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Pedagógiai hitvallás
"A VILÁG REJTÉLYEIT NEMCSAK KELLENE
ÉRTENÜNK, HANEM KELLŐ IDŐ,
ERŐFESZÍTÉS ÉS KÉPZELŐERŐ
BEFEKTETÉSÉVEL ÉRTENI IS FOGJUK."
FRANCIS CRICK: AZ ÉLET MIKÉNTJE
(GONDOLAT, 1987. FORD.: BÜKI KÁLMÁN)

Pedagógusi pályám jelentősebb állomásai
 Zrínyi Miklós utcai Általános Iskola (17. kerület,





szakmai gyakorlat és a kezdet)
Újlak (napközis évek, tanítói évek)
Könyvkiadói kitérő után vissza az iskolába
Informatika műveltségterületi képzés (Kaposvár)
Informatikatanár-pedagógiatanár MA (Veszprém,
Pannon Egyetem)

Meghatározó személyek, események
 Iskolavezetés támogatása
 Informatikatanár kolléganő (mentor)
 Európai kódhét – CSS és SVG
 Digitális Témahetek – 5 éve
 Kerületi informatikaversenyek
 e-Hód verseny ELTE
 Digitális zene szakkör
 Digitális tanrend – informatikai műveltséganyag

minőségének jelentősége
- belső továbbképzések

Pedagógiai tevékenység I.
 Szakmai feladatok, szaktárgyi tudás (1)
Az informatika tanítás tartalmi szabályozása, új NAT, hangsúlyok,
változások, úton az információs társadalom felé - szakdolgozat
Informatikából -> Digitális kultúra
Tantárgypedagógiai fejlődés, eszközfüggés, szoftver és hardver frissítés
Technikai környezet fejlődése, tanári csoport

 Pedagógiai folyamatok, tervezés (2)
Témakörök a tanmenetekben – iskolai szinten közös munka – évfolyam
szintű közös tanmenetek kidolgozása – csoportra szabva
Spirális felépítés, tudás konstrukció, informális tudás és iskolai
ismeretszerzés integrálása

Pedagógiai tevékenység II.
 Tanulás támogatása (3)
Digitális eszközök, tanulói számítógépek,
okostelefonok, iskolai tabletek, projektor,
padló robotok
Tanári weboldal: e-Kréta, e-füzet, e-könyv,
DKT, Online kvíz, teszt, kérdőívek
Egymás segítésének támogatása kontrollált mozgás
Szakkönyvek, albumok

 Személyiségfejlesztés (4)
Év eleji felmérés, tájékozódás, tehetségpont, LogiSchool
Individuál pszichológia, kooperatív technikák

Pedagógiai tevékenység III.
 Közösségfejlesztés, integráció (5)
Társadalmi hatások, közvetlen iskolai környezet
– egymás elfogadása, korrepetálás,
tanórán kívüli nevelési helyzetek,
folyosói ügyelet, tanári szerep, digitális zenei
szakkör,

 Értékelés, elemzés (6)
A tantárgy sajátosságaiból adódóan leginkább gyakorlati feladatmegoldások
értékelése, de időnként elméleti tesztek és kérdőívek
Ragaszkodás a hagyományokhoz: informatika füzet
- Rendszeres ellenőrzés, füzetkép: e-füzet
Órai rövid értékelések, témakörök végén
és nagyobb tanulási egységek végén

Pedagógiai tevékenység IV.
 Környezeti nevelés (7)
Ökoiskola, fenntarthatósági hét, informatika tartalmi változatosság,
DTH témaválasztás, közösségi közlekedés, kerékpározás

 Kommunikáció, szakmai együttműködés (8)
Informatikatanárok együttműködése az iskolában, kerületi munkaközösség,
budapesti munkaközösség, Digitális Témahét workshopok 2020, Digitális
Témahét riport a helyi televízióban, 2017, 2018

 Szakmai fejlődés (9)
A tantárgy technikai természetéből adódó folyamatos követés
Szakmai portálok, tanári csoport, tantárgypedagógia
Alkalmazások, online lehetőségek,
böngészők, html-technológia

Előzetesen feltett kérdések 1.
 Kérdés: Miként alkalmazza a nevelési-oktatási folyamatban a diagnosztikus, a
fejlesztő és összegző értékelési formákat, hogyan veszi figyelembe várható hatásukat?

 Válasz:
- diagnosztikus: nagyobb tanulási egységek elején, év elején mindig, különben
tematikus egységek kezdetekor, amikor szükségesnek érzem – tudásfelmérők, tesztek
formájában – felkészülve a hangsúlyok kialakítására a tanmenet adott egységében
- összegző: tanulási egységek végén, a főbb tudáselemek ellenőrzése, javítási
lehetőséggel (önfejlesztés), felkészüléshez pontos tartalmak kijelölése, teszt vagy kérdőív
formájában, ilyenkor füzetellenőrzés is van – füzetvezetés fontossága, kézírás-memorizálás
- fejlesztő: órák végén, gyakorlati feladatmegoldások esetén, nehézségek
felmérésével

Előzetesen feltett kérdések 2.
 Kérdés: Milyen egyetemes emberi, európai és nemzeti értékeket tart fontosnak?
Hogyan tudja ezt közvetíteni a gyermekek felé? Hogyan tudja diákjait ösztönözni saját
értékrendjük kialakítására?

 Válasz:
- egyetemes: együttélési szintjeink megfelelő "működtetése", horizontálisan és
vertikálisan, emberi kapcsolatok szintjén az önmagunkkal, társunkkal, közelebbi és távolabbi
közösségeinkkel valamint utódainkkal kapcsolatos felelősségeinkre való rámutatással, ezek
úgy a nevelési helyzetekben, mint a tartalmi feladatkijelölésekben
- európai: a fentiek része, sokszínűség, diverzifikáció értékének felismerése,
beszűkülések ellen való törekvés, globalizálódás és kultúrális identitás, tágabb értelemben az
antik-zsidó-keresztény hagyomány értékeinek hangsúlyozása, bibliai humánus értékek
- nemzeti: fentiek részeként történelmi hagyomány, szellemi örökség, közvetlen
és távolabbi nemzeti felelősség, természeti értékeink védelme, szomszédos országokban élő
kisebbségi magyarok iránti felelősség, más népek tisztelete
Saját értékrend: családi-társas-társadalmi minták átvétele, perszonalizáció, értékrendszer
strukturálása, dinamikus változásai, életkori sajátosságok, korszakok – példák és
befolyásolások

Előzetesen feltett kérdések 3.
 Kérdés: A tanulási folyamat során tapasztalt megértési nehézségeket, tanulói
hibázásokat, tévesztéseket mi módon tudja korrigálni a tanóra keretein belül?

 Válasz:
Az informatika órai gyakorlati feladatok megoldásánál gyakran tapasztalható
értetlenség, félreértés, legtöbbször a figyelmetlenségre vezethető vissza, feladataim:
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

visszalépés a megfelelő korábbi szintre
szomszéd vagy jelentkező osztálytárs segítségének igénybevétele
egyedi segítségnyújtás
kommunikációs váltás, más szemszögből közelítve
ösztönzés, bíztatás
differenciált feladatkiadás

Előzetesen feltett kérdések 4.
 Kérdés: A Digitális Témahét szervezésén kívül hogyan kapcsolódik be az iskola
életébe? Milyennek látja helyzetét a tantestületen belül? Szokott-e visszajelzést kapni
kollégáitól pedagógiai munkájával kapcsolatban és azt hogyan fogadja?

 Válasz:
Digitális tanrend miatt az utóbbi időben fokozottan bekapcsolódtam, többek
között a belső továbbképzésben, de az egyéni segítségnyújtásban is. Nemrég az iskola
bemutató videójának zenei aláfestését kérték tőlem, amit nagy örömmel készítettem el;
Az iskola ún. reál munkaközösségének tagjaként az éves, féléves munkatervek
előkészítésében, értékelésében is részt veszek;
Osztályfőnök helyettesként segítem a kolléganőm osztályfőnöki munkáját;
Úgy érzékelem, mint informatikatanárt és idősebb kollégát elfogadnak, a tanított
tanulók osztályfőnökeivel rendszeresen konzultálok a csoportjaimba járó tanulókkal
kapcsolatban, különösen félévek vége előtt;
A munkámmal kapcsolatos észrevételekre nyitott vagyok, nagy mértékben
együttműködünk az iskola másik informatikatanárával, aki a képzésem során mentorom is
volt és azóta is napi szinten megbeszéljük az informatikával kapcsolatos kérdéseket

Előzetesen feltett kérdések 5.
 Kérdés: Hogyan oldja meg a tanórák keretében gyermekek, tanulók optimális
fejlődését elősegítő, differenciált tanítási-tanulási folyamatok tervezését? Milyen
lehetőségei, eszközei vannak a tehetségfejlesztés területén?

 Válasz:
A tantárgy gyakorlati jellegéből adódóan leginkább nyelvi-értelmezési
problémák adódnak, miközben pl. progamozási feladatoknál egyáltalán nincs megfelelés a
nyelvi-kommunkációs képességek és a programnyelv értelmezése között.
A differenciálás a feladatok két- vagy többszintű tervezésében valósul meg,
ahol azok fejlesztik tovább a feladatmegoldásaikat, akik hamarabb átlátják az informatikai
problémát.
Másrészt a formázási feladatoknál inkább nagyobb a hangsúly az esztétikai
érzéken, ahol mindenki kap bőven lehetőséget a kísérletezésre, kiteljesedésre,
sikerélményre.
Tehetségfejlesztés: egyénre szabottan, órai, otthoni különfeladatok, kerületi
informatika verseny, továbbtanulási orientáció, 8. évfolyamosoknak informatika előrehozott
érettségire való utalás, feladatok elemzése, megoldása, szakkör

Előzetesen feltett kérdések 6.
 Kérdés: Mely továbbképzések, fórumok adnak naprakész szakmai ismereteket?
Hogyan tudja azokkal megújítani oktató-nevelő munkáját?

 Válasz:
Az informatika világa dinamikusan változik, 3-4 évente új paradigmák jelennek
meg, amelyeket nem tud követni a tanterv. Ahhoz, hogy ne váljunk önmagunk paródiájává
(pl. 2020-ban a floppy-lemezről tanítani) naprakésznek kell lennünk a technológia fejlődését
illetően, ami már túlmutat a nevelési-oktatási rendszeren és az információs társadalom
lényegére mutat.
Tipikus példa az informatikai eszközhasználat eltolódása a mobileszközök irányába.
A mobileszközök bevezetése, használata a tanórákon
Megfelelő applikációk keresése, kipróbálása
Külön fejlesztett vezető operációs rendszerek ismerete
Alapvető információs terek: informatikai szakportálok, tanári csoportok

Előzetesen feltett kérdések 7.
 Kérdés: Hogyan vonja be a tanulókat a tanítás-tanulás, oktatás-nevelés
folyamatának tervezésébe? Milyen formában ismerteti meg a pedagógiai ellenőrzési és
értékelési módszereket, azok szempontjait a gyermekekkel és a szülőkkel?

 Válasz:
A fő komminkációs fórum a tanári weboldalam (dplatfrom.hu). Itt kapnak
tájékoztatást a szülők és a tanulók.
Ez minden évben megújul. Ettől a tanévtől integráltam az oldalba az informatika
tankönyveket évfolyamonként, pdf formátumban, ezt meg lehet nyitni, lapozni is lehet –
szülőknek, tanulóknak egyaránt.
Itt nyomon követhetik a tanulási-tanítási folyamatot, beszámoló dolgozat előtt
tájékozódhatnak a várható kérdés típusokról.
Kapcsolatba léphetnek velem, személyesen vagy e-mailen, ha kérdésük van.
Különösen nagy hasznát vettem ennek a felépített rendszernek a digitális
tanrend során, semmi külön fórumot, egyéb programot nem kellett használnunk.
Az iskola e-Kréta rendszere, annak új DKT felülete is lehetőséget nyújt a
kapcsolattartásra, a feladatkiadástól az értékelésig.

KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!

