nem	gondolhatjuk	

komolyan,	hogy	informatika	oktatásunkra	ez	nincs	hatással.	Ellenkezőleg,	

mihamarabb	meg	kell	találni	széles	körben	is	a	módját	annak,	hogy	ezt	a	digitális	

személyi	asszisztenst	a	pedagógia	világának	éppannyira	szerves	részévé	avassuk,	

mint	amennyire	egyébként	alkalmas	lenne	rá.	(9)	(4)	A	tanulás	tervezésekor	(3)	
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eltérő	mértékben,	de	reagálnunk	kell	a	gyorsan	devalválódó	informatikai	

elméleti	tudás	változására	és	érzékenyen	kell	kiválasztanunk	a	meghatározó	

fejlődési	irányokat.	Ugyanakkor	a	kérdőívek,	tesztek	összeállításánál	(7)	a	másik	

irányba	is	pontosan	kell	látnunk,	hogy	mik	azok	a	történeti-technikai	és	elméleti	

alapok,	amelyek	ismerete	nélkülözhetetlen	az	informatikai	tudás	szerkezetében.	
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IX.	PEDAGÓGIATANÁRI	TANÍTÁSI	GYAKORLAT	

FOGLALKOZÁSVÁZLAT	–	Tanári	mesterség	IKT	alapjai	
Mentortanár:	Dr.	Györe	Géza	

2018.	március	
 
 

A böngészők fejlődése és a webtartalom 
 

1. Bemutatkozás,	a	foglalkozás	menete	–	ismertetés	–	a	foglalkozás	szelleméhez	
híven	html-kódban	előállított	szemléltetés,	bemutatása	böngészővel.	
	

2. Téma	bevezetése	
Megtárgyalandó	kérdések:	
- Mért	fontos	a	webböngésző	az	oktatásban?	
- Milyen	statikus	és	dinamikus	weboldalakat	használhatunk	az	oktatásban?	Mi	

a	különbség?	
- Mióta	áll	rendelkezésre	az	online	internetelérés	az	oktatásban?	Mik	a	

tapasztalatok?	
- Pedagógiai	tapasztalatok,	böngészők	kiterjedt	funkciói,	Digitális	Témahét	

tapasztalatai.	
	

Projektor-kép: 

 
 
Módszerek, munkaformák, eszközök Kifejtés, magyarázat, megbeszélés, 

struktúrálás, kérdésfelvetés, projektor, 
számítógép, internet 

 
 

3. Az	internet	eredete	és	célja	-	problémafölvetés	
- Az	internet	kialakulásának	technikai	és	társadalmi	vonatkozásai,	Gil	Press	

idézete	alapján.	
- A	társadalom	és	a	virtuális	világ	kapcsolata.	

 A böngészők fejlődése és a webtartalom

A mai foglalkozás menetrendje

Elmélet

1. Az internet eredete

2. Technikai feltételek

3. Internetes protokollok

4. A webböngészők története és jelene

Gyakorlat

5. Gyakorlati feladat: webtartalom-előállítás kódírással, html5-css3-JavaScript

Mivel a számítógépes tanulás (és általában -tevékenység) egyre nagyobb részét fedi le a webböngésző használata,
tanárként is érdemes megismerkedni a html szabványú tartalomelőállítás alapjaival és közé tételének technikájával.

Készítette: Dombi Tibor, hallgató, szak: pedagógiatanár MA levelező, 2018.03.27. 
Mentortanár: Dr. Györe Géza

1 2 3 4 Következő0
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- Milyen	társadalomszemléleti	iskolához	illeszthető	az	információs	társadalom	
fogalma?	

- A	digitális	kultúra	kialakulása,	hatásai	a	pedagógiában,	a	tudáskonstrukció	
fejlesztésében,	szociális	vonatkozások.	

 
Projektorkép: 
 

  
 
 
Módszerek, munkaformák, eszközök Problémafölvetés, vita, projektor, 

számítógép, internet 
 
 

4. Az	internet	fejlődésének	csomópontjai	
	
- APRANET,	honvédelmi	támogatás,	gerinchálózat,	az	internet	„leválása“	
- TCP/IP	technológia	
- A	world	wide	web	koncepció	megalkotója,	Tim	Berners	Lee	
- Új	paradigma,	a	„zsebben	hordható	világháló“,	következmények	

 
Projektorkép: 
 

 
 

 A böngészők fejlődése és a webtartalom

1. Az internet eredete és célja

"... twin flowers of the digital age, one (the Internet) a network infrastructure, the other (the Web) a software
infrastructure layered on top of it. Together, they have so far connected more than a third of the world’s
population and have made millions of people both new consumers and new creators of information." Gil Press (1)

Az internet fejlődésének húzóerejét három feszültség adja: 
1. A tudás és erőforrás monopóliumokkal szembeni erőforrás- és a tudásmegosztása.
2. A tudástartalmak előkészített, osztály-rendszerű fejlődése szemben az önszerveződő tudás
konstruálással.
3. Egyirányú vagy kétirányú fogyasztás-tartalomelőállítás.

Virtuális társadalmi tér
A különböző társadalomszemléletek között hol a helye az információs társadalomnak?

Felosztások és fogalmak
- termelési eszközök (kapitalizmus), - technikai fejlettség (ipari társadalom), - városiasodás (civilizáció), stb. pl. -
tudáshoz és információhoz való hozzáférés (információs társadalom)

Az információs társadalom víziója: "Az információs társadalommal kapcsolatos víziók általában a gazdaság
teljesítőképességének növekedésével, a demokratikus berendezkedés kibontakozásával, az egyének
életminőségének javulásával, s nem utolsó sorban az információs iparág húzó szerepével számolnak." 
Dr. Bakonyi Péter (5)

Digitális kultúra
"A nyomtatott szövegek útján történő kommunikáció analitikusabb, racionálisabb, rendezett világot tárt a szemünk
elé. A nyomtatott szó dominanciája az 1950-es években, a televízió megjelenésével és terjedésével roppant meg
először. A digitális kultúra és ezen belül különösen a digitális média terjedése pedig véglegessé teszi a nyomtatott
szó, mint domináns erő 450 éves korszakának lezárulását: a digitális írásbeliség és általában a digitális kultúra
más készségeket, más szemléletet és másfajta felfogóképességet igényel." (6)

Kérdés, hogy a digitális erőforrásokhoz való hozzáférés, az információkezelés technikai kompetenciái mennyiben
elérhetők a társadalom különböző rétegei számára, és mennyiben érdeke a politikának, hogy támogassa a digitális
esélykiegyenlítést. Különböző szintű infrastruktúrájával és szakembereivel megint az iskolának kellene ebben
vezető szerepet vállalnia.

Készítette: Dombi Tibor, hallgató, szak: pedagógiatanár MA levelező, 2018.03.27. 
Mentortanár: Dr. Györe Géza
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 A böngészők fejlődése és a webtartalom

2. Technikai feltételek

A fejlődés csomópontjai
1969. Az első számítógépes fizikai kapcsolat kiépítése és üzenet küldése az UCLA (Kaliforniai Egyetem) és az SRI
(Stanford Kutatóintézet) között, az ún. APRAnet-en keresztül, melyet az amerikai védelmi minisztérium támogattt.
A hálózat fejlesztésével egyetemek és intézetek csatlakoztak még mindig katonai felügyelet alatt a rendszerhez,
mígnem leválasztották az APRANET-ről a katonai célú MILNET-et. A fejlesztések eredményeként kialakult az a
protokoll, amely fizikailag és szoftveresen szabályozta a számítógépek közti adatkommunikációt.

Az adatátvitel lelke az ún. gerinchálózat, amely kezdetben NSFNET (National Science
Foundation Network) néven működött, ezt kapcsolaták össze az APRANET-tel (1985),
később bekapcsolódtak magánhálózatok. Az információhozzáférés és az emberi
kommunikáció új szintjének lehetősége végül elvezetett a kereskedelmi potenciált is
hordozó world wide web-ig, melynek alapjait a CERN-ben kutató brit Tim Berners Lee
rakta le, így jött létre a HTTP szabvány, a Hypertext Transfer Protocol, amely a
weboldalak elérését és megjelenését biztosítja a számítógépeken, A bostoni egyetemen

a MIT-en (Mssachusets Institute of technology) megalapítják a W3C-t (Wrold Wide Web Consorcium), amely
egységesíti a html programnyelvet.

Vezetéknélküli internetelérés
Az internetképes mobileszközök együtt fejlődnek az őket kiszolgáló rádióhullám alapú vezetéknélküli hálózatokkal,
ma a szolgáltatók LTE 4G Long Term Evolution szintű elérést biztosítanak, ezek fejlődése alapvetően az adatátviteli
sebességben fejezhető ki, amely 100Mbps-t jelent, ez a multimédiás stream-et képes kiszolgálni.

A mobilhálózatok nagyjából 10 évente képesek generációs váltásra, azonban nem mindig látványosan, és nem
mindig követik egymást a kiszolgáló rendszerek, pl. az 5g sebességben készen állna a belépésre, de az
akkumulátorok kapacitása korlátot szab ennek a hirtelen ugrásnak.

Forrás: http://wwrf.ch

Előző 0 1 3 4 Következő2
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Módszerek, munkaformák, eszközök Kifejtés, magyarázat, szemléltetés, 

projektor, számítógép, internet 
 
 

5. A	webböngészők	fejlődése	
- A	webböngészők	és	a	hozzájuk	kapcsolódó	technológiai	innovációk	

megjelenése	az	idővonalon,	infografika,	és	elemzése	
- http://evolutionofweb.appspot.com	

	
- Hallgatói	észrevételek,	tapasztalatok	összegyűjtése,	értelmezése	
- Webes	alapfogalmak	tisztázása	
- Webböngészők	piaci	részesedése,	ábra-elemzés	

	

Módszerek, munkaformák, eszközök Elemzés, értelmezés, szemléltetés, 

 A böngészők fejlődése és a webtartalom

2. Technikai feltételek

A fejlődés csomópontjai
1969. Az első számítógépes fizikai kapcsolat kiépítése és üzenet küldése az UCLA (Kaliforniai Egyetem) és az SRI
(Stanford Kutatóintézet) között, az ún. APRAnet-en keresztül, melyet az amerikai védelmi minisztérium támogattt.
A hálózat fejlesztésével egyetemek és intézetek csatlakoztak még mindig katonai felügyelet alatt a rendszerhez,
mígnem leválasztották az APRANET-ről a katonai célú MILNET-et. A fejlesztések eredményeként kialakult az a
protokoll, amely fizikailag és szoftveresen szabályozta a számítógépek közti adatkommunikációt.

Az adatátvitel lelke az ún. gerinchálózat, amely kezdetben NSFNET (National Science
Foundation Network) néven működött, ezt kapcsolaták össze az APRANET-tel (1985),
később bekapcsolódtak magánhálózatok. Az információhozzáférés és az emberi
kommunikáció új szintjének lehetősége végül elvezetett a kereskedelmi potenciált is
hordozó world wide web-ig, melynek alapjait a CERN-ben kutató brit Tim Berners Lee
rakta le, így jött létre a HTTP szabvány, a Hypertext Transfer Protocol, amely a
weboldalak elérését és megjelenését biztosítja a számítógépeken, A bostoni egyetemen

a MIT-en (Mssachusets Institute of technology) megalapítják a W3C-t (Wrold Wide Web Consorcium), amely
egységesíti a html programnyelvet.

Vezetéknélküli internetelérés
Az internetképes mobileszközök együtt fejlődnek az őket kiszolgáló rádióhullám alapú vezetéknélküli hálózatokkal,
ma a szolgáltatók LTE 4G Long Term Evolution szintű elérést biztosítanak, ezek fejlődése alapvetően az adatátviteli
sebességben fejezhető ki, amely 100Mbps-t jelent, ez a multimédiás stream-et képes kiszolgálni.

A mobilhálózatok nagyjából 10 évente képesek generációs váltásra, azonban nem mindig látványosan, és nem
mindig követik egymást a kiszolgáló rendszerek, pl. az 5g sebességben készen állna a belépésre, de az
akkumulátorok kapacitása korlátot szab ennek a hirtelen ugrásnak.

Forrás: http://wwrf.ch

Előző 0 1 3 4 Következő2

 A böngészők fejlődése és a webtartalom

4. A webböngészők fejlődése

A web fejlődése napjainkig

 

Forrás: http://evolutionofweb.appspot.com

Alapfogalmak Magyarázatok

webszerver A html file-okat tároló és az ahhoz való hozáférést biztosító folyamatosan a hálózatra kapcsolt
számítógép .

html file A web böngésző által szekvenciálisan olvasott html kódolású file-típus , a kódot böngészőből
meg is lehet nyitni, általában a forráskód megtekintése menüpontban.

web böngésző Html file-t olvasó alkalmazás , mely minden operációs rendszer része, de vannak utólag
telepíthetők is.

css A html stíluslapja , ami előre definiál illetve megváltoztat stílusbeállításokat.

JavaScript A weboldalba épített C típusú programozási nyelv , mely DOM-hoz kapcsolva használható ki
dinamikus weboldalak készítésekor, és a kliensgépen fut, nem a szerveren. Külső JavaScript
kódok is beléphetnek hivatkozással a html kódba, amelyek előre programozott rendszerek, és
ezek is mindig a DOM struktúrára épülnek rá.

DOM A html oldal objektumorientált  felépítése. (Document Object Model)

php A szereveren futó  programozási nyelv, alapvetően sql adatbázis-szerverhez kapcsolódó
feladatokra használják
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projektor, számítógép, internet 
	
	

6. Gyakorlati	feladat	–	a	html	programozás	alapjai	
	
- A	w3schools.com	online	felületének	bemutatása	
- A	felület	megnyitása	a	tanulói	gépeken	
- A	Try	It	Yourself	ablak	behívása	
- 	

	
	

- A	weboldal	tag-jei,	alapstruktúra,	a	html	file	elhelyezése	
- Hivatkozások	típusai,	linkek	fajtái	
- A	DOM	modell	
- A	css	elhelyezése	
- Attribútumok	megváltoztatása	
- A	JavaScript	beágyazása	és	működése		
- Script	elhelyezése	
- Dinamikus	weboldal,	kérdés-válasz	felépítése		
- Online	és	offline	közzététel	módjai,	lehetőségek	a	pedagógiai	gyakorlatban	

 
Módszerek, munkaformák, eszközök Szemléltetés, tanulói foglalkoztatás, 

egyéni munka, közös hibakeresések, 
számítógépek, internet, visszacsatolás 

 
 

7. Az	óra	összefoglalása		
- szakirodalom	bemutatása,		
- vélemények,	javaslatok,	hozzászólások	meghallgatása,		
- elbúcsúzás.	

 
Módszerek, munkaformák, eszközök Kérdezés, megbeszélés 
 
Felhasznált	irodalom:	

1. Gil	Press:	A	Very	Short	History	Ot	The	Internet	And	The	Web	(Forbes	
2015/01/02)	

2. Sulinet	–	tudásbázis:	http://tudasbazis.sulinet.hu/szakkepzes/informatika	
3. Námesztovszki	Zsolt:	Az	internet	fogalma,	kialakulása	és	fejlődési	irányvonalai	

http://blog.namesztovszkizsolt.hu/wp-contents/uploads/2009/10	
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4. Forgó	Sándor:	Médiaismeret	EKTF,	2011	
5. Dr.	Bakonyi	Péter:	Az	információs	társadalom	fogalma,	kialakulása,	Sztaki	

2011.Bp.	
6. Web	2.0	az	oktatásban	–	Infónia	Alapítvány,	2009	
7. Az	információs	társadalom	–	Az	elmélettől	a	politikai	gyakorlatig,	szerk.:	Pintér	

Róbert,	Gondolat	–	Új	Mandátum,	Bp.,	2007.	
8. Benedek	András:	Digitális	pedagógia	2.0	–	Typotex	Kiadó,	Bp.,	2012.	

	

	

Reflexió	
Utolsó	 anyagként	 ebbe	 a	 reflexióba	 egy	 egyetemen	 gyakorlatként	 megtartott	

foglalkozásomat	tettem.	Ennek	van	jelentősége.	

Eleve	 a	 fő	 pedagógiai	 területemhez	 szorosabban	 kötődik,	 ami	 az	

informatikatanári	működésemet	jelenti.	(8)	Az	egyetemi	tanulmányaim,	valamint	

az	 itteni	 gyakorlataim	 és	 a	 gimnáziumi	 tanítási	 gyakorlatom	 is	 megerősített	

abban	 a	 pedagógiai	 fölvetésemben,	 hogy	 az	 informatikatanítás	 jelentős	

átszervezésre	vagy	legalábbis	átgondolásra	szorul.	(3)		

Természetesen	az	infomratikatanári	képzésem	során	ez	jópárszor	felmerült,	(8)	

előadtam,	 de	 általában	 nem	 különösebben	 talált	 támogatásra.	 Ennek	 ellenére	

továbbra	 is	 fenntartom,	 hogy	 a	 digitális	 írástudás,	 mint	 az	 információs	

társadalom	 egyik	 igénye,	 egyfajta	 önálló	 digitális	 platformon	 való	 megjelenést	

kíván	 meg	 azoktól,	 akik	 a	 társadalom	 szellemi	 folyamataira	 meghatározó	

hatással	 kell,	 hogy	 legyenek.	 Ez	 az	 írástudás	 a	 tartalomelőállítás-megjelenítés	

digitális	 alapjaival,	 annak	 további	 lehetőségeivel	 megegyező.	 A	 sablonok	 és	

manipulatív	 médiafelületek	 nyilván	 nem	 lehetnek	 a	 digitális	 pedagógia	 hiteles	

felületei.	A	digitális	pedagógia	a	tartalomelőállítás	és	publikálás	lehetőségei	felé	

fordul,	 hiszen	 az	 IKT	 eszközkezelés	 már	 nem	 elég	 iskolai	 tudásanyag.	

Valószínűleg	 hamar	 el	 fogunk	 oda	 jutni,	 hogy	 a	 tanári	 weboldal	 követelmény	

legyen	általános	iskolákban	is.	Legalábbis	itteni	tapasztalataim	is	arra	mutatnak,	

hogy	a	prezentációs	világból	át	 fogunk	lépni	egy	olyanba,	ahol	a	weboldalunkat	

kell	bemutatnunk,	karbantartanunk	és	megújítanunk	–	folyamatosan.	(9)	
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ÖSSZEFOGLALÁS	

	
A	 tanárrá	 válásom	 állása	 a	 kompetenciák	 tükrében	 úgy	 érzem	 eredményes	

folyamatnak	 nevezhető.	 A	 pedagógiai	 munka	 legnemesebb	 és	 legalapvetőbb	

része,	amely	az	1-es	kompetenciában	van	megfogalmazva	számomra	azt	fejezi	ki,	

hogy	a	 feladat	minden	szempontból	személyre	szabott.	A	tanulók	nem	elemei	a	

folyamatnak,	 hanem	 céljai	 abban	 az	 értelemben,	 hogy	 elsősorban	 pszichológiai	

érzékkel	kell	megérteni	napi	és	életkori	sajátságaikból	eredő	lelkiállapotjaikat	és	

eszerint	 kell	 köréjük	 építeni	 a	 pedagógiai	 munkát.	 Ennek	 a	 munkának	 egyik	

eleme	 azoknak	 az	 értékeknek	 a	 közvetítése,	 amely	mélyen	meghatározzák	 egy	

kialakult	személyiség	társadalmi	felelősségvállalását.		

A	közösségi	lét	iránti	elkötelezettség,	sőt	annak	aktív	fejlesztése	a	következő	cél	a	

kettes	kompetenciában,	 erre	alapvetően	a	 családi	nevelés	alapján	 lehet	építeni.	

Annak	 a	 közösségnek	 a	 mintája	 lehet	 segítségére	 a	 tanulóknak	 életük	 során,	

elsőként	 talán	 az	 általános	 iskolában	 a	 baráti	 és	 kisközösségi	 kapcsolatok	

hálózatában.	Nyilvánvalóan	minél	támogatóbb,	védelmezőbb	egy	közösség,	annál	

eredményesebb	 lehet	a	pedagógiai	 folyamat,	amellyel	várjuk	az	 iskolába	kerülő	

gyerekeket.	 Ebben	 a	 folyamatépítésben	 úgy	 a	 tantervek,	 tanmenetek,	 mint	 a	

különleges	vagy	eltérő	folyamatokra,	személyiségekre	reagáló	különleges	tervek	

is	szükségesek.	Ilyen,	egyik	nagyon	fontos,	általam	is	vizsgált	terület	a	tehetség.	A	

tehetségről	 szóló	 szakirodalom	és	 a	 folyamatosan	 változó	 tudományos	nézetek	

nyomon	 követése	 a	 négyes	 kompetencia	 része.	 Az	 informatika	 világának	 és	 az	

információs	 társadalomról	 szóló	 tudományos	 dialógusnak	 is,	 ha	 nem	 is	 aktív	

részesévé,	de	figyelmes	olvasójává	váltam.	Ez	átvezet	abba	a	folyamatba	is,	amit	

az	 ötös	 kompetenciában	 fogalmaztak	 meg,	 hiszen	 a	 szaktanári	 értelmiségi	 lét	

egyik	 alappillére	 a	 szakmai	 és	 általános	műveltség	 folyamatos	és	 alkotó	 jellegű	

fejlesztése,	 ezek	 beépítése	 a	 tanítási	 folyamatba,	 amelynek	 szervezése	 és	

irányítása	jelenti	a	pedagógus	pálya	értelmét	és	azoknak	az	elméleti	tudásoknak	

a	 gyakorlati	 megvalósulását,	 amelyek	 a	 szakmai	 önfejlesztéssel	 válnak	 valóra.	

Valóban	ez	elkötelezettséget	kíván,	és	megújulási	szándékot,	lelkületet,	valamint	

folyamatos	részvételt	a	szakmai	kurzusokban	az	adott	 iskolában	vagy	különöző	

szintű	szakmai	munkaközösségekben.	Ez	olyan	újító	gondolatokhoz	 is	vezethet,	

minthogy	nem	lenne-e	értelme	néhány	tantárgy,	köztük	az	informatika	értékelési	
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rendszerét	három	fokozatúra	egyszerűsíteni:	 jól	megfelelt,	megfelelt,	nem	felelt	

meg.	 Ide	 lehetne	 még	 sorolni	 a	 készségtárgyakat,	 mint	 ének-zene,	 rajz	 és	

testnevelés.	Bár	vannak	ellenvélemények,	meg	lehetne	értetni,	hogy	ez	végképp	

nem	ezeknek	a	tantárgyaknak	a	leminősítését	jelentené,	hanem	egy	értelmesebb	

és	könnyebben	kezelhető	pedagógiai	rendszert	–	mindkét	oldalon.	
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