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1. Az intézmény általános bemutatása  

1.1. Az intézmény főbb adatai 

Az iskolánk a 2018/19-es tanévben ünnepelte fennállásának 70. évfordulóját, 1949-ben alakult 17-es 

számú Ipari Gimnázium Vegyipari Tagozat néven.  

A Veszprémi Szakképzési Centrum Ipari Szakgimnáziuma Veszprém, Iskola u. 4. szám alatt található, 

a város jól megközelíthető területén. Az iskola nagy része régi, műemlék jellegű épület, így sajátos 

hangulattal rendelkezik.  

Fenntartó: Innovációs és Technológiai Minisztérium 

A vezetőség összetétele: az intézményt vezető igazgató mellett 3 igazgatóhelyettes és egy 

gazdasági vezető segíti a pedagógusok munkáját, az intézmény működését.  

Az iskola többször esett át fenntartóváltáson, ennek megfelelően, illetve a törvényi szabályozáshoz 

alkalmazkodva profilváltást és névváltoztatást kellett végrehajtani. Így, a gimnázium megszűnésével a 

hajdani önkormányzati fenntartású Ipari Szakközépiskola és Gimnáziumból mára a VSZC Ipari 

Szakgimnáziuma lett. Mindezek mellett átmenetileg KLIK-es fenntartású is volt az iskola, amely 

megszűnt azzal, hogy a NGM átvette a szakképzésben oktató állami intézmények fenntartását. 

Jelenleg az Innovációs és Technológiai Minisztérium fenntartása alá tartozik az intézmény. 

 

1.2. Az intézmény arculata, specialitásai 

Iskolánkban több ágazat oktatása valósul meg: 

- Szoftverfejlesztő  

- Gépgyártástechnológiai technikus  

- Műanyagfeldolgozó technikus (2014-től) 

- Mechatronikai technikus (2013-tól) 

- Vegyész technikus  

- Kisgyermekgondozó, nevelő angol, illetve német nyelvi előkészítővel (2016-tól) 

- Környezetvédelmi technikus  

 

1.3. Infrastruktúra 

Az iskolánkban megtalálható ágazatok oktatásához megfelelő infrastruktúrával rendelkezik az 

intézmény, így mind az elméleti, mind a gyakorlati oktatás magas szinten való teljesítése 

megvalósítható. Az informatikai képzéshez 3 számítógép terem, valamint a többi szakma számára is 

használható, számítógépekkel felszerelt szakmai terem került kialakításra.  

A gépgyártás és mechatronikai ágazatok esetén jelentős 

gépészethez kapcsolódó géppark áll rendelkezésre, 

szaktanteremben, műhelyben elhelyezve.  
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A Műanyagfeldolgozó, Vegyész és Környezetvédő ágazatok oktatásához komoly felszereltségű 

laboratóriumokkal rendelkezünk, amelyekben a különböző laboratóriumi műveletek gyakorlati oktatása 

folyik.  

Újonnan került bevezetésre a Kisgyermekgondozó- és nevelő ágazat, amelynek infrastruktúrája még 

fejlesztés alatt van, a felmenő évfolyamok mindenkori igényeit igyekszünk kielégíteni.  

Emellett a közismereti tárgyak oktatását segíti megyei szinten is jelentős könyvállománnyal 

rendelkező könyvtárunk, a tantermek informatikai felszereltsége, digitális táblák megléte. 

Az iskolai infrastruktúra, eszköz- és anyagellátottság megfelelőnek mondható, ami alapvetően fontos a 

szakképzés során. A biológia tantárgy tanításához szükséges eszközök, anyagok megléte alapvetően 

a szakmai profilnak köszönhető, hiszen mind a környezetvédő, mind a vegyész szakokon megjelenő 

gyakorlati oktatásban használt eszközök és anyagok így a közismereti biológia oktatás során is 

használhatóak. Az elméleti oktatás során használható szemléltető, kiegészítő eszközök közül 

leggyakrabban használt kivetítők, digitális táblák a termek nagy részében elérhetőek, így az oktató-

nevelő tevékenység támogatása megfelelő. 

 

1.4. A nevelés-oktatás sajátosságai az intézményben 

Iskolánk Pedagógiai Programjában vállalja sajátos nevelési igényű tanulók oktatását, nevelését. 

Ennek megfelelően fejlesztő pedagógus dolgozik a tanulási zavarokkal küzdő tanulókkal, heti 

rendszerességgel, tanórai keretek között. Feladata elsősorban csoportfoglalkozások szervezése, 

amelyeken lehetősége van a tanulók képességeinek felmérésére, amelyekkel segíti a pedagógusok 

munkáját. Ezek a fejlesztő foglalkozások elsősorban a részképességek erősítését célozzák, mint 

emlékezet, megértés, figyelem. A fejlesztő pedagógus mind a kollégák, mind a szülők részére 

konzultációs lehetőséget biztosít, ami az együttműködésen keresztül a fejlesztés hatékonyságát teszi 

lehetővé. Iskolánkban lehetőség van szervezett keretek között mozgásfejlesztésre is. A diszlexiás-

diszgráfiás, vagy egyéb tanulási nehézségekkel küzdő diákok délutáni időben, a délutáni testnevelés 

foglalkozás terhére mozgásfejlesztő foglalkozáson vehetnek részt, csoportos formában. Ez a 

foglalkozás is nagymértékben segíti fejlődésüket, mivel a motoros képességek meghatározóak 

lehetnek az írás-olvasás területén nyújtott teljesítményben.  

Iskolánkban kialakításra került Öveges laborban 5.éve fogadunk a környék általános iskoláiból 7.-

8.osztályos tanulókat fizika, kémia és biológia oktatásra.  

 

1.5. A tanulói közösség összetétele 

Iskolánkban a 2018/19-es tanévben 725 diák tanul (185 lány és 540 fiú), 9-13. évfolyamon, ebből a 

kollégisták száma 87 fő.  A tanulók közül 31 fő sajátos nevelési 

igényű, 17 fő pedig BTM-s. 4+1 évfolyamos szakgimnáziumi 

képzés 28 osztályban, 5+1 szakgimnáziumi képzés egyelőre 2 

osztályban folyik. 
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Az intézményben oktatott ágazatok közül a gépész és mechatronikus kifejezetten „fiús” szaknak 

tekinthető. Mindezek ellenére pár éve lányok is megjelentek 1-2 fő erejéig ezekben az osztályokban. 

Az szoftverfejlesztő ágazat is inkább a fiúk által preferált, de 2-3 lány mindig van az osztályokban. A 

kisgyermekgondozó osztályba elvárásaink szerint lányok jelentkeznek, de az idei beiskolázáskor 

legnagyobb meglepetésünkre 2 fiú is érkezett a nyelvi előkészítős évfolyamra. A környezetvédő és a 

vegyész osztályok vegyes képet mutatnak, bár előbbiek inkább mondhatók lányos, utóbbiak fiúsabb 

osztályoknak.  

A diákok között vidékről bejárók és veszprémiek is vannak. Emellett egyre több, más megyéből érkező 

tanulónk is van, ami az iskola eredményességét is tükrözi. 

 

1.6. A nevelőtestület összetétele 

A nevelőtestület a 2018/2019-es tanévben 107 főből áll. Ebből 98 fő főállású pedagógus áll az 

intézménnyel munkaviszonyban, 9 fő pedig óraadóként végzi az oktatói munkát. A nemek arányát 

tekintve, a „fiúsabb” szakoknak köszönhetően jelentős számban dolgoznak férfi kollégák iskolánkban, 

ami a pálya elnőiesedését tekintve igen jó arány.  

Munkaközösségek: 

- Idegen nyelvi munkaközösség 

- Környezetvédelem-biológia munkaközösség 

- Matematika munkaközösség 

- Magyar-történelem munkaközösség 

- Gépész-mechatronika munkaközösség 

- Kémia-vegyész munkaközösség 

- Testnevelés munkaközösség 

- Informatikus munkaközösség 

- Szociális munkaközösség 

- Osztályfőnöki munkaközösség 

 

1.7. A nevelőtestület együttműködését segítő tényezők 

A nevelőtestület együttműködését a munkaközösségek és a mindennapi érintkezés is lehetővé teszik. 

Hatékony kommunikációs rendszer áll rendelkezésünkre, amely magában foglalja a napi teendők 

megjelenítését, illetve az elektronikus kommunikáció révén a kollégák gyors elérését is.  

A napi szintű együttműködést segíti az iskolában kialakított nagy területű tanári szoba, ahol a kollégák 

nagyobb része helyet kapott. Ennek köszönhetően lehetőség van a napi rendszeres érintkezésre, 

információk gyors és hatékony átadására a nevelőtestületen belül. 

A légkör alapvetően támogató jellegű a nevelőtestületben. A 

kollégák igyekeznek együttműködni a mindennapokban, és 

segíteni egymást az iskolaév egészében is.  



 
GINOP-6.2.3-17-2017-00001 

,,A Veszprémi Szakképzési Centrum szakképzési 
intézményrendszerének átfogó fejlesztése” 

 

 7  

1.8. Tanórán kívüli foglalkozások, programok 

Iskolánkban rengeteg tanórán kívüli tevékenységbe van lehetőség bekapcsolódni mind 

pedagógusnak, mind pedig diáknak. Mivel ezek meghatározóak az intézmény életében, igen nagy 

hangsúlyt fektetünk szervezésükre, lebonyolításukra.  

- a végzős évfolyamon érettségi előkészítő foglalkozások  

- beiskolázást segítő rendezvények  

- Környezetvédelmi vetélkedő  

- Környezetvédelmi szakmai nap 

- Öveges labor működtetése 

Az iskolai életet meghatározó, az iskola képét formáló nagyszabású rendezvények szintén komoly 

feladatot jelentenek: 

- Szalagavató  

- Ballagás  

- Elsősavató 

- Pályázatok: 

- A 2018/19-es tanévben indítottuk el azt a Tankört, amely része a lemorzsolódást csökkentő 

kezdeményezéseknek a GINOP 6.2.3. pályázat keretében. A Tankör működtetésének célja, 

hogy a lemorzsolódással veszélyeztetett diákoknak lehetőséget és segítséget nyújtsunk a 

felzárkózáshoz. 

2. A pedagógiai módszertan fogalma 

2.1. Bevezetés 

Paul Ginnis közelmúltban megjelent tanulási receptkönyvének mottójaként (Ginnis 2018: 5) John 

Bruer gondolatát idézi: „Legalább annyira kell törődnünk azzal, hogy hogyan tanítunk, mint amennyire 

korábban azzal törődtünk, hogy mit tanítunk.” 

A tanítás-tanulás folyamatában a következő négy „szereplő” kölcsönös egymásra hatása figyelhető 

meg: pedagógus, diák, tananyag, pedagógiai módszer. Amennyiben a tanulás eredményességén 

szeretnénk javítani, úgy e négy elemnek, illetve a közöttük működő kölcsönhatásoknak a 

változtatásával érhetjük el. A továbbiakban a pedagógiai módszerek szerepét, jelentőségét vesszük 

górcső alá. 

Ahogy a világban minden, úgy a különböző tantárgyak oktatásának módszertana is folyamatos 

fejlődésen megy keresztül. Ezt generálják a háttértudományok kutatásainak újabb eredményei, de az 

oktatás célközönségének változásai is. 

A komplex pedagógiai fejlesztés célja, hogy iskolánkban minőségi 

nevelést biztosítsunk, együttműködő partneri kapcsolat alakuljon 

ki tanár és diák között. A módszertani gyűjtemény összeállítása és 
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gyakorlati alkalmazása reményeink szerint növeli tanulóink motiváltságát, érdeklődését az ismeretek 

elsajátítása iránt.  A módszerek kiválasztásánál és bemutatásánál arra törekedtünk, hogy általuk a 

tanulói tevékenység kerüljön előtérbe, az eljárások bevezetésének köszönhetően fejlődjenek a diákok 

önálló tanulási technikái. Fontosnak tartottuk a változatosságot, valamint azt is, hogy az együttnevelés 

keretei között is megvalósuljon a tanulók esetében az egyéni fejlődés lehetőségeinek megteremtése. 

 

2.2. A pedagógiai módszer definiálása 

A didaktikai szakirodalomban a pedagógiai módszer fogalmának számos megközelítésével 

találkozhatunk. Összességében megállapítható, hogy az oktatási módszerek az oktatási folyamatnak 

állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és tanuló tevékenységének azon részei, amelyek különböző 

célok érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek alkalmazásra. A módszereket különféle 

eljárások, fogások, tevékenységelemek, tanítási készségek alkotják. 

 
A pedagógiai módszer1 fogalmának összetettebb megközelítésekor Martinkó József értelmezésére 

hagyatkoztunk: 

 A szerző szerint oktatási módszereken azokat az eljárásokat értjük, amelyek segítik az oktatási 

(tanulási) folyamat során felvetődő feladatok megoldását, s e módszerek közé sorolhatók mind a 

pedagógus, mind pedig a tanuló eljárásai. 

A módszer fogalmának vizsgálhatjuk a tágabb és szűkebb értelmezését. A „tágabb” értelmezés szerint 

a módszer a célhoz vezető egész utat jelenti, vagyis a módszereken kívül a tanítási órák 

megtervezésének, felépítésének, a folyamat megszervezésének, a belső és külső formák, a technikai 

eszközök megválasztásának a kidolgozását is.  

A „szűkebb” értelmezés szerint pedig a módszer olyan didaktikai eljárás, amely a tanítás folyamatában 

közvetlenül biztosítja a felmerülő oktatási - nevelési feladatok megoldását. Ebben az értelmezésben a 

módszernek nem csak  az adott didaktikai feladat megoldásában, illetve az ismeretek elsajátításában, 

a jártasságok és készségek kialakításában van szerepe. A tanítás-tanulás folyamatában figyelembe 

kell vennünk  a nevelés általános célját: a tanulói képességek mindenoldalú fejlesztését. A korszerű 

pedagógia a módszerek funkcióját kiszélesíti és a módszerek feladatának tekinti 

a képességek fejlesztését is. 

A módszerek hatással vannak egész pedagógiai tevékenységünkre, jelentős szerepet játszanak 

abban, hogy a tanulás-tanítás folyamatában milyen mennyiségű és minőségű ismeret- és 

tevékenységtartalom válik teljesítményképes tudássá.  

A jól megválasztott pedagógiai módszer jelentős szerepet vállalhat a tankönyvi tananyagtartalmak 

kiegészítésében, korszerűsítésében. A széleskörű módszertani 

kutatások és kísérletek egyértelműen igazolják a tudatosan és 

mindig tervszerűen megválasztott és szakszerűen alkalmazott 

                                                             
1 http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/martinko_jozsef/ch02s02.html: 

http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/martinko_jozsef/apa.html#hiva_3
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/martinko_jozsef/apa.html#hiva_7
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/martinko_jozsef/apb.html#hiva_14
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/martinko_jozsef/apa.html#hiva_4
http://janus.ttk.pte.hu/tamop/kaposvari_anyag/martinko_jozsef/ch02s02.html
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eljárások eredményességét.  

 

2.3. A pedagógiai módszerek csoportosítása2 

1. Az információk forrása szerint: 

• verbális (szóbeli vagy írásbeli), 

• szemléletes, 

• gyakorlati módszereket különböztetnek meg egymástól. 

 

2. A tanulók által végzett megismerőtevékenység szerint beszélhetünk: 

• receptív, 

• reproduktív, 

• részben felfedező, heurisztikus és 

• kutató jellegű módszerekről. 

 

3. Az oktatás logikai iránya alapján 

• induktív, illetve 

• deduktív jellegű módszerek különböztethetők meg. 

 

4. A tanulási munka irányításának szempontja alapján: 

• tanári dominanciájú, 

• közös tanári-tanulói és 

• tanulói dominanciájú módszereket említhetünk. 

 

5. Az oktatási folyamatban betöltött szerepük, a didaktikai feladatok szerint Nagy Sándor (1997) 

• az új ismeretek tanításának-tanulásának, 

• a képességek tanításának-tanulásának, 

• az alkalmazásnak, 

• a rendszerezésnek és a rögzítésnek a módszereiről beszél. 

 

6. A szóbeli közlő módszereken belül meg szokták különböztetni 

• a monologikus és 

• a dialogikus módszereket. 

 

                                                             
2 http://www.jos.hu/down/9011/00_Ped.pdf  

Babanszkij (1985: 61–62), Harlamov (1990: 194–197),  

Galuzinszkij és Jevtuch (1996: 102–177) 

http://www.jos.hu/down/9011/00_Ped.pdf
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Egyetlen felosztási alap sem teszi lehetővé a módszerek teljességének a besorolását, s szinte 

mindegyik felosztáson belül egy és ugyanazon módszer több osztályba is besorolható. A megbeszélés 

módszere például lehet receptív, reproduktív, de részben felfedező jellegű is, logikai iránya lehet 

induktív és deduktív, szolgálhatja az új ismeretek szerzését, de a rendszerezést is. 

A megjelenített szempontokat azonban érdemes figyelembe vennünk, s a módszerek kiválasztása, 

illetve alkalmazása során olyan dimenziókként értelmeznünk, amelyekben az egyes módszerek, illetve 

azoknak általunk megvalósított formái elhelyezhetők. 

Például ha egy csoportnak vagy egyénnek gyakorlati és írásos feladatot jelölünk ki, mérlegeljük, hogy 

a megismerő tevékenység alkotó jellegét milyen mértékben biztosítottuk; mennyire nyitott a feladat; a 

probléma megfogalmazása, az elemzés módja, a lehetséges eredmények tekintetében induktív vagy 

deduktív utat lehet-e bejárni, esetleg mindkettőt; milyen mértékben avatkozunk be a munka 

menetének irányításába, stb. (Falus: Didaktika - Elméleti alapok a tanítás tanulásához) 

A tanítás központi fogalma a „feladat” elvégzése, megoldása, amit a tanuló tanári irányítással vagy 

önállóan, egyedül vagy társsal, társakkal végez. Einhorn Ágnes (Einhorn 2008: 148) cikkében 

táblázatos formában foglalta össze A tanulási munka irányításának szempontja alapján a tanítási 

módszerek és feladatok összefüggését: 

 

Tanári aktivitáson alapuló oktatási módszerek Tanulói aktivitáson alapuló módszerek 

 Előadás  

 Magyarázat  

 Kooperatív módszerek  

   (csoportmunka, pármunka)  

 Szerepjáték  

 Vita  

 Projekt 

 Házi feladat 

 Tanuló kiselőadása 

 

Tanári és tanulói aktivitáson alapuló módszerek 

 Megbeszélés 

 Szemléltetés 

 

1. táblázat 

    Tanítási módszerek és feladatok összefüggése (Einhorn 2008: 148) 
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3. Helyzetelemzés  

3.1. Személyi és tárgyi feltételek 

3.1.1. Személyi feltételek 

3.1.1.1. A tanulói létszám alakulása 

Az oktatási intézmények számára nagy gondot jelent a csökkenő gyereklétszám. A beiratkozott 

tanulók számától függ, hogy lehetőségei mellett hány iskolai osztályt tud az adott intézmény indítani. 

Ez befolyásolja az óraszámot, és ezen keresztül az iskolában tanító pedagógusok számát is.  

Iskolánkban a 2018/19-es tanévben 725 diák tanul. Az elmúlt években folyamatos tanulói 

létszámcsökkenést figyelhettünk meg (1. ábra), annak ellenére, hogy komoly erőfeszítéseket tettünk 

annak érdekében, hogy növeljük az érdeklődést az intézmény iránt.  

Ennek egyik oka a gimnáziumi képzés megszűnésében keresendő, ami a kifutó képzés miatt évről 

évre csökkentette a gyereklétszámot. Ennek ellensúlyozására új képzéseket indítottunk, de még ezek 

sem tudták teljesen kompenzálni az egyébként országosan problémát jelentő gyerekhiányt. 

A kiiratkozott tanulók száma (2. ábra) az elmúlt években folyamatosan csökkent, ami mindenképpen 

pozitívum. A kiiratkozások jellemzően a kilencedik évfolyamot érintik, hiszen ekkor még könnyebb 

iskolát váltani, hasonló szakot keresve a környék iskoláiban, esetleg újra kilencedikből kezdeni más 

szakon a tanulmányokat.  

1. ábra 
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Az év közben érkezett tanulók száma (2. ábra) is csökkenő tendenciát mutat. Ennek oka lehet a 

megszűnő gimnáziumi képzés. Iskolánk fontos szerepet töltött be eddig a városban ezen a téren, 

mivel az erősebb gimnáziumok kevésbé helytálló tanulói intézményünkben tudták folytatni 

tanulmányaikat évfolyamuknak megfelelően. A kifutó képzés miatt ilyen átvételi lehetőség már nem áll 

rendelkezésre, így az elmúlt évek jelentős visszaesése ennek is köszönhető. 

Nem elhanyagolható figyelemmel kísérni a nemek arányát egy intézményben, annak minden 

pozitívumával és negatívumával együtt. Az iskolai életre gyakorolt hatása mindenképpen kiemelendő, 

a társas viszonyok és az osztályközösségek alakulása szempontjából is fontos lenne fenntartani a 

vegyes összetételű osztályokat ott, ahol az lehetséges.  

Az elmúlt öt évben intézményünkben folyamatosan csökken a lányok aránya a fiúkhoz képest (3. 

ábra). Az iskolánkban jelen levő szakokat tekintve elsősorban a környezetvédelmi és a vegyész 

szakokon jellemző a lányok nagyobb aránya. Az újonnan indított mechatronika és műanyagos képzés 

inkább a fiúk számára vonzó, így a kifutó gimnáziumi képzés, valamint az új szakok megjelenése 

együttesen vezettek a lányok számának csökkenéséhez.  

Idén indult új, kisgyermekgondozó képzésünk ezt ellensúlyozandó, a lány tanulók számának 

emelkedését hozza magával, így a nemek arányának viszonylagos egyensúlyát meg tudjuk tartani. 

Ehhez járul hozzá az is, hogy több évtizedes kihagyás után a 

jellemzően fiús szakokon, mint a gépészet vagy mechatronika, 

ismét megjelentek lány diákok is.  

 

 

2. ábra 
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3.1.1.2. A dolgozói létszám alakulása 

Az intézmény működését pedagógusok és nem pedagógus végzettségű dolgozók segítik. 

Az iskolavezetés élén az igazgató áll, akinek hatáskörét a Szakképzési Centrum SZMSZ-e határozza 

meg. Közvetlen munkatársai az igazgatóhelyettesek, akik vezetői tevékenységüket az igazgató 

irányítása mellett, egymással együttműködve, mellérendelt viszonyban végzik. Az iskolánkban 3 

igazgatóhelyettes osztja meg egymással a munkát, mindegyikük más-más terület operatív 

irányításáért felelős. Szintén a vezetéshez tartozik a gyakorlati oktatásvezető, aki a szakmai 

oktatással kapcsolatos feladatokat szervezi és irányítja, valamint a nyári szakmai gyakorlattal 

kapcsolatos teendőket intézi. Az iskolának van pénzügyi csoportvezetője, aki a gazdasági dolgozók 

munkáját irányítja, illetve az iskola gazdasági és költségvetési tevékenységével összefüggő 

feladatokat látja el. A műszaki vezető az iskola infrastruktúrájának működtetését és karbantartását 

irányítja. 

Az iskolavezetés és a pedagógusok munkáját 2 fő iskolatitkár, 4 fő gazdasági ügyintéző, egy 

rendszergazda és egy tanügyi adminisztrátor segíti. A technikai dolgozókat 3 fő laboráns, 1 fő 

raktáros-gépkocsivezető, valamint villanyszerelő, asztalos, vízvezeték-szerelő, udvaros, portás és 

takarító személyzet képviseli. 

Az iskola alkalmazásában álló pedagógus végzettségű 

foglalkoztatottak a nevelési- oktatási folyamat működtetői 

elsősorban.  

3. ábra 
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Jelenleg 89 fő pedagógus áll az intézmény alkalmazásában, melyek közül 71 (ebből 46 nő) fő teljes 

munkaidőben, 6 (ebből 3 nő) fő részmunkaidőben és 12 (ebből 3 nő) fő óraadóként dolgozik az 

iskolában. 

A pedagógusok egy része közismereti tárgyakat, más részük szakmai tárgyakat oktat, illetve egy 

részük mindkét típus oktatásában részt vesz. Jelenleg minden óra megtartásához rendelkezik az 

intézmény megfelelő szakos ellátottsággal, de egyre komolyabb problémát jelent főként a szakmai 

tárgyak, de a természettudományos tárgyak (elsősorban matematika, fizika) oktatására megfelelő 

szakos ellátást biztosítani. 

3.1.2. Tárgyi feltételek 

3.1.2.1. Az iskola épülete 

Iskolánk egy igen régi, műemlék jellegű épület, ebből adódóan a mai kor követelményeihez igazodva 

sajnos az akadálymentesítés jelenleg nem megoldható.  

Az épület több szárnyból áll, amelyeket több lépcsőház köt össze. Az épületben található egy alagsori 

rész, amely a gépészethez kapcsolódó tantermeknek és műhelyeknek ad otthont, valamint itt található 

az iskolai büfé, egy társalgó a diákok részére, valamint az iskola múzeuma. A földszinti részen több 

tantermet, illetve az iskola tornatermét találjuk. Egy másik épületrészben, szinteltolással az orvosi 

rendelő, néhány tanterem és több labor található. A második emeleten helyezkedik el a könyvtár, a 

tanári szoba, a titkárság és az igazgatói, valamint igazgatói helyettesi szobák. Emellett több tanterem 

is található ezen a szinten, illetve egy másik lépcsőház ugyanezen szintjén a gazdasági irodák kaptak 

helyet. A második szint felett eltolással több labor, valamint néhány tanterem található. Az iskolaépület 

mögött két nagyobb és egy kisebb sportpálya áll a testnevelés órák, illetve a sportolni vágyók 

rendelkezésére. 

Az intézmény fizikai adottságait meghatározza jelentős előkertje, hátsó udvara, valamint a nemrégiben 

kialakított belső udvar, melyek együttesen biztosítanak kellemes környezetet az itt tanuló diákok 

számára. 

3.1.2.2. Tantermek, szaktantermek, műhelyek és laborok 

Az intézményben 24 db tanterem van, amely 807 fő befogadására alkalmas.  

Szaktanterem 7 db, 185 férőhellyel, 3 db tornaterem és 1 db tornaszoba áll a diákok rendelkezésére 

még. 

A műhelyek száma 15 db, összesen 276 férőhellyel. Ezek magukban foglalják a műhelytermeket, 

laborokat és a számítógéptermeket. 

3.1.2.3. Technikai felszereltség 

Iskolánkban 240 db számítógép, 21 db interaktív tábla van. Az 

intézmény 25 db pedagógiai munkaállomással rendelkezik, 

amelyekhez internetkapcsolat is tartozik.  
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A műhelyek eszközállománya a mindenkori gyakorlati oktatáshoz illeszkedik, a géppark frissítése 

folyamatos, a beszerzési lehetőségekhez mérten. 

A pedagógusok munkáját egyéb technikai eszközök, így fénymásoló, nyomtató, bluetooth hangszórók, 

magnók stb. segítik.  

3.2. A tanulók bemeneti mérése 

 
Ahhoz, hogy meg tudjuk határozni a pedagógiai fejlesztések célját és irányát, szükséges egy 

bemeneti mérés, hiszen ennek tekintetében láthatjuk azt, hogy a fejlesztés eredményes volt-e vagy 

sem.  

Ez a bemeneti mérés egy diagnosztikus mérésforma, amely hivatott felmérni a beérkező tanulók 

anyanyelvi, idegen nyelvi és matematika kompetenciáit. Azaz a tanulók indulási tudásszintjének 

megállapítására használjuk, a megszerzett információkat pedig felhasználhatjuk a tanulás-tanítási 

folyamat szervezésének és irányításának segítésére.  

Azért a fent említett kompetenciák felmérését részesítjük előnyben, mert a legtöbb tantárgy 

tanulásához ezek a képességek, készségek szükségesek megfelelő szinten, így ezek javítása a többi 

tantárgy elsajátítását is nagy mértékben elősegítik, a tanulási folyamatot támogatják. 

Emellett jelen projekt keretében tanulói attitűd mérés is történt, amelynek célja az volt, hogy felmérje a 

tanulók egyes tantárgyakhoz, a szakmához és az tanulási környezethez fűződő viszonyát is.  

Az idegen nyelvi kompetencia mérése 

Az idegen nyelvi kompetencia felmérése minden évben a felvételi idején történik. A szaktanárok által 

összeállított idegen nyelvi tesztek alapján a tanulókat tanulócsoportokba tudják sorolni a bemeneti 

képességeiknek megfelelően, így hatékonyabbá tehető az egyes nyelvi csoportok működtetése. 

Hiszen nem mindenki ugyanazzal az idegen nyelvi tudásszinttel érkezik iskolánkba, de a közel 

hasonló tudásszintű diákok egy csoportba való besorolása közel homogén csoportok kialakítását teszi 

lehetővé, ami a nyelvi órák hatékonyságát a továbbiakban emeli. 

A teszteket az idegen nyelvi munkaközösség készíti el. A tesztek megírására a tanulóknak 45 percük 

van. Az eredmények, a tanulói létszám és a mindenkori engedélyezett csoportszám függvényében 

kerülnek kialakításra a csoportok, hogy a lehető leghatékonyabban legyen lehetőségünk az idegen 

nyelv oktatására. 

Az anyanyelvi kompetencia mérése 

Az anyanyelvi készségek mérésére a tanév elején került sor.  

A kapott adatok statisztikai feldolgozását követően tanulónként, 

osztályonként és egész intézményre lebontva kapunk 

eredményeket. Az anyanyelvi kompetencia esetében mérésre 

kerül a figyelem, az olvasási készség, a szókincs, és a 
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szövegértés, illetve ezen eredményekből egy összesített százalékos értéket is nyerünk. Ezek 

önmagukban és összesítve is alkalmasak arra, hogy a beiskolázott tanulók anyanyelvi kompetenciáját 

felmérjük és ennek megfelelően a fejlesztési irányt kijelöljük.  

Ugyanezen készségek mérésére lehetőség van a minden évben, 10. évfolyamon alkalmazott 

országos kompetenciamérés keretében is, amely révén az egyes évfolyamok képességei 

összevethetővé válnak. 

A matematikai kompetencia mérése 

A matematika kompetencia mérésére szintén év elején, az anyanyelvi kompetencia mérésével egy 

időben került sor. Ez esetben is lehetőség van tanulónként, osztályonként és intézményre lebontva 

elemezni a kapott adatokat. A matematika kompetencia esetén a matematikai készségek, a 

matematikai gondolkodás és a matematikai kommunikáció kerül felmérésre, melyekből egy összesített 

kompetencia adatot is kapunk.  

Az országos kompetenciamérés keretén belül a matematikai készségek fejlődését is nyomon 

követhetjük, minden évben a 10. évfolyamon van lehetőség ellenőrizni a képességek, készségek 

állapotát, fejlődését. 

A tanulói attitűd mérése 

A projekt keretében végzett tanulói attitűd, motiváció mérésének eredményei alapján képet kaphatunk 

arról, hogy a diákok mely tantárgyakat milyen mértékben kedvelnek, hogyan viszonyulnak a választott 

szakmához, illetve az iskolai, tanulási környezethez. Mindezek felmérése azért is fontos lehet, mert az 

oktatással kapcsolatos kutatásokban egyértelműen megjelenik, hogy a tanulási-tanítási folyamat egyik 

meghatározó eleme az érzelmi viszonyulás. 

A felmérések eredményei 

Az idegen nyelvi kompetencia felmérésének eredményeit alapvetően a csoportbontások kialakítása 

során használjuk fel. Célunk az, hogy a lehető legoptimálisabb csoport- és tanulói létszám mellett 

olyan hatékony, összetételben viszonylag homogén csoportokat hozzunk létre, amelyek az idegen 

nyelv elsajátításának leghatékonyabb alapegységévé válnak.  

A magyar nyelvi és matematika kompetencia mérésével kapott eredmények mutatói mind az egész 

intézményre, mind osztályokra, mind pedig tanulókra lebontva is értékelhetőek.  

3.3. Tanári kérdőív az alkalmazott módszerekről 

A tanulói készségek, képességek ismeretében van lehetősége a 

tanárnak arra, hogy a fejlődést szolgáló, adott pillanatban 

legoptimálisabb pedagógiai módszert válassza ki repertoárjából. 

Esetenként szükség lehet nagyobb mértékű változtatásokra is, új 

módszerek alkalmazására, az eddig alkalmazott módszerek 
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fejlesztésére is, hogy hatékony és a tanulók szempontjából legcélravezetőbb lehetőségeket 

biztosítsuk a tanulás-tanítás folyamatában. 

Fejlesztési tervünk egyik alappillére volt annak felmérése, hogy az intézményben dolgozó 

pedagógusok mely módszereket alkalmazzák az oktatás során, illetve melyeket részesítik előnyben. 

Ennek megismerésére összeállítottunk egy kérdőívet, amely a leggyakoribb pedagógiai módszereket 

tartalmazta: előadás, magyarázat, kiselőadás, kérdezés, visszacsatolás, szemléltetés, kooperatív 

technika, házi feladat, projektmódszer, vita, szerepjáték/szimuláció, differenciálás. Ezek mellett 

lehetőséget adtunk az egyéb kategóriában olyan speciális módszerek megjelenítésére, amelyek egy-

egy tantárgy, vagy óra keretén belül jelenhetnek meg. 

A kérdőív kitöltése során arra kértük a kollégákat, hogy jelöljék be, mely pedagógiai módszereket 

alkalmazzák munkájuk során, illetve tegyék sorrendbe a jelölt módszereket aszerint, hogy melyiket 

milyen gyakorisággal használják. 

Az eredmények szerint legtöbben a kérdezést és a magyarázatot használják, mint módszert, de igen 

sokan (nincs jelentős eltérés) alkalmazzák az előadást, visszacsatolást, szemléltetést és a kooperatív 

technikák valamelyikét. Ezzel szemben a szimuláció és a differenciálás, mint pedagógiai módszer, 

kevesebb kollégánál jelent meg.  

A használt módszerek sorrendiségét tekintve a magyarázat áll az első helyen, azaz a legtöbb kolléga 

a többi módszerhez képest előnyben részesíti a magyarázatot. Második leggyakrabban alkalmazott 

módszer a kérdezés, majd ezt sorrendben a visszacsatolás és a házi feladat adása követi. A többi 

módszer alkalmazási kedveltsége igen megoszlik a sorrendiségben. 

A kapott eredményekből látható, hogy intézményünk pedagógusai igen széles pedagógiai 

módszertani palettával rendelkeznek, melyek többségét egy tanórán belül, komplexen alkalmazzák. 

Hiszen minden tanórán használjuk a kérdezést, magyarázatot, visszacsatolást, differenciálást, mint 

módszert, ami a tanítási folyamat során alkalmazott pedagógiai módszertani komplexitást tükrözi. 

4. Fejlesztendő területek meghatározása 

A kompetenciamérések eredményeit figyelembe véve, valamint a kollégákkal készített interjúkra 

alapozva elmondhatjuk, hogy problémát az értő olvasás, valamint a figyelem/koncentráció/kitartás 

szintjén tapasztalhatunk. Ezek azok a tényezők, amelyek a tanulási folyamat további részét igen 

nagymértékben befolyásolják, így alapvetően akadályát képezhetik az ismeretelsajátításnak. 

4.1. Értő olvasás 

Az értő, elemző olvasás a mindennapi életben nélkülözhetetlen, a társadalomban való eligazodás 

lényeges eleme. Bármilyen hétköznapi, egyszerűnek tűnő 

élethelyzetet is tekintünk példának, valamilyen módon megjelenik 

az értő olvasás fontossága. Ennek hiányában az egyén 

funkcionális analfabétává válik, amely csökkenti munkavállalási 
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lehetőségeit, illetve képtelenné válhat a társadalomban való eligazodásra. 

Mindez összefüggésbe hozható a tanulási képességek alakulásával is, hiszen a lényeglátást, az 

összefüggések megértését nehezíti e készség hiánya, vagy csökkent volta. Emiatt felerősödhet az 

értelem nélküli tanulás, azaz a magolás, amely viszont nem aktív és használható ismeretek szerzését 

teszi lehetővé. Ezek hiányában azonban a diákok esélyei csökkennek mind a továbbtanulás terén, 

mind pedig a munkaerőpiacon való elhelyezkedés tekintetében.  

Az értő olvasás hiánya az olvasás többi szintjére való eljutást is gátolja, így problémát okozhat ok-

okozati összefüggések megértése, következtetések levonása, vagy éppen rejtett gondolatok, 

tartalmak feltárása, véleményalkotás. 

A szövegértés fejlődésében jelentős tényező az olvasás gyakorlása. Sok esetben tapasztalhatjuk, 

hogy az olvasástechnika nem teszi lehetővé azt, hogy olvasás közben a tanuló a szöveg 

értelmezésére is koncentráljon, hiszen azzal van elfoglalva, hogy kiolvassa a szavakat. Ez esetben 

elsőrendű feladat a technikai alapok megszilárdítása lenne, amihez szükséges az olvasás 

motivációjának kiépítése. Mindez a szókincs bővülését is maga után vonja, együttesen pedig az 

olvasás további szintjeinek elsajátítását teszik lehetővé, mi a tanulási folyamat elengedhetetlen része.  

4.2. Figyelem 

A figyelem, illetve összpontosításának képessége, a kitartás, a koncentrálás mind-mind olyan 

tényezők, amelyek a tanulási folyamatot támogatják, ezek nélkül ismeretelsajátítás, az ismeretek 

visszaadása csupán alacsony szinten lehetséges. A figyelemzavart a hiperaktivitással együtt olyan 

tünetegyüttesként kezelik, amely egy neurológiai fejlődési zavar. Ez igen komoly probléma, amelyet 

minél hamarabb fel kell ismerni és kezelni kell. 

De mi a helyzet azokkal a gyerekekkel, akik nem mutatják ugyan a tipikus tüneteket, mégis a 

koncentráció és a figyelem hiányát, a kitartás alacsony szintjét érzékeljük?  

A digitális világ erősödése, a rengeteg impulzív élmény az internetről teljesen más figyelmet igényel a 

gyerekek részéről. Gyors egymásutánban érkeznek az információk, leginkább képi megjelenítésben, 

amelyet dekódolni kevéssé kell. Mindezek erősödésével a hosszabb távú koncentrálás, 

összpontosítás képessége egyre kevesebb megerősítést kap, amely azonban a tanulási folyamat 

során komoly hátrányként jelentkezik. 

Az általános és középiskola közötti különbség eleve magában hordozza a kudarc lehetőségét. Míg az 

általános iskolai tanórai információfeldolgozás maximum 2-3 információs egység elsajátítását igényli a 

diáktól, addig a középiskola ennek többszörösét várja el a tanulóktól. Ezt a komoly szakadékot 

áthidalni sem tanárnak, sem diáknak nem egyszerű, főként egy olyan környezetben, ahol az 

információk áramlása, a folyamatos impulzusok, a virtuális jelenlét igénye a figyelem nagy részét 

lekötik.  

Mindezek halmozott következménye, hogy a diákok egyre 

kevésbé tudnak hosszabb ideig összepontosítani, ami a feladat 

megoldási képességet jelentősen rontja. Mindezek problematikája 
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nem abban rejlik, hogy a tanulónál azonnal viselkedési devianciák jelentkeznek, hanem az átlaghoz, 

vagy képességeihez mérten jelentősen alulteljesít, sorozatosan kudarcok érik, amelynek már lehet 

következménye komoly viselkedési probléma. 

5. Tantárgycsoportonként alkalmazott új pedagógiai-
módszertani kultúra kialakítása 

5.1. Módszerek3 

A most következő válogatás keretében arra törekszünk, hogy azokat a jelentősebb, átfogóbb, több 

tantárgyban alkalmazható módszereket írjuk le, amelyek segítik érvényre juttatni a középiskolás 

korosztály oktatásában fontos szempontokat. Nem térünk ki az egyes módszerek variációira, illetve a 

csupán egy-egy tantárgyban alkalmazható specifikus módszerekre. Az alábbi összeállítás Falus Iván: 

„Didaktika”, Maróti Andor: „Kis Módszertan a közművelődéshez”, Dinnyés János – Rakaczkiné Tóth 

Katalin–Lada László: „Felnőttképzés” című könyvekben megjelent szövegek felhasználásával készült. 

 5.1.1. Az előadás 

Az előadás olyan monologikus szóbeli közlési módszer, amely egy-egy téma logikus, részletes, 

viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtésére szolgál. Általában magába ötvözi az elbeszélés és a 

magyarázat elemeit. 

Az előadás terjedelme változó lehet, főként a hallgatóság előzetes tapasztalatainak függvényében. 

Ezzel a módszerrel kapcsolatban azt is feltételezik, hogy az előadás során a tanár aktív, a tanuló 

passzív befogadásra van ítélve. Bizonyos feltételek esetén azonban az előadás gazdaságos, a tanuló 

aktív receptivitását és így képzeletének, gondolkodásának mozgósítását kiváltó módszer lehet. 

Az előadás alkalmazása indokolt, ha: 

 a cél információ közlése, 

 a tananyag nem hozzáférhető más forrásból, 

 az adott tanulócsoport számára sajátos struktúrában célszerű azt közölni, 

 az érdeklődés felkeltésére szükség van, 

 rövid ideig kell az információkat megjegyezni, 

 egy tananyagrész bevezetésére használják, s majd más módszerek követik. 

Az előadás szerkezetét tekintve három fő részből áll: bevezetés, kifejtés, összegzés. 

A bevezetés  keretében a pedagógus gondoskodik a megfelelő kapcsolatok kialakításáról a 

hallgatókkal, a figyelem felkeltéséről, közli a tanulókkal az előadás 

céljait, felidézi a szükséges ismereteket, felvázolja az előadás 

                                                             
3 http://ofi.hu/tudastar/problemak-kerdesek/oktatasi-modszerek 
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főbb pontjait, kérdésköreit, olyan rendező elveket  közöl, amelyek lehetővé teszik az új anyag 

strukturálását, a korábbi ismeretekhez való illesztését. 

A kifejtés a tulajdonképpeni tényanyag közlése, bemutatása. A kifejtéssel szemben kívánalom, hogy 

 fedje le a megtanulandó tananyagot (illetve jelezze, hogy a kihagyott részek milyen 

forrásból szerezhetők meg), 

 áttekinthető struktúrája, logikai szerkezete legyen, 

 a struktúrát érzékelhetővé kell tennie a tanulók számára, 

 fenn kell tartania a tanulók figyelmét, 

 az anyag világos kifejtésére kell törekednie. 

A kifejtés strukturálásának különböző módjai ismeretesek. Hierarchikus felépítés esetén a fogalmat 

alárendelt fogalmakra, majd ezeket további részegységekre bontjuk. A hierarchikus kifejtés igényli, 

hogy a tanulókat tájékoztassuk arról, hogy a szerkezet mely pontján vagyunk, amikor újabb 

részkérdés tárgyalásához kezdünk. 

Szekvenciális elrendezés esetén valamilyen szempont (időrend, ok-okozati összefüggés, tematikus 

egymásra épülés) alapján lépésenként követik egymást az előadás részei. Célszerű lehet különböző 

jelenségek több, de azonos szempontból történő elemzése, összehasonlítása. Ilyen esetekben a 

szempontok ismétlődése jól strukturál, a táblázatba foglalás pedig még tovább növeli az anyag 

áttekinthetőségét. 

A figyelem fenntartása az előadó egyik legnehezebb és legfontosabb feladata. Tartalmában bármilyen 

értékes anyagot állítunk is össze, akármilyen jól is strukturáljuk, ha a tanulók kikapcsolnak, 

előadásunk sikertelen marad. A figyelem fenntartásának lehetséges eszközei: 

 a változatosság: a hangszín, a mozgás, a gesztusok, a nyelvi szerkezetek, a szókincs 

gazdagsága, az auditív és vizuális csatorna váltogatása és kombinálása, egyszerű, jól 

áttekinthető ábrák alkalmazása, 

 a humorral átszőtt előadásmód az adott anyagrész megjegyzését és az előadóval, a 

tárggyal kapcsolatos pozitív attitűd kialakulását is segíti, 

 az előadó élénksége, lelkesedése, elkötelezettsége, 

 költői és valós kérdések beiktatása az előadás menetébe, 

 jegyzetelés, 

 kiosztott segédanyagok, amelyek mind segítik a figyelem fenntartását. 

A figyelemmel kísért előadásmód hatékonyságát növeli a jegyzetelés, és még jobb eredményre vezet 

a kérdések beiktatása. A jegyzetelési technika azonban csak fokozatosan és csak tudatos tanári 

segítséggel alakul ki.  

A kiosztott segédanyagok kettős funkciót tölthetnek be: 

tartalmazhatják az előadás szerkezetét, vázát, főbb pontjait vagy 

olyan illusztrációkat, táblázatokat, idézeteket, amelyek az előadó 
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által végrehajtott elemzés követését, a vele való együtt gondolkodást támogatják. 

A következtetés, összegzés az előadás harmadik szerkezeti eleme. Az összegzés során biztosítja az 

előadó, hogy az elhangzottak koherens egésszé álljanak össze, és beépüljenek a tanulók korábbi 

tudásába. Ennek érdekében célszerű: 

 a tanulóktól kérdezni, tőlük példát kérni, az elhangzottakat összefoglaltatni, 

 a tanulók kérdéseire válaszolni, 

 összefoglalni a lényeget, kiemelni a fontos tudáselemeket, 

 kapcsolni az előadást az előzményekhez és a következő anyagrészekhez. 

Az előadás, amennyiben nem túlságosan gyakran és megfelelő célok érdekében alkalmazzák, 

hatékony oktatási módszer lehet.  

5.1.2. A magyarázat 

A magyarázat olyan monologikus tanári módszer, amellyel törvényszerű összefüggések, szabályok, 

tételek, fogalmak megértését segítjük elő. 

Terjedelme, időtartama az előadásénál rövidebb, témájától és főként a tanulók életkorától függően 

változik. A magyarázatok csoportosítására, fajtáinak elkülönítésére számos törekvéssel 

találkozhatunk. A Brown és Armstrong (1984) által felvázolt tipológia kellően egyszerűnek és jól 

használhatónak tűnik. Ők a magyarázat három fajtáját különböztetik meg: 

1. Értelmező, interpretatív magyarázat, amely fogalmak, terminusok értelmét teszi világossá, 

példákat nyújt rá, tipikus kérdőszava: Mi? Mit? Például: Mi a pedagógus szerepe a vita 

vezetése során? 

2. Leíró magyarázat, amely egy folyamat, struktúra bemutatására szolgál, tipikus kérdőszava: 

Hogyan? Például: Hogyan lehet az Internet segítségével külföldi könyvtárak anyagában 

tájékozódni? 

3. Okfeltáró magyarázat, amely jelenségek okainak kiderítésére szolgál, tipikus kérdőszava: 

Miért? Például: Miért teszi lehetetlenné a magas infláció a hallgatói kölcsönök bevezetését? 

A hatékony magyarázatot az jellemzi, hogy logikus, világos, érdekes, tömör, egyszerű és 

szenvedélyes, érzelmekkel kísért. 

A magyarázat eredményességéhez az alábbi eljárások, fogások, pedagógiai készségek alkalmazása 

járul hozzá:  

1. a célok megfogalmazása;  

2. példák kiválasztása és bemutatása;  

3. a magyarázat logikus felépítése, magyarázó kötőszavak alkalmazása;  

4. audiovizuális eszközök alkalmazása;  

5. részösszefoglalások, ismétlések beiktatása;  

6. a tanulók előzetes ismereteinek számbavétele;  

7. szabatos megfogalmazás, ismert szavak használata;  

8. kérdések feltétele;  
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9. mimikával, gesztusokkal kísért előadásmód;  

10. vázlat készítése (táblán, projektoron, diktálva). 

5.1.3. A tanulói kiselőadás 

A tanulói kiselőadás olyan monologikus szóbeli közlési módszernek tekinthető, amelyben az 

összefüggő közlés nem a tanártól, hanem a tanulótól származik. 

Alkalmazására a tanár alapos előkészítő munkáját feltételezi. A kiselőadás támaszkodhat a tanulók 

egy-egy olvasmányélményére, valóságos tapasztalatára, de igényelhet alapos könyvtári vagy 

internetes kutatómunkát is. Haszna a kiselőadást tartó tanuló számára többrétegű. A kutató 

tevékenység a leginkább élményszerű ismeretszerzési forma, módja nyílik a könyvtári vagy interneten 

való munka technikájának elsajátítására, az előadás megtervezésére, megírására, (ppt készítésére) 

elmondására és ezen keresztül szóbeli kifejezőkészségének fejlesztésére. (Időtartama általában 10–

15 perc.) 

A pedagógusnak ügyelnie kell arra, hogy csak jól megszerkesztett, szabadon előadott produkciók 

kerüljenek az osztály elé, ugyanis csak így érhető el, hogy a kiselőadás az előadón kívül a többi 

tanuló számára is haszonnal járjon. 

5.1.4.  A megbeszélés 

A megbeszélés (beszélgetés) dialogikus szóbeli közlési módszer, amelynek során a tanulók a 

pedagógus kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot. 

A megbeszélés a leggyakrabban alkalmazott, legkedveltebb, minden korosztályban alkalmazható 

módszer. Népszerűségét a tanárok és a tanulók körében annak köszönheti, hogy a tanár és a tanulók 

között állandóan fennálló kontaktus révén a pedagógus rendszeres visszajelzést kap a tanulóktól, így 

az ő igényeik szerint lehet haladni, akik új szempontokat vihetnek a feldolgozás menetébe; a tanulók 

tevékenyek, maguk jönnek rá a megoldásra; a módszer gyakori sikerélményt nyújt, érdekes, jelentős a 

motiváló hatása. A tanári irányítás mértékétől függően a magyarázatot tanulói kérdésekkel színező 

megoldástól a nagyfokú tanulói szellemi erőfeszítést, tényleges önálló gondolkodási tevékenységet 

kívánó változatokig terjed a skála.  

A megbeszélés eredményességének feltételei: 

 a témának a tanulók előismereteire kell épülnie, 

 a témának érdekesnek, élményszerűnek kell lennie, 

 a megbeszélés indítása problémafelvető, felfedeztető legyen, 

 a megbeszélés irányítása szempontjából lényeges indító, továbbvivő és ellenőrző kérdések jól 

tervezettek legyenek, 

 a légkör kötetlen és oldott legyen, amelyben kérdezni és 

hibázni is lehet, a tanulók közbeszólhatnak, irányíthatják a 

megbeszélés menetét, kreativitásuk megnyilvánulhat, 
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 a pedagógus a háttérből, rugalmasan, de határozottan irányítson, 

 biztosítsa, hogy mindenki részt vegyen a megbeszélésben (vagy úgy, hogy megszólal, vagy 

úgy, hogy együtt gondolkodik), 

 a felfedezett hibákat, tévedéseket tapintatosan korrigálja, 

 a tanulók válaszaiból gyűjtse ki a konstruktív elemeket, s ezekből egy világos kép álljon össze 

a hallgatóság számára a témáról. 

A megbeszélés módszerének három lényeges alkotóeleme, eljárása van: a strukturálás, a kérdezés 

és a visszacsatolás, a tanulók tevékenységének értékelése. 

5.1.5. A strukturálás 

A megbeszélés témájának megfelelő strukturálása, menetének irányítása a magyarázat 

eredményességének lényeges előfeltétele. Magában foglalja: 

 a célok világos kitűzését, meghatározását az óra, illetve a megbeszélés kezdetén, 

 a fontos gondolatok kiemelését, 

 az egyes részek összefoglalását, 

 az egyes részek közötti átmenet egyértelmű jelzését, 

 a gondolatok összegzését (lehetőleg a tanulók közreműködésével). 

5.1.6. A kérdezés 

A kérdezés a megbeszélés leglényegesebb eleme, de szinte minden oktatási módszerben, 

alkalmanként még a magyarázat, elbeszélés, előadás módszereiben is helye van. A kérdéseket sok 

szempont szerint lehet csoportosítani. 

A kérdezés célja, funkciója szerint a kérdés lehet: érdeklődés- és figyelemfelkeltő; diagnosztizáló és 

ellenőrző; információt kérő; szervező, instruáló; gondolkodtató; strukturáló; véleményt, érzelmeket 

feltáró. 

Az elvárható válasz jellege szerint: 

 konvergens kérdéseket (ezekre egyetlen vagy néhány jól körülhatárolt válasz adható, a 

tanulótól általában korábbi ismeretének felidézését igényli), illetve 

 divergens kérdéseket, amelyekre több egyaránt jó válasz adható. 

Az elvárt gondolkodás szintje alapján a Bloom-féle céltaxonómia szerint meg szoktak különböztetni: 

ismeret, megértés, alkalmazás, analízis, szintézis és értékelés szintű kérdéseket. 

A jó kérdezés jellemzőit az alábbiakban lehet összefoglalni: 

A kérdés legyen pontos, világos, rövid és egyértelmű! A túl 

általánosan megfogalmazott kérdésre nehezen tud a tanuló 

megfelelő választ adni. Nehéz válaszolni az ún. kettős kérdésre is. 

A kérdés feleljen meg a tanulók értelmi színvonalának! A 
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túlságosan egyszerű kérdés nem igényel szellemi erőfeszítést, a tanulók „rangon alulinak” érzik azt, 

hogy válaszoljanak az ilyen kérdésre. A túl nehéz kérdés szintén passzivitáshoz vezet, a tanulók 

kikapcsolnak, leállnak. 

A kérdés mozdítsa elő a tanulók gondolkodási készségét!  

Törekedjünk arra, hogy kérdéseink között több gondolkodtató kérdés szerepeljen, amelyek a tanultak 

megértését, alkalmazását, elemzését, szintézisét, értékelését feltételezik. Az ilyen kérdések 

természetesen csak akkor gondolkodtatók, ha korábban a tanulóknak nem magyaráztuk el a kérdezett 

összefüggést. 

Adjunk időt a gondolkodásra az elhangzott kérdés után! 

A kérdést az egész osztálynak tegyük fel!  A gyerekek általában addig gondolkodnak, amíg van 

esélyük a szereplésre. Ha előre megnevezzük a felelőt, s utána tesszük fel a kérdést, az osztály többi 

részét eleve felmentjük a munka alól. 

Minden tanulót szólítsunk fel, ne mindig ugyanazokat, és ne csak a jelentkezőket! 

Szólítsunk fel több tanulót! Lehetőség szerint olyan divergens kérdéseket tegyünk fel, amelyekre nem 

elégséges egyetlen tény közlésével válaszolni. Így egymás után több tanulót is felszólíthatunk anélkül, 

hogy a kérdést megismételnénk. Több tanuló felszólításának csak az egyik feltétele a megfelelő 

kérdés.  

Kezeljük differenciáltan a tanulók válaszait! Miután a tanár felszólított egy tanulót, tőle választ vár. A 

válasz lehet jó, részben jó (hiányos), de az is előfordulhat, hogy egyáltalán nem válaszolt a tanuló A 

pedagógusnak mindenképpen az a feladata, hogy az osztállyal a helyes megoldásokhoz jusson el 

vagy célszerű irányba terelje a gondolatmenetet. Alapelvként szokták megfogalmazni, hogy a 

pedagógus lehetőleg az eredetileg felszólított tanulótól próbáljon jó választ kapni, sikertelenség 

esetén másik tanulót szólítson fel, s csak végső esetben adja meg a maga feleletét. Gyengébb 

tanulók esetében törekedni kell arra, hogy ő maga adja meg a helyes választ, jó tanulónál hamarabb 

dönthetünk a másik tanuló felszólítása mellett. Jó tanuló esetén akkor törekedjünk a rávezetésre, ha 

az eredeti jó választ tovább akarjuk fejleszteni, magasabb gondolkodási szintű megoldást várunk el. 

5.1.7. A visszacsatolás, a tanulók tevékenységének értékelése 

A visszacsatolás a tanítási-tanulási folyamatnak pszichológiai kutatások által igazolt, szinte minden 

oktatási módszerben megjelenő eljárása. Visszacsatolásra mind a pedagógusnak, mind pedig a 

tanulónak szüksége van. Az alábbiakban a tanulók számára nyújtandó visszacsatolás formáit 

vizsgáljuk. 

A visszacsatolásnak, értékelésnek eltérő formáit célszerű alkalmaznunk, attól függően, hogy helyes, 

részben helyes vagy helytelen tanulói választ követően, esetleg a tanulói válasz hiányában jelennek 

meg. 

Helyes tanulói választ követően, ha a tanuló számára világos 

válaszának pozitív tartalmi elemei, elegendő lehet egy-egy 

dicsérő, elismerő szó, sőt esetenként egy mosoly, bólintás, 
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gesztus is megfelelő visszacsatolásként szolgál. Gyakorta azonban szükség van pozitív tartalmas 

értékelésre, amikor kifejtjük, hogy a válaszban különösen mit tartunk méltányolandónak. Implicit, de 

hatékony megerősítés, ha felhasználjuk a megbeszélés további menetében a tanuló válaszát. 

Részben jó vagy rossz tanulói válasz esetén differenciált tartalmas értékelésre kell törekednünk, azaz 

a válasz pozitívumainak elismerése mellett hívjuk fel a figyelmet a hiányosságokra. Gyakran 

rávezetéssel (egyszerű utalással, bizonyos kifelejtett tények közlésével, rávezető kérdéssel) 

eljuthatunk a helyes megoldásig, és sikerélményhez is juttatjuk a tanulót. 

A tartalmas visszacsatolások közé tartozik a tényszerű helyesbítés (Nem négy, hanem öt.) és a 

tartalmas negatív értékelés (Nem volt jó a válaszod. Összekeverted a főnevet a melléknévvel). 

Ha nem találunk pozitív elemet, támogató, bátorító értékeléssel (bizonyára arra gondoltál, hogy … 

Igazad volna, ha…) segíthetjük a tanulókat. 

A tanulók válaszaira történő reagálásnak vannak kerülendő, pedagógiai szempontból értéktelen 

formái. Az elmarasztaló szavak (Rossz! Ez értelmetlenség!), a cinikus megjegyzések, az inszinuáció 

(olvasni sem tudsz!), a helyes válasz negatív értékelése (Vak tyúk is talál szemet!) és az értékelés 

elmaradása is ide sorolandó. 

5.1.8. A vita 

A vita dialogikus szóbeli közlési módszer, amelynek az ismeretek elsajátításán túl célja a gondolkodás 

és a kommunikációs készségek fejlesztése. A vitában a tanulók viszonylag nagyfokú önállóságot 

élveznek, a pedagógus a háttérből irányítja a vita menetét. 

A jól szervezett vitában a kérdéseket, véleményeket a tanulók egymáshoz és nem a pedagógushoz 

intézik, a résztvevők egyenrangúak. A vita módszerét minden életkorban és minden tantárgyban lehet 

alkalmazni, de az életkortól függően a megvitatandó téma bonyolultsága és a vita időtartama  

lényeges eltérést mutat. 

A vitát a megbeszéléstől az különbözteti meg, hogy 

 a tanulók legalább annyit beszélnek, mint a tanár, 

 az interakció nem kérdés-felelet formát ölt, hanem vélemények, kijelentések, állítások 

ütköznek, 

 az interakciót többségében a tanulók kezdeményezik, és az nem elsősorban a tanárhoz, 

hanem másik tanulóhoz irányul, 

 a kérdések célja valóságos ismeretek szerzése, és nem annak ellenőrzése, hogy tudja-e a 

tanuló a választ, 

 a válaszok általában előre nem meghatározottak, és különfélék lehetnek, 

 az értékelés nem helyes/helytelen, hanem egyetértek/nem 

értek egyet kategóriákkal történik, 

 nemcsak a tanár értékeli a tanulók megnyilatkozásait, 

hanem a tanulók egymás és a tanár megállapítását is. 
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A vita eredményes alkalmazásának feltételei között kell említenünk: 

- a tanulók felkészítését a vitában való részvételre, 

- a vita megfelelő előkészítését, 

- a vita megfelelő vezetését. 

A vitában való részvétel képessége a tanulókban spontán módon nem alakul ki, azt céltudatosan – 

többnyire vitákban való részvétellel és annak elemzésével, értékelésével – fejleszteni kell.  

A vita előkészítése a cél meghatározását, a tanulók előismereteinek és vitakészségének 

feltérképezését, a vita menetének megtervezését, az alkalmazandó kérdéstípusokat, a főbb állítások 

kiválasztását foglalja magába. Ide kell sorolnunk a tárgyi feltételek (elolvasandó irodalom, a terem 

vitára alkalmas berendezése) megteremtését is. 

A vita vezetése: 

 a célok közlését, a vita szabályainak, időtartamának ismertetését, 

 a vita exponálását, fókuszálását, 

 a vita levezetését, a vita lezárását és 

 a vita eredményeinek összegzését jelenti. 

A tanár és a tanulók megszokásai gyakran járnak azzal a következménnyel, hogy a vita 

megbeszéléssé, majd előadássá alakul át. Ennek elkerülésére a tanárnak vissza kell húzódnia (ne ő 

legyen a középpontban, a tanulók jól lássák egymást, egymáshoz forduljanak, ne igényeljék a tanár 

közbeavatkozását). Kérdéseinek és minél gyakrabban állításainak a tanulókéval hasonló funkcióban 

kell megjelenniük, folyamatosan figyelni kell a vita menetét, és ha a vélemények ismétlődnek, nem 

haladnak előre a tanulók, akkor indirekt módon a fő vonalra kell terelni a vita menetét. A vita megfelelő 

intellektuális színvonalát emeli, ha a tanulók előre felkészülnek a vitára. A pedagógusnak ezt 

következetesen igényelnie kell vagy következetesen el kell várnia. 

A vita eredményes lezárása azt feltételezi, hogy a pedagógus végig kövesse, jegyzetelje azt, 

strukturáló kérdésekkel vezesse rá a tanulókat az összegző következtetésekre. 

A vita időnkénti alkalmazásával tartós tantárgyi tudás, problémamegoldó képesség, a kommunikációs 

készségek fejlesztése, attitűdök formálása valósul meg, valamint a közösség fejlesztése érhető el. 

5.1.9. A szemléltetés 

A szemléltetés (demonstráció, illusztráció) olyan szemléletes oktatási módszer, amelynek során a 

tanulmányozandó tárgyak, jelenségek, folyamatok észlelése, elemzése történik. 

A bemutatás segítségével történő tanítás a legáltalánosabb és legősibb oktatási módszer, amelyet 

már az iskolázás megjelenése előtt, a családi, később a szakmai nevelésben, oktatásban is 

alkalmaztak és jelenleg is alkalmaznak. A demonstráció a 

természettudományok, a zene, a művészetek oktatásában, az 

egyes mesterségek fogásainak, az idegen nyelvek elsajátításában 

egyaránt jelentős szerepet tölt be. 
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A demonstráció a tevékenység elsajátításának is fontos kiindulópontja. Vannak tevékenységek, 

amelyek bemutatás nélkül nem sajátíthatók el, de minden cselekvésnél könnyebb a bemutatás 

valamely formáját követni, mint a verbális leírást.  

A fogalomtanulásban, az elméleti, az absztrakt ismeretek elsajátításában sem csak az induktív út 

esetében van a szemléltetésnek lényeges szerepe. Az elsajátított elvont törvényszerűségek gyakorlati 

alkalmazását is jól illusztrálhatjuk például egy film, mondjuk a vasgyártás folyamatát bemutató film 

segítségével. 

A szemléltetés módszere az oktatási folyamatban hozzájárul 

 a képszerű, szemléletes gondolkodás fejlesztéséhez, 

 a kiinduló bázis megteremtésével a fogalomalkotáshoz, illetve a tevékenység elsajátításához, 

 a gyakorlati alkalmazási lehetőségek feltárásához, 

 a tanult jelenségek szemléletes rendszerezéséhez, osztályozásához, 

 a tanulók érdeklődésének felkeltéséhez, 

 a tanultak alkalmazásához. 

A demonstráció eredményességének számos feltétele van. 

A módszer az oktatási folyamat szerves része, s mint ilyennek kapcsolódnia kell a megelőző, illetve a 

következő módszerekhez, anyagrészekhez. A szemléltetés kezdetén strukturáló elvek bemutatásával, 

problémafelvetéssel, feladatkijelöléssel meg kell teremteni a tanulás feltételeit. 

A demonstrációnak minden tanuló által jól követhetőnek (láthatónak, hallhatónak, érzékelhetőnek) kell 

lennie.  

A képi és általában az érzékletes megjelenítés lényeges és járulékos elemeket egyaránt közvetít. 

A lényeg kiemelése a demonstrációnak elengedhetetlen mozzanata. A mozgásos bemutatáskor 

ismétléssel, szóbeli figyelemfelhívással, a képi szemléltetésnél az egész bemutatása után a részek 

kiemelésével, feliratok, nyilak, körök, aláhúzás alkalmazásával, a kép felépítésével vagy lebontásával, 

animációs eljárások beiktatásával, a részletgazdag valóságos ábrák és a lényegüket mutató absztrakt 

sémák kombinálásával segíthetjük a lényeg kiemelését, a konkrétumtól az absztrakt irányába történő 

elmozdulást. 

A tanulók aktivitásának, válaszainak, sőt kérdéseinek kiváltása ugyancsak feltétele a bemutatott 

jelenségek aktív feldolgozásának, amit a tanár kérdéseivel, a taneszközökön megfogalmazott 

kérdésekkel, feladatok kijelölésével, a bemutatás időleges megállapításával érhetünk el. 

A demonstrációhoz kapcsolódó visszacsatolás, az elsődleges rögzítések, részösszefoglalások 

ugyancsak feltételei az ismeretfeldolgozásnak. 

A demonstráció alkalmazását a tanulók, az adott osztály fejlettségi szintjéhez, előismereteihez, tanulói 

képességeihez kell igazítani. A bemutatás összetettsége, a megismerő tevékenység irányításának, 

illetve a tanulói önállóságnak a mértéke, a cselekvéses, 

szemléletes, szimbolikus ismeret-elsajátítás aránya mind 

módosítható a tanulók fejlettségének függvényében. A bemutatás 

újabban terjedő, nagy önállóságot biztosító változata a 
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kollaboratív demonstráció, amelyben a tanár bemutatja a problémákat, s a tanulóktól kéri, hogy 

tegyenek javaslatot a megoldásra, tegyenek fel kérdéseket, keressék rá a feleletet, értékeljék a 

tényeket, vonják le a következtetéseket. 

A szemléltetés általában nem elkülönülten, hanem szóbeli közléssel együtt jelenik meg. A szó és a 

szemléletesség lehetséges kapcsolatát a következőkben foglalhatjuk össze: 

 a pedagógus szóbeli közlés segítségével irányítja a tanulók megfigyelését, 

 az elvégzett megfigyelésre alapozva a pedagógus szóbeli közlésével hozzásegíti a tanulókat 

az összefüggések átgondolásához, feltárásához, 

 a szemléltetés a szóbeli közlés megerősítésére vagy konkretizálására szolgál 

5.1.10. A projektmódszer 

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

módszer, amely a megismerési folyamatot projektek sorozataként szervezi meg. 

A projektek olyan komplex feladatok, amelyeknek a középpontjában egy gyakorlati természetű 

probléma áll. A témát a tanulók széles körű, történeti, technikai, gazdasági összefüggésében 

dolgozzák fel, így hagyományos iskolai tantárgyi rendszer fellazítását igényli a módszer alkalmazása. 

A módszer alkalmazása során négyféle projekt kidolgozására kerülhet sor: 

1. gyakorlati feladat, mint például egy hasznos tárgy megtervezése és kivitelezése, 

2. egy esztétikai élmény átélése (cikk megírása, színi előadás megtartása), 

3. egy probléma megoldása, 

4. valamilyen tevékenység, tudás elsajátítása. 

A projektmódszer alkalmazásának lépései: 

 a célok, a téma kiválasztása, megfogalmazása (egy eredeti és kreatív projekt kiválasztása, 

miközben sok ötletet megvitatnak és elvetnek) magában is kreatív feladat, 

 a tervezés (feladatok, felelősök, helyszínek, munkaformák), 

 kivitelezés (az eredményes megvalósítás érdekében a tanulók önálló kutatást is végezhetnek, 

de a pedagógust is kérhetik, hogy ismertesse meg őket a szükséges ismeretekkel), 

 zárás, értékelés. (A zárás és értékelés magában foglalja a projekt bemutatását egy színdarab, 

hangfelvétel, videofelvétel vagy kiállításon közszemlére bocsátott makett, modell, diagram stb. 

formájában, valamint a bemutatott produktumok értékelését. Az értékelés kritériumait előre 

közölni kell a tanulókkal.) 

A projektmódszernek megkülönböztető jegye az a nagyfokú szabadság, amelyet a tanuló számára 

biztosít a célok kiválasztásától, a tervezéstől a feladat végrehajtásának módozatain keresztül egészen 

az elkészült produktum és a tevékenység értékeléséig. A módszer 

lényegeként kell említenünk azt a sajátosságot is, hogy a tanulást, 

azaz az ismeretek, jártasságok, szokások stb. elsajátítását indirekt 

módon kívánja biztosítani. A cél sohasem a tanulás, hanem 

valamilyen konkrét produktum. A tanulás ehhez képest mindig 
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eszközi jellegű, mindegy mellékterméke a produktum eléréséhez irányuló tevékenységnek. A 

projektmódszer nagyfokú tanulói önállóságot tesz lehetővé, módot ad az ismeretek integrálására, az 

iskolán kívüli világ megismerésére, kapcsolatok kialakítására, a demokratikus közélethez szükséges 

készségek elsajátítására. Megvalósítása igényli a tantervi keretek megbontását, nehezíti az ismeretek 

elméleti rendszerének kialakítását, nehezen illeszthető a szokásos szervezeti formák és keretek közé, 

újfajta tanár-diák viszonyt feltételez.  

5.1.11. A kooperatív oktatási módszerek 

A kooperatív oktatási módszer a tanulók (4-6 fős) kis csoportokban végzett tevékenységén alapul. Az 

ismeretek és az intellektuális készségek fejlesztésén túl kiemelt jelentősége van a szociális 

készségek, együttműködési képességek kialakításában. 

A csoportos tanulás – egyéni teljesítmény módszer esetében a tanulók négyfős heterogén csoportban 

dolgoznak a tanár által tartott bevezető óra után. Arra törekszenek, hogy a csoport minden tagja jól 

felkészüljön a közös munkát követő egyéni beszámolóra. A beszámolón nyújtott teljesítményt minden 

tanuló korábbi teljesítményéhez viszonyítják. Az egyes tagok által ily módon kapott pontok összege 

adja meg a csoport teljesítményét jelző pontszámot. A tanári bevezető óra, a csoportban végzett 

gyakorlás és a beszámoló együtt általában 3–5 órát vesz igénybe. A módszer elsősorban a pontosan 

definiált, egy helyes megoldást igénylő feladatok megoldásakor eredményes. 

 

A csoportos tanulás – egyéni vetélkedő módszer csak az értékelés módjában tér el az előzőtől. A 

csoportmunka után minden csoport 1-1 tagja vetélkedik egymással. A legjobbak az első, a kevésbé 

jók a második, az azt követők a harmadik stb. asztalnál, mint a sakkversenyeken. Minden vetélkedő 

csoportban a tagok a helyezésük alapján pontszámot kapnak, amivel növelik csoportjuk 

teljesítményét. A leggyengébb tanuló is a maximális pontszámmal járulhat hozzá csoportja 

eredményéhez, ha a vele azonos színvonalúak között első helyezést ér el. 

Az ismertetett két módszervariáns közös sajátossága, hogy a csoport céljainak elérése csak akkor 

lehetséges, ha minden tanuló elérte a kitűzött célokat. A csoportos értékelés azt jelenti, hogy a 

csoportnak el kell érnie egy bizonyos teljesítményt. Ez nem jelent vetélkedést a többi csoporttal. 

Az egyéni felelősség abból fakad, hogy a csoport sikere minden egyes tanuló teljesítményétől függ. 

Ez arra is sarkallja a tagokat, hogy segítsék egymást, biztosítsák, hogy mindenki jól felkészüljön a 

beszámolóra vagy a vetélkedőre. Az egyenlő esély a sikerre azt jelenti, hogy a tanuló a saját 

viszonylagos fejlődésével tud hozzájárulni a csoport eredményességéhez. 

A mozaiktanulás módszere abból áll, hogy a hatfős csoportok tagjai elolvassák a feladatból rájuk eső 

részt. (Például egy költői életmű hat szakaszának egyikét.) Ezután 

összeülnek a különböző csoportok azon tagjai, akik azonos 

résztémát tanulmányoztak. A megvitatás után visszamennek saját 

csoportjukba, ahol az egyeztetett változat szerint mindenki 
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elolvassa az egész anyagrészt, és a „szakértők” segítik a többieket, hogy ezután alaposabban 

tanulmányozzák azt az anyagrészt. 

5.1.12. A szimuláció, a szerepjáték és a játék 

A szimuláció, a szerepjáték és a játék olyan oktatási módszerek, amelyekben a tanulók tapasztalati 

tanulás révén fogalmakat, eseményeket, jelenségeket sajátítanak el, tevékenységeket gyakorolnak 

be. 

A szimuláció a fizikai vagy társadalmi valóság bizonyos elemeit elvonatkoztatja oly módon, hogy a 

tanulók ezekkel kapcsolatba léphetnek és a szimulált valóság részeseivé válhatnak. A szimulációk a 

valóság absztrakciói, leegyszerűsítései, amelyek inkább a rendszer egészére és kevésbé annak 

részleteire koncentrálnak. Megkülönböztetnek gép-ember és ember-ember szimulációt. Az első 

esetben a szimulált valóságot a gép közvetíti, s a tanulók azzal lépnek kapcsolatba. Például a 

repülőgép vagy gépkocsi működését szolgáló szimulátorok alkalmasak a vezetői tevékenység 

begyakoroltatására, de gépbe lehet táplálni egy történelmi, társadalmi szituáció lényeges adatait is, 

amelyeket felhasználva a tanuló ismereteket szerezve problémát old meg. Az ember-ember 

szimuláció esetén a tanulók vagy más személyek egy csoportja testesíti meg a szimulált valóságot.  

A szimuláció tárgyai fizikai és társadalmi jelenségek lehetnek. 

A szimuláció struktúrája az alábbi elemeket tartalmazza: 

1. a hátteret leíró forgatókönyv, 

2. a különféle érdekeket megtestesítő szerepek, 

3. az egyének által követendő lépések, 

4. a valós helyzetet leegyszerűsített formában tükröző adatok, tények, amelyekkel a 

résztvevők dolgozhatnak, 

5. az a lehetőség a résztvevők számára, hogy meggyőződhetnek döntéseik, 

cselekvéseik következményeiről. 

Szerepjátékról akkor beszélünk, ha valaki egy másik személy szerepét vagy funkcióit játssza el. Az 

iskolai tanításban a szerepjátéknak nagy lehetőségei vannak. Például: Eltérő nézeteket valló elképzelt 

vagy valós történelmi személyiségeket testesíthetnek meg a tanulók. Széchenyi és Kossuth, Nagy 

Imre és Kádár János, egy gyáriparos és egy környezetvédő, egy orvos és egy kábítószer-fogyasztó, 

egy munkaadó és egy álláskereső, a nagyszülő és az unokája állíthatják szembe nézeteiket. A 

szerepjátékra történő felkészülés – amely előfeltétele a személyiségek valósághű megformálásának – 

motivált kutatási tevékenységet jelent a tanulók számára. Szinte minden tantárgy, ismeretkör kínál 

szerepjátékra alkalmas problémákat. Kettőnél több nézetet is szembeállíthatunk egymással, és 

minden nézetnek több képviselője is lehet, illetve részt vehetnek a játékban a kiemelt szereplők „hívei” 

is. A szerepjáték életközelbe hozza az időben, térben távoli 

jelenségeket, motiválja a tanulókat, élményszerű, tartós tudást 

biztosít, fejleszti az empátiát. Időigényessége miatt csak 

alkalmanként célszerű beiktatni a módszerek sorába. 
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A játék (game) olyan vetélkedő, amelyben bizonyos előre meghatározott szabályok betartásával a 

győzelmet ügyesség, erő vagy szerencse segítségével lehet megszerezni. 

A játékok igényelhetnek előre gyártott eszközöket, mint például a „Gazdálkodj okosan” típusú játékok. 

A játékok erőteljesen motiválják a gyerekeket, amennyiben alkalmazásukra ritkán, a „komoly” tanulás 

színesítése érdekében kerül sor. 

Internetes lehetőségek, játékos feladatok  

Ahogy maga a technika, úgy az ebben a témában készült segédanyagok is hamar meghaladottá 

válnak, ám számos, kellően részletes leírás található az interneten a web 2.0-s rendszerek oktatásban 

történő használatával kapcsolatban. (A Nádori Gergely és Prievera Tibor által összeállított IKÁTÉ 

Kiskáté (2011) kérdés-felelet formájában ismerteti ezek használatát.) Az IKT eszközök alkalmazása a 

rohamosan fejlődő technika világában folyamatos önképzést követel meg a szaktanártól is. A Z 

generáció gyermekei magabiztosan használják a tabletet, okostelefont.  A tanulók motiválását 

motivációjuk fejlesztését támogatják azok a nagy számban, ingyenesen is elérhető felületek, appok, 

keretrendszerek, amik az önálló tanulási lehetőségeket vagy éppen a tanár tanulásszervezési 

eljárásait bővítik, s az újszerű, rendkívül sokszínű tanulási folyamatot segítik. Közülük néhány a 

teljesség igénye nélkül: Duolingo, Memrise, Busuu, AccellaStudy Essential App, Tutor App, 

Educaplay, Socrative, Qiuzizz, Hashtag.school, Quizlet, LearningApps, Redmenta, Kahoot.  

5.1.13.  A házi feladat 

A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett tevékenységén alapuló oktatási 

módszer. A pedagógus szerepe a házi feladat kijelölésére, a tanulóknak a házi feladat megoldására 

való felkészítésére és a házi feladatok értékelésére korlátozódik. 

A házi feladat az oktatási tevékenységnek gyakorta vitatott mozzanata. Van olyan álláspont, amely 

kétségbe vonja a házi feladat szükségességét. Képviselői szerint a jó iskolának a tanítási órák 

keretében kell biztosítania az ismeretek elsajátítását, s ezt a feladatot nem szabad a tanulókra 

hárítani. A házi feladat még jobban megnöveli a tanulók közötti különbséget, hiszen a jobb otthoni 

körülmények közül érkező több segítséget kap, többet profitál a házi feladatból. Egy inkább 

pszichológiai indíttatású álláspont viszont úgy véli, hogy a házi feladat jelentősen megnöveli a 

tanulásra ténylegesen fordított időt, ami az oktatás eredményességével igen szorosan korrelál. 

A házi feladatnak sikeresen megoldhatónak kell lennie. Ennek érdekében: 

 a tanulók önálló tanulási képességét már a tanórán is fejlesszük; 

 a házi feladat kapcsolódjon az órai munkához; 

 a házi feladat ne a tanórán be nem fejezett ismeretelsajátítási folyamat folytatása legyen, 

hanem vagy az elsajátítottak begyakorlására, vagy a következő órai anyag előkészítésére 

szolgáljon; 

 ne legyen nagy különbség a tanórai munka és a házi 

feladat között sem annak produktív-reproduktív jellegét, 

sem a csoportos-egyéni formát illetően; 
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 használjuk fel az egyéni tevékenységet irányító munkatankönyveket, programozott anyagokat; 

 a feladatok nehézsége feleljen meg a tanulók képességének, ennek érdekében időnkét 

alkalmazzunk differenciált házi feladatot, azaz a jobbaknak a tananyagon túlmutató, a 

gyengébbeknek felzárkóztató jellegű feladatokat jelöljünk ki. 

Rendszeresen adjunk rövid feladatokat, és ne egyszerre sokat! 

A fenti szabályok betartásával megszakíthatjuk azt az ördögi kört, amely a gyengébb tanulók sorsát 

gyakorta jellemzi, vagyis: a házi feladatot nehéznek találja, kevéssé sikeres a megoldásban, azért 

kevésbé szívesen végzi, kevesebb energiát fektet bele, még kevésbé eredményes, tovább nő a 

kudarc esélye. 

A házi feladatot rendszeresen ellenőrizni, értékelni kell, különben a tanulók nem törekszenek a 

színvonalas megoldásra, megelégednek azzal, hogy valamit tessék-lássék módjára papírra vetnek. 

Világosan közölni kell a tanulókkal a házi feladatok elkészítésének szabályait és a mulasztás kö- 

vetkezményeit.  

A házi feladatok lehetnek szóbeliek, s ezen belül is megkülönböztethetők a szó szerint megtanulandó 

anyagok, az úgynevezett memoriterek, valamint a saját megfogalmazásban elmondandó, tankönyvből 

vagy más forrásból elsajátított anyagrészek, és lehetnek írásbeliek, mint a munkafüzetek, feladatlapok 

kitöltése, a tankönyv kérdéseire adott válaszok, fogalmazások, házi dolgozatok, naplók stb., 

továbbá gyakorlati cselekvéses feladatok (tárgyak megformálása, gyűjtőmunka). 

5.1.14. A tanórai differenciálás 

 A frontális (hagyományos) tanulás során a tanárnak nem nyílik lehetősége arra, hogy az egyéni 

különbségeket figyelembe vegye, így például a meglévő ismeretek különbségét – amit otthonról hozott 

(szókincs, értékrend, hozott ismeretek), a képességbeli különbségeket: észlelés, figyelem, emlékezet, 

gondolkodás és nyelv, stb.  

A differenciált tanulásszervezés alapjai:  

 A tanulói különbségek teszik szükségessé a pedagógusok módszertani megújulását, hogy a „jól 

bevált” tanítás-tanulási folyamatok mellé új szemléletet alakítsanak ki, amelybe beleférnek új 

módszerek, technikák és munkaformák. A változást kiváltó önelemző kérdések: Hogyan taníthatnék 

hatékonyabban? Hogyan nyújthatnék segítséget? Hogyan tehetném pozitívabbá a tanulók iskolához 

fűződő viszonyát?  

 A differenciált tanulásszervezés szintjei: 

 Érdeklődés szerinti csoportbontás  

A csoportok érdeklődés szerint homogén szervezésűek, a csoportokon belül minden tanuló azonos 

feladatot végez. A csoporttagok nem feltétlenül kooperálnak 

egymással, ebben az esetben nem szükséges a 3-5 fős 

csoportszervezés, mivel a gyermekek a feladatokat részben 

egyénre szabott munkával is végezhetik. Együttműködést igénylő 

feladatvégzés esetén 3-5 fős homogén csoportszervezés 
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szükséges. Felzárkóztatásra, tehetséggondozásra alkalmas tanulásszervezési mód.  

 Tartalmi differenciálás  

A gyermekek képesség szerint homogén csoportba szerveződnek, a csoporttagok között nincs 

együttműködés, ezért 3-5 fős csoportszervezés nem szükséges. Minden tanuló önállóan végzi a 

differenciált feladatokat, részben egyénre szabott munkával.  

 Szervezeti tanulócsoportos bontás  

 A tagok között együttműködés-kooperáció van. A 3-5 fős csoportok homogén és heterogén 

szervezésűek is lehetnek, a csoporttagok azonos feladatot végeznek.  Az eltérő képességű 

csoporttagok munkája között tartalmi differenciálás történik.  

 Tanulási követelmények differenciálása  

A tanulásban akadályozott vagy részképesség-zavaros gyermekek integrációjára alkalmas 

differenciálási mód. Képesség szerinti homogén csoportszerveződés. Az e csoportba szerveződött 

gyermekek tantárgyi követelményrendszere eltér az adott osztály általános követelményrendszerétől. 

A gyermekek önállóan vagy csoporttársaikkal együttműködve oldják meg feladataikat.  

A differenciálás alapelvei  

 A munkaformák tartalmi ismerete  

A változatos munkaformák csak abban az esetben alkalmazhatók hatékonyan, ha a pedagógus 

ténylegesen tisztában van a fogalmakkal, az alkalmazási szabályokkal, az előnyökkel, a felmerülő 

nehézségekkel, s kezelni tudja az esetleges problémahelyzeteket.  

Ez a tanítási mód csak akkor hoz valódi eredményt, ha a pedagógus ténylegesen átlátja és kézben 

tartja a több szinten zajló tanulási folyamatot.  

A munkaformákat mindig az oktatás tartalma, didaktikai-nevelési igényei és a tanulók sajátosságai 

határozzák meg.  

Fontos, hogy a differenciálás soha ne jelentsen szelekciót, beskatulyázást, a tanulók mindig a 

számukra legoptimálisabb terhelésben részesüljenek. 

 

5.1.15. A probléma alapú tanulás4 

Ez a tanítási mód a tantárgyi tudás átadásán túl, a problémamegoldó, együttműködési készségek 

fejlesztését célozza meg. A probléma alapú tanulás a diákok önálló kutatásaira, informatikai 

ismereteire, lényeglátására épít, illetve célja ennek fejlesztése. A pedagógus leginkább irányítóként, 

tanácsadóként jelenik meg. A probléma alapú tanulás arra tanítja meg a diákokat, hogyan tanuljanak. 

A diákok kooperatívan, csoportokban dolgoznak, a való világ problémáinak megoldásait kutatva, 

miközben kifejlesztik azokat a képességeket, amelyekkel a leghatékonyabban tudják irányítani 

önmaguk tanulását. A probléma alapú tanulás célja, hogy a 

készen kapott tudás helyett a tudás eléréséhez használjuk 

                                                             
4 http://www.jos.hu/down/9011/00_Ped.pdf 
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képességeinket. A módszerrel tanuló osztályokban a kontextus feltérképezése közben tanulják meg a 

diákok azt, hogyan válik a tanulás a tudáskeresés folyamatává. A diákok kifejlesztik a kritikus 

gondolkodás képességét, amely által állandóan össze tudják kapcsolni azt, amit olvasnak, azzal, amit 

az így szerzett információval akarnak kezdeni. A diák iskolai és iskolán kívüli hatékony tevékenységén 

múlik a probléma sikeres megoldása, a tananyag elsajátítása. A gyerekek csoportokban való 

együttműködése lerövidíti a feladat megvalósításának időigényét, illetve a résztvevők szociális, 

szövegalkotási készségeit fejleszti. A probléma alapú tanulás leginkább új tanulásszervező módszer, 

amely az eddig tanult konstruktív pedagógiai módszereket használja fel, alkalmazza úgy, hogy a 

tananyag elsajátítandó problémaként jelenjék meg. 

A módszer alkalmazásának alaplépései:  

 A feladat meghatározása  

 Információkeresési stratégiák kidolgozása  

 Adatok, információk elérésének meghatározása (helyszín)  

 Az információ felhasználása, a probléma megoldása  

 Szintézis készítése  

 Értékelés 

5.16. Egyéb tevékenységközpontú módszertani ötletek5 

 
Memóriatábla  
 

 A frissen áttekintett vagy a bizonyos idő múltán átismételt témakör szakkifejezéseiből, 

fogalmaiból írjunk föl a táblára egy tucatot vagy többet.  

 Adjunk a diákoknak egy percet, hogy megjegyezzék a listát. 

 Amint az idő lejárt, töröljük le a táblát. 

 A diákoknak nem magát a kifejezést kell leírni, hanem a meghatározásukat, megadott idő 

alatt. (Párokban is dolgozhatnak.) 

 
Fejlesztés: gondolkodás, olvasás, írás, együttműködési készség 

Tantárgyak: bármelyik tantárgycsoport, ahol műszavak vagy speciális szókészlet ismerete a 

követelmény 

 
Összerakás  
 
A diákok egyedül vagy párokban dolgoznak, részekre vágott, logikailag összetartozó anyagot kell 

összerakniuk, például szöveget, képet, szimbólumot.  Az összerakás legegyszerűbb módja pl. a sorba 

                                                             
5 Paul Ginnis 2018. Tanítási és tanulási receptkönyv.  Alexandra Kiadó, Pécs 
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rendezés. (A sorozat lehet időrendi, egy technológiai folyamat, egy történet eseményeinek sorrendje, 

egy matematikai számítás logikája, egy összegző indoklás érvelése, stb.)  

Szakmai vizsgákra felkészítő órákon készíthetünk egy akciótervet, amelyben különböző kártyákon 

szerepelnek a feladatok, a kis lépések, az időpontok és a források. A feladat megoldásakor 

versenyezhetnek a tanulók (párok) egymás ellen. 

 

Fejlesztés: gondolkodás, együttműködési készség 

Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, ember és természet, testnevelés, idegen nyelvek, szakmai 

tárgyak  

 
Szófoci  
 

 Az osztályt két csoportra osztjuk, mindegyik csapat kijelöl egy kapitányt.  

 Elmagyarázzuk, hogy a mérkőzés sikere az edzésen múlik. Az edzés abból áll, hogy a csapat 

átnéz egy megtanulandó témát, egymással egyeztetik, emlékezetükbe vésik a részleteket, 

hogy tudjanak majd válaszolni a tanár kérdéseire.  

 Amikor az edzési időszak lejár, minden könyvet és jegyzetet félre kell tenni, a 

csapatkapitányokat kiszólítják, feldobnak egy pénzérmét, hogy eldöntsék, ki végezze a 

kezdőrúgást, és a játék megkezdődik. 

 A kezdőrúgást végző csapat kap egy kérdést a tanártól. Bárki válaszolhat, öt másodpercen 

belül.  Ha a válasz pontos, náluk marad a játékjog. Ha három sikeres válasz összejön egymás 

után (három továbbítás), akkor megvan a gól. Ha egyszer valaki sikeres választ adott, 

mindaddig nem válaszolhat újra, amíg a csapat többi tagja is sorra nem került. Különösen a 

csapatkapitány dolga, hogy szemmel tartsa, ki szerepelt már, és ki nem. 

 Szerelésnek számít, ha egy játékos pontatlanul válaszol, és ilyenkor a labda birtoklása átkerül 

az ellenfélhez. Így a tanár most őket kezdi kérdezgetni. Ha senki sem válaszol öt 

másodpercen belül, akkor elveszítik a labdát. Ha az ellenfél újabb öt másodpercen belül 

válaszol, ők szerzik vissza a labdát, és őket kezdi kérdezni a tanár. 

 Szabálytalanságot követ el az, aki bekiabálja a választ, amikor nem az ő csapatán a sor, és 

különösen az, aki felesel a játékvezetővel.  

 Az a győztes csapat, amelyik több gólt szerzett a fordulóban. 

 
Fejlesztés: gondolkodás, figyelem, beszéd, olvasás, együttműködési készség 

Tantárgyak: bármely tantárgy tanításakor, egy új témakör bevezetésére, diagnosztikai értékelés 

lebonyolítására egy téma közben, a témakör végén ismétlésre alkalmazható  

 

Halk mondatok  

 A diákok négyes csoportokban dolgoznak. 
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 Minden csoportnak van egy borítéksorozata, amelyből mindenkinek egy jut. Ezekben 

kártyákra írt különböző szó- vagy kifejezésgyűjtemény található. Az egy-egy borítékba kerülő 

szavak úgy vannak összeválogatva, hogy senki se tudjon értelmes mondatokat kirakni a 

sajátjából, mindenkinek szüksége van mások szókészletére. 

 A feladat az, hogy meghatározott idő alatt a tanulók nyelvtanilag helyes, értelmes mondatokat 

alkossanak a következő szabályok betartásával: 

- Senki nem szólalhat meg, és nem használhat jelbeszédet. 

- A játékosok csak adhatnak, el nem vehetnek kártyát. 

- A felajánlott kártyát tilos visszautasítani. 

- Mindenki a helyén marad. 

 Elkezdődik a játék, a tanulók figyelik, kinek lehet szüksége kártyára, és felajánlják neki. Nem 

kell sorba menni, erre nincs idő, mert a csoportok időre dolgoznak.  

 Amikor a diák kirak egy sorozat kész mondatot, nem feltétlenül végzett. Lehet, hogy rossz a 

megoldása, vagy lehetnek még olyan kártyái, amelyekre másoknak szüksége van, így 

továbbra is aktívan részt vesz a munkában. 

 A feladat akkor fejeződik be, amikor mindenki pontosan kirakta a mondatsorozatát. A feladat 

akkor működik legjobban, ha csak egyetlen megoldás van. 

 
Fejlesztés: önfegyelem, gondolkodás, érzelmi intelligencia, figyelem, olvasás, együttműködési 

készség 

Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, ember és természet, művészetek, 

szakmai tárgyak 

 

Ki húz gyorsabban?  

 Fogalmazzunk meg kb. 10 kérdést a megtanulandó anyaggal kapcsolatba, s ezekről annyi 

másolatot készítsünk, amennyi csoportunk van. Minden kérdés külön kártyán szerepeljen, a 

kártyák a csoportoknak megfelelően különböző színűek legyenek. A sorozatokat a tanári 

asztalra helyezzük, úgy, hogy a lapok számozott oldala legyen felül.  

 Osszuk föl az osztály 3-4 főből álló csoportokra. Minden csoport kapjon egy színt, amely 

megfelel a tanári asztalon lévő egyik kártyacsomagnak. 

 Adjunk minden csoportnak olyan forrásanyagot, amely tartalmazza a választ valamennyi 

kérdésre – diákonként egy példányt. A cél az, hogy a diákoknak keresgélni kelljen a 

szövegben. 

 A „rajt” szóra valaki kifut minden csoportból, felveszi az első kérdést tartalmazó kártyát, és 

visszafut a csoportjához.  

 A forrásanyag használatával a csoport megkeresi, és 

külön papírra leírja a választ.  
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 Ezt egy másik csoporttag kiviszi a tanárnak, a válasz ellenőrzése után a diák felveheti a 

színes pakliból a második kártyát, és így tovább. Ha a válasz pontatlan, vagy hiányos, a tanár 

visszaküldi a futót a csoporthoz, hogy javítsák ki. Az íróknak és a futóknak cserélődniük kell.  

 Az a csapat a győztes, amelyik először oldja meg valamennyi kérdést. 

 Végezetül megbeszélhetjük a kérdéseket az osztállyal. 

Fejlesztés: önfegyelem, gondolkodás, figyelem, olvasás, írás, mozgás, együttműködési készség 

Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, ember és természet, ember és 

társadalom, művészetek, szakmai tárgyak 

 

Beszélgetős körhinta  

 A tanulócsoportot ültessük két koncentrikus, egy „külső” és egy „belső” körbe! A belső kör 

kifelé néz, a külső befelé, mindenki szemközt ül a partnerével. 

 A szemben ülő pároknak adunk egy témát, amelyről kb. 2 percig beszélgetniük kell. 

Mindkettőjüknek legyen lehetősége a beszédre. (A tanár félidőben szól nekik.) 

 Amikor letelt az idő, a külső kör feláll, és körbeforog, addig, amíg a tanár meg nem állítja őket. 

A diákok most új partnerrel kerülnek szembe. 

 Mielőtt az új pár beszélgetni kezdene, mindegyik összefoglalja az előző partnere 

mondanivalóját. 

 Amikor az idő lejárt, a külső kör megint tovább fordul, és új párok formálódnak. A diákoknak 

mind az elfő, mind a második partnerük mondandóját össze kell foglalniuk, mielőtt 

hozzákezdenének a harmadik beszélgetéshez. 

 Mindezt annyiszor érdemes ismételni, ahányszor hasznosnak látjuk. 

Fejlesztés: beszédkészség, gondolkodás, figyelem, együttműködési készség 

Tantárgyak: bármely tantárgy tanításakor, pl. szóbeli érettségi témák megbeszéléséhez, érvelő 

fogalmazás előkészítéséhez, stb. 

 

Diák-kvartett 
 

 A tanulók 4 fős csoportokban dolgoznak.  

 A tanár számokat oszt ki a csoporton belül. 

 A csoportok megkapják a feladatot. (Pl.: Bizonyosodj meg arról, hogy a csoport minden tagja 

tisztában van -e a szavak hangalakjának és jelentésének kapcsolatával!) 

 A diákok megoldják a feladatot, majd ellenőrzik, hogy mindenki tudja-e a megoldást. 

 A tanár mond egy számot, így csak az a tanuló 

válaszolhat a csoportból, aki ezt a számot kapta. 

 

Fejlesztés: önfegyelem, gondolkodás, figyelem, együttműködési 

készség, segítségnyújtás 
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Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, ember és természet, ember és 

társadalom, művészetek, szakmai tantárgyak 

 

Add tovább a zsetont!  

 A diákok párban dolgoznak, és öt percet kapnak, hogy hozzáfogjanak egy bonyolult kérdés 

kidolgozásához. (filctollal, csomagolópapírra vagy flipchart-papírra dolgoznak) 

 Az idő leteltével átadják részleges válaszukat a hátuk mögött ülő párnak, ők pedig megkapják 

az előttük ülő pár munkáját. 

 Most arra van öt percük, hogy a sajátjuk helyett folytassák az előttük ülő pár munkáját ott, ahol 

ők abbahagyták. (kiegészíthetnek, kihúzhatnak, átdolgozhatnak olyan részleteket, amelyekkel 

nem értenek egyet. 

 Öt perc után megint továbbadják a papírokat. 

 Az újonnan kapott munkát megint csak öt percig folytathatják. 

 Végül a papírokat visszakapják az eredeti párok, akik a kiegészítések felhasználásával 

megfogalmazzák a válasz véglegesre csiszolt formáját. 

Fejlesztés: önfegyelem, gondolkodás, figyelem, együttműködési készség, segítségnyújtás, értő 

olvasás, szövegalkotás 

Tantárgyak: magyar nyelv és irodalom, idegen nyelv, matematika, ember és természet, ember és 

társadalom, művészetek, szakmai tantárgyak 

5.2. A pedagógiai módszerek szerepe a fejlesztésben 
 
A tanulás, a megértés, mint konstruktív folyamat, nagyon összetett. Ennek segítéséhez változatos 

pedagógiai, oktatási módszerek, tanulásszervezési és munkaformák szükségesek. A megfelelő 

módszerek kiválasztása sosem egyszerű feladat, hiszen össze kell hangolni a tanóra céljával, a 

tanulócsoport sajátosságaival, a megtanítani kívánt tartalom jellegzetességeivel, a tárgyi feltételekkel 

és nem utolsó sorban illeszkednie kell a pedagógus személyiségéhez is. Mindezt tovább árnyalja az 

idő szűkössége, ami sok esetben oda vezet, hogy a módszerek komplex alkalmazása helyett a tanári 

közlésre helyeződik a hangsúly. 

Ha mindezek mellett a fejlesztésre is hangsúlyt szeretnénk fektetni, tovább szűkíthetjük az adott 

tanórán alkalmazható pedagógiai, oktatási módszerek lehetőségeit. 

Az alábbiakban a leggyakoribb pedagógiai módszerek azon jellemzőit adjuk meg, amelyek révén azok 

a fejlesztésben felhasználhatók. 

- Azok a módszerek, amelyek elsősorban frontális 

osztálymunka mellett alkalmazhatóak (előadás, 

magyarázat), a figyelem, illetve koncentráció képességét 

fejleszthetik. Ehhez természetesen szükséges az, hogy 
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ezeket a módszereket a pedagógus megfelelően alkalmazza, azaz a figyelem fenntartására 

szolgáló, hatékony műveleteket végez a tanítás során. Ilyen lehet a strukturálás, a 

kérdésfeltevés, segédanyag kiosztása, audiovizuális eszközök használata stb. 

Fejlesztésre használható: bármely tantárgycsoport 

- A kiselőadás speciális pedagógiai módszer, amely elsősorban tanulói aktivitásra támaszkodik, 

a pedagógus ellenőrző, támogató és irányító munkája mellett. Ennek során a tanuló szóbeli 

kifejezőkészsége fejleszthető. 

Fejlesztésre használható: bármelyik tantárgycsoport, ahol műszavak vagy speciális 

szókészlet ismerete a követelmény 

- Szinte minden oktatási módszerben megjelenik a kérdezés, de a megbeszélés egyik 

leglényegesebb elemeként találkozunk vele. Használhatjuk egy tananyag feldolgozása során 

a figyelem fenntartására, a gondolkodási készség elősegítésére. A kérdezés technikájának 

elsajátítása a szövegértés fejlődését nagymértékben előmozdítja, így feladat szintjén is 

érdemes alkalmazni, mint módszert. 

Fejlesztésre használható: bármely tantárgycsoport 

- Szintén gyakran megjelenő pedagógiai módszer a visszacsatolás, melynek fontosságát 

semmi esetre sem szabad elhanyagolni. A tanulói munkára adott pozitív vagy negatív 

válaszok, visszacsatolások meghatározóak lehetnek a tanuló további munkáját tekintve, így 

célszerű reális és kimenetében lehetőleg megerősítő jellegű reakciót adni a tanuló válaszaira. 

A jól alkalmazott visszacsatolással fejleszthető az önértékelés, a motiváció, növeli a tanuló 

közreműködését a tanulási folyamatban. 

Fejlesztésre használható: bármely tantárgycsoport 

- A vita, mint pedagógiai módszer a tanulók viszonylag nagyfokú önállóságát igényli. Ennél 

fogva csak jól előkészített módon érdemes alkalmazni, a tanulók vitában való részvételének 

képességét folyamatosan fejleszteni kell. Ez a módszer az ismeretek elsajátítása mellett 

alkalmat ad a gondolkodás és a kommunikációs készségek fejlesztésére is. 

Fejlesztésre használható: bármelyik tantárgycsoport, elsősorban közismereti tantárgyak 

- Az egyik legrégebbi oktatási módszerek közé tartozik a szemléltetés. Bár egyszerűnek tűnik, 

mégis igen komplex módon képes a tanulás-tanítás folyamatát segíteni. Hozzájárul a 

képszerű gondolkodás fejlesztéséhez, a fogalomalkotáshoz, a tanult jelenségek 

rendszerezéséhez, de fontos az érdeklődés felkeltésében és a tanultak alkalmazásában is. 

Természetesen eredményességét számtalan tényező befolyásolhatja, így az alkalmazás 

során néhány fontos kritérium betartásával megfelelő eredményt érhetünk el. 

Fejlesztésre használható: bármelyik tantárgycsoport 

- A projektmódszer egy komplex feladatokat tartalmazó, a 

tanulók közös tevékenységére építő pedagógiai módszer. 

Alkalmazását megnehezíti a hagyományos iskolai 

keretrendszer, így inkább eseti jelleggel használjuk. Mivel 
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közös tevékenységre épít, mindenképpen fejleszti a szociális készségeket, a 

problémamegoldást, az új ismeretek integrálásának képességét.  

Fejlesztésre használható: bármelyik tantárgycsoport 

- Szintén együttműködésre építenek a kooperatív technikák, mivel kis csoportokban végzett 

tevékenységeken alapulnak. Ennek megfelelően itt is a szociális készségek fejlődését 

várhatjuk elsősorban, de emellett az intellektuális fejlődést, a kommunikációs készséget is 

erősítheti amellett, hogy az ismeretek elsajátítását teszi lehetővé. 

Fejlesztésre használható: bármelyik tantárgycsoport 

- A szimuláció, szerepjáték során a diákok eseményeket, jelenségeket sajátíthatnak el, 

tevékenységeket gyakorolhatnak be. Ezeken keresztül élményszerű és tartós tudást 

biztosíthatunk a tanulóknak. Az ismeretelsajátítás készsége, az ismeretek gyakorlatba való 

átültetése, összefüggések meglátása hatékonyan fejleszthető ilyen módon.  

Fejlesztésre használható: bármelyik tantárgycsoport 

- A házi feladat önálló tanulói tevékenységen alapuló módszer. Fontos, hogy sikeresen 

megoldható legyen, rendszeres ellenőrzés kísérje. Egyéb módszerekkel kombinálva jelentős 

szerepe lehet a fejlesztésben, hiszen bizonyos készségek fejlesztésére is használhatjuk az 

ismeretanyag begyakorlásán túl. 

Fejlesztésre használható: bármelyik tantárgycsoport 

5.3. A fejlesztés lehetőségei intézményünkben 

1. Tanóra: minden pedagógus a megfelelő módszerek megválasztásával a fejlesztésre szoruló 

tanulók segítségére lehet, a tanóra keretein belül nyújthat segítséget a lemaradó tanulóknak. 

Ennek további lehetőségeit a munkaközösségeken belül érdemes továbbfejleszteni. 

2. Tankör: iskolánk 2018/19-es tanévtől működteti azt a projektet, amelyben egy tankör keretén 

belül, a különböző kompetenciaterületeken keresztül a leginkább lemorzsolódással 

veszélyeztetett diákok felzárkóztatását segítjük 

3. Iparkodjunk projekt: minden évben, a beiskolázást követően, a gólyatábor keretein belül az 

újonnan érkező tanulók számára szervezünk olyan tanulás módszertani foglalkozásokat, 

amelyek segítségével a beérkező kilencedikesek számára segítséget nyújtunk az 

ismeretelsajátításban, illetve könnyebben kiszűrhetőek a lemorzsolódással veszélyeztetett 

tanulók. 

4. Fejlesztő foglalkozások: iskolánkban fejlesztő pedagógus foglalkozik külön óra keretében a 

BTM-s és SNI-s tanulókkal, segítve ezzel felzárkóztatásukat 
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6. A program beválásának ellenőrzése 

A program lényeges elemei bekerülnek az intézmény Pedagógiai Programjába, így megvalósítása, 

folyamatos működtetése az éves Munkaterven keresztül lehetséges. A Munkatervben rögzített 

feladatokat az Igazgató által delegált személy (igazgató, igazgatóhelyettes, munkaközösség-vezető, 

pedagógus) hivatott ellenőrizni a megvalósulás pillanatában. Az év végi értékelő Beszámolóban 

rögzítésre kerül a program megvalósulásának minden mozzanata, nehézségei, esetlegesen 

szükséges korrekciói. 
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