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1 BEVEZETÉS

1.1 A szakmai orientációs készségek fejlesztése. A JOBS program.

1.2 A tanulási folyamat megértése

5

6

1.1 A szakmai orientációs 
 készségek fejlesztése. 
A JOBS program.

JOBS Szakmai útmutatás vállalatoknál és iskolákban 
egy olyan program amely felkészíti a VIII és IX osz-
tályban lévő diákokat a megfelelő szakma vagy egye-
temi képzés megválasztására. Az új interdiszcipliná-
ris szemlélet feltételezi új tantárgyak megjelenését, 
pl. Személyiségfejlesztés és Tanácsadás, Technológiai 
nevelés, Gyakorlati alkalmazások és más modulok. A 
JOBS program témákra van felosztva. Egy téma lefutá-
si ideje négy hét, azaz egy hónap és a megvalósítása 
heti három órában történik.

Használva a feladatközpontú tanítást, olyan hasz-
nos oktatási tartalmak vannak bevezetve, amelyek a 
diákokat a megfelelő szakma kiválasztásában segítik. 
A tanulási folyamatban használt segédanyagok, ame-
lyeket a program keretében állítottak össze és hasz-
nálnak, tartalmaznak az év folyamán felhasználható 
javaslatokat a tanárok számára. A diákok sokat tanul-
nak saját képességeikről (életre valő nevelés készsé-
ge) és olyan helyi vállalatokkal, cégekkel vagy közin-

tézményekkel lépnek kapcsolatba amelyek biztosítják 
a munkahelyekat abban a régióban. Felkutatják a 
foglalkoztatási lehetőségeket, kielemzik a gazdasági 
helyzetet és előkészítik a bemutatáshoz szükséges 
anyagokat

A JOBS project a Romániának folyósított Svájci tá-
mogatás része (mint az EU új tagországa), Svájc hoz-
zajárulásaként az Európai Únió bővítési folyamatá-
hoz. A projektet, a svájci Állami Lottó Alap valamint 
Svájc és Románia Kormánya finanszírozza, a Nemzeti 
Oktatási Minisztérium (MEN), a Bukaresti Nemzeti 
Szakképzési és Műszaki Fejlesztési Központ (CNDIPT), 
a Nemzetközi Oktatási Projektek Központja (IPE) és a 
zürichi Tanárképző Egyetem Nemzetközi Együttmű-
ködési Központja (PHZH) dolgozta ki. 

Témák
A diákoknak szánt JOBS Füzetben megtalálható fő 
 témák füzet (amelyet a diákok kézbe fognak kapni 
év elején és amelyeket le lehet tölteni a projekt hivata-
los oldaláról is: www.jobsproject.ro) segítenek a diá-
koknak megtalálni a saját erős és gyenge pontjaikat 
(a a fejleszthető területeket), ismereteket gyűjteni a 
szakma világáról, látogatásokat szervezni és lebo-
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nyolítani a közeli cégeknél/vállalatoknál, saját kompe-
tencia profiljuknak megfelelő érdeklődési területek 
kirajzolódását és az összegyűjtött ismeretek és anya-
gok segítségével elkészíteni a meglátogatott cégről a 
bemutatót. Tehát, a JOBS program központi eleme, 
egy helyi vállalat meglátogatása. A tanár feladata 
 támogatni a tanulókat a látogatás előkészítésében, 
 lebonyolításában és a tapasztalatok feldolgozásában. 
A látogatás előtt és utána a tanár olyan feladatokat ad 
amelyek a JOBS füzetekben is megtalálhatóak. A tanu-
lók összegyűjtik az anyagokat. Év végén a látogatások 
és az egyéni tapasztalatok az iskola által szervezett 
JOBS kiállításon lesznek majd bemutatva.

Hogyan kell tanulni a JOBS projektben? 
A tanulási módszerek elsősorban projekt és feladat- 
orientáltak. A JOBS program fontos eleme a tanárköz-
pontú tanulásról való áttérés a diákközpontú tanulás-
ra. Az iskola igazgatóját személyesen informálni kell 
erről az aspektusról. 

Mi a szerepe a vállalatoknak? 
A tanulók többnyire olyan vállalatokat fognak meglá-
togatni amelyeket ők saját maguk, teljesen függetle-
nül választottak ki és csak szükség esetén mennek 
olyan helyekre amelyek esetében az iskola intézke-
dett. A JOBS programban résztvevő vállalatok ismerik 
oktatói szerepüket és információkat is kapnak a láto-
gatások lebonyolítása előtt. A látogatás ideje alatt a 
tanulók kérdéseket tesznek fel, jegyzetelnek és min-
dent megfigyelnek sőt hatékonyan is résztvehetnek 
a vállalat bizonyos tevékenységeiben, majd elemzik 
saját tapasztalataikat. 

Mi	a	szülők	szerepe?
A szülők támogatják gyerekeiket megtalálni a szakmai 
jövőjük felé vezető utat. Teszik ezt úgy, hogy érdek-
lődnak a gyereknek a JOBS projektben kifejtett tevé-
kenysége iránt, időt szánnak a gyerekkel való beszél-
getésre és meghallgatják őt. 

Mi a tanulók szerepe? 
Ők a főszereplői ennek a projektnek. Tőlük függ a pro-
jekt eredményessége és sikere. Ahhoz, hogy eredmé-
nyesen oldják meg feladataikat a tanulók kell dolgoz-
zanak. Meg kell tanuljanak tanulni, jelentéseket írni, 
interjút készíteni, a vállalatok képviselőivel kapcso-
latba lépni. Választhatják a könnyű, járt utat vagy 

 választhatják a bonyolultabb utat, lehetnek másabbak, 
különlegesebbek, kezükbe vehetik saját jövőjüket. 

A JOBS füzet tartalmi összefoglalója:
 • A JOBS program célkitűzései 
 • Első rész: Szakmai önéletrajzok 

 tanulmányozása
 • Második rész: Én és erősségeim
 • Harmadik rész: A munkaerőpiac
 • Negyedik rész: Lehetőségek a munkaerő 

 piacon
 • Ötödik rész: A felderítő látogatás  

előkészítése 
 • Hatodik rész: Felderítő látogatás
 • Hetedik rész: A felderítő látogatás  

eredményei
 • Nyolcadik rész: Eszköztár

1.2 A tanulási folyamat 
 megértése 

A multikulturális és több etnikumú iskolák amelyek 
a diáknak a self competences (mennyire gondolja 
 magát kompetensnek az általa elért eredmények tük-
rében a diák) és az életre való nevelési készsége iket 
szeretnék fejleszteni, kötelezően a diákközpontűak-
nak kell lenniük. Az ilyen tipusú oktatás struktúrája, 
tartalma és megszervezése figyelembe veszi a hallga-
tók szükségleteit. Kihangsúlyozza a diákok személyi-
ségét, ami azt jelenti, hogy a diákok olyan egyének 
akiknek független személyiségük van (Helmke, 2012). 
Komolyan kezeli őket és értékeli őket mint egyének, 
iskolai eredményeiktől függetlenül. Tehát, minden 
diák érdeklődési köre, életrajza és családi története, 
életkörülményei és különleges szükség letei figyelem-
be vannak véve és tiszteletben vannak tartva. Minde-
zek pozítivan befolyásolják a diákok  önbecsületét és a 
motivációjukat, ugyanakkor elő segítik egy jó tanár-di-
ák kapcsolat kialakulását. Az ilyen tipusú oktatásban 
résztvevő diákok jobban  érzik  magukat az iskolában 
és érzik a feléjük áramló tisz teletet. Ez feltételezi per-
sze azt, hogy a diákok nemcsak a leadott anyaggal 
kapcsolatos kérdésekkel  fordulhatnak a tanárhoz ha-
nem személyes problémáikat is megbeszélhetik vele. 
Ilyen szempontból az oktatás nemcsak leadást hanem 
bizonyos mértékben „parentinget” is jelent. 
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A diákközpontú oktatás amellett, hogy a leckék meg-
tervezésében szem előtt tartja az érzelmi dimenziót is, 
figyelembe veszi a diákok fejlődési szakaszát is, koráb-
bi tudásukat, kezdeti helyzetüket, tapasztalataikat és 
életkörülményeiket. 

A tanárok és az intézmény szemszögéből nézve, 
a tanulók nemcsak tárgyak hanem aktiv alanyai a 
 tanítási folyamatnak. A diákközpontú tanítás kulcs el-
várása a hallgatók holisztikus bátorítása ezek aktivvá 
tétele céljából. Ennek az az eredménye, hogy a diák 
kerül a folyamat középpontjába a tanár helyett. A di-
ákközpontú tanításban a leckék megtervezése és fel-
építése a tanulók szemszögéből történik, együttmű-
kődve velük, szükségleteiknek megfelelően (Wiater 
2012). Helmke szerint (2012): a diákközpontú oktatás 
jellegzetessége a tanulók nagymértékű részvétele és 
aktivitása az tanórákon. A tanárközpontú oktatással 
ellentétben, ami számos dél-kelet európai országban 
alkalmazott tanítási modell, a diákközpontú oktatás 
feltételezi a tanár szerepének gyökeres megváltozta-
tását ( lásd a tanár mint a tanítási folyamat útmutatója 
cimű részt). 

A konstruktivista megközelítés:  
a tanítási  folyamat alternativ megközelítése
A diákközpontú oktatásban nagyon fontos hogyan 
fogjuk fel a tanítási folyamatot. A konstruktivista el-
mélet két fontos feltevésre támaszkodik (lásd Wool-
folk, 2008): 

1. A gyerekek és a serdülők aktiv alanyai a 
 saját tanulási folyamataiknak és tudásukat 
a nap-nap utáni tapasztalataikból építik fel. 
Saját modelleket állítanak fel és ötleteket 
 fejtenek ki a világ dolgaival kapcsolatosan, 
 hogyan váltakoznak a napok az éjjelekkel, 
mit jelentenek a háborúk és milyen különb-
ségek vannak a szegények és a  gazdagok 
 között.  

2. Ebben a folyamatban nagy fontossága van 
a társadalmi kapcsolatoknak.

A konstruktivista elmélet szerint a diákok fejlődése 
nem feltételezi az ösztönző környezet létezését. A ta-
nulási impulzus a diák belsejéből jön. Ennek megfele-
lően a diákok aktívan keresik a környezetükben lévő 
problémákra a megoldásokat (Miért van sötétség éj-
szaka? vagy Miért költöznek olyan sokan külföldre az 
országból?), mert megtalálva ezeket, tudásukat bőví-
tik. A tanulás az ismeretek állandó újrarendeződését 

jelenti. A gyerekek, serdülők által épített szerkezet 
minden egyes tanulási folyamat alkalmával kibővűl, 
újraszerveződik vagy újraépül. 

A konstruktivista módszer a kompetenciák építésé-
re és alkalmazására fekteti a hangsúlyt, nem az emlé-
kezetre, adatok, fogalmak és készségek reprodukálá-
sára (Woolfolk, 2008). A problémamegoldás, a kritikus 
gondolkodás, a kérdések feltevése, az önrendelkezés 
és a különböző megoldások fele mutató nyitottság ké-
pezi a konstruktivista módszertan tárgyát. Az oktatás-
ra vonatkozó ajánlataink a következők: 

 • A tanulás alapját a komplex, reális és  releváns 
témák képezik amelyek kiváltják a  tanulók 
 ismereteinek a felépítését és  elősegítik a 
 „felfedezésen alapuló tanulást”. 

 • A diákokat bátorítani kell, hogy elfogadjanak 
különböző szemléleteket és szempontokat 
és beszéljenek ezekről. Ahhoz, hogy ezt 
 megtudják tenni, egy bizonyos témát több 
szempontból is be kell mutatni. Ugyanakkor, 
a diákoknak lehetőséget kell adni, hogy 
 megvitathassanak nyíltan dolgokat és gondo-
latokat cserélhessenek.  

 • A diákok rá kell ébredjenek arra, hogy a 
 saját tanulási folyamatukért illetve a tanulás 
eredményeiért ők a felelősek (ez feltételezi 
az önérzet megerősődését és a megértését 
 annak a ténynek, hogy a tanulás egy konstruk-
tív folyamat eredménye). 

Ilyenképpen az ismeretátadás és a mechanikus tanu-
lás szerepe csökken. Ezért a tanárok újra kell gondol-
ják a feladat megtervezését. „Tanuljátok meg a követ-
kező növények és állatok neveit” feladat helyett talán 
jobb lenne ha így fogalmzná meg a feladatot: Hármas 
csoportokban beszéljétek meg, hogy milyen növények 
és állatok játszanak fontos szerepet az erdő különbö-
ző szintjein, jegyzeteljetek és készítsetek egy plakátot 
ezzel a témával kapcsolatban. 

Egy másik fontos eleme a konstruktivista elmélet-
nek a független és önálló tanulás. Itt a kulcsszó az 
„önirányított tanulás”. Ez azt jelenti, hogy a diákok sa-
ját maguk felügyelik és szabályozzák a tanulási folya-
matukat (beleértve a házi feladatok és hosszútávú 
projektek, bemutatók) valamint a saját fejlődésüket 
(független/önálló). Független tanuláson azt értjük, 
hogy a tanulók felelősek a saját tanulási folyamatu-
kért és önállóan dönthetnek a tanulás különböző 
szempontjairól. 
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A döntések az 1. ábrában felsorolt tényezőkre 
 vonatkoznak: 

1. ÁBRA:

A TANULÁS CÉLKITŰZÉSEI

Mire van szükségem/mi az amihez szeretnék érteni?

TANULÁSI TARTALMAK

Mire van szükségem/mit szeretnék tudni?

TANULÁSI MÓDSZEREK

Hogyan tanulok, milyen módszereket és  
stratégiákat használok?

TANULÁSI ESZKÖZÖK

Milyen eszközökre van szükségem?

IDŐINTERVALLUM

Mennyi időre van szükségem/mennyi idő áll  
a rendelkezésemre?

MUNKARITMUS

Mennyire gyorsan dolgozom?

TANULÁSI TÁRS

Egyedül dolgozom? Együtt valakivel? Csoportban?

Amíg a tanulás célkitűzései és a tartalmak az iskolá-
ban (a valós életben) általában rögzítettek, az önírá-
nyított tanulásban a diákok szabadon bánhatnak az 
idejükkel, kiválasthatják a számukra megfelelő társat, 
a tanulási ritmust és néha még a módszert is amelyet 
használni szeretnének. A JOBS program az önírányí-
tott tanulás különböző szintjeit használja, utat mu-
tatva a tanároknak, ezáltal enyhítve a káosztól való 
félelmüket, ami a “teljesen nyitott” tanóra gondolatá-
val társul. A táblázatban említett stratégiák nagyon 
fontosak ilyen szempontból, mert ők képezik az alap-
ját a gyerekek önálló tanulásának a megtervezéséhez, 
megszervezéséhez és beállításához. JOBS program-
ban résztvevő diákok aktívak és egyre jobban odafi-
gyelnek a tanulási folyamatukra. 
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2.1 Feladat	orientált	tanulás

A program keretében a diákok feladatok segítségé-
vel tanulnak. A feladatorientált tanulás azt jelenti, 
hogy a diák dolgozik a feladat megoldásán és nem a 
tanár. Épp ezért, a JOBS füzetek úgy vannak kigon-
dolva, hogy a diákok által megoldott feladatok ered-
ménye hasznos és jelentőségteljes. Munka közben 
a tanulók többfajta megoldási lehetőséget is kipró-
bálnak, kialakulva ezáltal a szükséges kompetenciák. 
Az az egyszerű tény, hogy a diák önállóan foglalko-
zik a feladattal, máris megtanítja őt valamire. Az Ön 
szerepe tanárként ezt lehetővé tenni. Adjanak a diá-
koknak szabad kezet a feladatok megoldásánál, pró-
báljanak ki minél több megoldási módszert és csak 
akkor válik igazán egyszerűvé a feladatmegoldáson 
alapuló tanulás. 

Ez a program a diákokra és a tanórákon való tevé-
kenységükre összpontosít. Ahhoz, hogy a diákoknak 

elég idejük jusson a feladatok megoldására, a tanár-
nak vigyáznia kell arra, hogy amikor feladattal kap-
csolatos utasításokat ad az osztálynak, ne feledje el 
a szabályt: „Soha ne haladja meg az ötperces hatá-
ridőt”. 

 A feladatmegoldáson alapuló tanulás olyan felada-
tokra fókuszál amelyeknek a megoldása során, a diá-
kokoknál kialakulnak a tanár által jónak látott kompe-
tenciák. Ilyen feladat lehet egy vállalat meglátogatása, 
szakemberekkel valő beszélgetés, interjúk készítése 
stb. A minősítés inkább a feladat eredményére vonat-
kozik (a feladat helyes végrehajtására) és nem a nyelv-
helyességre. A gondolkodás beépítése a cselekvésbe 
mint alapvető megközelítés kihat a tanulási folyamat 
egészére, nemcsak a kezdeti szakaszára. A tanulás be-
építése a cselekvésbe minden diáknak tiszta képet 
nyújthat arról, hogy miért tanulhat egy tevékenység 
elvégzése során: van egy feladat amelynek a megol-
dása számos készség és képesség létezését tételezi 
fel. Ilyen megközelítésben, a diák minden egyes új 
helyzetben meg kell határozza a tanulási szükségle-
teit. Ugyanakkor a tanártól is kérhetnek útbaigazítást, 
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ami azt jelenti, hogy ők határozzák meg a tanár fela-
datát és nem fordítva. Ez a módszer ideális kombiná-
ció a konstruktivista elmélet és az utasításokon alapu-
ló tanulás között. 

Rod Ellis (2003) elmélete szerint, a feladatnak négy 
jellemzője van: 

1. Gyakorlatias,
2. Feltételezi egy feladat megoldását,
3. A résztvevők önállóan választják ki a  

számukra szükséges forrásokat,
4. Jól meghatározott eredménye van. 

A diákok a megoldandó feladattal szembesülnek. A 
tanulás önmagában nem cél, de hasznos és jelentős 
eredményhez vezet. Különböző megoldásokat ke-
resve tanulnak a diákok, meghatározva ezzel a tanár 
és a saját feladataikat. A valós életben nagyon sok 
helyzetben megoldást kell találni különböző problé-
mákra. Ez a módszer az életre készíti fel a tanulókat, 
előidézve valős körülményeket amelyek elősegítik a 
tanulást. 

A feladatorientált módszer leírható általános fogal-
makkal is. Ha a tanár a modellnek megfelelően tanít, 
akkor az aktív tanulás szinte önmagától végbemegy: 

 • a diáknak van egy feladata (a tanár bemutatta 
vagy elolvasták önállóan), 

 • készít egy cselekvési tervet, 
 • gyakorlatba megvalósítja a tervét, 
 • elgondolkodik a folyamaton és bemutatja az 

eredményt. 

Nagyon fontos, hogy a diákok gyakran használják a 
feladatmegoldáson alapuló tanulás elveit. Egy jól kivá-
lasztott feladat, amelyben sok problémát kell megol-
dani, nagyszerű eszköz a kretív és izgalmas tanulási 
környezet kialakítására. 

Habár nagy az érdeklődés a mődszer iránt, amikor 
a tanítást megtervezzük egy pár dolgot szem előtt 
kell tartani. Nagy a kockázata annak, hogy a diák 
megmaradjon a számára ismert fogalmak és formák 
szűk területén, a komfort zónában, kikerülve ezzel 
minden erőfeszítést, félve az új lehetőségek felhasz-
nálásával járó kudarctól. Vagy a csoportmunkák ese-
tében, egyesek mindig másoktól várják el a feladat 
megoldását ahelyett, hogy egyenlően felosztanák a 
munkát. 

Nagy kihívást jelent beleférni az időintervallumba 
amikor tanulási folyamat nincs jól megtervezve. És 
nem utolső sorban, kihívást jelent a módszer beveze-

tése a nagyszámú osztályok, a kis osztálytermek és a 
rögzített padok esetében is. 

2.2 Kooperativ tanulás

A JOBS program anyagai támogatják és bátorítják a 
kooperativ tanulást. Amikor a tanulók csoportban dol-
goznak, a kooperatív tanulás az egymás iránti nyitott-
ságra, a kommunikációra és a vitákra összpontosít. Az 
egymással való munkában a feladatok tartalmát a diá-
kok jobban megértik és ezért fejlődik az önbizalmuk 
is. Amikor csoportban dolgoznak a diákok őrzik mit 
jelent ha a többiek elfogadnak és értékelnek, mert e 
csoport tagjai szabadon beszélgetnek az ismereteik-
ről. Az együttműkődést játékok segítségével, csoport-
tevékenységekkel és nyílt beszélgetésekkel fejleszt-
hetjük. A tanároknak ügyelniük kell arra, hogy egyenlően 
osszák meg az időt az egyéni munka és a csoportmun-
ka közt. 

A kooperatív tanulás olyan egyéni tanulási folyamat 
amely nem létezik társadalmi kapcsolatok nélkül (Hild, 
2011). Nagyon fontos a diák számára az, hogy tevé-
kenysége elismert és társadalmilag jelentős legyen. 
A tanulás mindig kötődik a diák énképéhez. Ha a tanu-
lási folyamat soha nincs elismerve, akkor megtörtén-
het, hogy a diák önbecsülése és hatékonysága csök-
kenni fog. A hatékonyság azt jelenti, hogy ismered 
saját készségeidet és problémamegoldő képessé-
gedet (Bandura, 1997). Az egyéni tanulási folyama-
tot, a társadalmi kapcsolatok átváltoztatják az egyé-
ni tanulási folyamatot, kollektív tanulássá. A diákok 
önmagukra gondolva tanulnak, de ugyanakkor lát-
nak, meghallgatnak másokat, véleményeket cserél-
nek egymás közt. A kooperatív tanulás magába foglal-

Nézzék át figyelmesen a JOBS anyagokat 
és keressenek három példát a feladatmeg
oldáson alapuló tanulásra.  Beszélgessenek 
erről egy munkatársukkal.

FELADAT: 
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ja úgy az egyéni mint a csoportos munkát is. A módszer 
célkitűzései a következőképpen foglalhatóak össze 
(Konrad és Traub, 2001, Green és Green, 2007) stb.:

 • Az egyéni eredmények folytonos tökéletesítése, 
 • Az erős pontok, a jellemzők és az érdeklődési 

körök ismerete,
 • A szociális és csapatmunka készségek fejlesz-

tése (csoportfeladatok, megbeszélések),
 • Szemléletváltoztatás (másokkal és saját magá-

val szemben). 

Megtalálni, megbeszélni és felhasználni a csoporton 
belüli együttműködést és ezáltal egy eredeti és meg-
lepő terméket előállítani, ez jelenti a csoport számára 
az igazi célkitűzést.

„Gondolkodj	–	dolgozz	csapatban	–	oszd	meg”	
módszer
Ez a módszer a kooperatív tanulás alapját képezi 
 Brüming és Saum, 2009). A módszer jellegzetessége 
az, hogy a diákok száma gyarapodik minden szakasz-
ban. Minden diák megkapja az eredeti feladatot és 
gondolkodik ennek a megoldásán. Aztán mindenki 
 keres magának egy társat akivel megbeszéli az ered-
ményeket, véleményeket cserélnek egymás közt, majd 
egy jobb megoldást talál. Az utolsó szakaszban a két-
személyes csoport csatlakozik egy másik csoporthoz 
és négyen majd bemutatják az eredményeiket. Ezt 
 tehetik az osztály többi tagja előtt is.

A csapatmunka
A fenti módszer egyik alkotó eleme. Az elején a diákok 
egyénileg dolgoznak a feladat megoldásán. Jegyzetel-
nek. Utólag gondolataikat, ötleteiket megosszák egyik 
osztálytársukkal.

Tanácsok a tanárok számára:
 • Fogalmazzanak érthetően amikor útmuta-

tásokat adnak a diákoknak, 
 • Jól megszerkesztett anyagok és képek 

 álljanak a diákok rendelkezésére, 
 • Változtassanak a leadás ritmusán (egyéni, 

kooperatív, csoportmunkától függően),
 • A kooperatív tanuláshoz állítsanak fel szabá-

lyokat (nem szabad egymást  hibáztatni, 
 egymást meg kell hallgatni, nem szabad 
 egyszerre beszélni stb.),

 • A csapatok tagjait cserélgessék.

2.3 Projektmódszer

Ha a feladatmegoldáson alapuló tanulás és a koope-
ratív tanulás feltételezi a diák aktív részvételét a tanó-
rán, akkor azt mondhatjuk, hogy a projekmódszer az 
aktív tanulásnak a legtisztább alakja. Ebben az eset-
ben a hagyományos tanulási és leadási módszerek 
helyett olyan alternatívákat használunk amelyek a diá-
kok kompetenciáikat és ismereteiket állítja közép-
pontba. A projekt alapgondolata lehet a diák vagy a 
tanár által feltett kérdés, a mindennapi élet egyik 
problémája, a diákélet egyik kihívása. 

Az European Schoolnetben Harper (2014) így ír a 
projektmódszerről: „a valós élet problémáira adott, 
hosszútávú válasz, amely összesíti az egyén és a cso-
port munkáját egy gyakorlati eredmény elérése érde-
kében”. Cook és Weaving (2013) a projektmódszerről 
írja: „olyan módszer amely segítségével a diák ismere-
teket szerez és készségeket sajátít el, miközben hosz-
szabb időn keresztül válaszok után kutat és vizsgáló-
dik, mert egy problémát szeretne megoldani vagy egy 
kihívásnak szeretne eleget tenni” (Buck Institute for 
Education, 2014).

Az iskolai projektek jellemzői a következők:

 • Kulcskompetenciák amelyek elősegítik az 
 ismeretek elsajátítását – a projektmódszer 
 kiindulópontja a tanulási célok, a stan-
dard  tartalmak illetve a készségek, mint 
 például a kritikus gondolkodás, probléma-
megoldás, kommunikáció, együttműködés 
és önigazgatás.

Van olyan lecke ami feltételezi a kooperatív 
tanulást az Ön által leadott leckék közt? 
 Melyek ezek? Adjon egy pár példát rá. 
 Cserélje ki tapasztalatait egyik társával. 
 Milyen közös vonásokat talált?  
Melyek a  különbségek?

FELADAT: 
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 • Egy probléma vagy egy komplex kérdés – 
a projekt keretét egy megoldásra váró, jelen-
tőségteljes probléma képezi.

 • Tartós kutatási tevékenység – a diákok 
 réstvesznek egy hosszú, alapos forrásanyag 
utáni kutatásban, válaszok keresésében és 
az információk gyakorlati felhasználásában. 

 • Hitelesség – a projekt háttere e mindennapi 
élet, a diákok személyes vagy iskolai problé-
mái, innen adódnak a feladatok, az  eszközök, 
a minőségi elvárások és a várt  hatás. A diák 
 választása és hangja – a tanulók eldöntik 
 miről írják a projektet, milyen  módszereket 
használnak és mit fognak  előállítani.

 • Reflektálás – a tanárok és a diákok elgondol-
kodnak/reflektálnak a tanulási  folyamaton, 
az általuk végzett kutatás és  tevékenység 
 hatékonyságán, a diákok  munkájának a 
 minőségén, az akadályokon és azok kikerülési 
módján. 

 • Kritika és felülvizsgálat – a diák ad és kap 
 visszajelzést ami munkájának a feljavítására 
szolgál.

 • A közösségi termék – a tanulók bemutatják 
az osztályon kivűli közösségnek a munkájuk 
eredményét. 

A projektek interdiszciplinárisak, ami azt jelenti, hogy 
felhasználja a különböző tantárgyaknál elsajátított 
 ismereteket. Sőt, a projektmódszer nemcsak a tartal-
makat és a kulcskompetenciákat használja fel, hanem 
kialakít bizonyos transzverzális készségeket is. 

A projektmódszernek több szakasza van. A tanárnak 
útmutató szerepe van, olyan változatos forrásokra 
hívja fel a diákok figyelmét amelyek segítségével 
stratégiákat fedeznek fel és motiváltak abban, hogy 
megértsék teljes mértékben a választott témát. A le-
adótanárból egyszerű írányító tanár lesz. Hátrább 
lépik egy keveset, és ez sok tanárnak különlegesnek 
és nehéznek tűnik, mert ez azt jelenti, hogy bízik a 
diákjaiban, hogy azok egyedül is képesek elvégezni 
egy feladatot és ugyanakkor el kell  viselnie egy kis 
zajt, beszélgetést és izgalmat a  tanórákon. És még-
is, a projektmódszer majdnem soha nem jár káosz-
szal. Mindig kettős vagy annál nagyobb csoportok-
ban dolgoznak a diákok, az együttműködés pedig 
tanuláshoz vezet ami megengedi, hogy a témával 
kapcsolatban, együttes erővel építsék az új ismere-
teket (lásd a kooperatív tanulást). A projektmódszer 
szakaszai a következők (Stix és Hrbek, 2006). (lásd a 
2. ábrát)

Szükség lehet kiértékelési pillanatokra a projekt kü-
lönböző szakaszaiban, a diákok informálódjanak egy-
más munkájáról, tisztázzanak pár szervezési problé-
mát, szünetet tartsanak vagy éppen bepótolják a 
munkát. A következő lista magába foglalja azokat a 
tevékenységeket amelyek szükségesek az értékelés 
pillanataiban (Frez, 2010): 

 • A diákok közti információcsere: Nem tudom 
biztosan hogyan állnak a többiek. 

 • A következő lépések megtervezése: Szeretném 
tudni, hogy mit kell tegyek a továbbiakban. 

 • Jelentés az eredményekről: A többiek is kéne 
tudják mit dolgoztam eddig. 

 • Összehangolás: Ha nem tudjuk a munkánkat 
összehangolni, akkor káosz lesz. 

 • Dokumentáció: Annyi minden történt amit le 
kéne jegyezni. 

 • Írányítás: Elveszítettem a vezérfonalat. 
 • Az eredmények beágyazása: A munka során 

sok mindent kifejlesztettünk, jó lenne összetenni 
az eredményeket. 

 • A ritmus megváltoztatása: Nem tudom folytatni 
a munkát ebben a ritmusban. 

 • Az időgazdálkodás: Sokkal több időbe  kerülta 
projekt elkészítése mint amennyire számítot
tunk. 

 • A célok újrafogalmazása: Vajon az amit 
 csinálunk megfelel az eredeti célunknak?

Javasoljuk a már létező projektek elemzését. Ezekből 
lehet tanulni. Lehet használni az European School-
net (http://kezconet.eun.org/) vagy a Buck Institute 
for Education (http://bie.org/project.search) adatbá-
zisát. 

Nézzék át a JOBS füzet témáit.  
Próbáljanak találni három olyan témát 
amelyből kiindulva az osztályban 
 használhatják a projektmódszert.  
Beszéljen a társával és tudja meg az 
ő  véleményét is. Hogyan tervezné meg 
a  projektet? Beszéljenek a projekt 
 szakaszairól.

FELADAT: 
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2. ÁBRA:

PROJEKTMÓDSZEREN ALAPULÓ TANULÁSI FOLYAMAT

1

2

3

4

5

6

7

8

9

A tanár – irányító:     előkészíti a terepet, felajánlva valós életből vett példákat,      
amelyek majd megtalálhatóak a projektekben,

 
A tanulók     megtervezik a projektet,     választhatván egy külön helyet ahol kiállítják ezeket,

 
A diákok     megbeszélik és megtanulják     a projekthez szükséges     információkat,

 
A tanár és a diák     tárgyalnak az értékelési kritériumokról,  

 
A tanulók     összegyűjtik a projekthez szükséges anyagokat,

 
A tanulók elkészítik a projekteket,

 
A diákok felkészülnek a projekt bemutatására,

 
A diákok bemutatják a projekteket,

A diákok reflektálnak/végiggondolják a folyamatot és a 4. pontban 
megszavazott kritériumok alapján ki is értékelik a projekteket.
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2.4 A tapasztalati tanulás

Olyan tanítási módszer amely feltételezi a tapasztalat 
létezését. A készségek, az ismeretek és a tapasztalat 
a hagyományos kereteken kivűl halmozódik fel, olyan 
módszerek segítségével mint: munkahelyi gyakorlat, 
külföldi tanulmányok, kirándulások, kutatások és pro-
jektek. 

Elsőként a fogalmat John Dewey és Jean Piaget tesz-
telte. David A.Kolb és John Fry népszerűsítették utó-
lag az oktatás terén, kifejlesztve a tapasztalati tanulás 
 elméletét. Ennek az alapötlete az, hogy a tapasztalati 
tanulás egy olyan folyamat, mely során a tudás a ta-
pasztalat átalakulása által jön létre. Az elméletnek négy 
fő eleme van: (lásd a 3. ábrát)

A tapasztalati tanulást megcélzó feladatok betartják 
általában a következő strukturát:

 • A diák számára a projekt jelentőségteljes 
kell legyen, 

 • Nagyon fontos, hogy a diákok beszéljenek 
 egymással a tapasztalataikról, 

 • A tapasztalat érzéki, személyi és érzelmi 
kell  legyen, 

 • Fel kell használni a korábbi ismereteket 
 amelyek érintik a témát.

Mikor a diákoknak lehetőségük van tanulni valóságos 
helyzetekben, akkor a tanulási folyamat hatékonyabb. 
Átélve igazi, valós, formális és írányított helyzeteket, a 
diákok: 

 • Ismereteket mélyítenek el ismétlődő 
 tevékenységek során, 

 • Készségeiket gyakorlat segítségével 
 fejlesztik, Új helyzetekbe téve újraértelmezi 
a fogalmakat, 

 • Kibővíti a tanulást behozva az ismereteket 
az osztályterembe. 

Hogyan	működik	a	tapasztalati	tanulás?	
A Kolb (1984) által készített tanulási ciklus leírja a ta-
pasztalati tanulást (lásd a mellékelt ábrát). Ez a folyamat 
integrálja: 

 • A tudást – korábbi tapasztalatok és iskolában 
elsajátított fogalmak, tények és információk, 

 • A tevékenységeket – a „valós világban” 
 felhasznált ismeretek, 

 • A reflektálás – az ismeretek és a tevékenységek 
elemzése és szintézise új ismeretek elsajátítása 
érdekében (Indianai Egyetem, 2006). 

Keressenek a JOBS füzetben három olyan 
 példát amelyeknél használni lehet a tapasztalati 
tanulást. Beszéljék meg a társukkal. 
Vagy
A megadott anyagokból válasszon ki egy 
 témát. Próbálja átírni úgy, hogy megfeleljen 
a tapasztalati tanulás elvárásainak. 

FELADAT: 

3. ÁBRA:

A TAPASZTALATI TANULÁS ELEMEI

Aktív 
kisérletezés

A konkrét 
tapasztalás

Az absztrakt 
koncepciók 
kialakítása

A tapasztalás 
megfigyelése és 

ezen megfigyelések 
visszajelzése
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4. ÁBRA:

KOLB FÉLE TAPASZTALATI TANULÁSI CIKLUS  
A

K
TÍV

 K
IS

ÉRLETEZÉS KONKRÉT TAPASZTA
LÁ

S
REFLEXIV M

EGFIGYELÉS
ELVONT FOGALM

AK A
LK

O
TÁ

SA

Konkrét tapasztalat

résztvenni egy 
hiteles helyzetben 

Elvont 
fogalmak alkotása

tapasztalatok/felfogások 
átalakítása 

elvont fogalmakká

Reflexiv megfigyelés

a dolgok megfigyelése és 
korábbi tapasztalatokkal 

való összehasonlítása, 
a fogalmak megértése  

Aktív kisérletezés

új ötletek tesztelése, 
a készségek tőkéletesítése 

új szituációkban 
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2.5 A tanulási stratégiák 
 fejlesztésére használt speciális 
eszközök (a JOBS eszköztára)

A JOBS program a transzverzális készségek kialakítá-
sára koncentrál, amelyek nem egyetlen egy tantárgy-
tól függnek. Ugyanez a helyzet a tanulási stratégiák 
esetében is. A JOBS programban létezik egy eszköz-
tár, amely megtalálható az ismertető füzet végén és 
amely utasításokat tartalmaz: a) a szakmai útmutatás 
és b) a tanulási stratégiák fejlesztése terén.

Az eszköztár a következő témákat foglalja magába:

1. A tanulási folyamat megszervezése, 
2. Reflektálás a tanulási folyamatról,
3. Átgondolni az eredményeket, 
4. Kutatás a könytárban, 
5. Kutatás az interneten, 
6. Interjúk és felmérők készítése, 
7. A képek megmagyarázása,
8. Észtérképek megrajzolása,,
9. Poszterek elkészítése, 

10. Kiállítások megszervezése, 
11. A bemutatók megtervezése és bemutatása,
12. A power pointos előadások megszervezése,
13. Újságcikkek írása,
14. Egy előadás megszervezése. 
15. Viták támogatása, 
16. Visszajelzés. 

A különböző eszközök sokféle kompetenciát fejleszte-
nek ki, van amelyik analizáló vagy módszertani és ön-
magvalósítási (mennyire érzi magát kompetensnek a 
gyermek a sikereihez viszonyítva). Ezeket a kompeten-
ciákat nem lehet egyetlen egy eszközzel párosítani, 
mivelhogy minden eszköz, általában, transzverzális 
kompetenciákat tartalmaz, de egy bizonyos aspektus-
ra koncentrál. Az 5. ábrán látható táblázat bemutatja, 
hogy melyik eszköz milyen aspektusra figyel.

A diákok JOBS füzeteiben található feladatok javasla-
tokat tartalmaznak arra nézve, hogy mikor, melyik 
eszközt kell használni. Ajánljuk betartani ezeket a 
 javaslatokat, mert ezek a megfelelő időben vezetik be 
a legjobb módszert a tanítás során. 

Másfajta	lehetőségek	 
az eszközök  felhasználására: 

 • A JOBS programon kivűli leckék
  Az eszközöket felhasználhatják a JOBS 

 programon kivűl is, társadalomtudományok, 
matematika vagy akár idegen nyelv órákon 
is. Ez azért lehetséges mert az eszközök 
 általános módszereket írnak le, amelyek 
 segítségével megoldhatók a problémák és 
megválaszolhatók a kérdések, bármilyen 
 tantárgy esetében. 

 • Szemléletváltás
  A JOBS program állandó jellemzői a kooperatív 

tanulás, a véleménycsere, a megvalósítások 
és a diákok közti tapasztalatcsere. Ezek a 
 kapcsolatok a elmélyített tanulási folyamatok-
hoz  vezetnek az ismeretek közös építésével. 
Ugyanez érvényes az eszközökre is: egyeseket 
az egyéni munkánál, másokat pedig a csoport-
munkánál használhatunk. Az osztálynak a 
 feladathoz megfelelő berendezése csak a 
 tanártól függ. Javaslatunk az, hogy időnként 
cseréljék az osztály megszervezését.

 • A diákok módszereinek a használata
  Az eszköztár változatos módszereket tartal-

maz amelyeket az információszerzésben, a 
 kutatásban illetve a bemutatók elkészítésénél 
hasznosak. A metakogntív tervezésnek és a 
 tanulási folyamatokon való reflekciónak egy 
kis részét érintik. Nemcsak ezek a felhasz-
nálható módszerek. Kérdezzék meg diákjaikat, 
hogy ők milyen stratégiákat használnak a 
 szövegolvasásnál, az információ szerzésnél 
és az eredmények bemutatásakor. Ezeket az 
egyéni stratégiákat hasznosíthatja bárki.

 • A módszerek kombinálása valós problémákkal
  Ha az eszközöket külön használják akkor 

 nagyon fontos, hogy ne csak a gyakorlati 
 részére hanem a tartalmára is figyeljenek. 
Ha a diákok céltalan kutatást kell az interneten 
végezzenek, vagy értelmetlen újságcikket kell 
írjanak, akkor a tanulási folyamat korlátozott 
lesz. Hatása csak akkor van ha a probléma 
 kötődik a realitásokhoz. 

 • A tartalmak kapcsolódása a módszerekhez, 
a szakértői csoportok kialakítása

  Ha több csoport dolgozik ugyanazon a témán, 
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A JOBS FÜZET ESZKÖZTÁRA

5. ÁBRA:

Önmegvalósítás

Önmegvalósítás

Önmegvalósítás

Módszertani kompetenciák

Módszertani kompetenciák

Módszertani/analizáló kompetenciák

Analizáló készség

Analizáló készség

Módszertani kompetenciák

Módszertani kompetenciák

Módszertani kompetenciák

Módszertani kompetenciák

Módszertani/analizáló kompetenciák

Módszertani kompetenciák

Módszertani/analizáló kompetenciák

Módszertani kompetenciák / self competences

A tanulási folyamat megszervezése

Reflektálás a tanulási folyamatról

Átgondolni az eredményeket

Kutatás a könytárban

Kutatás az interneten

Interjúk és felmérők készítése

A képek megmagyarázása

Észtérképek megrajzolása

Poszterek elkészítése

Kiállítások megszervezése

A bemutatók megtervezése és bemutatása

A power pointos előadások megszervezése

Újságcikkek írása

Egy előadás megszervezése

Viták támogatása

Visszajelzés
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akkor kombinálni lehet a tartalmat, minden 
csoportnál más-más eszközzel. Ha informá-
ciók megszerzéséről van szó akkor az egyik 
 csoport használhatja az internetes kutatást, 
a másik csoport az interjú készítését stb. 
A fontos az, hogy változtassuk a módszereket. 
Más lehetőség a szakértői csoportok szakmai 
tudásának a megosztása a többi diákkal.

 • Használják a fejlesztő értékelést
  A gyerekek egyéni vagy csoportos munkák-

ban veszik hasznát az eszközöknek. A munka 
folyamán fontos felmérni a diák tanulási 
 folyamatának a stádiumát, a fejlesztő 
 értékelés segítségével: megfigyelés és 
 jegyzetelés, beszélgetések, visszacsatolás 
vagy a diák  tanulási naplója és a tanár írott 
visszajelzése. 

 

2.6 A játékok használata

A gyerekek és a tinédzserek imádnak játszani. A játék 
egy fontos elem a fejlődésüknél, még azelőtt, hogy el-
kezdenék az iskolát. A játékon át a gyerekek és a tiné-
dzserek fontos készségeket gyakorolnak, amelyekre 
szükségük lesz az iskolában, majd a munka terén, de 
ugyanakkor a személyiségük kifejlődésénél is. A játé-
kokat az osztályteremben is használhatjuk, az együtt-
működést és a szociális készségeket segíti elő, a krea-
tív gondolkodást, a kritikus gondolkodást vagy pedig 
a specifikus készségek gyakorlását különböző tanulási 
tereken. Iskolai környezetben a játékok tudatos válto-
zást is kiválthatnak, sőt az érzékek (mozgás, hallás, 
látás, tapintás, stb.) segítségével felfogjanak/megért-
senek különböző dolgokat. Nem kötelező, hogy a játé-
koknak mindig adott funkciójuk legyen, lehetnek csak 
szórakoztatóak is.

Fontos az, hogy ne úgy fogjuk fel a játékokat, mint 
olyan cselekmény, amelyet a gyerekek szünetben 
játszhatnak, hanem mint a tanulás folyamatának in-
tegrált elemét. Nem hasznos ez a megkülönböztetés 
a játék és a tanulás közt (Petillon 2001). A tanulási 
 folyamatot tágabb értelemben kell felfogni. Hannes 
Petillon szerint: „ A tanulást úgy lehet leírni, mint egy 
hosszú távú viselkedésváltozás a tapasztalatok által. 
A tapasztalatnak van egy aktív és egy passzív oldala: 

amikor különböző tapasztalatokon mész át, szembe-
sülsz néhány helyzettel (tanulási feltételek) és eleget 
teszel ezeknek a helyzeteknek, aktív módon fedezed 
fel, értelmezvén és felmérvén (tanulási folyamatok). 
Lehetségesek hosszú távú változások, amelyek be-
folyásolják az egész személyiségét, annak, aki tanul 
(a tanulás eredménye)” (Ibid).

A három összetevő – feltétel, folyamat és eredmény 
– kiemelkedő minden tanulási helyzetben, függetlenül 
hogy tanítási óráról van szó vagy játékról. a következő 
diagram bemutatja ezt a dolgot (Ibid). (lásd a 6. ábrát)

A tanulási folyamatok bizonyos tapasztalatokat ered-
ményeznek, bizonyos feltételek mellett. Ezek a felté-
telek lehetnek hagyományos tanórák keretén belől, 
egy tanár tanításával, vagy lehet egy szabad, kötetlen 
játék. Ez a cselekmény alkalmazásával (játék vagy 
 oktatás) és a tanulási folyamatok által fejlődik (a tanu-
lás eredménye) vagy változás áll be a viselkedésbe. 
Tehát, a tanulás csak a játékon át lehetséges (Einsied-
ler, 1999).

A	játék,	mint	a	fejlődés	célszerűsége
A tanárok kezdeményezhetnek játékokat a tanórákon 
vagy azokon kívül. Bármelyik helyzetben a játék előse-
gíti a gyerekeket és támogatja a tanulást. Ez a dolog 
főleg akkor érvényes, amikor a gyerekek válasszák ki 
azokat a játékokat, amelyekkel játszani szeretnének. Az 
önmagának okozott és önállóan irányított tanulás ala-
posabb és tartósabb. A játékok fontos részei lehetnek 
az iskolának és az osztályteremben való tanításnak. A 
tanulmányok, amelyek elemezték a játékok befolyását 
az iskolai környezetben, megmutatják azt a tényt, hogy 
ezek befolyásolják a diákok pozitív hozzáállását, növelik 
a motivációt, megváltoztatják a hozzáállásukat a tanu-
lás folyamatához és javítják a képességeiket a problé-
mák megoldására (Museum of Play 2016). A játékok 
gyakorlása az iskola keretén belől támogatja a fejlődés 
négy fontos területét. (lásd a 7. ábrát)

A játékok segítenek a fizikai-, kognitív-, társadalmi- 
és érzelmi fejlődésben, a típusuk és szerepük sze-
rint. Egyesek tudatosan összpontosítanak bizonyos 
kompetenciákra (például együttműködés, matemati-
kai kompetenciák). Sok játék egyszerre több fejlődési 
aspektust segít. A játékoknak lehet pozitív befolyása 
főleg az érzelmi fejlődésnél, az empátiára, a kilátások 
változásaira, az életerőre, az impulzusvezérlésre, ma-
gabiztosságra, az ellenállásra (pszichológiai kapacitás 
a kudarc, krízisek vagy kritika kezelésére és ellenállá-
sára).
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A játékok szerepe
A játékok különböző célokkal lehetnek megszervezve 
az osztályteremben. Íme, egy lista a játékok lehetsé-
ges funkcióival:

 • Önmeghatározó: A játékok gyakorlása a 
 játék kedvéért. Hozzájárul egy kellemes 
 légkör megteremtéséhez.

 • Szűrő: A játékok gyakorlása egy átmeneti 
 helyzetből a másikba (például, az óvodából 
az iskolába vagy a szabadidőtől a leckéhez).

 • A tanulás bizonyos szempontjainak segítése: 
A játékok hozzájárulhatnak a tartalmak 
 átadásához (például, open learning). Az új 
 játékokban való jártasság leteszi a szükséges 
alapokat ahhoz, hogy elérhető legyen egy 
 bizonyos típusú tartalom, hogy különböző 

 képességek fejlődhessenek vagy, hogy egy 
probléma új aspektusait fedezzék fel.

 • A nevelés néhány megjelenési formájának 
 segítése: Az interaktív vagy szerepjátékok 
 segíthetik a nevelési folyamatot (például, 
egészségügyi nevelés, társadalmi viselkedés, 
a szabályok tudatosítása).

 • Diagnózis és támogatás: a tanárok könnyen 
megfigyelhetik a diákokat, amikor játszanak. 
Ugyanakkor, a játékok folyamán, a tanulók 
egyedi fejlődése is elősegíthető, tehát a 
 differenciált megközelítés elősegítésében is 
szerepet játszanak

 • Pihenés: A játékokat az intellektuálisan 
 megerőltető leckék kompenzálására is lehet 
használni, mivel alkalmat adnak a pihenésre 
és mozgásra.

TANULÁSI 
FELTÉTELEK

TANULÁSI 
FOLYAMATOK

A TANULÁS 
EREDMÉNYE

(A VÁLTOZÁS)
TAPASZTALAT

HELYZET: 
JÁTÉK VAGY „TRADICIONÁLIS TANÓRA”

CSELEKVÉS 
(JÁTÉK VAGY TANÍTÁS)

6. ÁBRA:

A TANULÁS ELEMEI 
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FEJLŐDÉSI
 TERÜLETEK

• A test tudatosítása
• egészség
• finom-és általános motorikai 
 képességek
• stressz levezetés

FIZIKAI FEJLŐDÉS

• Problémák megoldása
• kutatási képességek
• kritikus gondolkodás
• nyelvi képességek
• matematikai kompetenciák

KOGNITÍV (MEGISMERŐ) FEJLŐDÉS

• Együttműködés
• tárgyalás
• szabályok létezésének 
 tudatosítása
• konfliktusok megoldása

TÁRSADALMI FEJLŐDÉS

• Boldogság
• empátia
• kitartás
• önszabályozás
• életerő
• magabiztosság
• impulzusvezérlés

ÉRZELMI FEJLŐDÉS

7. ÁBRA:

A JÁTÉKKAL TÁMOGATOTT FEJLŐDÉSI TERÜLETEK
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2.7 A	média	használata

Facebook, Twitter, WhatsApp, intelligens telefonok, 
selfie-k, szupersztárok, álhírek, fényképek manipu-
lálása, online zaklatás (cyberbullying), robotok, há-
zimozik, fénykép-összeállítások... A médiaeszközök 
egyre nagyobb szerepet töltenek be a társadalom-
ban, általában de főleg a fiatalok életében. Mind 
a média fogyasztása, mind a termelése nagyon fon-
tosak a tanulásban, szabadidőben és az identitás 
kialakításában.

A médiakompetenciák – az a képesség, amely hasz-
nálja, értelmezi, gyártja pozitív, termelékeny és elfo-
gadható módon a médiát társadalmi szempontból, 
kulcskompetencia lett a modern társadalomban – fő-
leg szakmai környezetben, de személyes kontextus-
ban is.

Médiakompetenciák
Dieter Baacke, a média oktatója négy dimenzióját írta 
le a médiakompetenciáknak (Baacke 1999):

1. Médiakritika: egy kritikus hozzáállás kifejlesz-
tése a médiatermékeket, médiafejlesztést és 
intézeteket illetően. Jelentése, hogy ugyanúgy 
legyél önkritikus és gondolkodj el saját 

 médiahasználati szokásaidon. Egy fontos 
szempont az elgondolkozás a lehetséges 
hasznon és kockázatain.

2. Médiaismeretek: néhány alapadat ismerete, 
mint médiatípusok, médiaformátumok/fajták, 
a kitalált tények megkülönböztetésének 
 kritériumai, médiaintézmények, újságírás, 
gazdasági és politikai következmények a 
 termelési és elosztási folyamatokra, média-
hatások és médiavétel.

3. A média használata: az a képesség, hogy a 
médiát személyes és társadalmi igények 
 kielégítésére használják (információszerzés, 
szórakozás, kommunikáció, megkülönböz-
tetés, azonosulás egy társadalmi csoporttal, 
társadalmi elfogadás, stb.), hatékony 
 kommunikáció, a médiatartalom elérésének 
ismerete, gadget használata, keresőmotorok 
használata és kiválasztása.

4. Médiaalkotás: a képesség, hogy termelővé 
és innovációvá váljon a médiában

Alapvető	dimenziók	a	fiatalok	számára
A fiatalok meg kell tanulják, hogy a média nem csak 
egy lehetséges veszélyforrás (online zaklatás, sexting 
– kifejezett szexuális tartalmak szöveges üzenetek vagy 
személyes képek közvetítése a mobiltelefonon vagy az 
interneten keresztül –, veszélyes chat-társak, negatív 
társadalmi- és szépségmodellek, az internethasználat 
bizonyos formái, amelyek függõséget okoznak), hanem 
egy professzionális és kreatív eszköz az önkifejezés-
hez és az életképesség fejlesztéséhez. a médiakom-
petenciák egyre fontosabbak lesznek a jövő munka-
helyeinél. Egy olyan korszakban, amikor egyre több 
emberi tevékenységet vesznek át robotok, a kreati-
vitás, empátia vagy a társadalmi kommunikációs ké-
pességek kulcsfontosságúak. a média használata, eb-
ben az értelemben, a tanulási lehetőségek széles körét 
jelenti.

Az alábbi dimenziók fontosak – főleg a gyerekek és a 
fiatalok számára:

 •  A média használata iránymutatásként és 
 keresőeszközként (a keresőmotorok hatékony 
használata, a keresési eredmények relevanciá-
jának és hitelességének felmérése, a munka-
helyi portálok és a szakmai tanácsadást nyújtó 
webhelyek ismerete)

 • A média használata a hatékony prezentáció vagy 
önkiállítás eszközeként (képekkel, videókkal 

Emlékezzenek vissza kedvenc gyerekkori 
 játékaikra. Melyek voltak ezek és miért 
 tetszettek?

Gondolkozzanak, milyen játékok tetszenek 
a gyerekeknek az önök osztályában.  
Miért tetszenek nekik azok a játékok? 
 Beszéljék meg egy kollegájukkal ezeket a 
szempontokat.

Alkossanak egy játékgyűjteményt, amelyet 
használni tudnának a tanítás alatt.

FELADAT: 



IPE – International projects in Education – Zurich University of teacher education www.phzh.ch/ipe

TEACHER TRAINING  –  AZ AKTÍV TANULÁS TÁMOGATÁSA22 2  MÓDSZEREK

és szavakkal kapcsolatos bemutatók támoga-
tása olyan eszközökkel, mint a PowerPoint)

 • A média használata visszacsatolási eszközként 
(a filmes bemutató lehetővé teszi a nonver-
bális kommunikáció feletti elmélkedést és 
 továbbfejlődést)

 • Ismeretek, hogy milyen típusú médiák teremt-
hetnek lehetőségeket, növelhetik az életmi-
nőségüket, és milyen típusúak lehetnek a 
 személyes fejlődést megakadályozó és feszült-
séget és stresszt okozók. Két kérdés fontos: 
Hogyan használják az emberek a médiát? és 
Milyen hatással van a média az emberekre? 
Vagy személyes szinten: Hogyan használom 
én a médiát? Milyen hatással van rám a média? 
Sok alkalmazott elkezdte ellenőrizni online, 
hogy nem problémás-e virtuális környezetben 
munkahelyet keresni. A fiatalok hozzászólása/
megnyilvánulása a közösségi médiában fény-
képekkel ahol alkoholt, drogot fogyasztanak, 
vagy fegyverekkel jelennek meg, akadályt 
 jelenthet az alkalmazásnál. ugyanezek a 
 dolgok érvényesek a szexuális képekre is 

 • Ismeretek,hogyan használd a médiát a tanu-
lási folyamatok megszervezésére és a szemé-
lyes tanulási környezet létrehozására és 
 optimalizálására (például: Milyen programokat 
és alkalmazásokat használok tanulásra és 
 kommunikációra, mit használok a jegyzete
imhez, mit használok a dokumentációhoz, 
a szövegek, képek, videók archiválásához?)

 • Kreatív médiatermelés

Kreatív	termelés	a	média	segítségével
A média, mint kreatív kifejezési eszköz sok tanulási 
és fejlődési célszerűséget ad. A kreatív médiatervek 
kontextusában fontos úgy a termelési folyamat, mint 
a termék maga. A termelés során a tanulás mind a 
 tematikus, mind a társadalmi dimenziókon alapul. A 
brit médiaoktató David Buckingham, a médiaterme-
lés kontextusában, beszélt egy úgynevezett „mini-de-
mokráciáról”, amely keretében a fiatalok megtanul-
hatják a demokratikus tárgyalás alapjait.

A végső médiatermék büszke és elismerő forrást 
jelenthet az alkotó számára. A médiaprojektek segít-
hetnek felfedezni és kommunikálni új aspektusokat 
és a személyiségünk új erősségeit. Ebben az össze-
függésben a médiatermelés segíthet önbecsülésünk 
növelésében és személyesen fejlődni. A média integ-
rációja a tanításban és a tanulásban fontos motivációs 
forrás lehet mind a tanárok, mind a diákok számára. 

A médiahasználat kreatív módon segít felfedezni az új 
perspektívákat önmagán és a világon. A médiaprojek-
tek közvetlenül az életkészségre összpontosíthatnak, 
vagy segíthetnek a hatékonyság fejlesztésében, a mé-
diatermék létrehozása eredményeként.

Keressenek oktatási és tananyagokat. 
 Válasszanak ki három olyan feladatot, 
 amelyet a média segítségével lehet 
 megoldani. Adják meg, hogyan kell 
 használni a különböző médiatípusokat, 
és  ismertessék, milyen célokat kívánnak 
 elérni. Cseréljenek véleményt egy  
kollégával. 

FELADAT: 
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3.1 Útmutatás és értékelés

A belső és külső értékelés lehetővé teszi az ember szá-
mára, hogy képet kapjon arról a szakaszról, amelyben 
tanul és a következő szintre léphessen. Mindkét típu-
sú értékelés hozzájárul új célok kitűzéséhez. A diákok 
általában ahhoz vannak hozzászokva, hogy mások ér-
tékeljék (külső értékelés), ez azt jelenti, hogy visszajel-
zést kap a diákoktól, tanároktól vagy szülõktõl. 

Az önértékelés az a képesség, amely megengedi, hogy 
reálisan becsülje saját teljesítményét, és ennek meg-
felelően hozzon döntéseket. Alapvető eszköz a diá-
kok autonómiájának fejlesztésében és a tanári vissza-
csatolás függőségének elkerülésében. Azok a diákok, 
akik képesek saját becslésükre reálisan kialakítani a 
saját személyük pozitívabb képét, kevésbé valószínű, 
hogy bizonytalanul érzik magukat. Kevésbé függe-
nek majd a külső visszajelzésektől és mások dicsére-
tétől, és képesek lesznek jobban értelmezni a tanárok 
reakcióit. 

Nem feltétlenül szükséges, hogy az önértékelés és 
a külső értékelés teljes mértékben illeszkedjen, de 

ugyanazon üléseken ki kell fejezni őket, elemezni és 
megbeszélni. A diák nem látja saját magát automati-
kusan ugyanúgy, ahogy a tanár észleli. A különböző 
nézeteket fel kell tárni és megvitatni. Ily módon a holt-
pontok, a túl szűk perspektívák vagy a merev képek 
lehetnek korrigálva. Lépésről lépésre a diákok megta-
nulhatják, hogyan becsüljék meg saját készségeiket 
és képességeiket, hogyan lehet visszajelzést adni a 
többi diáknak, és hogyan fogadhatnak visszajelzést 
másoktól, megvitatva azt. Ez a lépésenkénti megköze-
lítés révén az önértékelés és a külső értékelés egybe-
vág. További információkért, lásd Helmke (2012) vagy 
Schmid (2011).

Értékelési formák
Általában három értékelési forma létezik:

 • Formatív felmérés: a tanulási folyamatok 
 értékelése 

  Ez a perspektíva segít a diák tanulási folyama-
tának javításában, ellenőrzésében, vagy a 
 tanár és a tanuló tevékenységeiben annak 
 érdekében, hogy elérje a kitűzött célt (például: 
megfigyelések, folyamatos visszacsatolás, 
 minőségi visszajelzés egy dolgozatnál).
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 • Halmozott felmérés: az eredmények  
értékelése a tanulási  folyamatban

  Egy adott pillanatban, egy végső felmérés 
 összefoglalja a diák ismereteit és képességeit. 
Fő célja, hogy tájékoztassa a diákot vagy a 
 szülőket a tanuló teljesítményéről (például: 
felmérők, tesztek).

 • Prediktív értékelés
  Ez a fajta értékelés célja a diák jövőbeni 

 fejlesztése. A diákok iskolai karrierjének 
 különböző szakaszaiban az oktatási folyamat-
ban részt vevők (diákok, tanárok, szülők, 
 esetenként iskolapszichológusok vagy 
 hatóságok) egy bizonyos irányt javasolnak 
az iskolai karrier folytatásában.

Az értékelési eszközök kiválasztása
Az iskolai értékelés óriási, nyitott terület. Nem csak a 
kifejezett szempontokat befolyásolja, mint például a ta-
nulói képesítések vagy a társadalomban betöltött pozí-
ciójuk (a kapott jegyektől függően), és ennek követ-
keztében tudományos karrierjüket; az iskolai értékelés 
más szempontokat is befolyásol, mint az önkép, az 
 önbecsülés és a tanuló saját készségeinek és képessé-
geinek általános fogalma. Az iskola hatalmas befolyást 
gyakorol a saját készségeinek megítélésére. Közvetlen 
befolyása attól függ, hogy az értékelés formáját milyen 
módon választják ki és valósítják meg.

 • Szociális kritériumok
  Figyelembe véve az iskolai tanulás társadalmi 

kontextusát, a társadalmi kritériumok mint 
 intézkedés alkalmazása alapvető ismereteket 
adhat a készségekről a többi tanulóhoz képest. 
Ugyanakkor a készségek becslése az összeha-
sonlító társadalmi perspektívából erősen 
 befolyásolja az önképet és az önfogalmat 
(a diák saját kompetenciájának vagy nehézsé-
geinek sajátos felfogása egy adott területen, 
és ennek az önértékelésnek a hatása).

 • Egyéni kritériumok 
  Az egyéni értékelési kritériumok alkalmazása 

ugyanaz a diák eredményeit hasonlítja össze. 
Mi a különbség a múlt hónapi JOBS program 
és a jelenlegi között a diák teljesítményénél? 
Ez egy átmeneti összehasonlítás. A kisebb 
 diákok ezt a kritériumot értékelő eszközként 
jobban kedvelik. Lejegyzi a teljesítmény 
 növelését egy bizonyos időszakra. Ez lehetővé 

teszi a tanár számára, hogy a tanulónak 
 visszajelzést adjon az elért eredményekről, 
és hogyan javult vagy romlott a teljesítménye. 
A diákok eredményeit nem hasonlítják össze 
a többi diákéval, a hangsúly az egyéni fejlő-
désre tevődik. Ez az értékelési forma szintén 
megfelel a nem formális/informális (iskolán 
 kívüli) tanulási folyamatoknak, ahol a tanuló 
saját autonóm kompetenciáit értékeli.

 • Objektív kritériumok
  Az akadémiai eredmények egy adott tanulási 

célon alapuló értékelés, míg az egyéni tanulást 
egy megvalósítható és reális cél szerint érté-
kelik. Ez egy objektív értékelési módszer, és 
 tájékoztatást ad a meghatározott cél elérésé-
nek „tökéletes” megvalósításáról. Nem fontos 
összehasonlítani a diákok eredményeit máso-
kéval. A kritérium-alapú tesztek egyértelműen 
meghatározott célokat szolgálnak. Az elért 
eredményeket mérik fel egy olyan sajátosság 
tekintetében, amelyet a tanár választ ki. Ez azt 
is jelenti, hogy a tanárnak meg kell határoznia 
azokat a célokat, amelyeket a diákoknak el 
kell  érnie. A tanulók egyéni eredményeit nem 
hasonlítják össze másokéval. E téren végzett 
különböző tanulmányok szerint a hallgatói 
összehasonlítás társadalmi folyamata csak 
 akkor következik be, ha az értékelés nem 
 tartalmaz objektív kritériumot.

Melyek ennek a megbeszélésnek az eredményei? Ha 
a tanár erősíteni akarja diákjainak önérzékelését, a 
 tudatosság és az elszámoltathatóság szintjét, az ér-
tékelésnek objektív kritériumot kell követnie. A tanár 
által kitűzött céloknak világosnak kell lenniük, és tájé-
koztatniuk kell a hallgatókat.

Válasszon olyan dolgozatokat, amelyeket a 
diákok a közelmúltban adtak le és jegyet 
 kaptak rá. A fenti információk alapján hatá
rozza meg, hogy milyen értékelést alkalma
zott és milyen célt használt. Csinálja meg 
ezt a  gyakorlatot más diák munkákkal is. 
 Cseréljen véleményt egy  kollégával, és beszél
jen a  kihívásokról,  amelyekkel találkozott
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3.2 A tanulók irányítása

A saját diákjaik már képesek dolgozni egyedül, meg-
érteni az írásos utasításokat és együttműködni a 
 társaikkal. Az önök, vagyis a tanárok feladata az, 
hogy egyedi útmutatást nyújtsanak a rászorulóknak. 
A tanév során az önök szerepe egyre inkább az útmu-
tatás, és kevésbé információ átadás. Felvehetik a 
mentor szerepét, aki átmegy az osztályon és válaszol 
az egyes kérdésekre, vagy kijelölik ezt a szerepet egy 
diáknak, aki már elvégezte a feladatot. Győződjenek 
meg róla, hogy nem mindig ugyanazt a tanulót 
 választják a szerep betöltéséhez. Lehet, hogy meg-
bélyegzettek vagy népszerűtlenekké válnak társaik 
között.

A közvetlen visszajelzés 
A diákok teljesítményét befolyásoló tényezőkre 
 vonatkozó különböző kutatások eredményei azt 
mutatják, hogy a legfontosabb a tanár közvetlen 
és személyre szabott visszajelzése. Győződjenek 
meg róla, hogy az órák során elegendő időt adtak 
visszajelzést adni a diákoknak - nem csak írásban, 
hanem szóban is a tanítási tevékenység során. Ha 
az információközlő szerepéről az oktatóira lépnek, 
akkor ez automatikusan megtörténik. Jobban meg-
ismerik a diákok munkáját és teljesítményét. Sokkal 
jobban követik a fejlődést, és sokkal mélyebb meg-
jegyzéseket fognak tudni tenni a munkájukról. A mi-
nőség szempontjából sok különböző eredménnyel 
fognak találkozni

A megosztás ötlete
A pedagógustól/információ átadótól a mentorhoz 
való átmenet nem jelenti azt, hogy a tanár feladja 
a tartalom és a tények bemutatásának szerepét. De 
a hangsúly a moderátor új szerepére tevődik, ami 
azt is jelenti, hogy a tanulási folyamatot a kívánt 
irányba vezeti. Ez különösen akkor fontos, ha egy 
adott témáról vitát folytatnak vagy koordinálnak. 
A JOBS Füzetben ezt a tevékenységet „beszélgetés” 
vagy „megosztás” jelzi. „Megoszthatni” azt jelenti, 
hogy megismerjék mások érdeklődését, tudják, mit 
és hogyan tettek, mit gondolnak, mi az oka, de 
ugyanakkor magyarázatot adni magukról, tetteik-
ről és motivációikról, véleményükről és tapasztala-
taikról.

A	viták	moderálásáról	vagy	a	diákok	
 információ megosztásáról szóló kritériumok:

 • A diákok többet beszélnek, mint a tanár.
 • A diákok is kérdéseket tesznek fel, nem csak 

a tanár.
 • Ha kérdést tesznek fel, vagy munkát indítnak 

el, több mint két diákot válaszol.
 • A diákok kérdéseket tesznek fel és válaszolnak 

rá, legalább egyszer.
 • A tapasztalatmegosztó munkamenet nem 

tér el a tantárgytól: Önök (vagy egy diák) 
 összehasonlítják, összefoglalják, visszatérnek 
a témához.

 • Használjanak személyes riasztási stílust: 
Önök (vagy egy tanuló) olyan véleményt 
 kérhetnek, amely ellentétes a hallgatói 
 csoport által bemutatott olyan konkrét esettel, 
amely az iskolán kívül lenne...

 • Adjanak és ajánljanak elegendő időt, 
hogy  három vagy négy témát 15 perc alatt 
 lefedjenek.

Írásbeli visszajelzés
Ne feledjék, hogy adjanak visszajelzést, és elsősorban 
néhány kérdésre: Mit csinált jól a diák, mi az amivel 
meglepte? Mi volt a legfontosabb elem az önök véle-
ménye szerint? Majd tegyenek fel egy kérdést, annál 
a résznél, ahol többet szeretnének tudni, vagy taná-
csolhatják a diáknak, hogyan kell másként eljárnia a 
következő alkalommal.

Elemezzék, hogyan nyújtanak visszajelzést 
az iskolában, és hogyan nyújtják önök 
azt. Gondoljanak arra, mit von maga 
 utána  tanár szerepének megváltoztatása.  
Mi lenne más az önök számára?  
Beszéljék meg mindkét kérdést egy 
 kollégával, és tegyenek fel három kérdést, 
hogy foglalkozzanak velük, a tanárokkal 
 tartott gyűlésen.

FELADAT: 
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3.3 Elmélkedés	az	 
önök tanári szerepén

Az	osztály	menedzsmentjének/irányításának	
 jelentése
A hatékony tantermi menedzsment előfeltétele a mi-
nőségi oktatásnak. Ez az időbeli és motivációs keret, 
amelyben a tanítás zajlik; segít elkerülni a felesleges 
zavarokat és káoszt. A nemzetközi tanulmányok köz-
vetlen kapcsolatot mutattak ki az osztálytermi me-
nedzsment és a diákok tanulási folyamatában elért 
haladásával. Ebben az értelemben a Hattie átfogó 
 meta-analízise (2013) azt is jelzi, hogy egy jól szerve-
zett osztály és az osztálytermi menedzsmenttel telje-
sen elkötelezett tanárok világos (közepes vagy nagy) 
hatással vannak a diákok teljesítményére. Egy másik 
fontos szempont a tanárok személyes hozzáállása 
(motiváció, elkötelezettség), valamint a diákok prob-
lémás magatartásának felismerése és lereagálása. A 
következő szempontok kulcsfontosságúak a tantermi 
menedzsment számára a multikulturális és többnem-
zetiségű osztályokban:

 • A tanteremnek jól szervezettnek kell lennie 
(ülésrendezés, anyagok, szervezeti szem-
pontok).

 • Minden diáknak folyamatosan részt kell 
 vennie a tevékenységekben és gyakorlatok-
ban, amelyeknek viszont vonzóaknak és 
 munkaalapúnak kell lenniük; a tanárnak 
 képesnek kell lennie arra, hogy megfelelően 
felismerje és módosítsa a tevékenységeket.

 • Világos, elfogadható szabályokat és viselke-
désmintákat határozzanak meg a diákokkal, 
és tegyék elérhetővé őket (például plakátot 
 helyezhetnek el a teremben beszélgetési 
 szabályokkal).

 • Határozzák meg a nem megfelelő magatar-
tás következményeit, kezeljék a fegyelmi 
kérdé seket anélkül, hogy nagy ügyet csinálja-
nak  belőle, vagy megszakítanák a leckét.

 • A tanár közvetítheti a bizonytalanságot és 
az indíttatást.

 • Győződjenek meg róla, hogy a leckék simán 
haladnak, és kerüljék el a felesleges és nem 
megfelelő szüneteket.

Új tanári szerepek:  
tanulási	mentor	és	a	tanulás	elősegítője
A tanulók számára a készség alapú tanítás sok munkát 
jelent. Ahhoz, hogy ez lehetséges legyen, a tanárnak 
meg kell terveznie a megfelelő tanulási tevékenysé-
geket, felügyelnie kell a diákokat az úton, és szükség 
esetén aktív támogatást kell nyújtania számukra. A 
tanárok fokozatosan átvállalják a „tanulási útmuta-
tók” szerepét, azaz a tanulási folyamat kezdeménye-
zőit, támogatóit és értékelőit; egyre inkább mellőzik 
az előadó /információátadó hagyományos szerepét. 
Ezek az új oktatási anyagok hangsúlyozzák az egyik 
szerepkörről a másikra való áttérést. Annak érdeké-
ben, hogy képes legyen játszani ezt az új szerepet, a 
tanárnak tudnia kell, hogyan értékelje a tanulási 
szükségleteket és az egyes diákok alapelveit. Más 
 feladatok megkövetelik a tartalom és a módszertan 
kihívást jelentő óráinak a megtervezését, az új tanu-
lási utak kialakítását, a gyakorlatok megválasztását, 
a  tanulási folyamat megfigyelését és felügyeletét, és 
ha problémák merülnek fel, a megfelelő beavatko-
zást. Ugyanúgy, a tanulási folyamat során és végén 
is meg kell vizsgálni a tanulás sikereit (ki mit tanult 
meg, milyen célokat vagy készségeket kell elmélyí-
teni, és hogy szükség van-e értékelésre jegyekkel). 
Egy másik fontos szempont az, hogy képesek megér-
teni a dolgokat a diá kokkal folytatott beszélgeté-
sekben, elgondolkodni a tanulási folyamaton és rög-
zíteni az eredményeket.  Jelenleg számos lehetőség 
létezik, például egy tanulónapló vagy portfólió létre-
hozása, ahol reprezentatív tanulói termékeket gyűj-
tenek össze. Ebben a programban a tanítási és tanu-
lási anyagok egy portfólióba kerülnek, és tanulási 
naplót képeznek a diákoknak egy év alatt. Ez azt is 
jelenti, hogy a tanárok és a tanulók közötti kapcsolat 
és együttműködés eltérő, azaz több egyenlőséget 
feltételez, és intenzívebb, mint a hagyományos okta-
tás formája, ahol a hatalom elsősorban hivatalos ál-
lásponton alapul.

Elemezzék saját szerepüket tanárként 
és az osztály diákjainak szerepét. Írják le, 
 milyen szerepet játszanak tanárként, 
és  milyen szerepet játszanak a diákok.  
Beszéljék meg az eredményeket egy 
 kollégával a csoportból.

FELADAT: 
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3.4 Különböző	helyzetek	
 kezelése

A bizalom és a tisztelet légkörének kialakítása
A JOBS program különböző feladatai szorosan kapcso-
lódnak a tanuló személyéhez. A mások számára való 
kiállítás kényes lehet. Győződjenek meg arról, hogy a 
diákok nem kényszerülnek arra, hogy bármit meg-
tegyenek, amit Önök nem tennének meg. A bizalom 
és az egyenlő bánásmód megerősítése érdekében a 
JOBS azt javasolja, hogy időről-időre saját személyü-
ket használják, mint különböző feladatok modelljét 
(pl. Mentális térkép, modellinterjú stb.). Fontos, hogy 
olyan légkört teremtsenek, ahol ez a bizalom lehetsé-
ges. A legtöbb feladat munkatársakkal való együtt-
működést igényel. A diákoknak olyan bizalommal és 
tisztelettel – teljes légkörrel kell rendelkezniük, hogy 
nyíltan beszéljenek személyes problémáikról. Önök-
nek, mint tanároknak a feladatuk, hogy létrehozzák 
és elősegítsék ezt a légkört, elkerülve a versenyképes 
struktúrákat a tanulók közt és a kooperatív viselkedés 
megkönnyítése érdekében. A következő javaslatokat 
Shelley-től vesszük (2013):

A	tisztelet	kétirányú	„utca”	
A JOBS órák menedzselése nagyrészt a tiszteleten ala-
pul, a tisztelet pedig kétirányú „utca”. A tiszteletlen 
diákok kezelése meglehetősen nehéz, a nyelvi korláto-
kat figyelmen kívül hagyva. De ha nyugodtan és hata-
lommal viselkednek, anélkül, hogy haragot vagy bru-
talitást keresnének, jó úton lesznek.

Legyenek következetesek
Szabályok létrehozása az első naptól az osztályban és 
az összhang megtartása az első módja a tanulók iránti 
tisztelet megszerzésének. Ha nem térnek el a szabá-
lyoktól, a diákok mindig tudják, mire számíthatnak. Ha 
a szabályok minden nap azonosak (és minden diák 
számára), akkor semmi váratlan következmény sincs. 
Bár a diákok dühösek lehetnek a szabályok miatt, 
 néhány normát kell követniük ahhoz, hogy tudják, mi 
megengedett, és mi nem. Titokban, a tanulók szeret-
nék, ha megmondanák, hogy mit tegyenek! Határok-
ra van szükségük ahhoz, hogy biztonságban érezzék 
magukat és a munkájukra koncentráljanak. Ezen kívül, 
a diákok nem tartják tiszteletben azt a tanárt, aki nem 
következetes. Ezért kell összhangban lenniük a sza-
bályokkal és hozzáállásukkal. Különösen ne adjanak 

külön kedvezményeket. Az osztály megfelelő kezelése 
azt jelenti, hogy a szabályok mindenkinek, a legjob-
baktól a leggyengébb diákig érvényesek. Ha kedvez-
tek, a diákok megtudják, és nem fogják jó szemmel 
nézni. Nem lehetnek engedékenyebbek,még ha rossz 
napjuk van is – rossz hatással van a tanulókra, mert 
soha nem fogják tudni, hogy milyen messzire mennek 
a szabályok megsértésével – és ez ösztönözni fogja 
őket arra, hogy megpróbálják.

Kezeljék úgy a diákjaikat, ahogyan azt önök is szeret-
nék, hogy kezeljék. Ez azt jelenti, hogy soha ne tegyék 
zavarba ejtő helyzetekbe, és ne beszéljenek velük ma-
gasabb hangon. Ha ilyeneket tesznek, a diákok nem 
bíznak önökben, és bizalmatlanság nélkül nagyon ne-
héz lesz tiszteletet kapni. Tudniuk kell, hogyan irányít-
hatják viselkedésüket és érzéseiket. Ha ön, felnőttként 
nem tudja kezelni a temperamentumát, miért kell a 
gyermekeknek ezt megtenniük? a diákok a példák-
ból tanulnak. Tehát, az ön munkájának része az, hogy 
példakép legyen.

Ha	önöket	érdekli,	őket	is	érdekelni	fogja
Ismerjék meg a diákjaikat. Az informális beszélgeté-
sek során tegyenek fel nekik kérdéseket. Sportolnak? 
Játszanak bármilyen hangszeren? Van különleges te-
hetségük? Ha megmutatják a diákoknak, hogy érdek-
lik önöket úgy mint ember, több mint bizonyos, hogy 
kivívják tiszteletüket. Néha a diákok a tanárokban ro-
botokat látnak. Nem hiszik el, hogy nekik is van igazi 
életük, érdekeik és igazán érdeklik a gyerekek. Azáltal, 
hogy kérdéseket tesznek fel minden egyes diáknak, és 
beszélgetnek velük az iskolán kívüli életről, megmu-
tatják, hogy először és legfőképpen emberi lények, 
akiket őszintén érdekel és törődnek a gyerekekkel.

Adjanak	reményeket	a	gyerekeknek
Az értékelés és a bátorítás, amikor szükséges, messzi-
re vihetnek. Ha mindig csak azt mondják meg nekik 
mit hibáztak, elkedvetlenítik és fennáll a feladás lehe-
tősége. Ahhoz, hogy segítsen nekik a személyi fejlő-
désükben, a jó szavak és bátorítások többet érnek. 
Dicsérjék a megfelelő viselkedésüket és a munkájukat. 
Ha negatív attitűd jelenik meg a JOBS órák alatt, a diá-
kok is így fognak viselkedni. Ehelyett, ha mindig talál 
valami pozitívumot, még rossz helyzetekben is, a diá-
kok észre fogják venni, és így alakítják a viselkedé-
süket. Amikor egy diák önökhöz akar hasonlítani, az 
a tiszteletének a legmagasabb jele. A legtöbb eset-
ben, amikor nyilvánosan elismerik egy diák jó maga-
tartását – akár az osztály előtt, akár egy hazaküldött 
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üzenettel, a diák pozitív érzelmei önök iránt és a JOBS 
program iránt nőni fog. Ha mindig csak kijavítják a 
tanulókat a magatartásuk és képességeik terén, leg-
többször csak dühöt váltanak ki vele. Emlékezzenek 
arra, hogy minden személyben van valami jó is, és az 
önök kötelessége ezt felfedezni. Bizonyosodjanak meg 
arról, hogy minden negatív visszajelzés mellett legyen 
egy pozitívum is.

Szánalom
Nem tudjuk elég sokszor kiemelni, hogy a tisztelet egy 
kétirányú „utca”. Ez a JOBS osztályra különösen igaz. 
Lehetséges,hogy egy diák szembe kell nézzen a kultu-
rális korlátokkal, és önöknek, mint tanároknak, olyan 
megértőnek kell lenniük, amennyire csak lehet. Képzel-
jék a diákok helyébe magukat, próbálván megérteni, 
mit érezhetnek.
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4.1 A célorientáció

A JOBS program témája és feladatai minden egyes ré-
szen magukban foglalják a feladatokon alapuló tanu-
láson keresztül elérendő cél leírását. A feladatok ma-
gyarázata vagy utasítások megadása esetén nagyon 
fontos a célok közlése. Csak akkor érthetik meg a ta-
nulók miért csinálják amit csinálnak.
 

A	„célorientáció”	elméletének	alkalmazása	
az osztályban
A diákok hajlamosak abba az irányba menni melyet 
az osztályban kihangsúlyozunk. Mivel a kutatás egyér-
telműen kimutatja, hogy a célorientált megközelítés 
elsajátítása a növekvő motivációhoz és a kognitív ké-
pességekhez kapcsolódik, itt vannak olyan javaslatok, 
amelyek segíthetnek a célorientáció elfogadásában 
(a vita és a természetével kapcsolatos megoldatlan 
kérdések tekintetében az adaptív teljesítményalapú 
megközelítés, nem kínálunk semmilyen stratégiát a 
teljesítményalapú megközelítés kialakítására) (átvétel 
a Schunk/Pintrich 2010-től):

1. Koncentráljanak a tanulási tevékenységek 
 lényeges aspektusaira.

2. Alkossanak új, változatos, különböző és 
 érdekes feladatokat.

3. Alkossanak kihívó, de értelmes feladatokat 
a diákok értelmi szintjének megfelelően.

4. Adják meg a tanulóknak a lehetőséget, hogy 
válasszanak, és bizonyos mértékig ellenőriz-
zék az osztálytermi tevékenységeket.

5. Összpontosítanak az egyedi készségek, 
a tanulás, a haladás javítására és a tudás 
 elsajátítása.

6. Törekedjenek arra, hogy az értékelést 
 egyénilegl, nem nyilvánosan végezzék.

7. Ismerjék fel a tanulók erőfeszítését.
8. Segítsék a diákokat, hogy a hibáikat a tanulás 

célszerűségének lássák.
9. Használjanak heterogén együttműködési 

 csoportokat a kollégák közötti interakció 
 erősítésére; használják az egyéni munkát az 
előrelépés érdekében. 

10. Módosítsák a feladatokra elkülönített időt 
azoknak a tanulóknak, akiknek problémái 
 vannak; hagyják a diákokat, hogy tervezzék 
meg munkájukat, és állítsák be a különböző 
szakaszok mérföldköveit.

4  A TANÍTÁS ALAPELVEI: 
MILYEN SZEMPONTOKAT VIZSGÁLOK 
A TANÍTÁSNÁL?
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A célok meghatározása, közlése és  
a siker megünneplése
Fontos megvizsgálni, hogy mi a legfontosabb kérdés, 
amelyet a tanárnak figyelembe kell vennie: a tanulási 
célok meghatározása és kommunikálása, a hallgatók 
fejlődésének nyomon követése vagy a siker megün-
neplése. Valójában ez a kérdés három különálló, de 
erősen kapcsolódó elemet tartalmaz: (1) a tanulási 
 célok létrehozása és kommunikálása, (2) a hallgatók 
fejlődésének nyomon követése, és (3) a siker megün-
neplése. Ezek az elemek nagyon közvetlen kapcsolat-
ban állnak egymással. A tanulási célok létrehozása és 
kommunikálása a kiinduló pont. Ahhoz, hogy a tanu-
lás hatékony legyen, világos információkat és készsé-
geket kell meghatározni. A tanulási célok létrehozása 
és kommunikálása azonban nem elegendő a tanulási 
folyamat javításához. Mind természetes, mind szüksé-
ges, hogy a célok kitűzésekor figyelembe kell venni a 
tanulók fejlődését. Ez nem csak a feladat végén követ-
kezik be, hanem teljesítéskor.

Végül, ha mindegyik diák egy vagy több tanulási cé-
lon ért el haladást, akkor a tanár és a diákok ünnepel-
hetik sikerüket.

4.2 Kompetenciaorientáció

A hiányosságorientált pedagógiai stílus leküzdése ér-
dekében a multikulturális és többnemzetiségű osztá-
lyok tanításának és tanulásának kompetencia-alapú-
nak kell lennie. Az oktatási tudomány több definíciót 
hozott létre minden olyan dolog számára, amely a 
„kompetenciák” közé tartozhat. A német nyelvű or-
szágokban használt legelterjedtebb definició Franz 

Weinert által felajánlott: „A kompetenciák azok a kog-
nitív képességek, amelyeket az embereknek meg kell 
szerezniük a speciális problémák megoldása érdeké-
ben, de a társadalmi, motivációs és akarati (az akarat 
által befolyásolt) képzésben is, valamint a hozzájuk 
kapcsolódó képességek sikeres és felelősségteljes al-
kalmazásában, a változó helyzetek problémáinak meg-
oldására” (Weinert, 2001). Nem a tényszerű tudásról 
van szó, hanem a problémák megoldására való képes-
ségről és végül a szükséges hozzáállásról és motiváci-
óról. A tanítási módszertan kétféle kompetenciát kü-
lönböztet meg: konkrét és átruházható készségeket. 
Konkrét kompetencia minden olyan készség, amely 
szorosan kapcsolódik az iskolai tárgyhoz. Az átruház-
ható készségek az élethez szükséges képességek, és 
nem kapcsolódnak kifejezetten az iskolai fegyelem-
hez. Ezek lehetnek személyes kompetenciák (önbi-
zalom, gondolkodás), szociális készségek (együttmű-
ködési készségek, konfliktuskezelés stb.), valamint, 
módszeres készségek (kommunikáció, problémameg-
oldás stb.).

Röviden azt jelenti, hogy:

 •  A tanulók által elérni kívánt célok különböző 
 területeken vagy kompetenciákon belül 
 vannak. Az iskolai tanulás többé már nem 
az anyag (kánon) vagy a konkrét tartalmat 
 érintő célok irányításával jár, hanem olyan 
készségekkel, amelyeket a tanulóknak 
 lépésről lépésre meg kell szerezniük.

 • A diákok magatartását és fejlődését a telje-
sítményük (vagy a „teljesítőképességük”) 
 alapján értékelik egy bizonyos képzettségi 
szinthez  viszonyítva.

A készség alapú módszerek alkalmazására való törek-
vés együtt jár azzal a követelménnyel, hogy a tanulók 
és igényeik középpontba helyeződjenek. Összefoglal-
va elmondható, hogy a kompetenciaorientált tanítást 
a következő szempontok/eljárások/működési módok 
jellemzik:

 • A hallgatók kognitív képességének aktiválása 
igényes, de megfelelő gyakorlatok felhasz-
nálásával

 •  A meglévő ismeretek és készségek, valamint 
az újonnan szerzett tartalom közötti kapcsolat 
megteremtése

 •  Intelligens gyakorlás
 • Megfelelő helyzetek keresése a tudás és 

 készségek alkalmazására

Hangsúlyozza az előző szöveg legfontosabb 
jellemvonásait az ön szempontjait illetően. 
Válasszon ki három fontos üzenetet.  
Cseréljék ki tapasztalataikat egy kollégájuk
kal, és beszéljenek arról, hogy milyen célori
entált tanulás lehetséges az osztályaikban.

FELADAT: 



TEACHER TRAINING  –  AZ AKTÍV TANULÁS TÁMOGATÁSA

www.phzh.ch/ipe IPE – International projects in Education – Zurich University of teacher education

314  A TANÍTÁS ALAPELVEI

 •  A tanulási folyamatok egyéni támogatása
 • A hallgatóknak tükrözniük kell saját fejlődé-

süket (metakogníció)

A készségek és az egész életen át tartó tanulás 
Az akadémiai vita során a kompetenciaorientáció gyak-
ran kapcsolódik az egész életen át tartó tanulás kon-
cepciójához és a szükséges készségek megszerzésé-
hez az iskolában. Ez a tendencia az Európai Bizottság 
által kiadott munkában is megjelenik: „Az iskola az a 
hely, ahol a diákok megszerzik az alapvető ismere-
teiket, készségeiket és kompetenciáikat, amelyekre 
szükségük van az életben, de az a hely is, ahol alapve-
tő magatartásuk és értékeik alakulnak ki” (Európai 
 Bizottság 2010). Ennek eredményeként nőtt azon ta-
nárok iránti kereslet, akik rendelkeznek a szükséges 
készségekkel ahhoz, hogy a diákokat az egész életen 
át tartó tanulás felé irányítsák.

Ezek az egész életen át tartó tanuláshoz kapcsolódó 
kompetenciák olyan területekre vonatkoznak, mint a 
tanulásra való törekvés, az önbecsülés (képesség a 
kompetencia használatához, a sikerhez egy adott te-
rületen), csapatmunka készségek, információs és ku-
tatási készségek, rugalmasság, kommunikációs kész-
ségek stb. A kiterjesztett tanulás és taneszközök arra 
ösztönzik a tanulókat és a fiatalokat, hogy felfedez-
zék és megismerjék saját már meglévő készségeiket. 
Továbbá ezek az erőforrások arra irányulnak, hogy el-
mélyítsék a tanulók önkoncepciójának (self-concept) 
és önállóságának (magabiztosság) koncepcióját, a 
diákok közötti együttműködést, az egészséges kultúra 
fejlődését, amely magában foglalja a hibák megta-
nulását, az önirányított tanulás belső motivációját, a 
tanulási folyamat értékelésének képességét, valamint 
a döntések meghozatalára és következményeikre való 
képességeket. Itt található a kulcskompetenciai terü-
letek részletesebb leírása, mely az önfogalom és az 
életkészségek, valamint a pályaválasztási tanácsadá-
sok fejlesztésével foglalkozik:

 • Elemzői kompetencia, amely magában  
foglalja a saját erősségeit és gyengeségeit

 • Módszertani kompetencia, amely az  
informá cióhoz való hozzáférést és a tanulási   
stratégiák fejlesztését foglalja magába

 • Speciális pályaválasztási, tanácsadási készségek
 • Konfliktus-megoldási képességek
 • Kommunikációs és együttműködési készségek
 • Döntéshozatal és elszámoltathatósági 

 képességek

Ebben az értelemben az analitikus kompetencia a saját 
képességek és tehetségek szakértelmének (nem pedig 
hiányosságainak) kezelésére irányul, azonosítja őket, 
mérlegeli őket – mihelyt dolgoznak – értékelik is őket. 
A módszertani kompetencia olyan módszerek és tech-
nikák széles körének mesterkedését írja le, amelyek 
 önreflexiót eredményeznek és képesek párbeszédet 
folytatni az ellenféllel. Ez a kompetencia magában fog-
lalja az olyan módszereket, mint például az előnyök és 
hátrányok listájának összeállítása, a valós élethelyzetek 
(pl. az érzelmek kifejezése), az interjúk, a visszajelzések 
felajánlása és fogadása, „Mi lenne, ha”, megtalálni az 
alternatív megoldásokat egy adott problémára stb.

Ez a kompetenciaterület kiterjed a tanulási stratégiák 
teljes körére, azon stratégiák fejlesztése és finomítása 
mellett, amelyek a szóban forgó személy számára a 
leghatékonyabbnak bizonyultak. A megszerzett mód-
szerek végső soron jobban megértik saját szokásaikat 
és munkamódszereiket, saját mentális mintáikat, hogy 
az élet kihívásaival szembesülhessenek. A konkrét pá
lyaválasztási tanácsadási készségek leírják a munkaerő-
piac ismeretéhez kapcsolódó készségeket, például a 
különböző rendelkezésre álló munkahelyeket, a mun-
kakörülményeket, a munkakeresés folyamatát stb. A 
konfliktusmegoldó kompetenciák területe nagy jelentő-
ségűnek bizonyult, különösen, ha a csoport hátrányos 
helyzetű vagy megbélyegzett gyermekeket foglal ma-
gába. A nem erőszakos konfliktus-megoldási stratégiák 
tanulása elengedhetetlen a közösségi életben. A re-
mény abban rejlik, hogy ezeket a gyerekeket és fiatalo-
kat segíti, hogy egy nyugodt életük lehessen. A kommu
nikációs és együttműködési készségek célja a kornak 
megfelelő kommunikáció, tiszteletteljes vélemények 
kifejezése, igények kialakítása, hallgatás és válaszadás, 
valamint a kommunikáció minden formája a párokban 
és kiscsoportokban. Így a diákokat nemcsak a követke-
ző oktatási szint kihívásaira, hanem a munkaerőpiacra 
is kiképzik. Végül a döntéshozatali és elszámoltatható
sági kompetenciák középpontjában a diákok saját érde-
keikre vonatkozó első döntései, a saját nevükben ho-
zott döntésekért való felelősségvállalás és e határozatok 
védelme áll. Ez egyre fontosabbá válik, amikor a tanu-
lók megközelítik a munkahelyre való átmenetet. 

Életképesség
Az életképesség úgy ahogy azt az Egészségügyi Világ-
szervezet meghatározta: „olyan adaptív viselkedési 
képesség, amely lehetővé teszi az egyének számára, 
hogy hatékonyan kezeljék a mindennapi élet igényeit 
és kihívásait” (World Health Organization, 2001). Ez 
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szervezet 10 alapvető képességet fogalmaz meg. (lásd 
a 8. ábrát)

Tehát az életkészségeket olyan képességekként defi-
niálhatjuk, amelyeket az egyénnek meg kell tartania 
és gazdagítani az életében. Az életképesség fejlesz-
tését támogató anyagoknak e kompetenciákhoz kell 
kapcsolódniuk, és hozzá kell járulniuk ahhoz, hogy ki-
emeljék a kompetenciák, átvitel és felhasználás már 
meglévő szintjeit az iskolai környezetben az életmód-
hoz szükséges készségek támogatására.

Különleges kompetenciák a JOBS programban
A pályaorientáció képzésénél fontos az egyes ké-
pességek fejlesztésének kombinálása a transzverzális 
készségek fejlesztésével. A transzverzális (vagy életké-
pes) készségeket az adott tudományterületen alapu-
ló tanulási folyamat által lehet megszerezni (Lersch 
2010,7). A JOBS adatokat szolgáltat a különböző szak-
területekről, a munkaerőpiacról, a pénzkereset külön-
böző módjairól, valamint az ország gazdasági kont-
extusáról stb. és összekapcsolja ezeket az adatokat 
a diákok saját képességükkel végzett elemzésével. 
A transzverzális készségeket (mint például a koopera-
tív készségeket, a kritikai gondolkodást, a kommuni-
kációs készségeket, a rugalmasságot vagy a felelőssé-
get) a feladaton alapuló tanulás és az együttműködő 
tanulás hangsúlyozásával (Weidinger 2012) fejlesztet-
ték ki. Más szavakkal, a serdülők és a fiatal felnőttek-
nek jobban meg kell ismerniük készségeiket, és kell 
dolgozniuk az önképesség fogalmán, és kell tudniuk 
elemezni perspektívájukat (Gollob 2011). A JOBS az 
osztálytermet valóságos térként használja fel, ahol a 
diákokat arra kérik, hogy gyűjtsenek információkat a 
szakmákról, beszéljenek másokkal és bemutassák kol-
légáik eredményeit. Ugyanakkor csiszolódnak a pre-
zentációs készségek, a kutatási készségek, stb.

A JOBS keretében kialakított kompetenciák négy 
 kategóriába sorolhatók:

 • elemző (analitikus) kompetenciák
 • karrier orientációs készségek
 • módszertani készségek
 • transzverzális kompetenciák (életmunka), 

mint például a kommunikáció, az együttmű-
ködés, a bemutatásra való képesség stb. 

Ezek a képességek szorosan kapcsolódnak a teljesít-
mény három dimenziójához: attitűdök, tudás és ké-
pességek. Az elemző készségek és a pályaválasztási 

döntéshozatal

problémamegoldás

kreatív gondolkodás

kritikus gondolkodás

hatékony kommunikáció

Interperszonális készségek

öntudatosság/felelősség

empátia

érzelmek kezelése

stressz kezelés

8. ÁBRA:

ÉLETKÉSZSÉGEK AZ EV SZERINT
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tanácsadás a tudás (és a készségek egy pontig) di-
menziójához tartozik, és a módszeres kompetenciák a 
készségmérethez tartoznak. A transzverzális készsé-
gek mindig kapcsolatot mutatnak a hozzáállás és a 
képesség között. Ezek a dimenziók azonban nem le-
hetnek egyértelműen elkülönítve egymástól.

A pályaorientációs programok szerepe annak biztosí-
tása, hogy a négy kompetenciaterület egymást kiegé-
szíthesse oly módon, hogy a diákok valóban döntést 
hozhassanak jövőjükről. Az erősségeik és gyengesé-
geik személyes elemzése, de érdekeik és más kompe-
tenciaterületekkel való kapcsolat is a legnehezebb 
rész. Fontos, hogy a feladatok változatosak legyenek, 
és hogy a diákok megtanulják, hogyan alkalmazzák az 
új helyzetekre vonatkozó ismereteket, módszereket, 
készségeket és hozzáállásukat. Így létrehozhatják sa-
ját mentális modelljüket, és megtanulhatják azonosí-
tani az ismert feladat és az új feladat közötti különbsé-
geket (Baartman és munkatársai, 2011).

4.3 Tájékozódás	a	valóság	és	 
a jelenlét felé

Minden tanulói, oktatói és nevelési tevékenységnek 
figyelembe kell vennie a diákok napi életét és a jö-
vőbeni feltételeket, amikor a tananyag kiválasztása 
történik. Ez annál is inkább szükséges, mert az osz-
tályban olyan tanulók és tinédzserek is vannak, akik 
hátrányos helyzetű társadalmi-gazdasági hátterűek, 
vagy akiknek rövid és kudarccal teli iskolai életrajza 

van. Ez azt jelenti, hogy a témákat úgy kell megvá-
lasztani, hogy megfelelőek és relevánsak legyenek. 
50 évvel ezelőtt Wolfgang Klafki ezt nagyon világosan 
fejezte ki a következő kérdéssel: „Mennyire releváns a 
szóban forgó tartalom vagy téma az osztályomban 
tanulók kognitív fejlődéséhez? Vagy pontosabban, mi-
lyen tapasztalatokat, készségeket vagy képességeket 
szerezhet a tartalom tanulmányozásával? Mennyire 
releváns a tartalom pedagógiai szempontból? „(Klafki, 
1958). Mindenesetre a tartalom relevanciáját nem-
csak a tanulók jelenének szempontjából kell értékelni, 
hanem jövőjük szempontjából is.

A tanár feladata, hogy olyan tanulási tartalmat vá-
lasszon, amely releváns a tanulók aktuális életében 
és jövőbeli igényeinek. A diákok életének megfelelő 
tartalmának biztosítása magas szakmai színvonalat 
követel meg a tanároktól és naprakész információkkal 
a diákok életéről, problémáiról és feltételeiről, ame-
lyekből kiindulnak. A multikulturális és multi etnikus 
csoportokat tanító tanárok számára ez elsősorban azt 
jelenti, hogy figyelembe kell venniük azt a tényt, hogy 
a diákok olyan kisebbséghez tartozó gyermekek, akik 
két kultúra között oszlanak el, és akiknek tapaszta-
lata jelentősen különbözik az ugyanazon iskola kere-
tén belől. A romániai, macedóniai vagy koszovói vidé-
ki iskolákban a „városi élet”, a „mesék és mítoszok”, 
„mi leszek 20 év múlva...”, „a megálmodott munka” 
stb. témákkal másképpen kell foglalkozni a nagyobb 
iskolákban, a városi területeken. A kétkultúrás környe-
zetben élő kisebbségi gyermekek esetében elenged-
hetetlen, hogy a pedagógusok ne csak kontextusukról 
és a további tapasztalatokról és készségekről beszél-
jenek, hanem az anyanyelvük és kulturális örökségük 
gyengébb (általában) ismeretéről. Kevés ország töre-
kedett arra, hogy a roma gyermekek életét érintő té-
mák és témák megválaszolásához a tantervet módo-
sítsa: a többség továbbra is a hagyományos tantárgyak 
mellett maradt.

Miután elolvasták ezt a szöveget, meg tudnák 
nevezni azokat a fő készségeket, amelyeket ezek 
a tanítási és oktatási anyagok elősegítenek? 
Válasszanak ki három kompetenciát a  listából. 
Nézzék meg a, JOBS Füzetet és  próbáljanak 
olyan feladatot találni, amely  segíti egy 
 bizonyos készség fejlesztését. Írják le, milyen 
feladatok fejlesztik a készségeket. Cseréljék ki 
eredményeiket a csoport többi tagjával.

FELADAT: 

Rajzoljanak két oszlopot egy lapra.  
Amikor a saját diákjaikra gondolnak, melyek 
azok a témák, amelyek rájuk illenek?  
Jegyezzék le az első oszlopba. majd lapozzák 
fel a tananyagot. Mely témák illenek rájuk? 
Jegyezzék le a második oszlopba.

FELADAT: 
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4.4 A	differenciált	képzés

Mi	a	megkülönböztetés	(diferencia)?
A differenciált képzés különböző módozatokat jelent a 
különböző diákok igényeinek kielégítésére (Tomlinson 
2001 után alkalmazva).

1. A differenciált osztály proaktív
  Egy differenciált osztályban a tanár rájön, 

hogy minden diáknak eltérő igényei vannak. 
Emiatt proaktív módon tervezi a külön-
böző  tanulási módokat. Míg a rendszeres 
 didaktikai tevékenység reaktív módon 
 változik, amikor a tanulás nem követi a 
 tervet, egy differenciált leckét proaktívan 
 terveznek, hogy az egyéni igényeket a lecke 
előtt mérlegeljék...

2. A differenciált képzés inkább minőségi  
mint mennyiségi 

  A differenciált képzés nem a hallgatók 
 számára adott feladatok mennyiségére, 
 hanem egy olyan környezet megteremtésére 
utal, amelyben a hallgatók tanulhatnak. 
 Például egy olyan diáknak, aki már mate-
matika fogalmak mestere, nem kellene több 
matematika feladatot adni, nem kellene 
 gyakorolnia ezt a képességet, hanem át 
kéne térni egy másik képesség kialakítására. 
Vagy: nem hatékony, hogy kevesebbet 
 gyakoroljon az a diák, akinek nehezebben 
megy a feladat. A diáknak szüksége lehet 
több segítségre, több gyakorlatra, vagy egy 
 alternatív módra a tudása kifejezésére.

3. A differenciált képzés többféle megközelítést 
 kínál a tartalomhoz, a folyamathoz és  
a termékhez 

  A képzés során a tanárok tudatában vannak 
a következő három elemnek: tartalom  
(amit a tanulók tanulnak), folyamat (hogyan 
sajátítják el a diákok a tartalmat) és a termék/ 
eredmény (hogyan bizonyítják a diákok mit 
 tanultak). Amikor a tanárok az osztályban 
differenciált megközelítést alkalmaznak, 
 differenciált megközelítést kínálhatnak arra, 
amit a tanulók megtanulnak, arra hogyan 
 tanulnak, és hogyan bizonyítják azt, amit 
 megtanultak. 

4. A differenciált képzés a tanulóra 
 koncentrálódik. 

  A differenciált osztály olyan, amely lehetővé 
teszi, hogy minden egyes diák egyedül gon-
dolkodjon. A tanár nem mond el a tanulóknak 
mindent, de lehetővé teszi számukra, hogy 
 önállóan fedezzék fel a fogalmakat, mindegyik 
saját ritmusában fejlődjön. A tanítási tevékeny-
ség célja, hogy áttörést biztosítson minden 
diák számára. A leckék sem túl nehezek, sem 
túl könnyűek, de kihívást jelentenek.

5. A differenciált képzés a plenáris, a csoportos  
és az egyéni képzés kombinációja 

  Egy differenciált osztályban a tanulók külön-
böző formákban szervezett képzési tevékeny-
ségekben vesznek részt: az egész osztály, 
 csoportban vagy egyénileg. Az egész osztállyal 
való munka növeli a diákok tanulási szintjét. 
Az osztálytermi képzés során a diákok közös-
ségérzetet és közös megértést sajátítanak el. 
E szakasz után a diákok csoportos vagy egyéni 
képzésre válhatnak, és a plenáris ülésen 
 megosztják egymással azt, amit megtanultak.

A	differenciált	osztály	főbb	elvei
A differenciálás olyan pedagógiai koncepció, amely 
szerint a tanár megtervezi a tanulók különböző igé-
nyeinek kielégítését. A tanár figyelembe kell vegye a 
diákok közti különbségeket, mint:

 • Tanulási stílusok, készségek és az elért 
 eredmények 

 • Nyelvi kompetenciák
 • Korábbi ismeretek és tapasztalatok
 • Motiváció
 • Aktivitás a tanfolyamokon
 • Társadalmi és érzelmi fejlettség
 • Absztrakciós szintek
 • Fizikai szükségletek

Egy differenciált osztály főbb alapelvei

1. A tanár világosan elmagyarázza, mi fontos 
a tartalom szempontjából 

2. A tanár megérti, értékeli és épít a diákok 
 közötti különbségekre.

3. Az értékelés és az oktatás elválaszthatatlanok
4. A tanár a diákok képzésére, érdeklődésére 

és tanulási profiljaikra igazítja a tartalmat, 
a folyamatot és az eredményt.
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5. Minden diák lelkiismeretesen dolgozik 
6. A diákok és tanárok együttműködnek a 

 tanulási folyamat alatt.
7. A cél a maximális fejlődés és a folyamatos 

 siker.
8. A hajlékonyság/változatosság a differenciált 

osztályok jele.

(lásd a 9. ábrát)

Gondoljanak egy osztályra, amelyben 
 tanítanak. Hány tanítási szint van abban az 
osztályban? Lapozzák fel a tananyagot. 
 Válasszanak egy feladatot, amelyet három 
különböző tanulási szintre fognak alkalmazni. 
Beszéljék meg egy kollegával.

FELADAT: 

• A különbségeket a tervezés alapjaként tanulmányozzák

• A diákok közti különbségek adják az iskolai program formáját

• A kezdeti felmérés szabály

• Változatos tanulási segédanyagok állnak 
 a diákok rendelkezésére

• Sok választási lehetőséget kínál a diákoknak

• A diákok megértik az információkat

• A hangsúly a fogalmakra és a kapcsolatokra helyeződik

• A tanulási ritmus különböző

• A diákok részt vesznek a célkitűzések 
 és standardok megállapításánál 

• Változatos értékelési kritériumokat használnak

• A kiválóságot egyéni erőfeszítésként értékelik

• „egyéni képzés”

• „kaotikus”

• „egy másik mód homogén csoportok létrehozására”

• „ugyanolyan ruha szabás (egyformásítás)”

• Több feladat és gyakorlat a tanulási tapasztalatok
 megszerzésére

EGY DIFFERENCIÁLT 
PROGRAMBAN:

EGY DIFFERENCIÁLT 
PROGRAM NEM:

9. ÁBRA:

A DIFFERENCIÁLT OKTATÁS ÉS A DIFFERENCIÁLT TANULÁS FŐBB JELLEMZŐI
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4.5 A sokféleség

Attól függően, hogy a régió, város vagy terület, ahol 
az önök iskolája található, a tanulói népesség na-
gyon heterogén lehet. Amikor a különböző JOBS 
 témákhoz közelítenek, és amikor a különböző tanu-
lók egyedi tulajdonságait vizsgálják, akkor fontos 
 figyelembe venni a különbségeket. A tehetségek-
ről, képességekről és személyes érdeklődésről szó-
ló beszélgetés valószínűleg egy osztályteremben 
 különbözőképpen fog alakulni egy hátrányos helyze-
tű társadalmi-gazdasági háttérrel vagy etnikai ki-
sebbségi háttérrel rendelkező diákokból álló osztály 
számára, mivel korlátozott tapasztalataik és keve-
sebb lehetőségük van. A különböző diákok csoportja 
azt jelenti, hogy felismerjék, hogy minden ember 
egyedülálló a maga módján. A különbségek az olva-
sás, a sport, a kultúra, a személyiség, a vallási megy-
győződés szintjén lehetnek, és a lista folytatódhat. A 
sokszínűség mindig is létezett egy osztályban, de 
fontos a mai társadalomban, hogy elfogadja és hasz-
nálja azt értékével. A tanároknak értékelniük kell a 
sokszínűséget, és átadniuk ezt a hozzáállást a diá-
koknak. A sokféleség megértése az, hogy felismer-
jük és tiszteljük azt a tényt, hogy az emberek külön-
bözőek és hogy ezek a különbségek általában jó 
dolgok. Például, amikor problémát próbálnak meg-
oldani, jobb, ha sokszínű képességekkel és különbö-
ző megközelítésekkel dolgoznak a problémánál, 
mint egy csapat, amelynek erősségei egy adott terü-
letre koncentrálódnak. Az osztálytan sokféleségének 
kezelésére vonatkozó alábbi tanácsokat Taylor 
(2011) ihlette:

Mit	tehetnek	a	tanárok	a	sokszínűség	ösztönzése, 
elismerése	és	előmozdítása	érdekében?
Ha egy diák származását, a múltját nem tartják tisz-
teletben, az esélye annak, hogy ebben az osztályban 
sikere legyen, drasztikusan csökken. Továbbá, mivel 
társadalmunk egyre sokrétűbbé válik, fontos, hogy a 
diákok megtanulják, használni a sokszínűséget min-
denki a javára. A tanároknak már sok szerepe van az 
osztályban, és a sokszínűség elismerése az egyik leg-
fontosabb. Az alábbi lista néhány olyan dolgot tartal-
maz, amelyeket a tanár megtehet annak érdekében, 
hogy olyan környezetet hozzon létre, amelyben min-
den egyes diák érzi elismerését és tiszteletét (az 
NDT-ED 2013-ből vett lista).

 • Adjanak időt arra, hogy megismerjék a diákokat, 
érdeklődésüket és tanulási stílusukat.

 • Ez lehetővé teszi, hogy kedvező környezetet 
 teremtsenek minden diák számára.

 • Adjanak időt a tanulóknak, hogy megismerjék 
egymást, és értékeljék a sokszínűséget, amelyet 
mindenki magával hoz az osztályterembe.

 • Emlékeztessék őket arra, milyen unalmas 
 dolog lenne, ha mindannyian ugyanazok 
 lennénk, és nem lenne különbség köztünk, 
ami minden egyes embert egyedivé tesz.

 • Tanítsák meg a tanulókat, hogy mindegyiknek 
megvan az erős pontja és a gyengesége. 
 Amikor csapatban dolgoznak, ösztönözzék 
őket arra, hogy az egyes tagok erősségeire 
 támaszkodjanak a lehető legjobb eredmény 
 elérésének érdekében.

 • Hozzanak az osztályba különböző embereket, 
akikkel a diákok kapcsolatba léphetnek.

 • Keressenek olyanokat, akik különböznek 
 önöktől, és akiknek vannak közös ismereteik 
a diákokkal.

 • A diákoknak modellre van szükségük. Sokszor, 
amikor látják, hogy van valami közös a személy 
és köztük, úgy érzik, kényelmesebb hallgatni 
és tanulni attól a személytől.

 • Soha ne tolerálják a zaklatást, az agresszív 
 viselkedést, a bántalmazást és más sértő 
 magatartást.

 • Alkalmazzanak „zéró tolerancia” viselkedést 
a tiszteletlenség, a bűncselekmény vagy a 
 sokféleség elleni intolerancia bármely eszközére.

Minden	önökkel	kezdődik
A tanároknak és a hallgatóknak együtt kell működniük 
ahhoz, hogy inkluzív környezetet teremtsenek az is-
kolai kulturális sokszínűség összefüggésében. A tanu-
lóknak támogatniuk kell és képesek kell legyenek ki-
fejteni nézeteiket és aggodalmaikat. Ez a cikk hasznos 
stratégiákat tartalmaz az osztály sokféleségének keze-
lésére.

Saját	magatartásod	azonosítása	 
a sokféleséggel szemben
Az osztályon belüli sokféleség kezeléséhez a tanárok-
nak először meg kell határozniuk saját magatartá-
sukat. Ez a feltételezésekkel, előítéletekkel a különbö-
zőektől eltérő emberekkel kapcsolatos tudatossággal 
kezdődik. A tanárok képesek lesznek érzékenyebbé 
válni és jobban odafigyelni a különböző diákokra. Ezen 

4  A TANÍTÁS ALAPELVEI
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kívül a látószög szélesítése is szükséges. Jó kiindulási 
pont az, hogy elkezdjük megismerni a diákokat az 
 osztályteremben. Minden osztályban a diákok többfé-
le jellegűek, és a tanárok tanulhatnak tőlük. Ezen kívül 
a tanároknak kapcsolatokat kell kialakítaniuk az osz-
tályban: a diákoknak tudniuk kell, hogy a tanárok a 
meglévő különbségek ellenére gondoskodnak a jólé-
tükről.

Ismerjék fel a tanulók sokféleségét
Fontos, hogy a tanárok felismerjék a sokféleséget az 
osztályteremben. Valójában egy osztályban a sokféle-
ségnek sok formája van, beleértve az etnikai, nemi, 
kulturális, a tanulási képességek és stílusok tekinte-
tét. Természetesen a tanárok a diákok modelljei, akik 
megtanítják őket, hogyan értékeljék osztálytársaik sok-
színűségét. A tanároknak meg kell érteniük, hogy a 
diákok különböző tanulási stílusokkal rendelkeznek, 
és ezért különféle módszerekre és tevékenységekre 
van szükségük az igényeik kielégítésére. A tanórákon 
belüli különféle tanítási technikák bevonásával a taná-
rok a diákok szélesebb skálájával foglalkozhatnak.

Segítsenek	elő	egy	tiszteletre	méltó	tanulási	
környezetet
A tiszteletteljes tanulási környezet előmozdítása úgy 
kezdődik, hogy az egyes diákokat magánszemélyként 
érzékeli. Minden diákot tiszteletben van tartva, ami-
att, hogy ki ő. Így a tanárok elősegítik a kommuniká-
ciót. Tisztelettel beszélnek a diákokkal, és ösztönzik 
őket arra, hogy tanuljanak, és aktívan részt vegyenek 
az órákon.

Tevékenységek,	amelyek	elősegítik	 
az	összes	diák	tanulását
Számos olyan stratégiát lehet elfogadni az osztályban, 
amely elősegíti a tanulást különböző diákcsoportok 
számára. Egy ilyen módszer a tanulók csoportosítása 
a tanulási folyamathoz. Ez javítja a diákok közti kap-
csolatokat. Ők is tanulnak egymástól, és ez egy másik 
hatékony módja annak, hogy megtanítsák őket a sok-
színűségről. Minden tanulót ösztönözni kell arra, hogy 
részt vegyen az osztálytermi megbeszéléseken. Mind-
azonáltal figyelembe kell venni a köztük levő különb-
ségeket. Például néhány diák jobban érzi magát hall-
gatva. Ezen kívül különböző csoportokból érkező 
embereket is meghívhat az előadások bemutatására. 
Ez szélesíteni és gazdagítani fogja a tanulók ismerete-
it azáltal, hogy megműveli az osztálytermi sokszínűsé-

get. A kényelmes és nem fenyegető környezet meg-
könnyíti a sokszínűséget. A diákok tehát a különbségek 
ellenére is a nemzetiséghez tartozás érzését élvezik, 
és a tanulást előmozdíthatja.

Gondoljanak a következő osztályokra. 
 Hogyan támogathatják a sokszínűséget a 
 feladatok által a diákok számára?  
Eszükbe jut néhány tevékenység, játék, stb.? 
Készítsenek jegyzeteket és cseréljenek 
 ötleteket egy kollégával.

FELADAT: 
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5 A TANULÁSI KÖRNYEZET

5.1 Tényezők, amelyektől a tanulók teljesítménye függ

5.2 A szülők bevonása

5.3 Visszajelzés a szülőknek

5.4 Együttműködés az üzleti környezettel

 5.1 Tényezők,	amelyektől	a	
 tanulók teljesítménye függ

A kutatások szerint a tanulók tanulási folyamatait és 
eredményeit mind a belső tényezők, mind a külső té-
nyezők befolyásolják. A legfontosabb belső tényezők a 
tanulók korábbi ismeretei, a motiváció, az intelligen-
cia, a siker és a kitartás elérése (Hattie 2009).

De a tanulást külső tényezők is befolyásolják, ame-
lyeket nem szabad alábecsülni. A külső környezet arra 
összpontosít, hogy mi veszi körül a diákokat otthon, 
az iskolában és a településén. Ezeken a helyeken a 
gyermek, érintkezésbe lép más családtagokkal, kollé-
gákkal, azonos korú gyermekekkel és szomszédokkal. 
Ő kapcsolatokat alakít ki mindegyikükkel. Íme, néhány 
külső tényező (Tanvi 2016):

A	környezeti	tényezők	hatása
A fő környezeti tényezők a következők: 

 • Természeti tényezők
  A természetes tényezők a légköri és az 

 éghajlati viszonyokat célozzák meg. A magas 
páratartalom és hőmérséklet korlátozott 
 időtartamig tolerálható, de tartósan elvisel-

hetetlenné válik. Csökkentik a mentális 
 hatékonyságot. A szélsőséges éghajlati viszo-
nyok befolyásolhatják a tanulási folyamatot. 
Ugyanakkor, a reggel mindig jobb alkalom 
a nehéz feladatok megoldására. Az esti 
 iskolákban tanuló hallgatók tanulmányi 
 eredményei szerint a hatékonyság csökkenése 
1% és 6% közötti.

 • Társadalmi tényezők
  A társadalmi tényezők kapcsolódnak a házhoz, 

az iskolához és a településhez. A tanulást 
 befolyásolják az otthoni fizikai körülmények, 
például egy nagy család, egy kis család, 
 elégtelen szellőztetés, nem megfelelő 
 világítás, kényelmetlen hőmérséklet, zajos 
környezet a rádió vagy televízió használata 
 miatt stb.

 • Társadalmi-gazdasági tényezők
  A társadalmi-gazdasági tényezők, mint például 

a gyermeknevelési gyakorlatok, a jutalom 
és büntetés, a szabad mozgás szabadsága, 
a játékban való döntéshozatal, a szervezett/
szervezetlen tanulási lehetőségek, a család-
tagok közötti kapcsolatok minősége vagy 
a testvérek közötti rivalizálás mind nagy 
 hatással vannak a tanulásra.
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 • Kulturális igények és társadalmi elvárások
  Erősen befolyásolják a tanulást, mivel a kultúra 

szelleme tükröződik a társadalmi és oktatási 
intézményekben. Például egy iparosodott 
 kultúrában a hangsúly elsősorban a mechani-
kára és a gyermekek előkészítésére irányul 
a magasan gépesített foglalkozások számára. 
Hasonlóképpen, az agrárközösségben az 
 oktatás azokra a gyermekek felkészítésére 
 összpontosít, amelyek az agrárközösség 
 igényeihez igazodnak.

A kapcsolatok befolyása

 • A tanulás környezete
  A tanár fontos része a képzési folyamatnak. 

Az osztály tanítása és kezelése befolyásolja 
a tanulási folyamatot. Egy önkényeskedő 
 (autoriter) tanár agressziót és ellenségeske-
dést válthat ki a diákok között. Az ellentétes 
oldalon a demokratikus tanárnak nagyobb 
esélye van arra, hogy részvételi légkör 
 alakuljon ki a tanuláshoz. A demokratikus 
 keret ösztönzi a konstruktív és kooperatív 
 viselkedést. Általában a diákok jobban 
 tanulnak demokratikus környezetben, mert 
egyetértenek a demokratikus eljárásokkal.

 • Kapcsolat a szülőkkel
  Ez a kapcsolat létfontosságú szerepet játszik 

a diák tanulási folyamatában. A bizalomra 
épülő és a kölcsönös tiszteleten alapuló 
 szülő-gyermek kapcsolat a tanulást sokkal 
könnyebbé teheti. Másrészről, egy rosszul 
 működő és egészségtelen társadalmi 
 környezet negativ hatással van a tanulásra 
sőt ellenállást vált ki a tanulással szemben. 
Az ilyen családokhoz tartozó diákok gyakran 
nem tudnak megbirkózni a feladatokkal.

 • A hasonlóak csoportja
  Ez a kapcsolat is kritikus szerepet játszik a 

 tanulásban. Az osztályban, az iskolában vagy 
a társadalomban a diák-diák kapcsolatok 
 különleges érzelmi légkört teremtenek.  
A légkör a kapcsolatok minőségével függ 
 össze. Az egészséges kapcsolat olyan stressz 
mentes környezetet biztosít, amely lehetővé 
teszi a tanulók számára, hogy hatékonyabban 
tanuljanak az osztályban. A negatív kapcsolatok 
negatívan hatnak a tanulás minőségére.

A	média	hatása	a	tanulásra
A média fontos eleme az információtovábbításnak, és 
két nagy kategóriára osztható: a nyomtatott média és 
a modern média:

 • A nyomtatott média:
  Ez nyomtatott anyagokra utal. Gazdaságosak 

és hagyományosan pedagógiai célokra 
 használják.

 • A modern média:
  Ezek a modern elektronikus médiák. Számos 

olyan egyedi tulajdonsággal rendelkeznek, 
amelyek bizonyos helyzetekben megkönnyítik 
a gyorsabb tanulást, szemben a nyomtatott 
médiával. Bizonyos médiaformátumok és 
 átviteli rendszerek erősen hozzájárulnak a 
 diákok tanulási tevékenységéhez. A közösségi 
média, például a facebook, a twitter, a snap-
chat vagy más hasonló platformok használatát 
azonban meg kell vitatni a diákokkal, és 
meg kell magyarázni a használatukban rejlő 
veszélyeket. Ha az osztályteremben konstruk-
tív módon használják, a média, például az 
 internet:

 • Növeli a motivációt
 • Irányítja/tereli a figyelmet
 • Segíti a tanulókat a tanulási folyamat 

 aktív részvételében 
 • Javítja a diákok összpontosítását

Gondoljanak a jelenlegi diákjaikra (válasz
szanak egy osztályt vagy csoportot), és 
 válasszanak 3 tanulót a mélyebb elemzéshez. 
Gondoljanak a külső tényezőkre, amelyek 
 befolyásolhatják tanulási folyamatukat. 
 Röviden írják le ezeket a tényezőket, és 
 cseréljenek véleményt egy kollégával.  
Mindig gondolkodnak ezeken a tényezőkön, 
amikor jegyzeteket készítenek? Ezek a 
 tényezők befolyásolják a diákok teljesítmé
nyét? Olyan programok, mint a JOBS, az  
önök véleménye szerint befolyásolják a 
 tanulók eredményeit? Beszéljék meg egy 
 kollégával. 

FELADAT: 
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5.2 A	szülők	bevonása

Egy népszerű szólás azt mondja: „Egy egész falut vesz 
igénybe, hogy felnevelje a gyermeket.” Ez hangsúlyoz-
za a közösség fontosságát a gyermekek és serdülők 
fejlődésében. A múltban a szülők önkéntesen (általá-
ban anyák) vettek részt az órákon (van Roekel 2008). 
Jelenleg az iskola elfogadhatóbb megközelítést al-
kalmaz, felkéri a szülőket, hogy alakítsanak ki iskolai 
– család – közösségi partnerségeket, és aktívan vegye-
nek részt az iskola életében stb.

Létezik olyan kutatás, amely bizonyítja, hogy a szülők 
részvétele az iskolában és a gyermekek és serdülők 
 tanulási folyamatában összefügg a jobb akadémiai tel-
jesítmény és az iskolai eredmény javításával (ibid.). Ami-
kor az iskola, a szülők, a család és a közösség együtt 
dolgozik a tanulás támogatása érdekében, a diákok 
 általában magasabb jegyeket kapnak, nagyobb arány-
ban járnak az órákra, több évig járnak iskolába stb. Ez 
a megközelítés az iskolai lemorzsolódás ellen is küzd 
(ibid.). A szülők kulcsfontosságú szerepet töltenek be a 
gyerekek tanulásában. A szülők támogatása befolyásol-
ja a gyermekek fejlődését és tanulási folyamatát. Emiatt 
elengedhetetlen, hogy a szülők társak legyenek az okta-
tásban. A kihívás az, hogy eljussanak hozzájuk, már ak-
kor, amikor a gyerekek még az óvodában vannak.

Az iskolának fogadniuk kell a szülőket, és tájékoztat-
nia kell őket a kölcsönös bizalom és a közös oktatás 
fontosságáról. A bizalom növekedhet, ha rendszeres 
iskolai találkozók vannak, amelyek pozitív tapasztala-
tokat képviselnek. A szülők az iskolában szívesen lá-
tottak kell, legyenek, és tudatában kell lenniük a fon-
tosságuknak. Tudniuk kell, hogy állandó kapcsolatban 
állhatnak a tanárral, a gyermekeikkel kapcsolatban. A 
szülők akkor érzik magukat bevonva, ha a tanárok ér-
deklődést mutatnak gyermekeik iránt, és érdeklődnek 
a véleményük iránt. Ugyanakkor a szülőket tájékoz-
tatni kell a feladataikról és tartozásaikról, de arról is, 
hogy mikor és hogyan vehetnek részt az iskolai meg-
beszéléseken és eseményeken. Arról is tájékoztatni 
kell őket, hogyan támogathatják gyermekeiket.

Milyen keretet kell biztosítani az iskolának  
a	szülők	bevonására?
Epstein megkülönbözteti a szülői szerepvállalás öt 
 típusát (Epstein 1992):

1. Szülői felügyelet: segíti, a családokat a szülõi 
készségek elsajátításában, a gyermekek 
és a serdülõk fejlesztésének megértésében, 
 valamint az otthoni életkörülmények 
 biztosításában, amelyek támogatják a 
 tanulást minden korosztályban. Segítsenek 
az iskoláknak  megismerni a család törté-
nelmét, kultúráját és céljait gyermekek 
 számára. 

2. Kommunikáció: Tájékoztassák a családot az 
olyan iskolai tantervekről, mint például a 
JOBS, valamint a tanulók előrehaladásáról 
e programok keretében és általánosan. 
 Készítsenek kétirányú kommunikációs 
 csatornákat az iskola és az otthon között, 
amelyek hatékonyak és megbízhatóak. 

3. Önkéntesség: Javítani kell azt a felvételi és 
 képzési folyamatot, amelyben bevonják a 
 családokat önkéntes tevékenységekbe, 
és mint közönség az iskolában és másutt. 
 Engedélyezzék a pedagógusoknak, hogy 
együtt dolgozzanak az önkéntesekkel, 
akik  támogatják a tanulókat és az iskolát. 
 Jelentőségteljes munkát és rugalmas 
 programokat biztosítsanak nekik. 

4. Otthoni tanulás: A családok bevonása az 
 iskolai döntésekbe, az igazgatási és 
 érdek képviseleti tevékenységekbe iskolai 
 tanácsok és támogató csoportok, szerve-
zetek és  bizottságok segítségével. 

5. Együttműködés a közösséggel: Koordinálják 
az erőforrásokat és a szolgáltatásokat a 
 családok, a tanulók és az iskolák számára a 
különböző közösségekkel, beleértve az üzleti 
környezetet (mint a JOBS programban), 
 ügynökségekkel, kulturális és civil szerveze-
tekkel, főiskolákkal és egyetemekkel.

Amikor egy iskola ilyen keretet fogad el, mint egy szü-
lő-iskola politikát, a JOBS program szilárdabb alapot 
nyújt. Ellenkező esetben a tanároknak arra kell töre-
kedniük, hogy ezeken a programokon keresztül fej-
lesszék a szülő-iskolai kapcsolatot. Az ilyen programok 
természetesen erősítik a kapcsolatokat, és a szülők 
jobban bíznak az iskolában. A JOBS a gyermekek és a 
serdülők készségeire összpontosít, előmozdítja, érté-
keli és felépíti azokat a készségeket, amelyeket a tanu-
lók a családban szereztek.
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Általában az iskola és a szülők közötti együttműködés 
javul. Blickenstorfer megkülönbözteti a jó együttmű-
ködés öt fázisát az iskola és a szülők között:

1. Kölcsönös megismerés és kölcsönös bizalom
2. A kapcsolat fenntartása és a kapcsolat 

 elmélyítése
3. Kölcsönös informálás
4. A szülők ösztönzése a gyermekek tanulási 

 folyamatának támogatására (segítség a házi 
feladatoknál)

5. A szülők meghívása a mindennapi iskolai 
 életben való részvételre.

A	szülői	részvétel	akadályai

A szülők néha haboznak, hogy részt vegyenek az isko-
lai tevékenységekben. Néhányan azzal érvelnek, hogy 
zsúfolt a munkarendjük, és nem tudnak önkéntes mun-
kát vállalni, hogy részt vegyenek az iskolai tevékenysé-
gekben, nemhogy részt vegyenek a következő szinten. 
Mások bevallják, hogy nem érzik magukat jól, amikor 
megpróbálnak kommunikálni a tanárokkal vagy az is-
kolai képviselőkkel. Ez a kulturális vagy nyelvi különb-
ségek miatt történhet. Az iskolai negatív tapasztalatok 
más szakaszokban a részvétel hiányának okai lehet-
nek. Más szülők úgy érzik, hogy nem rendelkeznek 
 azzal a tudással és erőforrásokkal, amelyek segíte-
nék gyermekeiket. Ez különösen igaz azoknál a szü-
lőknél, akik nem írástudatlanok, vagy bevándorlók, 
vagy elmenekültek a hazájukból. A tanár feladata, 
hogy kapcsolatba lépjen ezekkel a szülőkkel, kapcso-
latot tartson velük, és lehetőségeket keressen arra, 
hogy bevonják őket az iskolai életbe. Nagyon fontos, 
hogy a hátrányos helyzetű családok meggyőződjenek 
arról, hogy aktívak lesznek az iskolában, és ezt kész-
ségük felmérésével vagy különböző területeken való 
jártasságuk dicséretével lehet elérni (kézművesség, 
zene, stb.). Ezek a családok részt vehetnek a következő 
tevékenységekben:

 • Házi feladatok meghatározása (ne aggódja-
nak, például kérdezzék meg a szülőket a 
képes ségeikről, interjúvolják meg, fotózzák 
le őket stb.) Lásd a házi feladatokat a JOBS 
első  fejezetéből.

 • A szülők meghívása ünnepségekre. Lásd a 
JOBS kiállítás programot.

 • A szülők meghívása az osztályba, hogy 
 segítsenek. 

5.3 Visszajelzés	a	szülőknek

„A fia jól halad. A fő tantárgyakból jól áll ...  
csak így tovább.”
„A lánya megérti a leckét.”
„Barátságos az osztálytársaival.”

Az ilyen homályos megjegyzések kockázatosak és túl-
értelmezhetőek (például, hogy rendben van „ok”, de 
mennyire „ok”?). A szülő meg tudja érteni, hogy a ta-
nuló jól teljesít, és bármilyen jövőbeni teszt csökkené-
se stresszt és szorongást okozhat. Az ilyen megjegyzé-
sek azt is jelenthetik, hogy a tanár nem nagyon figyel 
a diákjaira. Ráadásul ezek a megjegyzések irreálisak 
és nem segítenek az iskolai problémák megoldásá-
ban. A tanároknak nem szabad elkerülniük a véletlen-
szerű találkozásokat szüleikkel, amikor az utóbbi való-
színűleg visszajelzést kér. Bár nem tudják elkerülni a 
visszajelzést, a tanárok számos dolgot tehetnek, hogy 
felkészüljenek arra, hogy hiteles visszajelzést nyújtsa-
nak. Íme, a javaslatok listája (The Online Chronicle 
2012):

1. Gyűjtsenek össze rendszeresen rövid 
 megfigyeléseket. Ha nagy osztályuk van 
 akkor feltétlenül kell legyen egy anekdota 
gyűjteménye az osztálynak. Rendkívül 
 fontos, hogy egy sor kritérium legyen a 
 megjegyzések megválasztásához. Fontos a 
 jelentős események középpontba állítása: 
a diák nem fejezett be egy feladatot, nem 
írt házi feladatot, több egymást követő 
 tesztet elbukott, stb.

Gondoljanak olyan helyzetekre, ahol a 
 szülői nevelés pozitív élmény. Ne feledjék 
 azokat a tényezőket, amelyek ezt a pozitív 
 élményt hozták. Írják le ötleteiket egy 
 papírlapra és nézzék meg egy kolléga 
 véleményét.

FELADAT: 
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2. Beszéljenek más diákok tanáraival a visszajel
zésekről, különösen, ha osztályfőnökök. Ennek 
megvalósításához kevesebb, mint egy óra 
alatt, fókuszáljanak a megfigyelt teljesítmény-
re és ajánlott megoldásokra. 

3. Fejlesszenek ki egy visszacsatolási rendszert 
szülők részére. Ha az iskola nem rendelkezik 
ilyen rendszerrel, szervezzenek egyet az 
 igazgatóval és a többi kollégával. Hozzanak 
létre egy megfelelő programot, amely nem 
befolyásolja az oktatási és képzési feladatait, 
figyelembe véve, hogy nem minden szülő 
 bármikor elérhető bármikor. Miután létrehoz-
ták, magyarázzák meg a szülő visszacsatolási 
rendszert, mivel ők az iskolai közösség  
részei. 

4. Adjanak visszajelzést, ha szükséges, még akkor 
is, ha nincs beütemezve. Olyan incidensek, 
mint például az egymást követő tesztek, 
 amelyeknél a diák alig kapott átmenő jegyet, 
megérdemlik a szülők a telefonhívását. 
Ezt megelőző módszernek tekintjük, amely 
 elkerülheti a komoly iskolai problémákat. 
 Bármely szülő nagyra értékeli gondjait és 
gyorsaságát. 

5. Rendezzék észrevételeiket. Ez a lépés segít 
konkrét jelentések és ajánlások nyújtásában. 
Sorolják fel a listát a prioritások sorrendjében. 
Talán néhány szempontot nem is érdemes 
megemlíteni. 

6. Hallgassák meg a szülőket, és jegyezzék le 
 észrevételeiket a találkozás során, vagy 
után. A szülők megemlíthetik az iskolán kívüli 
 incidenseket, amelyek jelentősen befolyásol-
hatják a diákok teljesítményét. Mivel a szülők 
hosszabb ideje ismerik a gyermekeiket, 
 tájékoztatást adhatnak arról, hogyan motivál-
hatják a kicsiket. 

7. A szülők az önök munkatársai. Hozzájárulásuk-
kal és ismereteikkel segítik önöket, a végső 
cél, a tanulók teljesítményének javítására és 
a személyes fejlődésére való alkalmasság 
megteremtésére.

Ezek az egyszerű lépések segítenek a tanároknak elke-
rülni a bizonytalan jelentéseket, amelyek néha csak 
hamis reményekként működnek. Ügyfeleink megér-

demlik a legjobb szolgáltatásokat, amelyeket a pon-
tosság és a gyorsaság szempontjából kínálunk. Azok 
a tanárok, akik hatékonyan kommunikálnak a szülők-
kel a  diákok teljesítményéről, képesek azonnali se-
gítséget nyújtani nekik, riasztván őket azonnal. A jól 
tájékozott szülők így képesek a legjobb megoldást ta-
lálni a teljesítmény javítására. A szülő tevékenységét 
párhuzamosan kellene végezni a tanár osztályon be-
lüli beavatkozásával. Ezért a tanároknak, világosabb-
nak és pontosabbnak kell lenniük, amikor visszajelzést 
adnak.

Mint minden új politika vagy politikai változás, ak-
kor a legjobb, ha az, az egész közösséget érinti. A 
 tanároknak, az iskolavezetőknek és a szülőknek mind-
annyian hozzá kell járulniuk egy hatékony visszacsato-
lási rendszer létrehozásához és megvalósításához.

5.4 Együttműködés	az	üzleti	
környezettel

A karrier kiválasztásakor fontos, hogy a fiatalok szem 
előtt tartsák érdeklődésüket és kívánságaikat, vala-
mint a helyi munkahelyeket. A fiataloknak tudniuk kell, 
hogy vannak-e foglalkoztatási lehetőségeik és milyen 
képzettséggel kell rendelkezniük ahhoz, hogy gyümöl-
csöztetni tudják. A pályaválasztási tanácsadás együtt-
működést feltételez az állam, a régió, a közösség, a 
szülők és az iskolák között. Az iskolák fontos szerepet 
játszhatnak a jó kapcsolatok kiépítésével és fenntartá-
sával a helyi vállalkozásokkal és a munkaadókkal.

Az iskolaigazgatókkal és a szélesebb közösségekkel 
együtt a tanárok maguk is felléphetnek, és különböző 
tevékenységeket kezdeményezhetnek:

Emlékezzenek vissza egy pozitív és negatív 
helyzetre, ahol visszajelzést adtak a  szülőknek. 
Egyetértenek a szövegben szereplő javasla
tokkal? Mik azok a személyes  stratégiák, 
amelyek visszajelzést adnak a  szülőknek? 
 Jegyezzék le, és cseréljenek  véleményt a 
 kollégákkal.
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1. Információközlés és feltárás: A tanárok 
 kipróbálhatják, hogy mit jelent, hogy többet 
tudjanak a helyi munkaerő-piaci területről, 
a helyi gazdaság és a foglalkoztatási lehetősé-
gek elemzéséről, hivatalos statisztikákat 
és egyéb adatokat a helyi munkáltatókról, 
 felfedezzék a helyi munkaerő-piacot egy 
 másik perspektívából. Különböző vállalatokat 
vagy kisvállalkozásokat látogathatnak meg 
a JOBS program bemutatására. Mielőtt erre 
sor kerülne, gondolniuk kell azokra a kérdé-
sekre, amelyeket fel szeretnének tenni a 
 munkáltatóknak, majd jegyzeteket készíteniük 
a találkozások alatt, hogy utólag listát készít-
hessenek a lejegyzett információkból. Az isko-
laigazgató vagy a vezetőcsoport, együtt a 
 tanfelügyelő- és / vagy a polgármesterrel 
 létrehozhat egy iratot, amely ismerteti, a helyi 
vállalatoknak a JOBS programot és megma-
gyarázza, hogy miért olyan fontos a megfelelő 
karrier-tanácsadás. JOBS honlap tippeket és 
információkat közöl, hogy segítsen ebben a 
feladatban (www.jobsproject.ro) 

2. Mindig hívják meg a munkáltatókat a JOBS 
 vásárra: Ne becsüljék alá a helyi munkaadók 
erőfeszítéseit, hogy a fiataloknak tájékoztatást 
nyújtsanak munkájukról. Ezt az erőfeszítést 
el kell ismerni és tiszteletben kell tartani, 
és az abban részt vevő munkáltatókat meg 
kell  hívni a JOBS vásárokra vagy más iskolai 
 rendezvényekre. Ha egy vállalkozástól 
 meghívunk az iskolai eseményekre egyetlen 
embert is, legjobb módja a helyi munkaadók 
stabil  hálózatának létrehozásában. 

3. Szemináriumok/workshopok szervezése: 
Az  iskoláknak az önkéntes szülőkkel és a 
 magánszektor képviselőivel együtt olyan work-
shopokat kellene szervezniük, ahol a tanulók 
részt vehetnek. Ezeknek a workshopoknak 
olyan témákra kell kiterjedniük, mint a „hogyan 
beszélgessünk telefonon”, „hogyan viselkedj 
az interjúkon”, „interjúkészítés gyakorlása” 
stb. Ez egy rendkívüli lehetőség két vagy 
 három vállalat számára, hogy bemutatkozzon 
és válaszoljon a tanulók kérdéseire. 

4. Projekt elindítása: Az iskolák – az önkormány-
zattal és a magánszektorral együtt – projektet 
kezdeményezhetnek, amelyet esetleg egy 
 önkéntes projektkoordinátor felügyel. A 7–9. 

osztályos diákok dolgozhatnának pár órát 
a helyi vállalatoknál, könnyebb feladatokat 
 végezvén, és ezáltal munkatapasztalatokat 
szereznének. Ez a projekt nem csak a tanulók, 
hanem a helyi vállalatok számára is előnyös 
lenne. A tanárok is támogathatják ezt a 
 folyamatot, fenntartva a kapcsolatot és 
 beszélgethetnek a helyi munkáltatókkal, 
hogy tájékoztassák őket a JOBS programról. 

5. Képzés és útmutatás: Időről időre a diákoknak 
egyéni segítségre van szükségük a pályavá-
lasztási tanácsadásban, mivel nem mindig 
könnyű bemutatni készségeiket, vagy, mert 
tanulási nehézségeik akadályozzák az iskolai 
sikereiket. Ha ez a helyzet, egy önkéntes 
 segíthet, aki már integrálódott a munkaerő-
piacon. Mindössze két óra alatt ez az oktató 
 segíthet abban, hogy gondoskodjon a szük-
séges dokumentumokról, és segítsen nekik 
felkészülni az interjúra. Az oktató állandó 
 párbeszédet folytathat a diákkal, hogy támo-
gassa őt a megfelelő karrier kiválasztásában 
és motiváltságának fenntartásában. Nagyon 
fontos, hogy minden egyes diák erősségeire 
és sikerére helyezzük a hangsúlyt. 

Az állami oktatási intézmények és a magánszektor kö-
zötti együttműködés minden országban kihívást jelent, 
mert nem minden vállalatot érdekel a fiatalok képzése, 
vagy nem felel meg azoknak a kritériumoknak, ame-
lyek lehetővé teszik számukra. Hosszú távon azonban 
a helyi munkaadók érdeke, hogy fiataloknak szakmai 
gyakorlatokat és vonzó karrierlehetőségeket kínálja-
nak. Csak így tudja a munkaerőpiac egy motivált alkal-
mazottak új generációját biztosítani és felelősséget 
vállalni a szakképzett munkaerő számára.

Vegyék fel a kapcsolatot a tanulók szüleivel, 
és kérdezzék meg, hogy valaki hajlandóe 
 bemutatni munkáját. Amikor legközelebb 
 vásárolnak, amikor az autószerelőhöz mennek, 
amikor elmennek a pékségbe, egy orvoshoz, 
beszélhetnek ezekkel az emberekkel a JOBS 
programról. A hálózat kiépítése időt igényel 
és kis lépésekkel történik.

FELADAT: 
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