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Az intézmény bemutatása
Az intézmény alapadatai
Az intézmény neve:

Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar - Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola

Az intézmény székhelye, címe:
Budapest, 1173 Újlak utca 110.
honlap: www.ujlak.com

Az intézmény OM azonosító száma:
035114

Az intézmény típusa:
általános iskola

Az intézmény alaptevékenységei:

– Általános iskolai nevelés-oktatás: alsó és felső tagozat
– Német nemzetiségi általános iskolai nevelés-oktatás:
kétnyelvű - alsó és felső tagozat,
nyelvoktató - felső tagozat
– Különleges bánásmódot igénylő: integráltan nevelhető-oktatható sajátos nevelési igényű
mozgásszervi fogyatékos, érzékszervi fogyatékos (hallássérült), egyéb pszichés fejlődési zavarral
küzdő tanulók
– Kiemelten tehetséges tanulók iskolai nevelése-oktatása
Az intézmény évfolyamainak száma: 1-8
Különleges pedagógiai célok megvalósítása:
Magyar-angol két tanítási nyelvű általános iskolai nevelés-oktatás
Speciális jellemzők:
– Angol nyelv-oktatás többlet óraszám felhasználásával
(1-8 évfolyamon egy-egy osztályban)
– Magyar-angol két tanítási nyelvű oktatás (1-8 évfolyamon egy-egy osztályban)
– Kétnyelvű kisebbségi nyelvoktatás (1-4 évfolyamon két-két osztályban)
– Kétnyelvű kisebbségi nyelvoktatás (5-8 évfolyamon egy-egy osztályban)
– Nyelvoktató kisebbségi nyelvoktatás (5-8 évfolyamon egy-egy osztályban)
– Iskolaotthonos oktatás
– Egész napos iskolai nevelés-oktatás
– Általános iskolai napközi otthoni nevelés (1-6 évfolyamon)

Intézményi adatok

Budapest külső kerületében, a rákoskeresztúri lakótelep szélén helyezkedik el intézményünk, mely
nem sokkal több, mint 30 éve épült. A lakótelepen élők természetes helyi iskolája, amelyet magukénak éreznek, de számos távolabbról járó tanulónk is van, az angol nyelvi tagozat régóta vonzó a
szülők számára.
A szülők jól együttműködnek az iskolával, meghatározott keretek között és színtereken gyako1
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rolják jogaikat illetve kifejtik véleményüket. Megfelelő alkalmakkor (iskolai farsang) az iskolai
alapítvány támogatására is lehetőség van.

Aktuális létszámadatok (2019. november):

Tanulólétszám:
979
A tanulóközösség összetétele: 507 fiú, 472 lány, ebből alsó tagozatos összesen 508: 264 fiú, 244 lány
Összesen 43 osztályunk van, napközis csoport pedig 22 működik.
SNI-s tanulók szám: 32 fő.
Ők integrált képzésben részesülnek, utazó pedagógusok segítik munkájukat.
Pedagóguslétszám: 101
Ebből fejlesztő pedagógus: 4 fő
Megbízott gyermekvédelmi felelős: 1 fő, pedagógiai asszisztensek: 6 fő, valamint fél állásban iskolapszichológus és 1 védőnő segítik az iskolai munkát.

A nevelőtestület profilja:

98 fő pedagógus, ( 3 részmunkaidős) 12 fő férfi, 86 fő nő dolgozik iskolánkban. Egyetemi végzettségű:8 fő, főiskolát végzett:90 fő, angol nyelvszakos: 12 fő, természettudományos szakképzetségű: 7
fő, testnevelés szakos:5 fő, német szakos:13, magyar szakos:5 történelem szakos:8 földrajz szakos:5
biológia szakos:4 ének-zene szakos:2 informatika szakos:3 rajz szakos:1
Pedagógus I.összesen:64 fő
Pedagógus II összesen:26 fő
Mesterpedagógus:4 fő
Gyakornok:4 fő
Üres álláhely: 5
Oktatást segítő munkatársak száma:12 fő
10 munkaközösség működik iskolánkban, ezek 1-2. évfolyam, 3-4. évfolyam, Mérés-értékelés,
Német, Angol, Humán, Reál, TÉRD, Pedagógiai, Term. tudományos

Iskolánk informatikai felszerelése

Az iskolai informatikai struktúrában az áttörés 2004-ben történt, amelynek előzménye volt, hogy
sikerült egy 15 munkaállomásos informatika termet kiépítenünk, az eredeti gépeket áttelepítettük és még egy informatika termet kiaakítottunk. Ekkor jelent meg a Windows XP és ez egy jó
alkalom volt arra, hogy korszerüsítsük az oktatási szoftvereinket is, ebben a bizonyos 28-as informatika teremben. Itt már használták a tanulók az Office XP programcsomagot is. Gyakorlatilag a
Windows XP hozta el azt, hogy egyesült a vállalati és az otthoni felhasználásra szánt Windows.
Ma is ez a két terem áll rendelkezésre. Ebben az időben még mindig 64 Kbps-os internetelérési
sávszélességre volt csak lehetőség, az ISDN egészen 2004-ig megmaradt, 2004-ben a Telekom a
Sulinet 2 program keretében ADSL alapú elérést telepített az iskolába, mely kezdetben 384 Kbps
letöltési sebességet biztosított, a feltöltés 192 volt, amely folyamatosan emelkedett és nagyjából
3-4 év alatt eljutottunk a 4 Mbps / 1 Mbps letöltés / feltöltés arányig, még mindig az ADSL-en,
sajnos elég sokáig ezen a színvonalon megrekedt a fejlődés, és ez óriási problémát okozott az intézményeknek, köztük nekünk is, mert nem tudtunk lépést tartani az egyre fokozódó igényekkel,
és egészen 2014-ig kellett várni, hogy egy újabb ugrással a Nemzeti Információs Infrastruktúra
Fejlesztési Zrt jóvoltából kábeles technológia kiépítésével, akkor 120 Mbps / 10 Mbps sebességet
tudtunk elérni.
A gépparkot egyébként mindig a lehetőségeinkhez képest folyamatosan próbáltuk megújítani,
és ez mindig egy ütemben történt termenként. Arra mindig törekedtünk, hogy egy termen belül a
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géppark az homogén legyen, azonos feltételeket akartunk kínálni minden egyes diáknak, valamint
ezzel együtt azonos verziójú szoftverek működtetésére ad lehetőséget, nem mellesleg üzemeltetési
szempontból is, mivel teljesen azonos kiépítésű gépek vannak hardveresen, akkor egy darab image
elkészítésével az összes többi gép klónozhatóvá válik.
Tavaly óta informatika szakkört indítottam a digitális zene témakörében, melyhez a tankerülettől
kaptunk kiegészítő eszközöket. (15 db MIDI kontrollert és jó minőségű fejhallgatót) A tanulók
változó intenzitással, de nagy lelkesedéssel járnak.

Együttműködés a kerületi intézményekkel, szervezetekkel

Évek óta iskolánkban szervezzük a Kerületi Informatika Alkalmazói Tanulmányi versenyt. Termeink és gépeink alkalmasak a verseny lebonyolításához. Két éve a Fővárosi Informatika Alkalmazói
verseny egy kategóriája is a mi iskolánkban kapott helyet.
Kerületünkben nincs megbízott informatika munkaközösség vezető. A kerület munkaközösség vezetői feladatait az igazgatóhelyettestől kolléganőm vette át. Így ő képviseli kerületünket a Fővárosi
Informatika Munkaközösségben is.
Iskolánk kezdetektől fogva az irányításommal részt vesz a Digitális Témahéten, melyről rendszeresen tudósít a helyi televízió, a Rákosmente TV.
Az iskola honlapján a fotógalériában nyomon követhetőek az iskolai rendezvények - http://ujlak.
com/. A honlapot az iskola rendszergazdája folyamatosan frissíti. A szülők könnyen tájékozódhatnak minden fontos eseményről.

SzMSz és Házirend

Az SzMSz és a Házirend elemzése előtt átgondoltam a azokat a szervezeti funkciókat, amelyeket a
szakirodalom, mint szervezettől elvár, leír (1):
- individualizációs funkció
A tanulók személyiségfejlődéséhez minden pedagógus és az osztályközösségek is hozzájárulnak.
Nyílván arról nem lehet pontos és átfogó információ, hogy ezek a folyamatok hogyan zajlanak
a hétköznapokban, mégis azt el lehet mondani, hogy általánosságban jó pedagógiai szemlélet és
támogató légkör jellemzi az iskolát.
- szocializációs funkció
A dinamikusan változó közösségi szellemben kitapintható a közvetlen társadalmi környezet
lenyomata, érzékelhető azoknak az értékeknek a megjelenése, amelyek mozgatják a „rejtett
tanterv“ irányait. Az iskola a tantestület szellemi építkezése folytán is megfelelő menetrendet
nyújt a tanévban az iskolai rituálékban a megfelelő értéktartalmak kidomborítására. (2) Persze
időnként megjelennek az értékrendet támadó tendenciák, deviáns törekvések, mint pl. nemrég
egyik osztályban a dohányzás, azonban ezeket előre meghatározott protokoll szerint kezeli az
iskola vezetése, úgy tűnik, általában sikerrel.
- kvalifikációs funkció
A pályaválasztási időszakon és a továbbtanulással kapcsolatos felkészüléseken kívül a rendszeres és szervezett képességmérések elég jó támpontot adnak úgy a tanulóknak, mint a környezetüknek az adott tanuló helyzetéről és fejlesztési irányairól a tanulási folyamatban.
- szelekciós funkció
Ez egy olyan részben rejtett funkció, hogy elég nehéz pontosan még meghatározni is a folyamatokat, azt hiszem, az a legfontosabb feladatunk pedagógusként, hogy a hátrányos helyzetek
káros következményeit minimalizáljuk, és a tehetségeknek megadjuk a szükséges iskolai támogatást, úgy tapasztaltam ebben minden pedagógus nagy felelősséggel részt vesz.
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Az SzMSz felépítése

Az elfogadott, módosított SzMSz nyilvános, az iskola hivatalos honlapján is megtekinthető, de tanulmányozás céljából a belső iskolai szerveren is megtalálható. A leírás az adatokkal és a törvényi
háttére való 6 hivatkozással indul, úgymint
A Nemzeti köznevelésről szóló 2011. Évi CXC. Törvény 25. § (1) bekezdése
A 229/2012. (VIII. 28.) Kormány rendelet
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet
A 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 2. sz. melléklete
A 16/2013. (II. 28.) EMMI rendelet
A 370/2011. (XII. 31.) Kormány rendelet
A következő részben, még mindig a szabályozásnál meghatározza a fenntartót, Klebersberg Intézményfenntartó Központ, és megadja a szakfeladatok számát és leírását, később a már emlegetett
helyszínt, az iskolaépületet és annak működtetését írja le, mint nyitva tartás, hivatalos helyiségek,
délutáni nyitva tartás, ügyeleti rend, tanítási idő, látogatók, portaszolgálat, dohányzás tiltása stb.
Tapasztalataim szerint az SzMSz-ben meghatározott épülethasználati szabályok jól vannak
megfogalmazva és tartják is magukat hozzá az épületet használó diákok, pedagógusok, szülők, és a
tornatermet bérlő külső szereplők is.
Ezek után jön az iskola irányításának a rendszere. A felelős vezető a jogszabályok által meghatározott módon kinevezett igazgató. A vezetői munkáját alsóbb szintű vezetői funkciók támogatják,
úgymint tagozati igazgatóhelyettesek, valamint „kibővített vezetőségként“ a szakmai munkaközösségek vezetői, és a diákönkormányzat vezetője, a közalkalmazotti tanács elnöke, valamint a reprezentatív szakszervezetek vezetői – ha éppen van.
A vezetői szint alatt dolgozók munkaköri leírásának tartalmi előírásait is leírja az SzMSz, majd
az iskola „közösségeire“ tér rá: Iskolaszék, munkaközösségek, alkalmi nevelői munkacsoportok,
tanulói közösségek, diákönkormányzat, és ezek szerepére és működésükre vonatkozó szabályozást
vagy irányelveket fogalmaz meg.
Végül az belső ellenőrzésre és a külső kapcsolatokra tér rá, valamint a fegyelmi eljárás részletes
szabályait írja le és a záró rendelkezések az SzMSz elfogadásáról és jóváhagyásáról szólnak.
Úgy tapasztalom, az SzMSz jól betölti küldetését, e mamut iskola szabályozható működési elemeit
szabályozza, a vezetőség gyakran hivatkozik rá, így „élővé“ is teszi.

A Házirend

A hivatalos néven Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola házirendjét is 2013-ban módosították utoljára, ez az érvényben lévő házirend. A
házirend megalkotásáról és az azzal kapcsolatos rendelkezésekről a dokumentum elején található
hivatkozás számol be:
A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatóról
szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet.
Elkészítéséért az intézményvezető felelős.
A diákok szempontjából fontos jogokat és kötelességeket fogalmaz meg, talán mint a fő elem,
hiszen konfliktusok is a házirenddel kapcsolatban mindig vagy szinte mindig a diákok részéről
merülnek föl. A különös jogoknál ritkán előforduló pontok vannak, amik a dokumentumban jól
mutatnak ugyan, de én még a 15 éves itteni tanári működésem során nem találkoztam olyannal,
hogy valaki mondjuk „vallási, világnézeti vagy más meggyőződésének korlátozása esetén“ eljárást
indított volna. Nem is életszerű.
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Ugyanígy a kötelességek között érdekes megfogalmazás, hogy: „A kirívó küllemet kerülni kell.
Az ünnepélyeken fehér felső és sötét szoknya illetve nadrág szükséges.“ Ezzel együtt értelmezhető
és érthető – mindenekelőtt az osztályfőnökök értelmezésére és interpretációira alapozva a diákok
viselkedéi normáinak ez az összefoglalása, elvileg minden tanév első napján ezzel ismerkednek a
tanulók. Maga az iskola szellemisége ebben a tekintetben is érzésem szerint korszerű, a merev szabályok vagy előírások inkább a felsőbb előírásokra figyelemmel, mint a napi működéssel vannak
értelmezhető kapcsolatban.

Felhasznált irodalom:

1. Baracsi Ágnes – Hagymási Katalin – Márton Sára: Nevelési gyakorlat változó iskolai színtereken, Bessenyei György Pedagógusképző Központ, URL: http://www.nyf.hu/bgytk/sites/www.nf.hu.
bgytk/files/docs/05a_az_iskola_mint_szervezet.pdf
2. Szabó László Tamás: A rejtett tanterv, Magvető Kiadó, Bp., 1988
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Szakmai életút
Szakmai önéletrajz adatokban
Név:			Dombi Tibor
Elérhetőségek:		
+36-20-310-1936
			dombitibor@icloud.com
Végzettség:		

Főiskola

Szakképzettség:
Budapesti Tanítóképző Főiskola
			
szakirány: tanító, vizuális nevelés
			Kaposvári Egyetem
			szakirány: informatika műveltségterület
Befejezett tanulmány: Pannon Egyetem
			
pedagógiatanár – informatikatanár MA (2019)
Nyelvismeret:		

angol

Munkahelyek, feladatkörök:
			
Zrínyi Miklós Általános Iskola, Budapest
			rajztanár
			
Újlak Utcai Általános Iskola, Budapest
			napközis tanár, tanító
			
Timp Kft., Lavik Bt., Budapest
			nyomdai előkészítő, szerkesztő
Jelenleg:
			
			

Újlak Utcai Általános Iskola, Budapest
informatikatanár (2012. szeptember -)

Szakmai önéletrajz - fejlődés pedagógiai szemléletben, egyes állomások
Az első dokumentum, amit a Pannon Egyetem Modern Filológiai és Társadalomtudományi Kar
informatikatanár - 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 E-HÓD versenyeken, és ebben a tanévben az először az EMMI és a IVSZ által meghirdetett
Digitális Témahéten, amelynek szervezését és lebonyolítását is magamra vállaltam.
- A Digitális Témahét Projektet magam szerveztem meg és a projekt pedagógia módszereinek
alkalmazásával (Hortobágyi Katalin szakirodalmi munkásságát felhasználva) több kollégát
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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 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 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.
A szűkebb szakmai területem, az informatika-oktatás tekintetében óriásit fejlődtem az egyetemi
képzés hatására, az informatika jelentőségét, egyre növekvő hatását egész életünkre és jövő társadalmunkra kifejtetttem a szakdolgozatomban, és a mindennapi munka során is igyekszem ezeket
a szempontokat figyelembe véve folytatni pedagógiai munkámat. Úgy gondolom, hogy a technológiai fejlődés társadalomra ható folyamatait kell a szakmai fejlődéssel párhuzamba állítanom, a
hagyományos társadalmi értékek nevelési célú felmutatásával.
Pedagógussá válásom két alapvető tényezőnek köszönhetem, egyik, hogy sajátos családi háttérből
adódóan 10-12 éves koromtól kezdve rendszeresen rám volt bízva két kis öcsém, a másik az általános iskolában kapott pedagógusi minta, amely egy ének-magyar szakos és egy történelem szakos
tanári példából vezethető le, és alapvetően a szakmai és emberi minőség szempontjai szerint vált
mintává.
A tanítóképzős évek alatt kerültem a pedagógia tudományos hátterével kapcsolatba, innen gondolom tudatos építkezésnek, amit pedagógusként felépítettem magamban úgy a kognitív ismeretekben megmutatkozó háttér, mint a módszertani kultúra területén. Az akkor még elég egyoldalú
szocialista nevelés örve alatt tanáraink már teljes lendülettel próbálták átadni nekünk a modern
pszichológia és pedagógia irányzatainak elérhető gondolatait, melyek a vezető reformirányzatok
révén, bár korlátozottan de már elérhetőek voltak.
A diploma megszerzése után már a méyvízbe kerültem, amennyiben felső tagozaton vizuális nevelést kellett tanítanom, miközben párhuzamosan végeztem a rajztanári képzést Egerben. Hamar
elkedvetlenített az a kiszogáltatottság és a szakmai támogatás teljes hiánya, amely akkoriban körülvett. Az ottani és akkori iskolavezetés és tantestület nem nagyon bátorította vagy segítette a fiatal
pályakezdőket, sőt egyfajta kárörömmel nyugtázta a nehézségek tapasztalatok hiányában „vergődő” pedagógusokat, ráadásul az akkori társadalmi változások eléggé megváltoztatták az iskola és
2
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általában a tanár tekintélyét a közvetlen lakókörnyezetben is. Most furcsa ezeket leírni, de utólag
látom, mennyire méltatlan helyzetek kialakulásához vezettek a fent leírt körülmények, ugyanakkor ez a tapasztalat arra is vezet, hogy én mindig megpróbálok segítőkészen és kezdeményezően
fellépni a kezdő kollégák megsegítésében, módszertani vagy tantárgyi nehézségeik korrigálásában,
anélkül, hogy azt érezhetnék, hogy valaki lenézi vagy lekezeli őket emiatt.
Az informatikatanítás két szintjéről szereztem képesítést, a Kaposvári Egyetemen az informatika
műveltségterületi kiegészítő képzés után, igazgatóm támogatásával kezdtem meg az informatikatanár - pedagógiatanár MA képzést előbb Egerben az Eszterházy Károly Főiskolán, amit később
Veszprémben a Pannon Egyetemen fejeztem be (a nyelvvizsga megszerzése választ még el a diplomától). Úgy érzem, ezek a folyamatok nagyrészt lefedték a mai igényeknek megfelelő tanári
képzést, illetve megfelelő alapot is adtak ahhoz, hogy egyéni módon értelmezzem a tantárgyhoz
kapcsolódó új követelményeket.
Az iskolai oktatás-nevelés során az ún. reál munkaközösséghez csatlakoztam, ahol a többi tudományos indíttatású tantárgy mellett egy korábban végzett kolléganő is segíti szakmai fejlődésemet.
A kerületi és a fővárosi informatikai munkaközösség munkájába is rajta keresztül kapcsolódok.
Ezekben a fővárosi tanulmányi versenyek szervezése és lebonyolítása során találkozunk személyesen, itt osztjuk meg a tantárgypedagógiai kérdéseket, újdonságokat, információkat.
Az egyetemi tanulmányaimhoz kapcsolódó tanítási gyakorlatot a kerület egyik 8 osztályos gimnáziumában végezhettem el, ahol betekinthettem gyakorló módon is a középfokú oktatás 9-10.
osztályos hétköznapjaiba, illetve az érettségire készülő diákoknak tartott külön foglalkozásokba,
ezek egyrészt jó visszajelzést jelentettek arra vonatkozóan, hogy a felső tagozatot követően milyen
informatikatanulási környezet várja a tanítványaimat, másrészt az előrehozott informatika érettségi tekintetében már konkrét felkészülési paneleket is ki tudtam alakítani ahhoz, hogy azoknak a
tanulóknak, akik ilyen elhatározásra jutnak, legyenek már az általános iskolából kilépve megfelelő
alapjaik.
Külön fontos volt nekem egész pedagógiai pályafutásom során, hogy figyeljek a szakszerű fogalom
használat mellett a befogadóra is, magyarul, hogy a verbális tudásátadás során megfelelő visszajelzések biztosítsák számomra, hogy a tanulók mindegyike érti miről van szó. Erre visszakérdezéssel,
egymás ellenőrzésével, magyarázatok ismétlésével, fogalmak többféle meghatározásával jutok el.
Feladatom kettős: figyelni, kinek okoz gondot az ismeretek beépítése és megkeresni azokat a tanulókat, akik könnyebben veszik át az információt, és bevonni őket a tudás megosztásába.
A környezetvédelemmel kapcsolatos lelkiismereti kérdések korán foglalkoztattak, a rendszerváltás
körüli években már cikkem is jelent meg a témában egy ökológiai folyóiratban. Az informatika
oktatás tartalmi részeit leggyakrabban környezetvédelmi témákkal töltöm fel, ahogy az általam
szervezett alább leírt témahetek két évben is környezetvédelmi kérdéseket dolgoztak fel.
2016-ban az EMMI és az IVSZ felhívására elmentem az első Digitális Témahét szervezését előkészítő konferenciára, amely azóta is meghatározza a munkámat és az informatika tanításról alkotott
véleményemet is.
Azóta minden tanévben részt veszünk egy projekttel az eseményen, melynek koordinálását én
vállaltam. Minden témahetünkről az iskolai weboldalon beszámoltunk, időnként a helyi televízió
is készített riportot az iskolában a digitális témahétről. Úgy gondolom ez a kezdeményezés úgy pedagógiailag, mint tantárgypedagógiailag útmutató jelentőségű az informatikatanítás jövője szempontjából (is). http://dplatform.hu/ujlak/ujlakdth/
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Mint pedagógia szakos tanárnak, különösen fontos a huszonegyedik század iskolájának elképzelése. Úgy gondolom, az (állami) iskola funkcióinak számbavételénél különösen fontos figyelembevennünk a szocializációs funkciót, ha a huszadik század a gyermek évszázada volt, talán nem nagy
tévedés a huszonegyedik századot a közösségek századának nevezni ebből a szempontból is, ami
ebben a vonatkozásban azzal jár, hogy a páros és többes együttműködés, a kooperatív technikák, a
közeli és távolabbi közösség iránti felelősségvállalás lehet a fő pedagógiai cél.
A társadalmi struktúrák, mint mindig, nehezen változnak, így nem lehet arról beszélni, hogy a
nagy osztálylétszámok, a megkövülni látszó tantárgy-tanóra rendszer, a kvalifikációs funkció,
vagyis a mindig csak a következő rendszerlépcsőre (iskolarendszeri fokozat) koncentráló szemlélet
segítené ezeknek a modern céloknak a megvalósulását. Ugyanakkor a projektek, témahetek, tantárgyakon belüli új együttműködési formák, az ön- és egymás fejlesztésének az összekapcsolása,
mind hozzájárulnak a struktúrák modernizálásában, és végsősoron, az informatikatanítás szűkebb
célját is közelebb hozzák, az információs társadalomba való beilleszkedés megkönnyítését.
Dombi Tibor, 2019. november 9.
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Csoportprofil
6.a osztály 2-es csoport - informatika, heti 1 óra
Az osztály

8 évfolyamos általános iskola 6.a kéttanítási nyelvi angol tagozatos osztálya,ami azt jelenti, hogy az
angol nyelvi képességek alapján van két csoportra osztva az osztály, ez a csoportbontás érvényes a
többi tantárgyra is, így az informatikára is.
Az intézmény egy nagy lakótelepés egy családi házas övezet határán fekszik, mindkét környezetből
jönnek tanulók az iskolába.
Az osztály összetételét nagyban befolyásolta, hogy az évek során a helyi és a szomszédos kerületek
8 és 6 évfolyamos gimnáziumai sok tehetséges és jó képességű gyereket elvittek.
A jelenlegi osztályfőnök tavaly óta az egyik csoport angol tanára. A gyerekeket a személyiségéből
adódóan határozott és energikus kézzel irányítja, ami jó hatással van az együttműködési készségeikre is.

A csoport

A csoport létszáma 12 fő. 5 fiú, 7 lány tanuló. A csoport jó képességű nagy motivációs készlettel
rendelkezik, a közösségi szellem is erős, ami úgy az együttműködésben, mint egymás és a felnőttek
iránti tiszteletben is megnyilvánul. A csoportnormák az életkornak és az iskolai szabályrendszernek megfelelőek.
A korábbi évekkel szemben náluk is érvényesül az a tendencia, hogy egyre távolabb kerülnek a
hagyományos, asztali számítógéptől és egyre inkább a tabletek, okostelefonok veszik át az informatikai eszközök szerepét a hétköznapokban.
Év elején készítettem egy felmérést az informatikai eszközhasználatról és az iskolai tevékenységek
jellemzőiről. Ezekből néhány érdekesebb adat:
Kérdés
Használok otthon rendszeresen számítógépet
Sokszor keresek a google-on vagy más internetes keresőn
Használom a google dokumentum szolgáltatást
Használom a wikipédiát
Van saját okostelefonom
Telepítek időnként alkalmazásokat a telefonomra
Használom valamelyik felhő adattárolást
Rendszerezem a file-jaimat - csoportosítás, tárolás, törlés
Használom a jegyzet alkalmazást
Használom a naptár alkalmazást
Az engem érdeklő témákról rendszeresen olvasok az interneten
Használója vagyok valamely közösségi médiának (Facebook)

Arányok: igen %-ban
- 58 75
33
58
- 100 83
50
50
67
67
67
25

Ebből kiviláglik, hogy felük-kétharmaduk rendszeres mobileszköz használó, a tudatosság, és a
digitális társadalomhoz való illeszkedésük megkezdődött.
Mindenesetre az is fontos elem, hogy kifejezetten a számítógéphasználat visszaszorulóban van, és
azáltal, hogy az iskolában és az otthonok túlnyomó többségében is az okostelefonhasználatot segí1
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tő wifi hálózat áll rendelkezésre, a személyi asszisztens szintű okostelefonok nagyrészt fölöslegessé
teszik a számítógéphez való hozzáférést.
A csoport jó közösségként működik, és annak ellenére, hogy nagy eltérések vannak a képességekben, az együttműködési és egymást segítési szellemiség meghatározó a hétköznapok során.
A kognitív képességek felmérésére egy jó lehetőség volt az ELTE által szervezett E-hód online
informatikai verseny, mely a gyerekek szövegértési, és logikai képességeit vizsgálta, meglehetősen
összetett feladatokkal, a maximum 160 pont volt:
Tan.
Elért

1.sz
102

2.sz
134

3.sz
122

4.sz
102

5.sz
101

6.sz
102

7.sz
146

8.sz
82

9.sz
134

10.sz
146

11.sz
146

12.sz
-

A nagyobb befolyással bíró személyiségeket felmérő vizsgálat népszerűségi eredménye a szabadon
választható padtárs szerint:
Tan.

1.sz

Vál.

2

2.sz
4

3.sz

4.sz

5.sz

6.sz

1

0

1

1

7.sz
4

8.sz

9.sz

10.sz 11.sz 12.sz

1

1

3

2

1

A kettes számú tanuló lány, és jó közösségépítő tulajdonságai vannak, míg a hetes egy kiemelkedő
intelligenciájú és jó közösségi emberként leírható fiú tanuló.
Ők kétségtelen meghatározói a csoport hangulatának, terhelhetőségének, motiváltságának és iskolai magatartásuknak is.
Azt is el kell mondani, hogy a 7. sz fiú azért elég gyakran okoz bosszúságot akaratosságával és
sajátos véleményével, de ez az együttműködésben úgy a tanáraival, mint az osztálytársaival sosem
okoz igazán gondot.

Szaktárgyi előzmények

Ez az évfolyam abba a korosztályba esett, akiknek alsó tagozatban nem volt szerencséjük informatikát tantárgy formában tanulniuk.
Ennek eredményeképpen nagy különbségek alakultak ki a gyerekek tudásában azok javára, akik az
otthoni környezetben rendszeres számítógéphasználókká váltak az alsó tagozaton.
Így míg valaki tökéletesen tisztában van a Windows operációs rendszer alapműveleteivel, néhányan a betűket keresik a billentyűzeten. Ez különösen igényli a differenciált foglalkoztatást és a
közös, főleg párban végezhető feladatokat, egymástól szívesen és gyorsan tanulnak. Ezzel együtt a
fejlődés elvárható, mert válogatott, jó kognitív képességű és motivált tanulókról van szó.

Szaktárgyi fejlesztések céljai

- az informatika területei iránti érdeklődés kibontakoztatása;
- ismeretek bővítése;
- algoritmikus gondolkodás fejlesztése;
- informatikai ismeretek alkalmazása;
- az információs társadalomhoz illeszthető speciális ismeretek fejlesztése;
- tehetséges tanulók egyéni fejlesztése;
- lemaradó tanulók szintre hozása;
- kreativitásra, pontosságra nevelés;
- internethasználat veszélyeinek megismertetése;
- okoseszközök tanulást segítő használata.
2
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A célokhoz rendelhető eszközök

- két informatika terem, mindenkinek tanulói számítógép;
- projektor, helyi hálózat, tanulói wifi hálózat;
- jogtiszta operációs rendszer és alkalmazáscsomag;
- informatika tankönyv helyett online tananyagok, e-tananyagok, tanári weboldal, tanulói füzet;
- szorgalmi feladatok továbbítása e-mailen, akiknek nincs erre otthon lehetőségük az iskolai tanulói gépeken megbeszélt külön időpontban az informatika teremben van rá lehetőségük.
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Tematikus terv
A pedagógus neve:
Dombi Tibor
A pedagógus szakja: Informatika
Az iskola neve:
Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar - Angol Két Tanítási
			Nyelvű Iskola
Műveltségi terület: Informatika
Tantárgy: 		 Informatika
A tematikai egység témája:

Informatikai eszközök használata (4 óra)

A tanulási-tanítási egység cél- és feladatrendszere:
„Mindennapi életünk során az intelligens informatikai rendszerek sokaságát használjuk. Az informatikai eszközök használata témakör a számítógép felépítését és a gép alapvető működését biztosító
hardverrészeket mutatja be, a tanulók megismerik az adattárolást, a digita-lizálást, az interaktivitást
segítő eszközöket és a legfontosabb hardverelemek működését.
Az információs társadalom lehetőségeivel csak azok a személyek tudnak megfelelő módon élni, akik
tudatosan alkalmazzák az informatikai eszközöket, ezért a fejlesztési feladatok meghatározása során
elsősorban az eszközök ismeretére, az eszközökkel megvalósítható lehetőségek feltérképezésére és az
alkotó felhasználásra kerül a hangsúly.”– részlet a helyi tanterv ide vonatkozó fejezetéből, mely a fő
nevelési és tantárgyi fejlesztési célokat meghatározza. Ugyanide vonatkozik tételesen is a digitális
kompetencia fejlesztése, melyet ugyancsak a HPP határoz meg:
„Digitális kompetencia: Ez a kulcskompetencia felöleli az információs társadalom technológiáinak
magabiztos és kritikus használatát, az információ megkeresését, összegyűjtését és feldolgozását, a
valós és a virtuális kapcsolatok megkülönbözetését.
Szükséges ismeretek, képességek, attitűdök
• eszközök megismerése, használata
• szövegszerkesztési ismeretek
• információkeresés és kezelés
• kritikai gondolkodás az innováció területén
• kreativitás
• munka világában való eligazodás
• élethosszig tartó tanulás”
Ez a koordinátarendszer határozza meg a tanítás kereteit, és mozgásterét. Leszűkítve a konkrét
tematikához rendelt elvárásaink:
Adott informatikai környezet tudatos használata.
Az informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatásával való ismerkedés.
A számítógéppel való interaktív kapcsolattartás megteremtése, hálózat, fontosabb perifériák
A tanulási-tanítási egység helye az éves fejlesztési folyamatban, előzményei:
A tanulók az informatikai eszközök használata során megismerik a számítógépet, annak
főbb egységeit, a perifériákat. Kezdetben tanári segítséggel, később önállóan használják a
legfontosabb eszközöket. Megismerik a fájl- és mappakezeléssel kapcsolatos műveleteket,
a vírusfogalmát. A számítógép kezelése során figyelembe veszik, hogy az adatok védelméről is gondoskodniuk kell. Részben az otthonról hozott ismertekre támaszkodunk, amit év
elején felmérünk.
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Tantárgyi kapcsolatok:
Magyar nyelv és irodalom, fizika, biológia-egészségtan, vizuális kultúra, testnevelés
Osztály: 		 6. osztály
Felhasznált források:
- http://ujlak.com/index.php/hu/dokumentumok/category/16-hpp
- http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-6-evfolyam/informatika
- http://informatika.gtportal.eu/
- http://www.lazarsuli.hu/legujabb/informatika/infotankonyv.pdf
- https://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPcont.php?op=cont&bid=MS-2145U#toc
Dátum: 2019. szeptember
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1. óra
A téma órákra
bontása

Adott informatikai környezet
tudatos használata
Ismerkedés az
informatika
fő alkalmazási
területeivel.
Az informatikai eszközök
kiválasztásának
szempontjai.

Didaktikai
feladatok

Ismétlés,
gyakorlás.

Fejlesztési
területek

Ismeret
anyag

Együttműkö- Információ
dő képesség, Adat, bit
páros munka. tárhely

Az ismeretek
kiegészítése. Információs
tájékozódási
Az elsaképesség.
játított
Problémaismeretek
megoldás.
alkalmazása
a feladatok
Tájékozódás
megoldása
az informásorán.
ciós társadalomban

Informatika
területei, tervezés, modellezés, alkalmazások,
programozás,
robotika, adatbázis kezelés

Mód
szerek,
munka
formák

Szem
léltetés,
eszközök

Megbeszélés.

Projektor

Csoport
munka.

Videók:
az informatika
felhasználási
területeiről

Frontális
munka.
Önálló
munka.

Házi
feladat

Megjegy
zések
Kapcso
lódási
pontok

Szorgalmi Újabb
példák
keresése informatikai
rendszerekre
- füzet.

Természetismeret:
számítógépes
modellek
alkalmazása;
mérések és
vezérlések
a számítógéppel.

2. óra
A téma órákra
bontása

Didaktikai Fejlesztési
feladatok területek

A számítógép
felépítése.

Szemléltetés

Az informatikai
eszközök egészségre gyakorolt
hatásának megismertetése.

Új ismeret:
számítóCsoportgép részei munka,
együttműködő
képesség.
egészségtani hatások Problémamegoldás.

Ergonómiai
szempontoknak
megfelelő munkakörnyezet.

Vitakészség fejlesztése.

Ismeret
anyag
számítógép,
periféria,
billentyűzet,
monitor,
egér, háttértár,
ergonómia

Módszerek,
munka
formák

Szemléltetés,
eszközök

Megbeszélés.

Projektor

Páros munka.
Frontális
munka.
Differenciálás.
Önálló
munka.

Mozgásgyakorlatok bemutatása.
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Tanári demonstráció

Házi
feladat

Megjegyzések
Kapcsolódási
pontok

Füzetbe:
otthoni
számítógép
konfiguráció leírása,
értelmezése

Testnevelés
és sport: az
irodai és a
számítógép
előtt végzett
munkához
gyakorlatok.

Dombi Tibor - Tanári portfólió, 2019 - Tematikus terv

3. óra
A téma órákra
bontása
Az operációs
rendszer alapműveleteinek
megismerése
Mappaműveletek:
Állománykezelés:
Állományok
típusai.
Mértékegységek
az informatikában

Didaktikai Fejlesztési
feladatok területek
Ismeretek
ellenőrzése.
Új ismeretek
elsajátítása,
alkalmazása.

Rendszerszintű
gondolkodás.

Ismeret
anyag
Operációs
rendszer,
hardver,
szoftver, file
és mappa,
Állománytípus,
állományművelet

Módszerek,
munka
formák

Szemléltetés,
eszközök

Megbeszélés.

Projektor

Motiválás
Frontális
munka.

Házi
feladat

Megjegyzések
Kapcsolódási
pontok

Füzet:
Operációs
rendszerek
története –
szorgalmi,
kiselőadás.

Matematika,
számrendszerek, idegen
nyelv, angol
kifejezések

Házi
feladat

Megjegyzések
Kapcsolódási
pontok

Differenciálás.

Digitális
mértékegységek

Önálló
munka.

4. óra
A téma órákra
bontása
Informatikai eszközök
kapcsolata és
használatuk

Didaktikai Fejlesztési
feladatok területek
Szemléltetés

Vitakészség fejlesztése.

Új ismeret:
hálózatok CsoportA számítógép és
munka,
a legszükségeAdatvéde- együttsebb perifériák lem
működő
rendeltetésszerű
képesség.
használata.
ProbléAz iskolai hálómamegzat használata.
oldás.
Iskolai wifi

Ismeret
anyag
Hálózatfajták,
hozzáférési
jog,
adatvédelem,
vírus, vírusvédelem

Módszerek,
munka
formák

Szemléltetés,
eszközök

Megbeszélés.

Projektor

Páros munka.
Frontális
munka.
Differenciálás.
Önálló
munka.

Hálózati be- és
kijelentkezés,
hozzáférési
jogok, adatvédelem, vírus

4

Internetes
keresés:
Milyen
vírusok
tűntek föl
mostanában?
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Reflexió a tematikus tervhez
A pedagógus neve:
Tantárgy:		
Osztály: 		
Témakör 		

Dombi Tibor
Informatika
6. évfolyam
Informatikai eszközök használata

A tematikus terv az éveleji ráhangolódást, az ismeretek felidézését és az újak megalapozását szolgálja. Alapozás abban az értelemben is, hogy az informatikai eszközhasználat általános ismereteivel és legfontosabb gyakorlati vonatkozásaival foglalkozik. Az információs társadalom ma már az
előzetes jóslatok ellenére nem a személyi számítógép köré épül, hanem egyre inkább a feladatra
specializált és személyi mobileszközök használatára. Ezért az informatikai alapfogalmak és gyakorlati alapozás részévé vált, hogy ne csak a szorosan vett tanulói számítógépekre illetve iskolai
hálózatra vonatkozó ismereteket, hanem az általános informatikai és hálózathasználati alapismereteket is elsajátítsák a tanulók.
Az informatikateremre vonatkozó szabályok ismertetése és tudatosítása után egy általános elméleti
közelítést terveztem azzal a céllal, hogy példák megismerésén keresztül legyen fogalmuk a tanulóknak az informatika fő felhasználási területeiről. Itt a hétköznapi életben megtapasztaltakon túl
távolabbi területek is szóba kerülnek, úgy a számítógépes tervezés, mint a tudományos modellezés,
mint a közelebbálló alkalmazások, programozás vagy az adatbáziskezelés. A területek bemutatására olyan videókat választottam, amelyek felkelthetik az érdeklődést, akár a pályaválasztásban is
szerepet játszhatnak.
A számítógépek technikai fejlesztése, fejlődési útjuknak a figyelembevétele némileg módosította
az eredeti számítógép felépítése témakörünket, ma már egyre kevésbé lehet és kell külön alkatrészekre fókuszálnunk, mint az egységes működést biztosító rendszerekre, illetve azokra a konfigurációs adatokra, amelyek meghatározzák egy PC teljesítményét, ezzel párhuzamosan alkalmasságát
különböző célokra. A túlzott számítógéphasználat okozta egészségügyi, mozgásszervi kockázatok
mellett ugyanúgy ki kell térni a mobileszköz használat ugyanilyen irányú egyoldalú terhelés okozta problémáira is, bemutatva ellensúlyozó testgyakorlatokat.
A számítógéphasználat elengedhetetlen része az iskolai munkának informatika órán, ezért a
file-kezelés, -mentés műveleteit, alapvető hálózati, elsősorban gyakorlati ismereteit a tanév kezdetén annyira be kell gyakorolni, hogy a következőkben ez ne okozzon gondot. A szokásos Windows
filekezelő platformon túl a tanulók infomratikai szemléletének szélesítésére egy korábban igen
elterjedt programot is bemutatok, a Total Commander, mint egérhasználat nélküli file-kezelő egy
más nézőpontba helyezi ezt a mindennapi feladatot.
Nagy kérdés, hogy az informatikatanítás hogyan követheti és mennyiben kell követnie a mindennapi életünkbe is egyre gyorsabban beszivárgó technológiai fejlesztéseket vagy azok fő irányait,
hogy miközben megőrzi integritását, ne váljon nevetségessé elavultságával.
Ezt a feladatot az informatikai ismeretek megalapozásával, az eszközhasználati ismeretek éveleji
átismétlésével alapozzuk meg, itt nagy teret engedve a tanulók korszerű ismereteinek, adott esetben azok rendszerbe helyezésével vagy ha lehetséges, azok bemutatásával.
Külön feladat annak felmérése és kezelése, hogy egyre nagyobb eltérések lehetnek akár tanulói csoportokon belül is a korszerű, főleg csúcstechnológiát használó eszközökhöz való hozzáférés tekintetében. Ez természetesen adott esetben szakkör vagy plusz géptermi idő rendelkezésre bocsátását
jelenti.
1
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Óraterv 1.
A pedagógus neve:
Dombi Tibor
A pedagógus szakja: Informatika
Az iskola neve:
Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar - Angol Két Tanítási
			Nyelvű Iskola
Műveltségi terület:
Informatika
Tantárgy: 		
Informatika
Osztály: 		
6.
Az óra témája: 		
Informatikai eszközök
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek
(fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:
Új ismeretek:
Az informatika területei, az informatika terem rendje
Képességek:
- legyenek képesek önálló ismeretszerzésre korszerű oktatási eszközök használatával
- ismerjék meg az informatika felhasználási területeit napjainkban
- tudják a feladat megoldásához szükséges alkalmazói környezetet biztonsággal használni
- az elsajátított ismereteket tudják alkalomszerűen felidézni
- legyenek képesek csoportban megoldani a feladatot
Elsajátítandó fogalmak:
munkaállomás, infotmatikai mértékegységek, informatika területei
Az óra didaktikai feladatai:
- ismereteik felidézése, ismétlése
- új tananyag feldolgozása
- az ismeretek alkalmazása, csoportosítás, osztályozás
- összefoglalás
- házi feladat kijelölése
- a csoportok órai munkájának értékelése
Tantárgyi kapcsolatok:
			
Magyar nyelv és irodalom, fizika, biológia-egészségtan, vizuális kultúra
Felhasznált források:

- http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-6-evfolyam/informatika
- http://www.lazarsuli.hu/legujabb/informatika/infotankonyv.pdf
- https://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPcont.php?op=cont&bid=MS-2145U#toc
•

Az órán MS Office Word 2016 szövegszerkesztőt és a Google Chrome böngészőt használjuk.
Dátum: 2019. szeptember
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Idő

Nevelési-oktatási stratégia

Az óra menete

Módszerek

Tanulói
munkaformák

Eszközök

5’

I. Szervezési és adminisztrációs feladatok megbeszélés frontális
sz.gép
A számítógép terem rendje, bejelentkezés a 		
egyéni munka
hálózatba, mi mindenre használunk
számítógépet?
Füzet: 1. óra, Informatika terem rendje		
egyéni munka

5’

II. Előzetes ismeretek felelevenítése
Az információ alapegysége, bit,
többszörösei, korunk adatéhsége

Megjegyzések

tanári
frontális
sz.gép
magyarázat			
szemléltetés		
projektor

III. Célkitűzés: az informatika területei				
1. Csoportalakítás		
csoport
sz.gép
2. Egy fő Word-ben egy új file-t nyit		
munka
mobiltel.
Megbeszélés alapján az informatika				
felhasználási területeit csoportokba szedik				
- példák gyűjtése
Tanári segítséggel a fő területek:
megbeszélés			
tervezés, modellezés, robotika, adatbázisok, vita			
programozás, alkalmazások
					
Füzet: Informatika fő területei, példák
demonstráció			
Tervezés - mérnöki tervezés
modellezés - folyamatmodellek
robotika - autóipar
adatbázisok - könyvtárak
programozás - webprogramozás
alkalmazások - kép- és hangszerkesztők
20’

12’

IV. Videók megnézése a példák szerint
megbeszélés frontális
- tervezés - mérnöki program bem.
szemléltetés
- modellezés -áramlás
- robotika - ipari robotok
- adatbázisok - könyvtári informatika			
- programozás - webprogramozás
- alkalmazások - Photoshop effekt

projektor

12’

V. Összefoglalás, értékelés
megbeszélés frontális
Ellenőrző kérdés prezentáció alapján
szemléltetés
- Melyik hova tartozik?
e-napló, digitális fotós utómunka, mobilprogram írás, robotporszívó, építészeti
szoftver - Mi maradt ki?			
Házi feladat: szorgalmi, újabb példák
gyűjtése a füzetbe		
Értékelés: csoportok feldatmegoldásai,
aktivitásuk - egymás értékelése
értékelés

projektor
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Internetes
keresés

Youtube
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Mellékletek
I. Az informatika terem rendje

II. A világ adatéhségének növekedése exabyte-ban

kereslet

kínálat

III. Példavideók - YouTube hivatkozások
AutoCad - https://www.youtube.com/watch?v=Uf2-bP4S_XE
Áramlás modellezése - https://www.youtube.com/watch?v=6ywQqvxGfug
Ipari robotok az autógyártásban - https://www.youtube.com/watch?v=NtQjQkDli-g
Törött üveg effekt - https://www.youtube.com/watch?v=NtQjQkDli-g

IV. Prezentáció - Melyik hova tartozik?
Mérnöki tervezés

Robotika
Modellezés
Alkalmazások
Adatbáziksok
Programozás
3
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Reflexió 1.
A pedagógus neve:
Tantárgy:		
Osztály: 		
Témakör 		
Az óra témája: 		

Dombi Tibor
Informatika
6. évfolyam
Informatikai eszközök használata
Az informatika terem rendje, az informatika főbb területei

1. A tematikus terv szerinti első tanóra a tanév első informatika órája is, így kézenfekvő, hogy a
köszöntés és jelentés után az informatika terem rendjével foglalkozunk, amibe ma már újra beletartoznak a számítógépkezelés legalapvetőbb ismeretei, úgymint bekacsolás, kikapcsolás, internetelérés, vagy szövegbevitel, egér- és billentyűzethasználat.
Általánosságban az informatikai korábbi ismeretek felidézése, vagy pótlása szükséges. A tanulók
eltérő családi és gazdasági háttérrel rendelkeznek, ezeket a különbségeket is figyelembe kell venni, plusz manapság az informatikai eszközök személyes használata egyre inkább a mobileszközök
irányába tolódik el.
2. A teremrend ismertetése és a füzetbe való lemásolása a balesetelhárításban éppúgy szerepet
játszik, mint az órák szerevezésében.
Az informatikai rendszerek csoportosításának pedagógiai célja, hogy a tanulók megértsék az
információs társadalom kiépülésének főbb csomópontjait, egy távolról a konkrét területekig
végigvitt gondolati művelet vezet a tanári segítséggel meghatározott fogalmakig, majd az azokhoz
köthető példákig.
Mivel minél szélesebb információs bázist szeretnénk felhasználni, a csoportmunka tűnik jó megoldásnak, ahol a közös gondolkodást egy leírt lista zárja le, itt természetesen kiválasztunk egy-egy
olyan tanulót, akinek a szövegbevitellel kapcsolatban vannak tapasztalatai és/vagy lelkes a számítógéphasználat tekintetében.
A csoportmunka elején a kategóriák kialakulására, később a példák gyűjtésére fektetjük a hangsúlyt, lehetőséget adva a mobiltelefon használatra is, hogy akik már tudnak vagy szoktak azzal
internetes keresést végezni, bemutathassák annak minkéntjét; illetve lássák, hogy az informatika
óra alkalmas ezen eszközök tanulás célú felhasználására is.
3. Az informatika terem rendje résznél biztosnak kell lennünk abban, hogy minden tanulóban
rögzültek azok a biztonsági szabályok, amelyeket le is írunk, ezt többszöri felolvastatással, vagy
visszakérdezéssel érjük el.
Az informatika területei órarésznél arra kell figyelni, hogy a csoportmunkában mindenki kellően ki vegye a részét, a hangoskodásra hajlamos vagy fegyelmi problémákkal küzdő tanulóknak
kiemelt feladatot kell kapniuk, vagy szövegbeíróként, vagy felolvasóként kaphatnak szerepet.
Remélhető, hogy akár oda is vezet az óra későbbiekben, hogy valamely tanulók a pályaválasztáshoz kapnak inspirációt a bemutatott informatikai felhasználási területek nyomán.

1
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Óraterv 2.
A pedagógus neve:
Dombi Tibor
A pedagógus szakja: Informatika
Az iskola neve:
Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar - Angol Két Tanítási
			Nyelvű Iskola
Műveltségi terület:
Informatika
Tantárgy: 		
Informatika
Osztály: 		
6.
Az óra témája: 		
A számítógép részei, informatikai eszközök egészségre gyakorolt hatása
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek
(fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:
Új ismeretek:
A számítógép felépítése, eszközhasználat egészségre gyakorolt hatása
Képességek:
- legyenek képesek önálló ismeretszerzésre korszerű oktatási eszközök használatával
- ismerjék meg a számítógép működéséhez szükséges fő alkatrészeket és feladatukat
- ismerjék föl a számítógép-működés alapelemeit más eszközökben is
- az elsajátított ismereteket tudják felidézni
- legyenek képesek páros munkában megoldani a feladatot
Elsajátítandó fogalmak:
hardver, szoftver, alaplap, processzor, memória, bővítőkártyák, perifériák,
ergonómia
Az óra didaktikai feladatai:
- ismereteik felidézése, ismétlése
- új tananyag feldolgozása
- az ismeretek alkalmazása, csoportosítás, osztályozás
- összefoglalás
- házi feladat kijelölése
- a csoportok órai munkájának értékelése
Tantárgyi kapcsolatok:
			
Magyar nyelv és irodalom, fizika, biológia-egészségtan, vizuális kultúra
Felhasznált források:

- http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-6-evfolyam/informatika
- http://www.lazarsuli.hu/legujabb/informatika/infotankonyv.pdf
- https://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPcont.php?op=cont&bid=MS-2145U#toc
•

Az órán MS Office Word 2016 szövegszerkesztőt és a Google Chrome böngészőt használjuk.
Dátum: 2019. szeptember
1
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Idő

Nevelési-oktatási stratégia

Az óra menete

Módszerek

Tanulói
munkaformák

Eszközök

5’

I. Szervezési és adminisztrációs feladatok megbeszélés frontális		
Beszámoló a házi feladatokról 		
egyéni munka

5’

II. Előkészítés		
frontális		
Előző órán tanultak felidézése				
Az informatika területei
beszámoló		
projektor
Digitális eszközök a környezetünkben
megbeszélés			

25’

III. Célkitűzés: a számítógép részei				
Leggyakrabban használt iskolai eszköz:
motiváció
páros
sz.gép
a számítógép		
munka
mobiltel.
Párok kialakítása, feladat: milyen részei				
vannak? Gyűjtsétek össze, mit tudtok róla!				
A múlt óraihoz hasonlóan leírás jegyzetekbe				
Összegzés, csoportosítás
YouTube video: A számítógép részei
megbeszélés			
oktatóvideo
vita			
Egy új számítógép konfigurálása		
páros munka		
A korábbi párok alkatrészeket keresnek 				
kereskedelmi weboldalakon:
alaplap, memória, adattároló, gépház				
perifériák - adjuk meg a kívánt minőséget!				
Teljesítmény meghatározások, speciális		
frontális		
igények, a fejlődés irányai - integráció,				
memórianövekedés, számolási teljesítmény
Összegzés, összefoglalás, füzet				

5’

IV. Egészséges munkakörnyezet
megbeszélés frontális
projektor
Hogyan hat egészségünkre az informatikai		
eszközök használata?				
Mely testrészeink veszélyeztetettek?
Az egészséges gerinc - terhelés
szemléltetés		
Ergonómikus környezet és eszközhasználat
testmozgás, példagyakorlatok
közös mozgás

5’

V. Összefoglalás, értékelés
megbeszélés frontális
Összefoglaló kérdések		
A számítógép felépítése, részei
Egészségvédelem

				
Házi feladat:
Füzetbe írd le az otthoni konfigurációt		
Értékelés:
órai aktivitás értékelése
értékelés

2

projektor

Megjegyzések

Internetes
keresés
Windows
jegyzetek
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Mellékletek
III. A számítógép részei, video
https://www.youtube.com/watch?v=6duTC4aFCaU
Projektorról a füzetbe:
a szöveg

IV. Ergonómikus munkakörnyezet
https://www.youtube.com/watch?v=RUkn8DK6MIQ
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Reflexió 2.
A pedagógus neve:
Tantárgy:		
Osztály: 		
Témakör 		
Az óra témája: 		

Dombi Tibor
Informatika
6. évfolyam
Informatikai eszközök használata
A számítógép részei, működésük, ergonómikus munkakörnyezet

1. A korábbiak folytatásaként a számítógépről, mint az informatika egyik központi eszközéről, annak részeiről szól ez a következő óra, bevonva és kitágítva a fogalmat más informatikai eszközökre
is.
Ugyanennyire fontos beszélni az informaikai eszközhasználat egészségtani hatásairól is.
Mindenekelőtt a testtartásról, de az egész munkakörnyezet helyes kialakításáról.
2. Néhány korábbi tudáselemet, emléket felhasználva közelítünk az ismereteink bővítéséhez, ami
alapvetően a számítógép részegységeinek a megismerése, elnevezéssel, szerepükkel, megfelelő
párhuzamokkal a használatos további eszközökben, az informatikai adatfeldolgozás, adattárolás,
megjelenítés tekintetében, kisebb hangsúlyt fektetve, de megemlítve az eltűnő perifériákat, a technológiai integráció irányába mutató tendenciákat.
Az adathordozók evolúciójának bemutatása párhuzamosan az adattárolási technikák fejlődésével
rávezeti a tanulókat annak felismerésére, hogy a digitális technikák változnak, és folyamatosan,
rugalmasan készen kell állni az új technológiák megismerésére, használatukra.
3. A korosztályt figyelembe véve nagy a veszélye annak, hogy az új fogalmak nem rögzülnek
megfelelően, az alkatrészek elnevezésében, szerepükben, csoportosításukban, különösen a kevésbé
motivált tanulóknál maradhatnak zavarok a fejekben.
Sajnos a szemléltetésre szánt számítógép alkatrészek inkább történeti érdekességek, mint ma is felhasználható elemek, éppen ezért ki kell térni, ha van rá mód, egy kicsit a számítógépek fejlődésére
is, bár ez nem ennek az órának a témája.
Érdemes bevonni a családi vagy más okból a többieknél tájékozottabb tanulók ismereteit, megbeszélni, ki milyen újdonsággal találkozott, miről hallott, mi érdekli, elhelyezve ezeket az információkat a rendszerben.
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Óraterv 3.
A pedagógus neve:
Dombi Tibor
A pedagógus szakja: Informatika
Az iskola neve:
Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar - Angol Két Tanítási
			Nyelvű Iskola
Műveltségi terület:
Informatika
Tantárgy: 		
Informatika
Osztály: 		
6.
Az óra témája: 		
Az operációs rendszerek, állományok és állományműveletek
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek
(fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:
Új ismeretek:
Operációs rendszer, formázás, mappa- és fileszerkezet, műveletek
Képességek:
- legyenek képesek önálló ismeretszerzésre korszerű oktatási eszközök használatával
- ismerjék meg a számítógép működéséhez elengedhetetlen operációs rendszert
- ismerjék meg az operációs rendszer (Windows) kezelését
- tudják használni az egyszerű műveleteket
- ismerjék meg az operációs rendszer segédprogramjait
Elsajátítandó fogalmak:
operációs rendszer, file, mappa, állománytípus, állomány tulajdonságok
Az óra didaktikai feladatai:
- ismereteik felidézése, ismétlése
- új tananyag feldolgozása
- az ismeretek alkalmazása, csoportosítás, osztályozás
- összefoglalás
- házi feladat kijelölése
- az órai munka értékelése
Tantárgyi kapcsolatok:
			
Magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika, vizuális kultúra
Felhasznált források:

- http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-6-evfolyam/informatika
- https://informatika.gtportal.eu/?f0=os_alap
- https://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPcont.php?bid=MS-2146U
•

Az órán Windows Commander filekezelőt és a Google Chrome böngészőt használjuk.
Dátum: 2019. szeptember
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Idő

Nevelési-oktatási stratégia

Az óra menete

Módszerek

Tanulói
munkaformák

Eszközök

3’

I. Szervezési és adminisztrációs feladatok
Beszámoló a házi feladatokról
Otthoni konfigurációk bemutatása

2’

II. Előkészítés		
frontális		
Előző órán tanultak felidézése:				
A számítógép részei, ergonómikus
beszámoló		
projektor
munkakörnyezet
megbeszélés			

15’

III. Célkitűzés: az operációs rendszer		
frontális,		
Meghatározások körüljárása, pontosítása, motiváció
egyéni
peojektor
leírásuk a füzetbe
megbeszélés munka		
1. Az operációs rendszer fogalma				
2. Az operációs rendszer feladata
3. Az operációs rendszerek fajtái			
4. Leggyakoribb operációs rendszerek
verzió problémák, hardver-szoftver kapcs.				

Megjegyzések

megbeszélés frontális		
kiselőadás egyéni munka

Internetes
keresés

Digitális tananyag:			
gportal
szemléltetés egyéni munka tanulói
			
számítógép
Az operációs rendszerek fejlődése			
projektor		
- video 3,17-6,44			
Ellenőrző kérdések				
					
IV. File és mappaműveletek, 		
frontális
projektor
mértékegységek		
				
tanulói
Total Commander program bemutatása			
számítógép
Ablak elrendezés, billentyűs vezérlés
szemléltetés egyéni munka
gyorselérések billentyűkoombinációkkal
folyamatos
File- és mappatulajdonságok
ellenőrzés
File- és mappaműveletek
15’

5’

V. Összefoglalás, értékelés
megbeszélés frontális
Összefoglaló kérdések		
Operációs rendszer
File és mappaműveletek
A megismert program
Felhívás a következő órai tesztre			
Házi feladat:
Szorgalmi: egy NAS rendszer bemutatása		
Értékelés:
órai munka értékelése
értékelés
koncentráció, egymás segítése, türelem

2
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Mellékletek
III. Operációs rendszerek fejlődése, video

https://www.youtube.com/watch?v=vbzXfKSqjLo (időtartam: 3.17-6.44)

Tanulói számítógépeken behívott weboldal:
https://informatika.gtportal.eu/?f0=os_alap

IV. Total Commander
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Reflexió 3.
A pedagógus neve:
Tantárgy:		
Osztály: 		
Témakör 		
Az óra témája: 		

Dombi Tibor
Informatika
6. évfolyam
Informatikai eszközök használata
Az operációs rendszerek, állományok és állományműveletek

1. A korábbiak folytatásaként a tematikus egység harmadik óráján olyan számítógépes rendszerek
kerülnek elő, mint az operációs rendszerek, a file- és mappaszerkezet. A operációs rendszerek vertikális és horizontális megközelítésére is törekszünk, tehát egyrészt a használatos fajták másrészt
a fejlődésének történetéről is kapnak ismereteket a tanulók, akik pl. a telefonjukon is használnak
mobil operációs rendszereket, így közvetlen tapasztalatuk lehet egy asztali számítógép és egy mobileszköz operációs rendszerének a különbségeiről úgy a feladatok, mint az eszközkezelés vagy a
hálózati kapcsolatok terén.
2. A téma sajátossága miatt, sokrétű és nagy mennyiségű információról lévén szó, előnyben részesítettem a frontális munkának a beszélgetésekkel kombinált formáját, amikoris a tanulók egy
digitális tananyag segítségével dolgozzák föl az ismereteket, melynek végeredményeként a legfontosabb tudáselemeket pontokba foglalva közösen írjuk a füzetbe.
Az óra gyakorlati géphasználati részében egy régi program új váltazatával ismerkednek meg a tanulók, a Total Commander ablakos felépítésű file kezelő utasításait gyakoroljuk, mappa- és filetulajdonságok megnézése valamint mappa- és fileműveletek vannak a feladatok között.
3. A tanulók kitekintést nyernek a saját és az egyébként gyakran használt informatikai eszközök
operációs rendszeréről, annak igényeiről, feladatáról. Az elméleti részt követő gyakorlati munka
sokaknak teljesen új, esetleg idegen lesz, mert megpróbálunk a feladat nagy részében elszakadni
az egérhasználattól. A gyakorlat során derül ki, hogy ki mennyire tudja a nem tudatosan használt
fileműveleteket tudatosítani, esetleg a munkarendszerezés területén is hasznos fejlődésen mehetnek át.
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Óraterv 4.
A pedagógus neve:
Dombi Tibor
A pedagógus szakja: Informatika
Az iskola neve:
Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar - Angol Két Tanítási
Nyelvű Iskola
Műveltségi terület:
Informatika
Tantárgy:
Informatika
Osztály:
6.
Az óra témája:
Informatikai eszközök kapcsolata, az iskolai hálózat
Az óra cél- és feladatrendszere: a fejlesztendő attitűd, készségek, képességek, a tanítandó ismeretek
(fogalmak, szabályok stb.) és az elérendő fejlesztési szint, tudásszint megnevezése:
Új ismeretek:
Hálózatok
Képességek:
- legyenek képesek önálló ismeretszerzésre korszerű oktatási eszközök használatával
- ismerjék meg az informatikai hálózat fogalmát
- ismerjék meg az informatikai hálózatok főbb fajtáit
- tudják használni az iskolai hálózatot
- ismerjék meg a hálózati operációs rendszer fogalmát
Elsajátítandó fogalmak:
hálózat, hozzáférési jogok, adatvédelem
Az óra didaktikai feladatai:
- ismereteik felidézése, ismétlése
- új tananyag feldolgozása
- az ismeretek alkalmazása, belépés hálózatba, file mentés távoli szerverre
- összefoglalás
- házi feladat kijelölése
- az órai munka értékelése
Tantárgyi kapcsolatok:
Magyar nyelv és irodalom, matematika, fizika, vizuális kultúra
Felhasznált források:

- http://tudasbazis.sulinet.hu/hu/informatika/informatika/informatika-6-evfolyam/informatika
- https://informatika.gtportal.eu/?f0=os_alap
- https://www.mozaik.info.hu/Homepage/Mozaportal/MPcont.php?bid=MS-2146U
t

Az órán a Windows filekezelőt és a Google Chrome böngészőt használjuk.
Dátum: 2019. szeptember
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Idő

Nevelési-oktatási stratégia

Az óra menete

Módszerek

Tanulói
munkaformák

3’

I. Szervezési és adminisztrációs feladatok megbeszélés frontális
Beszámoló a házi feladatokról
egyéni munka
Mentés NAS rendszerbe - böngészőn keresztül

3’

II. Előkészítés
Előző órán tanultak felidézése:
A számítógép operációs rendszere
Állományműveletek

11’

18’

5’

Eszközök

Megjegyzések

frontális
beszámoló
megbeszélés

projektor

III. Célkitűzés: hálózat
Video - Számítógépes hálózatok
szemléltetés
https://www.youtube.com/
motiváció
Ellenőrző kérdések a kijelzőn - válasz a füzetbe
1. Mit nevezhetünk hálózatnak?
2. Mi az a szerver, mire használjuk?
3. Mire van szükség egy hálózathoz?
4. Mik a hálózatok előnyei?
A tanulók a video alapján önállóan leírják
válaszaikat a füzetbe
Ellenőrzés, összefoglalás
- válaszok felolvasása
- önálló javítás
- adatvédelem, mire figyeljünk?
- vírusok, megelőzésük

frontális,
egyéni
munka

IV. Az iskolai hálózatok
Total Commander program megnyitása
- múlt óraiak felidézése
- ablak elrendezés szerepe, billentyűk
használata
- belépés a hálózatba, azonosító-jelszó
- szerverek, Home szerver és saját mappa
File létrehozása és másolása saját mappába
Alternatíva: Windows filekezelő
Vírusvédelem az iskolai gépeken
Az iskolai wifi hálózat működése, használata

frontális

V. Összefoglalás, értékelés
Összefoglaló kérdések
Hálózatok
Mentés saját mappába az iskolai hálózaton
„fagyasztott rendszer” a tanulói gépeken
előnye - hátrányai
Értékelés:
Rövid teszt a tanultakról (Google Drive)
Értékelés:
órai munka értékelése
teszt kérdések megbeszélése

peojektor

egyéni munka tanulói
számítógép
projektor

szemléltetés közös munka
folyamatos
ellenőrzés

projektor
tanulói
számítógép

beszélgetés
megbeszélés frontális

projektor

önálló munka tanulói szg.
értékelés
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keresés
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Mellékletek
III. Számítógépes hálóatok, video - sulinet

https://www.youtube.com/watch?v=BdmtspBn6Qc&list=PL0hWfPdqf_3bwGmQ0wt8DBtHzsyP-SSrc&index=2

Válaszokhoz:

IV. Total Commander
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V. Tesztkérdések 1-3

4
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V. Tesztkérdések 4-6
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Reflexió 4.
A pedagógus neve:
Tantárgy:		
Osztály: 		
Témakör 		
Az óra témája: 		

Dombi Tibor
Informatika
6. évfolyam
Informatikai eszközök használata
Hálózat

1. 6. osztályban még csak érintőlegesen, az informatikai eszközök használata témakör részeként
illetve a gyakorlati munkát segítendő foglalkozunk a hálózatokkal, annak fogalmával, gyakorlati
előnyeivel, előkészítve a későbbi tanulmányokat, illetve a gyakorlati felhasználást.
A gyakorlati ismeretek alapja az iskolai hálózat használatának felidézése, bemutatása, gyakorlati
filekezelő feladatok elvégzése.
A négy órát követően a tematikus egység lezárásaként a tanulók egy Google-tesztet írnak, melyre
az előző órán utaltunk.
2. Az új anyag feldolgozásának módját a video alapozza meg, ahonnan verbális és vizuális impulzusok is érik a tanulókat, valamint az ott megjelenő vázlatpontok alapján válaszolnak a feladatban
meghatározott előzetes kérdésekre.
Az óra fő részének második eleme a gyakorlati megvalósítást szolgálja az elméleti megalapozás
után. Az iskolai helyi hálózat konkrét felhasználása, annak haszna, módja. Két módszert is megismernek a gyerekek, úgy a korábbi órán megismert Total Commandert, mint a Windows filekezelőjét.
A vírusvédelem egyik leghatásosabb, de kétségtelen hátrányokat is okozó módszerét ismerik meg
a tanulók a „fagyasztott rendszerek” lényegének megismerésével, amit a rendszergazda a tanulói
számítógépeken alkalmaz iskolánkban.
3. Tulajdonképpen egész életünket hálózatok határozzák meg, a rendszerszerű gondolkodás fejlesztésében is nagy szerepe van a számítógépes hálózatok működése megértésének.
Az információk összekapcsolásának veszélyei végigkísérik gyerekeink életét is, az informatikai hálózatok különösen érzékenyek erre a belépési jogok, felhasználói jelszavak tengerében el kell tudni
igazodniuk a felnövekvő generációknak.

1
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Hospitálási napló
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
Az óra menete
1. bevezetés
Hull a szilva a fáról c. népdal felidézése, eléneklése
- a digitális témahét vezérgondolata: elágazás, fa
- dalkiválasztás szerepe
- Word file nyitása
2. népdalok csoportossításának lehetőségei
- szöveg szerint
- gyűjtés helye szerint (Kodály gyűjtése, Csík)
		
o Ki volt Kodály Zoltán?
		
o Mikor gyűjtött népdalokat? Miért?
		
o Könyv bemutatása
		
o Néhány mondat Erdélyről (elágazás?)
- dallamvilág szerint
		
o dallamvonal (ereszkedő, harang)
3. A kiválasztott népdal elhelyezése a szempontok alapján
- készíts táblázatot
4. A dal digitális feldolgozása
- a MIDI rendszer ismertetése
- a MIDI kontroller bemutatása
- a dal eljátszása, felvétele
- tanulói próbálkozások
- ütem tartása
- ritmus hangszer a másik sávon
- összhangzat: milyen akkord illik kíséretnek
- fellelhető feldolgozások meghallgatása az inernetről
5. Összefoglalás
- mi tudtál meg a dalról
- a dalgyűjtésről
- milyen zeneszerző neve hangzott el
- word file elmentése
1
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- dal eléneklése
----------------------------------Melléklet: A táblázat

Népdalok csoportosításának szempontjai
- téma szerint
o katonadalok
o szerelmes dalok
o munkadalok
o gyerekdalok
o lakodalmi dalok
o stb.
- keletkezésük ideje szerint
o régi stílusú (honfoglalás – 1700-as évekig)
o új stílusú (XVIII. sz.-tól )
Régi stílusú népdalok
dallamvonal
szerkezet
hangsor
szótagszám
előadásmód
Parlando rubato

Új stílusú népdalok
ereszkedő
kvintváltó
pentaton
alacsony
Tempo giusto
Tempo giusto

- gyűjtés helye szerint
o Dunántúl
o Alföld
o Székelyföld (Hull a szilva: Csíksomlyó)
o Moldva
o Mezőség
- gyűjtő személye szerint
o Kodály Zoltán (XX. sz. eleje)
o Bartók Béla
o Arany László
o Benedek Elek
o Vikár Béla
o Domokos Péter Pál (Hull a szilva)
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kupolás
visszatérő
hétfokú
magas
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Reflexió a hospitálási naplóhoz
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 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 he1
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lyezkedtek 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 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.
1: Zétényi Ágnes: A hatékony tanár (In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, 289. o.)
2: Buda Béla: Kommunikáció az osztályban (uo. 13. o.)

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.
3: Mészáros Aranka: Az osztály csoportszerkezete és hatékonysága (uo. 303. o.)
4: Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése (Budapest, 2010. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége)

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
2
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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.
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.)

4. Tanári személyiség – kommunikáció, tulajdonságok, vezetési stílus

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 tanu3
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lótársak. A szociálpszichológiai képlet a csoport és a vezető viszonylatában kimunkáltnak volt
tekinthető. Lewin klasszikus felosztása szerint inkább demokratikus 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.
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
(In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, 270. o.)
13. Zétényi Ágnes: A tanár mint vezető, vezetési stílusok (uo. 275. o.)

Összefoglalás

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. 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 reflexiót kiválthat
akár egy későbbi szituációban valakiben a tanulók közül, ha a tartalom valamilyen módon megragadt mégis. Ezek általában olyan kérdések voltak, amelyek inkább a tájékozatlanság kihangsúlyozására szolgáltak, mint egy helyes válasz megtalálására. 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.

4
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Esetleírás
A tanuló neve: XY
A tanuló életkora: 13 év
Osztály: német tagozatos 7. osztály
Előzmények: A csoportot, amelybe a tanuló tartozik, már két éve tanítottam, korábban nem észleltem ilyen típusú kirekesztő problémát a csoportban, kétségtelen a tanulók biológiai változásai,
serdülőkori személyiség-keresések, klikkesedés, csoportpreferenciák kialakulása is elősegítették a
konfliktusos helyzet kialakulását.
1. A konfliktus megjelenése
A Digitális Témahét egyik óráján egy adott feladatot csoportokban kellett megoldani. A csoportok
alakításakor az egyik lánytanulót egyik csoport sem akarta tagjává fogadni, a megjegyzésekből föl
lehetett tételezni, hogy kiközösítés egyik fajtájával állunk szemben. Az órai eredményes munka
érdekében sikerült meggyőzéssel eljutni odáig, hogy bár ellenséges hangulatban, de végül bevették
az egyik csoportba a tanulót. Folyamatos erős figyelem és irányítás kellett azonban ahhoz, hogy a
feladatok megoldásának is a részeseivé tegyék, és konstruktívan működjenek vele együtt.
2. A konfliktushelyzet értelmezése
Az ilyen típusú konfliktus feltétlenül destruktív, nemcsak a munkát, a hatékony együttműködést
akadályozza, negatív érzelmi hullámokat kelt, de aláássa az önbizalmat és destabilizálja is a csoportot.
3. A konfliktus típusa
A konfliktusok tipizálása szerint ez egy tipikus csoportközi, csoportszintű, interperszonális
konfliktus, ahol a centrális helyzetből peremhelyzetre szorították az egyik csoporttagot. Eredete
szerint a csoportközi konfliktusból mérgesedhetett el ennyire a helyzet.
Kétségtelenül valódi, hiszen alapos érdekellentét áll fenn. Gyerek vs gyerek típusú konfliktus.
Felhasznált irodalom
[1] Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata, Új pedagógiai szemle, 2001. május
[2] Fodor Gábor: Tanár–szerep–konfliktusok, Új pedagógiai szemle, 2000. február
[3] Sárik Eszter: Az iskola betegei, avagy az iskola beteg?, Új pedagógiai szemle, 2001. június
[4] Karl. E. Dambach: Pszichoterror (mobbing) az iskolában, Akkord Kiadó Kft., Budapest, 2001.,
fordította:
[5] Dr. Galicza János: Szemelvények a neveléselmélet tanulásához, Veszprémi Egyetemi Kiadó,
Veszprém
[6] Dr. Szekszárdi Júlia: Konfliktusok pedagógiája, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2002.
[7] Vekerdy Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák, Saxum Bt. Kiadó, Bp., 2001.
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Esetleírás
A tanuló neve: XY
A tanuló életkora: 13 év
Osztály: német tagozatos 7. osztály
Előzmények: A csoportot, amelybe a tanuló tartozik, már két éve tanítottam, korábban nem észleltem ilyen típusú kirekesztő problémát a csoportban, kétségtelen a tanulók biológiai változásai,
serdülőkori személyiség-keresések, klikkesedés, csoportpreferenciák kialakulása is elősegítették a
konfliktusos helyzet kialakulását.
A konfliktus megjelenése
A Digitális Témahét egyik óráján egy adott feladatot csoportokban kellett megoldani. A csoportok
alakításakor az egyik lánytanulót egyik csoport sem akarta tagjává fogadni, a megjegyzésekből föl
lehetett tételezni, hogy kiközösítés egyik fajtájával állunk szemben. Az órai eredményes munka
érdekében sikerült meggyőzéssel eljutni odáig, hogy bár ellenséges hangulatban, de végül bevették
az egyik csoportba a tanulót. Folyamatos erős figyelem és irányítás kellett azonban ahhoz, hogy a
feladatok megoldásának is a részeseivé tegyék, és konstruktívan működjenek vele együtt.
A konfliktushelyzet értelmezése
Az ilyen típusú konfliktus feltétlenül destruktív, nemcsak a munkát, a hatékony együttműködést
akadályozza, negatív érzelmi hullámokat kelt, de aláássa az önbizalmat és destabilizálja is a csoportot.
A konfliktus típusa
A konfliktusok tipizálása szerint ez egy tipikus csoportközi, csoportszintű, interperszonális
konfliktus, ahol a centrális helyzetből peremhelyzetre szorították az egyik csoporttagot. Eredete
szerint a csoportközi konfliktusból mérgesedhetett el ennyire a helyzet.
Kétségtelenül valódi, hiszen alapos érdekellentét áll fenn. Gyerek vs gyerek típusú konfliktus.

A konfliktus feltárása
A legkézenfekvőbbnek az tűnt, hogy megkérdezem az adott tanulót, utána másokat az osztályból, hogy mitől alakulhatott ki ez a helyzet. Sajnos azonban a tanuló azt nyilatkozta, hogy nem
tudja, miért nem akarnak vele, csak ha muszáj, együttműködni a többiek. Szóba se nagyon állnak
vele. További kérdéseimre, amire a szünetben az udvaron került sor, elég kelletlenül válaszolt, alig
várva, hogy befejezzem a kérdezgetést. Elmondta még, hogy „nem érdekli”, kivárja, amíg megváltoznak az osztálytársai. Azért ebből is érzékelhető volt, hogy nagyon is rosszul érinti, és az arckifejezését se tudta érdektelenre változtatni, érzelmileg negatívan érintette és bántotta őt.
Ugyan nem vagyok osztályfőnök, megpróbáltam utánajárni a konfliktusnak, ezért felkerestem
másokat is az osztályban tanuló diákok és tanárok közül, aztán sokadig érdeklődésemre valamelyik hangadó az osztályból kibökte, hogy az váltotta ki a nemtetszésüket, hogy egy alkalommal az
első tanórára nem jött be senki, ők szépen csendben el lettek volna, ez az osztálytársuk meg elment
szólni a tanáriba „pedig nem is az ő dolga, hanem a hetesé.” Ráadásul máskor is mindig „nyalizik”,
és próbál minden tanárnak a kedvében járni, így hát „nem csoda, hogy senki se akar vele barát1
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kozni.”
Tulajdonképpen itt kaptam először információt arról, hogy ez a tanuló konkrétan miért került
peremhelyzetbe. Az osztályfőnökkel való konzultáció is egyértelművé tette, hogy néhány hangadó
az osztályból egyre inkább nehezményezi ennek a tanulónak azt a szokását, hogy szívesen segít a
tanároknak, mindig elsőként jelentkezik, ha szükség van valakire.
A szakirodalom szerint az ilyen típusú kirekesztések mögött mindig az önbecsülés, az önértékelés
zavara áll, valamiféleképpen a biztonságérzet hiánya lehet a mozgatórugója a kiközösítettségnek.
Komolyabb személyiségelemzésre nem vállalkozhattam, az otthoni háttérrel nem tudtam megismerkedni, de az osztályfőnökkel való konzultációk megerősítettek abban, hogy miközben a tanuló
egyébként is a legalacsonyabb az osztályban, korát tekintve is a legfiatalabb, valószínű, hogy belső
bizonytalansága, gyenge önbecsülése sarkallja arra, hogy a tanárok, felnőttek jóindulatát keresse,
akár az osztályban kialakult csoport normáinak a megsértésével is, ezzel önkéntelenül is tovább
rontva saját helyzetét az osztályban. És ez nem új keletű felismerés, csak korábban könnyebben
kezelték.
A másik ok, ami kiélezhette a helyzetet, hogy a 7. osztály elejére megváltoztak a pozíciók a csoport hierarchiában és az új hangadók erősebb csoport-kohézióra törekszenek, és az ezt fenyegető
csoporttagokat próbálják kirekeszteni, és mi sem fejezhetné ki jobban az osztály összetartását,
minthogy nem szólnak egy lyukas órán, így együtt megszegve az iskola szabályait, cinkossá téve
mindenkit, akik ezzel nyomatékosan bizonyíthatták csoporthoz tartozásukat.
A konfliktus kezelésének lehetőségei
Az osztályfőnökkel beszélgettünk, hogy milyen konstruktív konfliktuskezelési lehetőségek vannak.
Az nyilvánvaló, hogy egy csapásra nem fog megváltozni a helyzet, inkább egy folyamatot kellene
elindítani, aminek eredményeképpen a tanuló fokozatosan visszatérhet a csoport elfogadott tagjaként.
Első lépésben az intraperszonális összetevők terén van feladat. A szakirodalom szerint az ilyen
helyzetek kialakulása mögött legtöbbször önértékelési zavar áll. A tanuló önértékelésének erősítésére önbizalmának helyreállítására mindenekelőtt az otthoni helyzet megismerésére van szükség,
mert a megfelelő családi háttér segíthet első körben a lelki biztonság helyreállításában, mint ahogy
annak kialakulásában is elsősorban ott kell keresni az okokat. Felszínesen azt lehet feltételezni,
hogy valamiféle kortársi vonatkoztatási probléma lehet, aminek eredménye ez a túlzó felnőttek felé
fordulás. Ez jellegzetes jelenség pl. azoknál, akik sokáig nem kerülnek kortárs közösségbe, és nem
tanulják meg időben a csoporthoz való alkalmazkodás elemi szabályait, például egy későn óvodába kerülő gyermek esetében.
A fogadó óra ad lehetőséget arra, hogy a szülővel való beszélgetés feltárja az esetleges otthonról
hozott lelki terheket. Természetesen a legjobb szándék ellenére sem tudunk beavatkozni a család
strukturális helyzetébe, de talán egy célzott beszélgetés kihozhatja azokat az okokat, amelyek a
tanuló önértékelési problémáihoz vezettek és közösen a szülővel tudnánk ezen segíteni, legalább
olyan szinten, hogy megértse a problémát és együtt próbáljunk segíteni a megoldásában. Például
olyasmire gondolok, hogy új, az életkorának megfelelő, de felelősséggel is járó feladatokat, kapjon otthon. A feladat megoldása után ne maradjon el az elismerés. Mivel nem ismerem a tanuló
családi hátterét, csak bízni tudok benne, hogy a szülő konstruktívan állna egy ilyen beszélgetéshez
és nem támadásnak venné, és csak remélni tudom, hogy komolyabb családi probléma nem áll a
tanuló önértékelési zavarának a hátterében. A másik nem kevésbé nehéz feladat az osztálytársakkal
2
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való beszélgetés, amely arra irányulna, hogy a konfliktuskezelés interperszonális elemeit tisztázzuk, vizsgáljuk meg, kik a hangadók, kiknek vagy kinek áll érdekében fenntartani ezt a kirekesztő
helyzetet, annak mi az oka.
Én úgy gondolom, hogy először mindenképpen a konfliktuskezelés kereteit személyessé tenném,
vagyis az osztályfőnöknek egyesével, külön kellene elbeszélgetnie a csoport meghatározó tagjaival, és el kellene érnie személyes meggyőzéssel, leginkább az empátiájukra alapozva, hogy kihozza
ezeknek az osztálytársaknak a viselkedésrepertoárjából azokat az elemeket, amelyek a megértésre,
az elfogadás pozitív érzelmi hatásaira alapulnak.
Ezzel együtt el kéne érnie a tanulónál is, hogy a viselkedésének, törekvéseinek a kereteit áthelyezze
a felnőttekhez való túlzó vonzódásról a társakkal való együttműködés irányába.
Biztos vagyok benne, hogy ez egy hosszú munka lesz, de mindenkinek érdeke, és ezt is be kell,
hogy lássák, hogy visszaszorítsák a csoport életében ezt a konfliktushelyzetet, és pozitív visszajelzésként, a csoportbizalom megnyilvánulásaként, akár ez a tanuló képviselhetné adott iskolai
szituációban az osztályt egy későbbi rendezvényen.
Felhasznált irodalom
[1] Szekszárdi Júlia: A konfliktuskezelés gyakorlata, Új pedagógiai szemle, 2001. május
[2] Fodor Gábor: Tanár–szerep–konfliktusok, Új pedagógiai szemle, 2000. február
[3] Sárik Eszter: Az iskola betegei, avagy az iskola beteg?, Új pedagógiai szemle, 2001. június
[4] Karl. E. Dambach: Pszichoterror (mobbing) az iskolában, Akkord Kiadó Kft., Budapest, 2001.,
fordította:
[5] Dr. Galicza János: Szemelvények a neveléselmélet tanulásához, Veszprémi Egyetemi Kiadó,
Veszprém
[6] Dr. Szekszárdi Júlia: Konfliktusok pedagógiája, Veszprémi Egyetemi Kiadó, Veszprém, 2002.
[7] Vekerdy Tamás: Gyerekek, óvodák, iskolák, Saxum Bt. Kiadó, Bp., 2001.
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Hospitálási napló
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
Az óra menete
1. bevezetés
Hull a szilva a fáról c. népdal felidézése, eléneklése
- a digitális témahét vezérgondolata: elágazás, fa
- dalkiválasztás szerepe
- Word file nyitása
2. népdalok csoportossításának lehetőségei
- szöveg szerint
- gyűjtés helye szerint (Kodály gyűjtése, Csík)
		
o Ki volt Kodály Zoltán?
		
o Mikor gyűjtött népdalokat? Miért?
		
o Könyv bemutatása
		
o Néhány mondat Erdélyről (elágazás?)
- dallamvilág szerint
		
o dallamvonal (ereszkedő, harang)
3. A kiválasztott népdal elhelyezése a szempontok alapján
- készíts táblázatot
4. A dal digitális feldolgozása
- a MIDI rendszer ismertetése
- a MIDI kontroller bemutatása
- a dal eljátszása, felvétele
- tanulói próbálkozások
- ütem tartása
- ritmus hangszer a másik sávon
- összhangzat: milyen akkord illik kíséretnek
- fellelhető feldolgozások meghallgatása az inernetről
5. Összefoglalás
- mi tudtál meg a dalról
- a dalgyűjtésről
- milyen zeneszerző neve hangzott el
- word file elmentése
1
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- dal eléneklése
----------------------------------Melléklet: A táblázat

Népdalok csoportosításának szempontjai
- téma szerint
o katonadalok
o szerelmes dalok
o munkadalok
o gyerekdalok
o lakodalmi dalok
o stb.
- keletkezésük ideje szerint
o régi stílusú (honfoglalás – 1700-as évekig)
o új stílusú (XVIII. sz.-tól )
Régi stílusú népdalok
dallamvonal
szerkezet
hangsor
szótagszám
előadásmód
Parlando rubato

Új stílusú népdalok
ereszkedő
kvintváltó
pentaton
alacsony
Tempo giusto
Tempo giusto

- gyűjtés helye szerint
o Dunántúl
o Alföld
o Székelyföld (Hull a szilva: Csíksomlyó)
o Moldva
o Mezőség
- gyűjtő személye szerint
o Kodály Zoltán (XX. sz. eleje)
o Bartók Béla
o Arany László
o Benedek Elek
o Vikár Béla
o Domokos Péter Pál (Hull a szilva)

2

kupolás
visszatérő
hétfokú
magas

Dombi Tibor - Tanári portfólió, 2019 - Reflexió a hospitálási naplóhoz

Reflexió a hospitálási naplóhoz
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 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 he1
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lyezkedtek 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 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.
1: Zétényi Ágnes: A hatékony tanár (In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, 289. o.)
2: Buda Béla: Kommunikáció az osztályban (uo. 13. o.)

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.
3: Mészáros Aranka: Az osztály csoportszerkezete és hatékonysága (uo. 303. o.)
4: Szivák Judit: A reflektív gondolkodás fejlesztése (Budapest, 2010. Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége)

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
2
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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.
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.)

4. Tanári személyiség – kommunikáció, tulajdonságok, vezetési stílus

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 tanu3
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lótársak. A szociálpszichológiai képlet a csoport és a vezető viszonylatában kimunkáltnak volt
tekinthető. Lewin klasszikus felosztása szerint inkább demokratikus 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.
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
(In: Az iskola szociálpszichológiai jelenségvilága, 270. o.)
13. Zétényi Ágnes: A tanár mint vezető, vezetési stílusok (uo. 275. o.)

Összefoglalás

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. 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 reflexiót kiválthat
akár egy későbbi szituációban valakiben a tanulók közül, ha a tartalom valamilyen módon megragadt mégis. Ezek általában olyan kérdések voltak, amelyek inkább a tájékozatlanság kihangsúlyozására szolgáltak, mint egy helyes válasz megtalálására. 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.
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A Digitális Témahét projektek leírása
2016 februárjában kapott minden iskola egy levelet az Oktatási Hivataltól, amelyben arról tájékoztattak, hogy akkor indul iskolák számára a „digitális témahét”, melynek célja röviden: a digitális
készségek fejlesztése a digitális eszközök újszerű használatával. Ennek részletes leírása megtalálható a http://www.digitalistemahet.hu weboldalon; én, mivel fellelkesültem ezen, az igazgatóhelyettesünkkel egyeztetve végül arra jutottam, hogy elmentem a központi tájékoztatóra a Műszaki
Egyetemre és regisztráltuk az iskolánkat. Egyrészt kész projektekből lehetett választani, másrészt
saját projekt megvalósítását is ki lehetett tűzni. Mi ez utóbbit választottuk.
Az első Digitális Témahét során iskolánkban a természeti környezet matematikailag is értelmezhető jelenségeit vettük elemző, értelmező vizsgálat alá. Két évfolyamon, két osztályban öt tantárgy
tanóráin az egyes tantárgyak nézőpontjából vizsgáljuk ezt a természeti összefüggést, amihez IT
eszközöket használunk föl: az iskolai informatika teremben a számítógépeket, projektort, valamint
a tanulók digitális okos eszközeit. Felvezetésként mindkét osztályban levetítésre kerül Marcus du
Sautoy – A kód című filmje, melynek megbeszélése után 4-5 fős csoportokat alakítunk, ezek a csoportok a témahét során különböző csoportos feladatmegoldásokban és (élmény)beszámolókban
vesznek részt.
Mindkét osztályban informatika órával indul a projekt, amelyben felvázoljuk a következő hét
tantárgyi óráiban megjelenő fő gondolatot, a természet matematikájának felfedezését.
A témahét két központi fő szervezője az Emberi Erőforrások Minisztériuma és az Informatikai Vállalatok Szövetsége. Fő várakozásuk, hogy a témahét során a tanulók többféle IT eszköz
használata révén kerüljenek közelebb a digitális technológiához. Ennek jegyében minden órát az
informatika teremben tartottunk, minden tanuló számítógéphasználattal dolgozta föl az adott óra
anyagát, valamint a digitális táblán, és projektorokon túl, a matematika órán az okostelefonokat
most nem lekapcsoltuk, hanem elővettük, mert a koordinátageometriai feladatot egy mobil applikáció segítségével is körüljártuk. (geogebra.org)
A Digitális Témahét központi tájékoztatóján elhangzottak szerint az általunk szervezett projekthét leírását, az óravázlatokat, a tanulók által készített prezentációkat, a különleges feladatmegoldásokról készített videókat, valamint az összefoglaló weboldal teljes anyagát elküldjük a szervezőknek, illetve az ígéret alapján megpróbáltunk a témahét idejére tableteket kérni az IVSZ-től.
(sajnos nem sikerült)
A kiválasztott osztályokkal (7.e és 6.b) és az érintett tantárgyakat tanító kollégákkal személyesen
egyeztettem, azt kérem tőlük, hogy a megadott témákhoz igazítva szíveskedjenek egy óratervet
készíteni, előzetes megbeszéléseken tisztáztuk a célokat, a módszereket, a várható eredményeket.
A projektben résztvevő kollégák, tanulók, végeredményben egész iskolánk tudott profitálni a
Digitális Témahét tanulságaiból, márcsak azért is, mert az említett tájékoztatón az is elhangzott,
hogy a jövőben hasonló projektheteket a tanterv részévé tennék, különös tekintettel arra, hogy az
élményszerű ismeretszerzés, többszempontú, tantárgyakon átívelő, a tanulók életvilágához közelálló digitális eszközök iskolai használata kiemelt jelentőségű a korszerű oktatásban.
Azóta még három digitális témahetet szerveztem meg az iskolánkban, lassan „hagyománnyá”
válik, hogy április elején néhány osztály egy-egy a projektben részt vevő órát nem a saját termében
vagy az adott szaktanteremben, hanem az informatika teremben tart meg, új eszközökkel, új módszerekkel, élményszerűbben, több oldalúan.
Az alábbiakban a négy év eredményeiből nyújtok egy kis ízelítőt:
A Digitális Témaheteink weboldaláról:
(http://dplatform.hu/ujlak/ujlakdth)
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2016
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Digitális Témahét reflexiója
A PROJEKTMÓDSZER MEGVALÓSULÁSA:
„A projekt olyan oktatásszervezési eljárás, amely az oktatás menetét gyakorlati problémák megoldása
köré csoportosítja” - Fieszlné Ancsák Jolán
A Digális Témahét projekt végén mindig készítünk a réstvevő kollégákkal egy elemzést a hét lezárásaként.
PROJEKTCÉLOK
Sajátos tanulási egység, technika, a megismerés fő forrásává az önálló és csoportos tapasztalást
teszi.
A passzív befogadó és feldolgozó magatartás helyett, a saját meglévő képességek, viselkedésformák kiaknázása.
Jellemzője volt még a komplexitás:
A tanárok és diákok partneri együttműködése és a differenciálás eszköze.
Projektünk besorolása:
- Megadott téma feldolgozására szerveződő a csoportok,
- Tananyaghoz, műveltségi területhez kapcsolódó,
- Multidiszciplináris,
- Hagyományos órakereteket változatlanul hagyó,
- Középtávú,
- Középlétszámú,
- Kombinált produktumú,
- Folyamatorientált.
Kreatív felfedező technikák:
- Ismeretek feltárása,
- Interjú az adatközlőkkel,
- Prezentáció készítése,
- Feladatlap kitöltése,
- Vizsgálódás,
- Mobil applikáció felfedezése.
A projekt leírása megtalálható CD-n illetve az iskola szerverén
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Értékelések

A válaszadók értékelésének átlaga %-ban
Tanulói válaszok (teljesen megvalósult 100 % - egyáltalán nem valósult meg 0 %):
átlagok, a projektben résztvevő összes tanuló válaszai alapján:
Célok megvalósulása
Rugalmasság a feladatmegoldásokban
Időkeret hasznos felhasználása
Együttműködés a tanárokkal
Új élmények a tanulásban
Új eszközök sikeres bevonása
Közösségi élmény

85%
90 %
88 %
68 %
82 %
87 %
89 %*

A tanulói válaszokból elsődlegesen az derült ki számomra, hogy a tanárok-diákok közti együttműködés új formáit kell ilyen átfogó feladatoknál megvalósítani, a feladatmegoldások rugalmassága,
és a közösségi élmény ebben a pedagógiai módszerben szinte garantált, talán abban még érdemes
gondolkodni, hogy az ismeretszerzés aktív, élményszerű, kreatív formái hangsúlyozottan és érzékelhetően legyenek kidomborítva a projekt óráin.
Tanári válaszok (Sikeres volt 100% - nem volt sikeres 0 %):
átlagok, a projektben résztvevő összes pedagógus válaszai alapján:
Projekt felépítése
Kommunikáció
Eszköz/technika használat
Órák szakmai minősége
Csoportok feladatmegértése
Órai anyag - projektcél összhangja
Tanári együttműködés

88 %
89 %
93 %
90 %
84 %
90 %
92 %*

A tanári reakciók legfőbb tanulsága, hogy a projekt előkészítése túl koncentrált volt, bár a hét
során az együttműködés a kezdeti döccenők után javult, mindenki jobban tudott volna részt vállalni, ha korábban szétterítjük az általános projekt-tervezési feladatokat, ötlet-gyűjtéssel és a célok
megosztásával. Ez esetben inkább az idő-korlát akadályozta ezt az elvet. Az eszközhasználat és az
órák szakmai minősége az alapos és szakmailag magas színvonalú óravázlatoknak is köszönhetően
jó eredménnyel zárult, a tanulók feladat megértési hiányosságait a pedagógusok több módszert is
bevető technikája ellensúlyozta.
Abban értettünk egyet, ha legközelebb (remélhetőleg jövőre) hasonló projektben részt vállalunk,
akkor ezeket a hiányosságokat kijavítva, a tanulságokat megfontolva tudunk továbblépni.

Dombi Tibor, informatikatanár 2019. november 14.
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Szülő-pedagógus kapcsolat - iskolai felmérés
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.
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.

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…

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.

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.
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 a
szülői értekezleteken, és hasonló szülői felvetést vár és szívesen fogad
4. Szülői értekezlet előtti érzések
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A megkérdezettek mindegyike –
Kétségtelennek tűnik, hogy a jó
főleg, ha korábban konfliktushelyze- személyes kapcsolat a záloga a stres�teket kellett megoldani, feszültségről, sz-mentes szülői értekezleteknek
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.

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.

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.

Vannak előre nem látható fejlemények, elég nehéz lelki helyzetek is
érik a pedagógust, idősebb kollégák
általában jobban viselik és reagálják
le az ilyen lelki terheket.

Sokszor az az érzésem volt, hogy
nem ártana olyan osztályfőnöki tréningeken részt venni, ahol kifejezetten a problémás szülői közösségekkel
való együttműködés formáit, konfliktusok kezelését gyakorolhatnák a
kezdő vagy leendő osztályfőnökök.

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.
7. Szülői értekezlet utáni érzések
A válaszadók többsége általában a
szülői értekezletek utáni jó érzésekről számolt be, az együttműködés,
az egymás megértése terén általában 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.
8. Szülői kapcsolatok új formái
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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 információáA helyi körülmények és feltételek
ramlás szempontjából tartják fontos- mellett nagy szükség van a rendszenak a szülői értekezletet, funkcióját
res kapcsolattartásra.
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.
10. Szülői értekezlet hangulata, szülői reakciók
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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.
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Igaz, általában a szülői értekezletek
a tervezett módon 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.

A jó hangulat záloga a jó kapcsolat, a
személyes 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.

Ha az év elején sikerül kialakítani
a jó 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.

12. Családlátogatás
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A kötetlen formák alkalmasak leginkább a gyerekek megnyílására, kirándulások, közös délutáni kulturális
programok mindig más szemszögből
is megmutatják a gyerekek világát.
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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 munkaidőn kívül, ilyen irányú
terheket is felvállaljanak szemben pl.
családi, otthoni kötelezettségeikkel,
hiszen ebben a felmérésben minden
megkérdezett családanya is egyben.

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.

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.

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.

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.

15. Az ideális szülő-pedagógus kapcsolat
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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 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.

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.

Dombi Tibor, 2019. november
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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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Szülő-pedagógus kapcsolat - iskolai felmérés
Reflexió
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 szakmai függetlenség iránti 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 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.
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, 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.
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, a kialakuló konfliktusok megoldásait ezeknek az ismere1
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teknek a birtokában tudja megfelelően megoldani a közösség. A pedagógusi szakmai felkészültség
elengedhetetlen része a közoktatásban a családokkal való együttműködés.
Dombi Tibor, 2019. november
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Osztályfőnöki óraterv - környezetpedagógia
Tantárgy: Osztályfőnöki óra
Témakör: környezetvédelem
Tananyag: Az ember hatása a környezete
Oktatási cél: Környezetvédelmi fogalmak tisztázása
Nevelési cél: A jövő generációk iránti felelősség érzésének felkeltése
Osztály: 8. évfolyam
Eszközök: számítógép, internet, projektor
Előkészítés

Az osztályfőnöki óra előkészítéseként e-mail-t küldünk a szülőknek, amelyben néhány szóban
elmondjuk a következő óra témáját, megkérjük, egy video megnézésére, és amennyiben lehetséges,
néhány szóban beszélgessenek a tanulóval a felvetett problémákról.
Kedves Szülők!
A következő osztályfőnöki óra témája a környezetvédelem lesz, mely három fontos témakört ölel
fel: vízszennyezés, napenergia, eszközeink hatékonysága. Alább néhány gondolatébresztőt ajánlunk, kérjük, ha idejük engedi pár gondolat erejéig beszélgessenek el gyermekükkel, fejtsék ki
nézőpontjukat.
1. VÍZSZENNYEZÉS
- Kétségtelen, egyik legnagyobb ökológiai bűne a modern civilizációnknak, hogy nem ismeri föl a
tiszta édesvíz értékét, és gátlástalanul pusztítjuk: mosószer, mosogatószer, papírszennyezés, ipari
zsírok kerülnek tömegesen és kontroll nélkül az édesvízbe, mely tisztán, a természet által mgtisztítva ér el hozzánk a vízvezetékeken. Európa e táján kevés figylem jut a természetes víz értékelésére. Más, kevésbé szerencsés földrajzi adottságokkal rendelkező országokban azonban már ma is
gyilkos versenyfutás van az elérhető édesvíz kincs birtoklásáért. Van-e felelősségünk abban, hogy
csökkentsük a lakásunkból kiáramló szennyvíz kémiai terheltségét? Hogyan?
2. A NAPENERGIA KÖZVETLEN HASZNOSÍTÁSA
- A neoklasszikus gazdaságfilozófia a fosszilis energiatartalékok korlátlan elérhetőségében hisz,
ami nyílvánvalóan korlátolt szemléletű tévedés. Bár a technológiai elterjedtség és egyre alacsonyabb szintű megosztás ideig-óráig növeli az elérhető fosszilis energiamennyiséget, jól érzékelhető
a globális autóipari vállalkozások elektromos-hajtás iránt megnövekedett érdeklődéséből, hogy
történelmi távlatban a kőolajkorszaknak hamarosan vége lesz.
Mit tehetünk a kőolaj- és földgáz kitettségünk csökkentése érdekében?
3. ESZKÖZEINK HATÉKONYSÁGÁNAK NÖVELÉSE
Gyulai Iván a Fenntartható fejlődés c. videójában úgy fogalmaz, hogy a fogyasztói társadalom
csapdája, amit önmaga köré épít abban áll, hogy a technikai struktúra pazarló erőforrásokat
igényel, amelyek képtelenek hosszú távon megújulni. Felmerül a kérdés, hogy a költség és energiatakarékos eszközökre váltással tudunk-e ezen a folyamaton, csapdahelyzeten enyhíteni. Gondolhatunk itt a vízfelhasználás visszafogására, akár korszerű gépek beszerzésével, akár az elektromos
1
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fogyasztásunk csökkentésére energiatakarékos eszközök beszerzésével, akár a tömegközlekedés
használatára.
Kérjük, ha ideje engedi, nézze meg a hivatkozott videot:
https://www.youtube.com/watch?v=ZKvaYkaJUb4
2. Az óra menete
Idő

Az óra menete

Módszerek, feladatok

Munkaformák

Célok

1 perc

Órakezdés, adminisztráció

5 perc

Ráhangolódás,
Steve Cutts: Man
(https://www.youtube.
com/watch?v=WfGMYdalClU)

Néhány gondolat felvetése
a modern életforma és a
környezetpusztulás összefüggéséről – szemléltetés,
projektor

5 perc

Csoportok alakítása

Fogalmak kiosztása interne- Csoportmunka
tes kutatómunkához

10 perc

A következő fogalmak
Csoportok alakítása a
értelmezése, annak leírása, fogalmak tisztázásához és
megadott szempontok
megfogalmazásukhoz
szerint:
fenntartható fejlődés
szükségletek és igények
történelmi változásai
ökológiai eltartóképesség,
ökológiai lábnyom
ökológiai erőforrások

10 perc

Szempontok
- A fogalom helye a
modern ipari társadalom
gondolkodásában
- A fogalom megítélésének
változásai
- Vélemények

Csoportfelelősök
- internetes kereső
- fogalmazó
- illusztrációfelelős
- moderátor
- szónok

Csoportmunka,
kooperatív együttműködés

Cél: beszámoló az
adott fogalom fellelhető körülírásáról és
kialakított véleményükről

12 perc

Vélemények szónoki,
lelkesítő beszédként való
megformálása, előadása

A kiválasztott szónok
beszédének meghallgatása,
hatásának megbeszélése

Tanulói előadás

Beszédkészség fejlesztése

2 perc

Összegzés, óra lezárása

Csoportok munkájának
Frontális munka
értékelése, tanulók felhívása,
hogy az óra során felmerült
gondolatokat beszéljék újra
meg otthon, majd következő órán számoljanak be a
beszélgetéseikről

Frontális munka
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Bevezetés, ráhangolódás

A környezetvédelem
fenntartható fejlődés paradigmájának
megértése, személyes
érintetttség és hozzáállás kialakításának
előmozdítása

családpedagógia

