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Pedagógiai alapfogalmak 

A–M

„…nagy öröm, felemelő érzés, amikor 20-25 gyermek engem vár, 

rám figyel és szeret, érzem, hogy szükségük van rám. 

Különös öröm, de nagy felelősség is,

 hogy mi nevelhetjük a jövő nemzedékét.” 

Módszertani segédlet

pedagógia szakos hallgatók 

és gyakorló pedagógusok részére



Előszó

Ezt a módszertani  segédletet  a pedagógusnak készülő hallgatóknak ajánljuk,  valamint  a

már  gyakorló  pedagógusoknak,  szakiránytól  függetlenül,  de  haszonnal  forgathatja  bárki,  aki

érdeklődik az pedagógia módszertana iránt. 

A  fogalomtár  azoknak  a  fontosabb  fogalmaknak  a  rövid,  tömör  magyarázatát  kínálja,

amelyeket  a  pedagógusjelöltek  tanulmányaik,  majd  később  munkájuk  során  használhatnak.

Elsősorban  általános  pedagógiai,  pszichológiai,  didaktikai,  szakpedagógiai,  osztálytermi

kommunikációs,  valamint  az értékeléssel  kapcsolatos  alapfogalmak szócikkeit  tartalmazza.  A

fogalmak  jelentésének  megmagyarázáshoz  a  rendelkezésre  álló  szakirodalmat  használtuk  fel,

melyre  a  szócikkek  végén  hivatkozunk,  valamint  a  felhasznált  szakirodalom  jegyzékében

feltüntetünk. 



Adaptáció  – viselkedéses  alkalmazkodás  a  szociális  környezethez.  Eredményét

beilleszkedésnek nevezik. Az intézményi adaptációs vagy beilleszkedési folyamat nehézségeit a

pedagógusok azzal csökkenthetik, ha a gyermekekkel megismertetik a megváltozott környezet

elvárásait, illetve az új környezeti feltételeknek megfelelő cselekvési lehetőségeiket. A sikeres

beilleszkedést visszajelzéseikkel (visszacsatolás) segíthetik. A beilleszkedés akkor sikeres, ha az

egyén és a csoport (új szervezet) céljai megegyeznek, lehetőség és belső késztetés is van a célok

elérésére  irányuló  tevékenységekre,  s  ezek  a  célok  és  tevékenységek  az  egyén  fejlődését

szolgálják.  Ellenkező  esetben  máladaptivitásról, vagyis  elégtelen  vagy  rossz  irányú

alkalmazkodásról  beszélünk  (pl.  deviáns  viselkedés,  destruktív  életvitel  stb.).

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Adaptív oktatás – "Az adaptív oktatási stratégia azon a nem túlságosan meglepő, de az

oktatási  gyakorlatban  ritkán  megvalósuló  és  nehezen  megvalósítható  felismerésen  nyugszik,

hogy az egyes tanulók tanulási képességei, adottságai egymástól lényegesen eltérőek, s ezek a

különbségek  eltérő  tanulási  környezetet,  eltérő  tanítási  eljárásokat  igényelnek."

      "...a tanulásra való felkészültség s annak egyes összetevői, mint amilyenek az általános és

speciális kognitív képességek, a személyiségvonások, motivációs jellemzők, a kognitív stílusok

stb., jelentős mértékben meghatározzák, hogy egy adott tanítási eljárásból az adott személy mit,

mennyit és hogyan hasznosít." 

"...az oktatás során fel kell tárnunk a tanulók ismertetett jellemzőit,  s lehetőség szerint

ezeknek megfelelően kell megszerveznünk számukra az oktatást. Lehetőség szerint módot kell

adnunk arra, hogy a tanulók maguk is beleszóljanak a tanulási-tanítási folyamat megtervezésébe,

ezzel  elősegítjük,  hogy  az  valóban  a  tanuló  és  a  tanár  közös  feladatává  váljon.  E  stratégia

annyiban tér el az alábbiakban ismertetésre kerülő programozott oktatástól, hogy nem csupán s

nem elsősorban az előzetes  tudást  méri  fel,  hanem a tanulási  felkészültség  széles  skáláját,  s

egymástól  lényegesen  eltérő  tanulási  eljárásokat  tesz  lehetővé."  (Falus,  2003)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Adekvát  – "1.  (választékos,  igényes,  emelkedettebb  stílusban  használva:)  valaminek

teljesen megfelelő, vele egyenlő értékű. (Például: adekvát összeg.) 

2. (a tudományos nyelvben használva:) Valaminek a lényeget pontosan tükröző. (Például:

adekvát  ismeret.)"  (Magyar  értelmező  kéziszótár).

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml


Adottság – a képesség természetes, az emberrel vele született alapja. Lehetőség, amely a

természetes  érés,  fejlődés,  nevelés,  tanulás,  gyakorlás  hatására  válik  képességgé.

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml Olyan  pszichikus  tulajdonságok

rendszere,  amelyek  öröklöttek,  azaz  veleszületettek,  anatómiai,  fiziológiai  és  pszichikai

meghatározottságúak,  amelyek  a  fejlődés,  fejlesztés  alapját  képezik  (Lásd:  testalkat  balettra

alkalmasság  stb.)  /diszpozíció/.  Az  adottságokra  alapozottan  fejleszthetők  a  készségek

jártasságok és a képes-ségek, a személyiséget jellemző tulajdonságok.A családban (gyermek) és

a  humánpolitikai  munkában a  munkatárs  adottságainak  felismerése  mind  a  cégnek,  mind  az

egyénnek a fontos, erre építeni lehet. Szoros összefüggésben van az adottság a rátermettséggel és

a hajlammal, az adottság a kiinduló pont, erre építhető a rátermettség és a fejlődési/fejlesztési

folyamat eredményeként a hajlam. (Dr. Poór Ferenc)

Affektív–  érzelmi  elem,  érzelmekkel  (emócióval),  érzésekkel,  indulatokkal  kapcsolatos

személyiséglélektani  fogalom,  melyet  elsősorban  az  attitűdök  egyik  összetevőjének

megjelölésére használnak (a kognitív és viselkedéses elem mellett). Az affektivitás az érzelmek

átélésére  való  képesség,  érzelmi  telítettség,  érzékenység,  indulattal,  érzelemmel  átfűtött

magatartás. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Affiliáció – társas szükséglet (az ember társas lény), vagyis az emberek alapvető igénye a

kapcsolatfelvételre, társulásra, a tartós egyedüllét elkerülésére. A szeparáció (pl. az elkülönítés,

kapcsolatmegvonás) ezért számít az egyik legsúlyosabb büntetésnek. A pedagógusoknak ezt a

hatást  mind a  büntetések (pl.  a  bezárás,  eltiltás,  kiközösítés)  alkalmazásakor,  mind a  pozitív

befolyásolási  formák  kiválasztásakor  (a  társas  szükséglet,  a  társakkal  való  együttműködés

motivál) figyelembe kell venniük. Affiliációs hajlamunk erősségének jellemzésére a szociabilitás

fogalmát használjuk. http : //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Aktivitás,  aktivizálás  –  az  aktivitás  (a  fizikai  mozgással  járó  cselekvés  vagy a  belső,

intrapszichikus  tevékenységek  végzése)  az  emberi  életjelenségek  egyik  legfontosabbika.  A

nevelés  célja  sem  más,  mint  hogy  felnőtt  korára  az  ember  a  saját  késztetései  alapján

önszabályozott tevékenységek végzésére legyen képes. A pedagógus ezt a tanulási folyamatot

segíti elő az aktivizálás különböző módszereivel (pl. az érdeklődés felkeltésével, motiválással, a

tevékenységek szervezésével), hiszen csak a saját tevékenységek végzése útján lehet eljutni az

öntevékenység  fokára.  A  tanulók  tevékenykedtetése,  cselekedtetése  nemcsak  az  ismeretek

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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elsajátítására,  készségek  kialakítására,  képességek  kibontakoztatására  ad  alkalmat,  hanem  –

mivel az iskolai tevékenységek osztálykeretben zajlanak – az érzelmeket, a kapcsolatokat és az

önismeretet  is  fejleszti,  főként,  ha a feladatok kiscsoportos  együttműködést  is  igényelnek.  A

humanisztikus  nevelési  irányzatok közös jellemzője,  hogy az aktivizálás,  mint  fő módszer,  a

gyermeki  személyiség  egészének  részvételét  célozza,  így  az  iskolai  tevékenységek  nem

tananyag-centrikusak  (főleg  nem  csupán  a  verbális  ismeretátadásra  irányulnak,  ami  a

hagyományos szemléletű oktatás legnagyobb hibája), hanem az ismeretszerzés mellett egyben a

mozgás-,  az  érzelmi  és  kapcsolati  kultúrát  is  fejlesztik.  Az  aktivizálás  tehát  a  didaktikai

alapelvek egyike. Olyan szervező, irányító pedagógiai tevékenység, melynek célja a gyermekek

(tanulók) belső (pszichés) aktivitásának, öntevékenységének kialakítása. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-

4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Aktív  módszer –  olyan  oktatási-nevelési  módszer,  mely  lehetővé  teszi  a  gyermek  tevékeny

rászvátelét  a  tapasztalatszerzési  tanulási-tanítási  fejlesztési-nevelési  folyamatban.  (KörmöciKatalin:

Óvodapedagógiai kislexikon)

Aktív  tanulás –  az  aktív  tanulás  egy  olyan  folyamat,  melynek  során  az  új  ismeretek

elsajátításában a tanulók tevékenysége kap jelentős szerepet, s ebben kiemelkedik a saját ötlet,

elképzelés, gondolat megfogalmazása és közreadása. Aktív tanulói szerepben a tanulók a saját

tudásukat  (fel)építik,  konstruálják,  és  a  passzív  befogadással  szemben/helyett  kritikusan

szelektálnak  az  információk  között.  Az  aktív  tanulási  tevékenység  a  későbbi  reflektálási

folyamatot  is  támogatja,  és  egyúttal  felkelti  a  szerzett  ismeretek  felhasználására  adott

visszajelzés igényét. A módszer alkalmazása elvárja a tanulóktól, hogy rendszeresen felmérjék

az  adott  tananyag(rész)  megértésének  pontosságát,  illetve  a  fogalmak  kezelésének  és  a

problémamegoldásnak  bármely  tanulási  területen  jelentkező  aktuális  nehézségeit.  A

tudáselsajátítás mélysége és mennyisége, valamint a tudásalkalmazás képességének fejlődése az

aktív tanulási folyamatban való részvétel és az ahhoz való hozzájárulás függvényében alakul. A

tanulók  tanulási  folyamatba  való  cselekvő  bevonása  valós  fizikai  tevékenységek  és  érdekes,

kihívást  jelentő,  a  kíváncsiságot  felkeltő  és  fenntartó  feladatok  segítségével  egyaránt

megvalósítható.  E feladatok végzése során elsősorban az információgyűjtő,  gondolkodtató  és

problémamegoldó  tevékenységek  jellemzőek  (töltik  ki  a  tanulásra  fordított  idő  nagy  részét)

pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf 

Alapjáték  –  az  egyes  korosztályok  fejlődését  meghatározó  játékkészlet.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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Alapkompetenciák – az alapkompetenciák magukban foglalják a beszédhez, olvasáshoz,

íráshoz,  szövegértéshez,  a  mennyiségi,  téri-vizuális  és  időbeli  viszonyok  mentén  történő

tájékozódáshoz, valamint a mozgáshoz kapcsolódó ismereteknek, készségeknek és attitűdöknek

a  rendszerét,  és  megalapozzák  a  használható  tudás  megszerzését2  .  Meghatározó  módon  az

alapfokú  képzés  első  nevelési-oktatási  szakaszának  négy  évfolyamában  a  pedagógusok  az

alapkompetenciák  elsajátításának  biztosításával  teremtik  meg  a  kulcskompetenciák

fejlesztéséhez szükséges feltételeket úgy, hogy a fejlesztés nem zárul le ennek a szakasznak a

végén pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf 

Alapműveltség  – az általános műveltségnek az a  része,  amely nélkülözhetetlen  ahhoz,

hogy  az  egyén  eligazodjon  a  kultúra  legfontosabb  összetevőiben;  képes  legyen  a  további

tanulásra,  művelődésre,  az  általános  műveltség  és  a  szakmai  képzettség  megszerzésére.

pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Alapóraszám –  az  az  óraszám,  amit  a  nevelési-oktatási  intézmény  köteles  a  tanuló

számára biztosítani egy adott évfolyamon, az adott tantárgyra vonatkozóan. Az alapóraszám és a

maximális  óraszám közötti  különbség a  szabadon  tervezhető  óraszám. pedagogiai-s-modszertani-

szakkifejezesek.pdf

Általános  képességek –  olyan  pszichés  diszpozíciók,  amelyek  minden  tevékenység

végrehajtásához nélkülözhetetlenek; ide tartozó képességcsoportok –  intellektuális képességek,

kommunikációs  képességek,  a  cselekvés  képességei,  a  szociális

képességek. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Alternatív iskola – "...az alternatív iskola iskolamodellekre utaló  elnevezés.  Olyan

iskolákat neveznek így,  amelyek céljaikban,  tartalmukban és főleg módszereikben lényegesen

eltérnek az adott helyen és időben megszokottnak nevezhető iskolarendszer intézményeitől.  Az

eltérés a program egészét (a filozófiáját)  érintő  olyan mértékű  sajátosság,  amely önérvényű

modellként értékelhető.  Tudjuk,  ez jelentős megszorítás a ma forgalomban lévő  sokféle

szóhasználattal szemben. Szeretnénk azonban, ha pontosabb, megbízható szakkifejezéssé válna."

"...azokat az iskolákat illeti meg az alternatív jelző,  amelyek tényleges választékot,

pedagógiailag lényegesen eltérő  lehetőségeket,  modell értékű  alternatívákat kínálnak

nevelőknek,  tanítványoknak,  (köz)oktatási rendszernek egyaránt.  Nem  feltétlenül  gyökeres

ellentétei  a  többieknek  és  nem is  csupán  egyetlen  alternatívája  lehet  a  mindenkori  tömeges
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gyakorlatnak. Pedagógiai alternatívát, más nevelést, más iskolát ígérnek, adnak, mint a többiek.

Ha nem is mindig ellenmodelljei, de pedagógiai berendezkedésüket tekintve valódi konkurensei

a  többieknek.  Hordozói  lehetnek  a  jövőnek  (ebből  adódik  a  legerőteljesebb  szakmai  és

iskolahasználói  várakozás  velük  szemben),  de  szolgálhatnak  korlátozott  jelentőségű  képzési,

nevelési érdekeket, képviselhetnek fejlődési zsákutcát is." 

"Az alternatív iskolák, iskolaalternatívák... nem arra adnak választ, hogy milyen legyen,

milyennek kell lennie az iskolának..., hanem arra mutatnak rá, hogy milyen lehet, milyen sokféle

lehet az iskola. Ez adja meg a szakma számára az igazi esélyt, hogy az ötletek, próbálkozások

kifejlődjenek  és  szelektálódjanak,  az  iskolahasználók  számára  pedig  azt,  hogy megtalálják  a

nekik leginkább megfelelő változatot." (Brezsnyánszky, 2004)

"Az  alternatív  iskolák  céljaikat  illetően  abban  megegyeznek,  hogy  a  gyermeki

személyiségre  koncentrálnak,  a  gyermek  érdeklődésének,  szükségleteinek,  igényeinek

kielégítésére  törekszenek.  Ebből  kifolyólag  az  iskolában  háttérbe  szorul  a  puszta

ismeretközvetítés,  általában  a  tudás  szokványos értelmezése,  az  intellektuális,  verbális  hatás,

helyette  elsősorban  affektív  és  effektív  célok  (szociabilitás,  empátia,  tolerancia,  autonómia)

kerülnek előtérbe.  Az alternatív iskolák szellemisége általában liberális,  meleg, baráti.  Fontos

szerepet kap a személyiség szabad kibontakoztatása." 

"Megszűnik  a  tananyag  központi,  előíró,  leíró  volta,  kiküszöbölődik  elvontsága,

életidegensége, egyoldalú intellektuális-logikai hatása. Helyette gyakorlatias, életközeli, a helyi

igényeket is kielégítő ismeretek jutnak központi szerephez, széles tevékenységi és tapasztalási

kínálattal. A tantervek csak részben határozzák meg a tanítandó anyagot, inkább kerettantervként

funkcionálnak. A diákok választási szabadsága az egyes témák között nagy." 

"A tanári előadás, magyarázat általában háttérbe szorul, helyébe a tanulók öntevékenysége,

önálló  cselekvése,  alkotása  lép.  Szabadság  a  módszertani  megoldások  terén,  az  aktivitás,  az

alkotás, a rugalmas, kreatív, felfedeztető, kutató módszerek, a kezdeményezés kap nagy szerepet.

Előtérbe kerül a játék, az önkifejezés,  a mozgás, a tánc, az élményszerűség, fontossá válik a

szabad  partnerviszony  kiépítésére,  a  tanulói  kezdeményezésre,  együttműködésre,  aktivitásra,

önállóságra  törekveés."  (Réthy,  2003  ebben:  Falus,  2003)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Alternatív oktatás –  (= alternatív  pedagógia):  "a pedagógia világában az alternativitás

immár  több  mint  egy  évszázada  az  új,  az  elfogadottól  különbözni  akaró  törekvések

gyűjtőfogalma." 

https://epa.oszk.hu/00000/00035/00082/2004-06-ta-Brezsnyanszky-Alternativok.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas


"Az utóbbi másfél, két évtizedben közép-kelet-európai térségünkben fokozott érdeklődés

mutatkozott  az újító,  sajátos  utat  járó,  a  megszokottól  eltérő  módszereket  és  nézeteket  valló

iskolák, egyáltalán a nevelés és iskolázás pedagógiai alternatívái iránt. Mindez jól tükröződik a

szakemberek kutató és publikációs tevékenységében, a felgyorsult innovációs és iskolaalapítási

"mozgalmakban",  de  főleg  a  felerősödött  társadalmi  odafordulásban,  a  sikeres  iskolázásban

érdekelt szülő- és gyermektársadalom igényeinek egyértelmű megnyilatkozásaiban." 

"Amikor  tehát  alternativitásról  beszélünk  az  iskola,  az  oktatás  területén,  akkor  ennek

többféle szempontját, többféle értelmezését kell, érdemes figyelembe venni. Nem a jó és a rossz,

a gyermekellenes és gyermekbarát alternatívája, a régi és az új ellentéte, a "hagyományos" és az

"alternatív"  iskola  "értékduálja"  érvényesülhet  csupán  -  mint  gyakran  tapasztaljuk  -  a

szembeállításakor. Ennél a helyzet jóval összetettebb!" (Brezsnyánszky, 2004) 

"az alternatíva nem más, mint választható, választott cselekvési, tevékenységi mód. Két

vagylagos lehetőség közötti választást jelenti. Két tényező határozza meg: az alternativitás, mely

felkínálja  a  választható  utat  és  az  autonómia,  mely  az  alternativitás  szubjektív  feltétele,  s  a

választás  lehetőségét  jelenti...  Az  alternatív  iskolák  civil  kezdeményezésre  létrejövő  iskolák,

melyek a kötelező iskolai idő egészére vagy valamelyik szakaszára kínálnak a "tömegoktatástól"

eltérő speciális tananyagot, szervezeti keretet, módszert, eszközt stb. A választható utakat pedig

a  reformpedagógiák,  valamint  az  új  iskolakoncepciók  kínálják."  (Réthy,  2003  ebben: Falus,

2003)  http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Állványozás – (angolul: scaffolding) "olyan tanítási stratégia, ami a tanulásban a másoktól

jövő  segítség  szerepét  hangsúlyozza.  (A  szülőknek  és  a  tanároknak  oda  kell  figyelniük  a

gyermek képességeire, és az új tudás megszerzésére irányuló instrukcióikat mindig a gyermek

már megszerzett ismereteire kell építeniük. A gyermekeknek a tanuláshoz szükségük van olyan

új kihívásokra is, amit a meglevő tudásnál kicsivel többet igénylő, kevés segítséggel legyőzhető

feladatok jelentenek. Ez az úgynevezett legközelebbi fejlődési zóna fontos útmutató a szülőknek

és  a  tanároknak  a  gyermek  tanulási  tervének  meghatározásakor.)"  (Zimbardo,  2012)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Alul  teljesítő  gyermek  –  az  a  gyermek  például,  akinek  mindennapi  hatékonysága  az

óvodában vagy az iskolában jóval  gyengébb,  mint  intelligenciája,  képességei  alapján  az tőle

elvárható lenne. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
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Antipedagógia  –  minden  nevelési  eljárás  elvi  bírálata,  melyből  a  posztmodern

gondolkodás a társadalom teljes „iskolátlanítási” programját vezette le (Miller, 1983). Korunk

nevelésfilozófusai határozottan elutasítják az antipedagógia álláspontját, mert felmentést kínál a

felnőttek  számára  a  nevelés  felelőssége  alól  (Oelkers,  1998). pedagogiai-s-modszertani-

szakkifejezesek.pdf

Asszociáció  (képzettársítás),  asszociációképzés  –  a  képzeteink  (érzékleti,  észlelési

élmények,  gondolatok,  emlékek  stb.)  közötti  kapcsolat,  illetve  annak  létrehozása,  mely

leggyakrabban  ok-okozati  viszonyon,  rész-egész  viszonyon,  hasonlóságon,  ellentétességen,

időbeli  vagy  térbeli  közelségen  alapul. http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Atipikusfejlődés – az atipikus fejlődés az érzékszervi, mozgásos, megismerő (kognitív) és

társas-érzelmi  (szocio-emocionális)  képességeknek  olyan,  az  életkori  átlagtól  pozitív  vagy

negatív  irányban  jelentősen  eltérő  fejlődését  jelenti,  amelynek  hátterében  számos  biológiai,

pszichés és környezeti tényező, s ezeknek egymásra gyakorolt hatása, interakciója áll. Szűkebb

értelemben az atipikus fejlődés az átlagtól való összetett eltérés megnevezésére szolgál, így a

fejlődési zavarokat, azonosítható eltéréseket és a fejlődési késés eltérő formáit egyaránt magában

foglalja. Az atipikus fejlődés megjelenhet a halmozott hátrányokból következő átmeneti vagy

tartós  fejlődési  eltérésként.  Tágabb  értelemben  atipikusnak  tekinthető  a  képességek  életkori

átlagtól  történő felfelé eltérése,  így a tehetség is. A Nemzeti  alaptanterv (Nat) a „különleges

bánásmódot  igénylő tanulók” kategóriájába sorolja  mind a kiemelt  tehetségű,  mind a sajátos

nevelési igényű gyermekeket, tanulókat. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Átmenet vagy átvezetés – Az átmenet vagy átvezetés az egymást követő köznevelési (óvoda–

iskola), valamint iskolai nevelési-oktatási szakaszok (alapfokú képzés első és második szakasza), továbbá

képzési szintek (alap- és középfokú képzés, közép- és felsőfokú képzés),  valamint a köznevelés és a

munka világa,  illetve a  felsőoktatás  és  a munka világa közötti  szakaszátlépés  megjelölésére  szolgáló

fogalom.  Bár  a  tanulók  többfajta  átmenettel  szembesülnek  iskolai  pályafutásuk  során,  a  köznevelési

rendszerben  elsősorban  az  iskolakezdésre  és  az  egyes  nevelési-oktatási  szakaszok  közötti  átmenetre,

valamint ezeknek a tanítást érintő aspektusaira szükséges külön figyelmet fordítani. A szakaszváltások,

illetve a formális átlépések a tanulók számára jelentős tanulmányi, társas, érzelmi, testi vagy fejlődési

változásokkal  is  járnak,  amelyek  halmozódása,  illetve  figyelmen  kívül  hagyása  hátrányosan

befolyásolhatja  teljesítményüket.  Ennek  kiküszöbölése  érdekében  az  átmenetek  ún.  átvezetéssel,

átvezetési programokkal támogathatók
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Átnevelés –  "az  ember  tudat-  és  érzelemvilágát,  érték  és  normarendszerét  átfordító

tevékenység.  A  fogalom  általában  a  diktatórikus  politikai  rendszerek  tevékenységeihez

kapcsolódik. A nevelés folyamat részelemeként az átnevelésnek, mint az értékrend váltásának

lehet  pozitív  hozadéka  is  (káros  életvitel,  rossz  szokások,  szenvedélyek  megváltoztatása)."

(Kormos, 2012).  http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Attitűd  –  az  attitűd,  mint  fogalom  legfontosabb  összetevője  az  érzelmi  viszonyulás  egy

személyhez  vagy  személyekhez,  csoporthoz,  csoportokhoz,  tárgyakhoz,  ismerettartalmakhoz  (például:

Szeretem ezt az iskolát. Nem szeretem ezt a tantárgyat.). Az attitűd befolyásolja a tanulási motivációt,

elősegíti  vagy  hátráltatja  a  tanulási  eredmények  elérését  és  a  különféle  kompetenciák  elsajátítását,

valamint  lényeges  a  motivált  viselkedés  szempontjából.  A  pedagógiában  alkalmazott

attitűdvizsgálatokban a legfontosabb területek az attitűd szempontjából a tantárgyak, az iskolai tanulás, a

pedagógus és az iskola, mint intézmény. Az ezekhez való viszonyulás mindegyikét attitűdskálával lehet

mérni. Az attitűdök kognitív, affektív és viselkedéses összetevőket tartalmaznak. A kognitív összetevő az

egyénnek az attitűd tárgyával kapcsolatos ismereteire vonatkozik. Az affektív vagy érzelmi komponens a

személynek az  attitűd  tárgyára  irányuló  kedvező (kedvelem)  vagy elutasító  (nem kedvelem)  érzéseit

foglalja  magában,  míg  a  viselkedéses  összetevő  arra  utal,  hogy  a  személy  az  attitűd  tárgyának

jelenlétében milyen viselkedést tanúsít – közelítő vagy inkább távolító jellegűt.

Autentikus  vagy  hiteles  tanulás –  az  iskolai  tanulás  területén  az  autentikus  tanulás

kifejezés  olyan  oktatási  eljárások  széles  skálájára  utal,  amelyek  arra  irányulnak,  hogy

összekapcsolják  a  tanulók  iskolai  tanulását  a  valóságos  életproblémákkal.  A gyakorlati  és  a

mindennapi  életben  használható  tudás  alapkövetelménye  a  tudásalkalmazás,  amelyhez  az

autentikus (hiteles) tanulás jelentősen hozzájárul. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Autonómia  –  önállóság,  függetlenség.  A  pedagógiában  kulcsfogalom,  mivel  a

pedagógusmunka csak autonóm módon végezve lehet eredményes, és ugyanez lehet a célja az

eredményes nevelésnek is. http ://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Autonóm személyiség –  önálló, érett személyiség, aki önmagát, saját viselkedését saját

értékrendje alapján szabályozza – önmaga ítéli meg cselekedeteit (belső kontrollos), tudatosítja a

saját  szükségleteit,  a belső és a külső konfliktusokat,  felismeri  az emberek közötti  kölcsönös

függőséget, elismeri mások autonómia iránti szükségletét, olyannak fogadja el önmagát, amilyen

valójában, és nem olyannak, ahogyan mások értékelik. http : //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml
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Azonosulás (identifikáció) –  mintakövetés  útján (öntudatlanul)  a mintaadó személyhez

hasonlóan  igyekszünk  viselkedni,  amely  révén  jellegzetes  viselkedésmódjait,  véleményét,

attitűdjeit,  értékeit  magunkévá  tesszük.  Az  értékek  kialakulásának,  a  társas  viselkedés

tanulásának, illetve a szociális befolyásolásnak ez a második lépcsőfoka. (Az első a behódolás

külső  kényszerre,  a  harmadik  az  interiorizáció  –  az  értékek  ekkor  válnak  véglegesen  a

személyiség  sajátjává  és  az  önmagáról  alkotott  képének  –  énképének  –  a  részévé.)  Az

identifikáció során az egyén (gyermek) a számára jelentős (a szeretett,  elfogadott vagy éppen

ellenkezőleg, a félt) személyt tekinti azonosulási mintának. Viselkedését önkéntelenül (érzelmi

okokból)  utánozva,  másolva  veszi  át  az értékeket,  illetve  éli  át  az ezt  kísérő érzelmeket,  jut

tapasztalatokhoz,  ismeretekhez.  Ha  a  gyermek  szereti,  tiszteli  a  pedagógust,  a  pedagógus

viselkedését elfogadja, akkor is az ő elvárásai alapján reagál, annak megfelelően viselkedik, ha a

pedagógus nem felügyeli közvetlenül. Félelemből táplálkozik az agresszorral való azonosulás,

amely  nemcsak  a  kisgyerekkori  durva  (pl.  iszákos  apai)  bánásmód  hatására,  de  a  későbbi

kortárscsoportokban is érvényesülhet. Ha a modell (később a referencia-személy) befolyása nem

tartós (pl. gyermekotthonban túl gyakran cserélődnek a gondozók, kisiskolás korban a tanítók),

az identifikáció révén szerezhető tapasztalatok hiányoznak,  ezáltal  az interiorizáció foka sem

következik  be.  Ha az  érzelmi  hatás  gyenge,  és  hirtelen  sokkal  vonzóbb  referencia-személy  

(-csoport)  adódik,  akkor  következik  be  az  átpártolás. http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Azonosulási minta – az a személy, illetve viselkedés, akit, illetve amit az egyén (tudatosan

vagy nem tudatosan) követni próbál. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Befogadó  iskola –  "értéktételezésében  és  működésében  is  elkötelezett  aziránt,  hogy

megerősítse  szervezetét  a  társadalmi  kohéziót  erősítő  szerepvállalásban,  hogy az  egyének és

csoportok  sokféleségét  elfogadva  az  integráció  és  reintegráció  kulcsintézményévé  váljon.

Felkészül  minden iskolakötelezett/tovább tanulni  szándékozó fogadására és benntartására.  Az

ilyen  iskola  pedagógusközössége  és  felnőtt  segítői  köre  intenzív  szakmai  kommunikációval,

kooperációval alapozza meg és mozgósítja speciális  szakmai kompetenciáit  annak érdekében,

hogy minden egyes tanulója - az ép és a fogyatékos, a tehetséges és a kevésbé az, a speciális

szükségletű  (a  szociokulturálisan  hátrányos,  a  viselkedési,  beilleszkedési  problémákkal

küszködő,  a  részképességzavarral  küzdő,  a  nyelvi  hátrányt  mutató  stb.)  -  életesélyeit

növelhesse."

"Az ilyen iskola támogatja diákjait... abban, hogy:
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• találkozzanak "valódi önmagukkal", felismerjék saját értékeiket, képességeiket, s aktívan

vegyenek részt azok továbbfejlesztésében;

• megismerjék, megtapasztalják az őket körülvevő és tágabb világot, kitáguljon életterük,

sokféle élet- és feladathelyzetben tanulják meg a "világban létezés emberi módját";

• egymást (a másik világát és kultúráját) megismerve és elfogadva tudjanak együtt élni és

együttműködni;

•  döntésre,  tervezésre,  megvalósításra  és  értékelésre,  önálló  tevékenységre  és

együttműködésre készek és képesek legyenek;

•  indíttatást  és  esélyt  kapjanak  különböző  bizonyítványok  megszerzéséhez,  további

tanulmányokhoz, adekvát munkakörök betöltéséhez;

 • saját magukra jellemző módon (a számukra szükséges idő felhasználásával, a szükséges

egyéni szakszerű fejlesztésekhez való hozzáférés lehetőségével) valósíthassák meg önmagukat,

találhassák meg saját útjukat." "A társadalom, az oktatáspolitika s nem utolsósorban a szakma

döntése,  hogy befogadó vagy kirekesztő iskolát  deklarál,  értéktételez,  támogat-e." (Bárdossy,

2006) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Befolyásolási  fogások  –  a  kódolás  kommunikációs  készségei,  amikor  a  mentor

gondolatait,  érzéseit,  információit  mondja  el.  Az önkifejezés  készségeire  akkor  van szükség,

amikor  a  mentor  az  adó  szerepében  közölni  szeretne  valamit  mentoráltjával,  mégpedig

változtatási igénnyel, de egyúttal rá is visszahathatnak a mélyebb érzelmi bevonódás miatt. http: //

polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Beilleszkedési,  tanulási, magatartási nehézség  (= BTM) – "az életkorhoz viszonyított

jelentős  alulteljesítés,  társas  kapcsolati  problémák,  tanulási,  magatartásszabályozási

hiányosságok, a közösségbe való beilleszkedés és a személyiségfejlődés nehezített vagy sajátos

tendenciája,  de  még  nem  sajátos  nevelési  igény."  (2011.  évi  CXC.  törvény  a  nemzeti

köznevelésről) "A "nehézség" a kulcskifejezés. Arra utal, hogy van probléma, mely fennáll, de

nem olyan súlyos, hogy sajátos nevelési  igény legyen, vagyis az ilyen súlyosságú problémák

nem tartoznak a zavarok, fogyatékosság körébe. A fogyatékosságok, zavarok körére jellemző,

hogy  tartósan  fennállnak,  és  az  életvezetésben  is  akadályt  jelentenek,  a  későbbi  társadalmi

szerepvállalást, részvételt is korlátozhatják, gátolhatják. A "nehézség" viszont arra utal, hogy a

probléma átmeneti,  nem áll  fenn tartósan."  (ovonok.hu,  2018)  A beilleszkedési  nehézségek:

"jellemzően  egy  új  közösséggel  (adott  esetben  osztállyal,  baráti  kapcsolatokkal)  történő

kapcsolatfelvétel  illetve  kapcsolatfenntartás  során  jelentkező  nehézségeket  magába  foglaló

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
https://ovonok.hu/2018/02/24128
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=a1100190.tv
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-befogado-iskola-es-kornyezete
https://folyoiratok.oh.gov.hu/uj-pedagogiai-szemle/a-befogado-iskola-es-kornyezete
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml


gyűjtőfogalom. E jelenség kialakulásának hátterében számos tényező állhat: - a szülőtől vagy a

család  más  kitüntetett  szereplőitől  való  leválási  nehézségek,  és  az  ezeket  kísérő  szeparációs

érzések; - a gyerek bizonytalan abban, hogy ténylegesen elfogadják-e a társai, bizonytalansággal

tölti el az a kérdés, hogy ténylegesen közéjük tartozhat-e; - táplálkozhat azokból a félelmekből,

amelyek az ismeretlen helyzet, és/vagy a sok ismeretlen kortárs és felnőtt idéz elő; - a tanuló

nem  rendelkezik  megfelelő  tapasztalatokkal,  éretlen  a  szabálykövető  magatartás  és  a

közösségben való beilleszkedés terén; - azok az élmények és feszültségek, melyek hatására, a

tanuló  érzi,  a  csoport  peremére  szorult."  A  viselkedési  nehézségek:  "bizonyos  helyzetekhez

kötődő,  alkalmi  jellegű  viselkedésváltozások.  Jellegzetes  körülmények,  állapotok,  személyek

jelenlététől  függő helyzeti  reakció  (pl.  csak  bizonyos  tanárok  óráin  jelentkező  nem figyelés,

rendbontás)." A magatartási nehézségekkel "küzdő tanuló számára az önkontroll alacsony szintje

mentén tartósan nehézséget jelent az életkorához és élethelyzetéhez kötődő szabályok betartása

(pl.  rendszeres  késés,  lógás,  csúfolódás,  verekedés)."  (Bárányné-Horváth-Ráczné,  2013)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Belátásos  tanulás –  "a  kognitív  tanulás  egyik  formája,  aminek  során  a  probléma

megoldására  az  alany  hirtelen,  a  percepciói  átszervezésével  jön  rá."  (Zimbardo,  2012)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas 

Belső motiváció (= intrinzik motiváció) – "egy tevékenység elvégzésére irányuló olyan

vágy, amit elsősorban a tevékenységért magáért végzünk, nem pedig valamilyen kívülről jövő

következmény  érdekében,  például  jutalom  miatt."  (Zimbardo,  2012)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Bemenetszabályozás  –  a  tanítás-tanulás  tantervi  cél-  és  követelményrendszerének

bemenetre  orientált  (input)  rendszerű  szabályozása,  ahol  a  tanterv  a  feldolgozandó  oktatási

tartalomra koncentrál.  Az input tantervek fontos feladatnak tekintik  a tanári  munka részletes

szabályozását, pontosan meghatározzák a tananyagot és gyakran a feldolgozásra szánt időt is.

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Bemutatás (szemléltetés) – az óvodás korú gyermek ismert életkorisajátosságainál fogva

az oktatás egyik leggyakrabban alkalmazott módszere. A bemutatás, a spontán szemlélődés nem

elég a megértéshez. Csak tudatos és tervszerű irányító munkával érhető el az érzékelés, észlelés,

megfigyelőképesség  fejlődése.  A  lényeges  és  lényegtelen  különválasztása,  azalapvető

gondolkodási műveletek (analízis,  szintézis)  megindítása – kezdetben – a gyermekeknél  még

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
http://www.jgypk.hu/mentorhalo/tananyag/Tanulk_s_tanulcsoportok_megismerse_-_kiemelt_figyelmet_ignyl_tanulk/index.html
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml


nehézséggel  jár.  A tagolatlan  egészet  nem képesek felbontani,  összefüggő rendben látni.  Az

egész  elmoshatja  a  részleteket,  vagy  egy-egy  részlet  fölébe  kerekedhet  az  egésznek

(pointillizmus),  s az egésznek egy részlet önkéntes összekapcsolásával új jelentés keletkezhet

(szinkretizmus).  A  gyermeki  észlelés  fenti  sajátosságait  ismerve,  az  óvónő  feladata,  hogy

irányító  kérdéseivel,  magyarázatával  rendszert  vigyen  a  bemutatott  tárgy,  jelenség

tanulmányozásába (Stark Gabriella: Óvodapedagógia és játékmódszertan – I. rész)

Beszélgetés –  alkalmazott  módszer,  mely  kikérdezés  keretében  zajlik,  szorosan

kapcsolódva  a  megfigyeléshez.  E  módszer  segítségével  nyert  adatok  lehetővé  teszik  mind a

személyiség fejlődésének tanulmányozását, mind pedig meglévő tulajdonságainak a jellemzését.

Általa  gazdagíthatjuk  a  gyermek megismerésével  kapcsolatos  anyagokat,  gazdag tényanyagot

gyűjthetünk  a  gyermek  viselkedési  motívumairól,  véleményéről,  érdeklődési  köréről,

meggyőződésr ől stb. Megállapíthatjuk a gyermek szókincsének gazdagságát, kifejezőkészségét,

beszédkészségének  fejlettségét. https://www.academia.edu/7766566/Stark_Gabriella_%C3%93vodapedag%C3%B3gia_

%C3% A9sj%C3%A1t%C3%A9km%C3%B3dszertan_I_r%C3%A9sz_5_TARTALOM  

A beszélgetés kiváló értelemaktivizáló módszer, mivel segíti megtalálni a lényegeset és azt

elkülöníteni a lényegtelentől.  Fejleszti  a koncentrált  és megosztott  figyelmet,  igénybe veszi a

meglévő ismeretek felelevenítésével az emlékezetet.  A gyermekek aktív szereplőként vesznek

részt  ebben,  miközben értelmi  képességeik,  gondolkodásuk,  kifejezőkészségük  is  fejlődik.  A

beszélgetés  során  váratlan  problémák  is  felbukkanhatnak,  gyakran  éppen  egy-egy  gyermek

válasza,  kérdése ad lehetőséget a téma érdekességének kibontakoztatásához.  (Stark Gabriella:

Óvodapedagógia és játékmódszertan – I. rész )

Beszoktatás-befogadás  –  a  gyermek  beilleszkedésének  menete  szülői  segítséggel.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Biztonságos háttér – Bowlby kifejezése azon személyek által nyújtott biztonság forrására,

akikhez a gyerek kötődik. A biztonságos háttér  annak szabályozásában játszik szerepet, hogy

miképpen  derítheti  fel  egy  gyerek  a  világot  ezektől  a  személyektől  kiindulva.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Blended learing –többkomponensű, kevert vagy vegyes tanulás – a „blended learning”

fogalmának nincs széleskörűen elfogadott  magyar elnevezése.  A blended learning egy kevert

módszer,  amely  a  digitális  módszerekkel  támogatott  (pl.  szimulációk,  gemifikált,  azaz

játékosított  tanuló-  és  értékelő  programok)  tanulást  kombinálja  a  hagyományos,  személyes

https://www.academia.edu/7766566/Stark_Gabriella_%C3%93vodapedag%C3%B3gia_%C3%25%20A9sj%C3%A1t%C3%A9km%C3%B3dszertan_I_r%C3%A9sz_5_TARTALOM
https://www.academia.edu/7766566/Stark_Gabriella_%C3%93vodapedag%C3%B3gia_%C3%25%20A9sj%C3%A1t%C3%A9km%C3%B3dszertan_I_r%C3%A9sz_5_TARTALOM
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml


ismeretközvetítésre  (előadás,  szemléltetés,  gyakorlat,  stb.)  épülő  oktatási  formával.  Kevert

módszert alkalmaz az úgynevezett hibrid oktatás is, lényege viszont az, hogy a tanuló részt vesz

a  hagyományos  iskolai  tanítási  órán,  ám  feladatainak  egy  részét  online  vagy  e-learning

keretrendszerben  végzi  el.  Ha  az  online  vagy  e-learning  tevékenység  a  tanítási  órán  kívül

történik, akkor a személyes megjelenést igénylő óraszám csökkenthető, miközben a képzés teljes

óraszáma nem változik. A „blended learning” esetén nem szűnik meg a személyes kontaktus a

tanulóval,  a  módszer  keretében az online  és személyes  részvétellel  történő tanulás  kiegészíti

egymást. Alkalmazása során ugyanazok a fogalmak, témák vannak jelen, mint a hagyományos

tanítási órán. A „blended learning” szervezési módja rendkívül széles skálán mozoghat. Lehet

egy iskolában uralkodó/általánosan elterjedt tanulási forma, azonban úgy is működhet, hogy csak

néhány tanár alkalmazza; kötődhet csupán egy-egy tantárgyhoz, témához vagy projekthez, illetve

lehet  online  változat  időszakos  személyes  tanári  konzultációval  egybekötve.  A  „blended

learning” módszer az első nevelési-oktatási szakaszban csak korlátozott mértékben használható.

pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Büntetés  –  valamely  cselekvésünkkel  kapcsolatos  megtorlás,  válasz,  mely  negatív

élményt,  tapasztalatot  jelent.  Elszenvedése  következtében  a  személy  elkerülni  igyekszik  a

büntetéssel járó helyzeteket. A jutalmazás és a büntetés a magatartás befolyásolásának ősidők óta

alkalmazott  módszerei.  A büntetés  alkalmazásának  hatékonyságát  –  az  énkép  alakulására,  a

személyiségfejlődésre gyakorolt számos negatív hatása miatt – a modern pedagógia egyre inkább

megkérdőjelezi. http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Curriculum (= kurrikulum) – CÉL + TARTALOM + MÓDSZER + ESZKÖZ (Hajnal

Anna).  "az  a  tentervtípus,  amely  a  tanítás  és  tanulás  tartalmain  kívül  tartalmazza  a  tanulási

célokat, a módszereket és a megvalósítás eszközeit is. A kurrikulum alapvető jellemzője, hogy

képes  a  tudományok  fejlődésének  megfelelő  folyamatos  megújulásra  is.  Az  angolszász

pedagógiában a kurrikulum értelmezése rendkívül tág; kurrikulumnak tekintenek minden olyan

anyagot és eszközt, amelynek az oktatás szempontjából jelentősége van. Elsősorban az alábbi

négy  tényezőre  orientálódik:  1.  a  tantárgy,  valamint  a  tudományág  fejlődése,  2.  a  tanár

kompetenciái és érdeklődési területei, 3. a tanulók szükségletei és érdeklődési területei, valamint

4.  a  társadalmi  és  szociokulturális  adottságok."  (Kron,  1997)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Családi  életre  nevelés  –  nevelés  által  történő felkészítés  a  családi  szerepek,  funkciók

majdani  betöltésére.  Mivel  a  modernizációval  a  család  szocializációs szerepe csökken (ma a

../../../../C:%5CUsers%5CJ%5CDesktop%5Cmetodicska%5C%C3%B3vodapedag%C3%B3giai%20alapfogalmak%5Cpedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml


tipikus  család  egygenerációs,  gyakran  egyszülős,  ahol  a  szülők  pénzkereső  tevékenysége  és

rohanó, illetve fogyasztói életmódja miatt a gyermeknevelés és háztartásvezetés háttérbe szorul),

a  családi  szocializáció  általában hiányzó alábbi  funkcióit  világszerte  egyre inkább az iskolai

nevelés  veszi  át.  Főbb területei  – pszichoszexuális  fejlesztés  (pl.  nemi  identitás,  szerelem és

szexualitás), párválasztás, felelősségteljes együttélés, családtervezés, a szülői (pl. gyereknevelési

és gondozási, ápolási) és a felnőttek család-összetartói szerepei (pl. háztartásvezetés, életmód,

ünnepek, szokások, gazdálkodás). http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Casa dei bambini (Gyermekház) –  1907-ben jött létre, mely új széleskörű újításoknak

nyitott utat az óvodainevelés terén. Nevelési koncepciójának tartópillérei:- a gyermek fejlődési

törvényszerűségeinek  ismerete  a  pedagógus  részéről,-  az  érzékek  nevelése.
https://www.academia.edu/7766566/Stark_Gabriella_%C3%93vodapedag%C3%B3gia_%C3%A9s_j%C3%A1t%C3%A9km

%C3%B3dszertan_I_r%C3%A9sz_5_TARTALOM

Csoportmunka –  a  tanulásnak  és  a  tanításnak  az  a  szervezési  módja,  munkaformája,

amikor  a  tanulók  csoportban  oldanak  meg  egy  feladatot.  A  csoportmunka  hagyományos

típusában  a  csoport  tagjai  azonos  feladatot  kapnak.  A  kooperatív  tanulásra  épülő

csoportmunkában  a  tanulók  különböző  feladatot  oldanak  meg  a  csoporton  belül,  de

együttműködve egymással.  A csoportmunkát  csoportvezetők segíthetik.  Fontos,  hogy világos

legyen a csoportmunka időkerete. A pedagógus partneri,  támogatói szerepben figyeli,  segíti a

csoportok munkáját. A csoportbeszámolókat és a munka értékelését célszerű úgy megszervezni,

hogy  minden  csoport  aktívan  vegyen  részt  benne. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Csoportos mentorálás –  a mentorálás csoportos formája, általában azonos korcsoportú,

legtöbbször közös tematikájú,  vagy közös problémafókuszú  orientációval.  A  csoportvezető

általában  idősebb a  csoporttagoktól,  minimum 1–2 évvel. http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-

2013-0014/97/fogalotr.hml

Csoportösszetétel  –  a  csoport  tagjainak  fő  jellemzői  szerint  homogén  vagy  heterogén

lehet, amely a pedagógiában fontos mérlegelési szempont. Az iskolai oktatás-nevelés formális

osztálykeretekben  zajlik,  amelyet  általában  (egyes  alternatív  iskolák  kivételével)  az  életkor

szerinti homogenitás jellemez. Párhuzamos osztályok szervezésekor gyakori szempont a tanulási

képességek  alapján  történő  homogenizálás  (amely  a  jó  tanulóknak  ugyan  –  látszólag  –

kedvezőbb, de nevelési szempontból mindenkinek veszteség).  Ugyanez a hátránya a speciális

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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nevelési  szükségletű  csoportok  elkülönítésének  is  (lásd  még  –  szegregáció).  A  heterogén

összetételű  csoportokban az  egyéni  képességek szerinti  fejlesztés  differenciáló  módszerekkel

érhető  el.  A tehetség,  felzárkóztatás,  érdeklődés  stb.  szerinti  csoportalkotás  hatékony iskolai

formái  a  szakkörök,  az  osztályon  belüli  csoportbontás  vagy  a  csoportmunka  szervezése.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

„dame  school”  –  angliában  kialakult  intézménytípus,  amelyeben  egy  idősebb  nő  –

általában saját lakásában – tíz, húsz, esetleg harminc gyermeknek kezdte el az alapkészségek: az

olvasás, írás és számolás tanítását. https://www.academia.edu/7766566/Stark_Gabriella_ %C3%93vodapedag

%C3%B3gia_%C3%A9s_j%C3%A1t%C3%A9km%C3%B3dszertan_I_r%C3%A9sz_5_TARTALOM

Deduktív (latin – levezető) – annak a gondolkodásnak a jelzője, amely az általánosból, az

elvontból, ismert fogalmakból kiindulva az egyes dolgokra, konkrét objektumokra és esetekre,

azok kisebb csoportjaira  vonatkozó tudást  hoz létre. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Diagnosztikus mérés – egy tanítási óra, tanulási egység, téma vagy program megkezdése

előtt  végzett  adatgyűjtés  a  kezdeti  állapot  felmérésére.  Az  adatgyűjtés  célja,  hogy  a)  olyan

alapszintet  mérjen,  amellyel  összehasonlítható  lesz  a  tanítási  egység  után  végzett  összegző

felmérés eredménye, és megállapítható a tanulási szakaszban megvalósult haladás; b) lehetővé

tegye, hogy a pedagógus általános képet kapjon arról, milyen felkészültséggel rendelkeznek a

programba  belépő  vagy  az  adott  tanulási  egység  elsajátítását  megkezdő  tanulók,  s  ennek

ismeretében tervezhesse a tanítási tevékenységét. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Didaktika (=  oktatáselmélet)  –  "a  pedagógia  oktatási  kérdésekkel  foglalkozó

résztudománya, amely kiemelt figyelmet fordít az oktatási célokra és tartalmakra, módszerekre

és eszközökre, továbbá az ezekkel összefüggésben álló jelenségekre" (Kron, 1997). 

"A  didaktika  az  oktatás,  más  szóhasználatban  a  tanítás  és  a  tanulás  tudománya.  Két

alapvető kérdésre keresi a feleletet: "Mit tanítsunk? és "Hogyan tanítsunk?" (Falus, 2003) 

"...olyan  multidiszciplináris  tudományág,  melynek  fejlődését,  változását  a  gyermekre

vonatkozó tudományos nézetek  alakulása,  a társadalmi  igények,  elvárások változása,  továbbá

magának  a  pedagógia  tudományának  önfejlődése  egyaránt  befolyásolja.  Az  oktatáselmélet

átfogja  mind  a  tanítás,  mind  a  tanítás  által  irányított  tanulás  minden  elméleti  és  gyakorlati

problematikáját...,  magában  foglalja  az  oktatás  céljának,  tartalmának,  folyamatának,
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stratégiáinak,  módszereinek,  szervezeti  formáinak,  kereteinek,  eszközeinek  tudományos

kifejtését.  Az  oktatáselmélet  a  gyakorlat  számára  kritériumokat  állít,  és  meghatározza  e

kritériumok  elérésének  elégséges  feltételét,  azaz  az  ismeretek,  jártasságok,  készségek,

képességek, viselkedésformák, attitűdök megszerzésének legcélravezetőbb módjaira vonatkozó

szabályokat  fogalmaz  meg,  s  mércét  állít,  útmutatást  nyújt  a  tanítás  vagy tanulás  bármilyen

speciális módjának elbírálásához, értékeléséhez." (Réthy, 2003 ebben: Falus, 2003) 

"A  pedagógia,  így  az  oktatáselmélet  sem  önmagába  zárkózó  tudomány,  ma  már  az

"embertudományok"  eredményeinek  felhasználása  nélkül  nem  képes  a  femerülő  elméleti  és

gyakorlati  problémák  megválaszolására.  Az  új,  gyorsan  fejlődő  társtudományokat,

interdiszciplináris tudományágakat segédtudományként használja fel (szociológia, a pszichológia

különböző  ágai,  informatika,  kibernetika  stb.),  jóllehet  ezen  tudományágak  maguk  is

foglalkoznak  pedagógiai  kérdésekkel  (pedagógiai  pszichológia,  pedagógiai  szociológia,

pedagógiai  kibernetika  stb.)"  (Nagy,  2000  idézi  Réthy,  2003  ebben:  Falus,  2003)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Didaktika  –  információelméleti  didaktika –  "az  az  irányzat,  amely  didaktikailag

irányítandó  folyamatokat  az  információáramlás  folyamataként  értelmezi,  lehetségesnek  és

célszerűnek  tartja  az  információelméleti  megállapítások  és  elképzelések  átvitelét  a  tanítás  és

tanulás  folyamatára.  a  didaktikai  kérdésfeltevést  leszűkíti  az  optimális  stratégia  és  irányítás

problémájára." (Kron, 1997) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Didaktikai  feladatok  –  a  didaktikai  feladatok  a  nevelési-oktatási  stratégia  részei,  a

tanulási-tanítási folyamat szakaszait és szervezését határozzák meg. A tanítás-tanulás összefüggő

folyamatának  egységes  lépései,  amelyek  hol  önállóan,  hol  komplex  módon  jelentkeznek.

Didaktikai feladatok lehetnek például – a témakör bevezetése, az ismeretbővítés, a gyakorlás, az

ismétlés,  az  összefoglalás,  az  ellenőrzés,  az  értékelés  stb.  Bármelyik  didaktikai  feladat

elhanyagolása a tanulás eredményességét veszélyezteti. 

Didaktikai feladatok az oktatás folyamatában:

– a figyelem felkeltése, 

– a tanuló informálása a célról, 

– előismeretek felidézése, 

– az új ismeretek nyújtása, 

– a tények, jelenségek sokoldalú elemzése, 

– fogalomalkotás, következtetés, absztrakciók, 
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– rendszerezés és rögzítés, 

– alkalmazás, 

– ellenőrzés és értékelés. 

A didaktikai  feladatok hozzárendelhetők a tanév, egy-egy témakör vagy a tanóra egyes

szakaszaihoz.  Különféle  módszerekkel,  munkaformákkal,  gyakorlattípusokkal  és  eszközökkel

valósíthatók meg. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Didaktikai  játék  –  nevelési-oktatási  módszer,  amely  a  gyermekek  egyéni,  páros  vagy

csoportos játéktevékenységére épül. Célja a játék által a nevelési-didaktikai célok és feladatok

megvalósítása,  a  gyermekek motiválása  a  fejlesztési  folyamatban.  A játék  speciális  fajtája  a

kommunikációs  nevelést  szolgáló  szerepjáték. http:

//polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Didaktika-nyílt didaktikák – "azok a didaktikai törekvések, amelyekben a tanuló és a

tanár nagyobb cselekvési szabadsággal rendelkeznek, és amelyek számolnak például az oktatás

és nevelés nem állandó formáival is. Az olyan keretek megteremtésére irányítják a figyelmet,

amelyekben  lehetőség  nyílik  a  tanulói  kezdeményezések  figyelembevételére  is,  amihez  az

oktatás,  az iskolai  légkör és az iskolaépület  más formáinak kialakítása  szükséges.  Tudatosan

kapcsolódnak  a  fenomenológiai-antropológiai  és  holisztikus  hagyományokhoz,  nyitottak  a

gyakorlat  nem  állandó  formáival,  valamint  a  spontán  ötletekkel  és  véletlenekkel  szemben."

(Kron, 1997) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Didaktika-tanuláselméleti  didaktika  –  "az  elméleti  irányzat  annak  az  empirikus-

analitikus  tudományfelfogásnak  a  terméke,  amely  az  ötvenes  évekbenfokozott  mértékben

behatolt a társadalomtudomány és a neveléstudomány területére.  Az az elmélet a tanítás és a

tanulás elméletét tekinti önmaga tárgyának, elsősorban persze az iskola vonatkozásában, tehát

"tágabb  értelemben  vett"  didaktikának  tekinthető."  (Kron,  1997)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Didaktika-tanulóközpontú  didaktika  –  "az  érintetteket  is  be  kívánja  vonni  az

intézményesített oktatási folyamatok tervezésébe és kialakításába, és lehetővé kívánja tenni az

önrendelkezési és beleszólási  jog gyakorlását, az ember önmagának és embertársainak felelős

cselekvését, mivel felfogása szerint az iskolának és az oktatásnak inkább a tanuló perszonalitását

kellene figyelembe vennie, és az önrendelkezés, a beleszólási jog megvalósításával már az iskola
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intézményében - mint a társadalom egyik alrendszerében - valóra kellene váltani a társadalom

deklarált  demokratizmusát."  (Kron,  1997) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#

Kritikus_gondolkodas

Didaktika - zárt didaktikák –  "általában analitikus-empirikus alapokon nyugszanak, és

ennek megfelelően keresik a tervezés és értékelés eszközeit. Struktúrájukat "elemekre bontónak"

nevezhetnénk.  Ezzel  a  típussal  a  nyílt  didaktikákat  lehet  szembehelyezni,  amelyek  nagyobb

szabadságot  és  átfogóbb  kompetenciát  biztosítanak  a  tanárnak,  továbbá  e  didaktikák

foglalkoznak a tanuló egyéni és társadalmi cselekvőképességével és értelmező tevékenységével,

valamint  feltételezik  a  fiatalokról,  hogy  rendelkeznek  ezen  képességekkel."  (Kron,  1997)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Differenciálás – "A differenciálás fogalma arra utal, hogy nem feltétlenül ugyanazt és nem

feltétlenül  ugyanúgy  tanítjuk  minden  tanulónak.  Ezt  az  indokolja,  hogy  a  tanulók  nem

egyformák sem pszichológiai értelemben, sem a megelőző tudás vonatkozásában. Ugyanazok a

tartalmak és eljárások különböző mértékben fejlesztőek a különböző tanulók számára, sőt lehet,

hogy az,  ami  egyikük számára  fejlesztő,  az  a  másikuk számára  egyenesen kontraproduktív."

Érdeklődés szerinti (tartalmi) differenciálás: "Az információs forradalom korában az egységes

alapműveltség  fontossága  relativizálódik,  viszont  az  érdeklődés  olyan  hajtóerő,  amely

nagyságrendekkel hatékonyabbá tudja tenni az oktatást.  Arról van tehát szó, hogy - bizonyos

határok  között  -  a  tanulók  érdeklődése  szerepet  játszhasson  a  tananyag  megválasztásában.

Eszerint fontosabb cél, hogy a tanulók valamit pontosan és mélyen ismerjenek, mint hogy egy

pontosan meghatározott ismeretanyagot valamilyen szinten elsajátítsanak. Az érdeklődés szerinti

differenciálás megvalósulhat pl. a projektmunka során, amikor a közös feladatból mindenki azt a

részfeladatot választja, ami őt érdekli, vagy a csoportmunka alkalmazásakor, amikor a különböző

csoportok különböző témákat dolgoznak fel.  Elképzelhető a közös és a differenciált  tananyag

pontos  különválasztása  is.  Ebben a rendszerben a  tanulás  egyik  fázisában mindenki  a  közös

alapokat tanulja, és ezt követi - vagy éppen megelőzi - a differenciáló fázis, amelyben az egyéni

vagy csoportérdeklődés határozza meg a tananyagot.  Mindezeken túl a tartalmi differenciálás

legjellegzetesebb módja a házi dolgozat vagy tanulói kiselőadás, amelynek elkészítése során a

tanuló olyan tudásra tesz szert, amely különbözik a többiek tudásától, és ideális esetben a tanuló

érdeklődéséhez is kapcsolódik. http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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Differenciált fejlesztés – "Ha megfelelő diagnosztikus eljárásokkal fel tudjuk tárni, hogy

kinél  milyen  kompetenciaterületen  mutatkoznak  elsősorban  hiányosságok,  akkor

megszervezhető ezeknek a területeknek a differenciált fejlesztése. Ha tehát tudjuk, hogy például

az olvasási problémák kinél erednek a szókincs szűkösségéből, kinél az ismeretek hiányából,

kinél figyelemkoncentrációs zavarokból, kinél betűfelismerési problémákból, kinél abból, hogy a

túl  bonyolult  mondatokkal  nem  tudnak  megbirkózni  stb.,  akkor  mindenki  megkaphatja  a

kifejezetten  őt  fejlesztendő  feladatokat,  és  magától  értetődik,  hogy  nem  kell  mindenkinek

minden feladatot megoldania." http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Differenciált  foglalkozás – a tanulás szervezésének azon módja,  amely lehetővé teszi,

hogy a pedagógus a gyermekek közötti egyéni különbözőségek figyelembevételével határozza

meg a tanulás tempóját és módszereit. Akkor fejlesztő hatású, ha kizárja a gyermek/tanuló merev

csoportba sorolását. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Differenciált  követelmények –  "Ez  egyszerre  lehet  a  differenciálás  legalacsonyabb  és

legmagasabb  szintje.  Sokan  ugyanis  azt  nevezik  differenciálásnak,  hogy  az  ún.  "gyengébb"

tanulóknak  kevesebbet,  a  "jobbaknak"  többet  nyújtanak.  Ez  nem nehéz,  de  egyértelműen  a

lemaradás fokozásával jár. Más értelemben viszont nagyon is szükséges lehet a követelmények

differenciálása.  Az  egyéni  tanulási  tervek  kialakítása  azt  jelenti,  hogy  a  tanuló  magas

teljesítményt  vállal  bizonyos  tudásterületeken  (pl.  bizonyos  tantárgyakból),  és  ennek fejében

lehetősége nyílik, hogy más területeken alacsonyabb teljesítménnyel is megelégedjen." (A tanítás

mestersége) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Diferenciált  tanulásszervezés –  a  tanulási  folyamat  olyan  jellegű  szervezése,  ami

igazodik a tanuló egyéni szükségleteihez, képességeihez. Olyan eljárások, eszközök, módszerek

alkalmazása, ami lehetővé teszi a tanuló egyéni haladási ütemét (pl. rugalmas szervezeti keretek,

differenciált  rétegmunka,  egyéni  haladási  ütem,  eltérő  tananyagtartalom  stb.). pedagogiai-s-

modszertani-szakkifejezesek.pdf

Diszgráfia  – "írászavar.  Óvodás  korú  gyerekeknél,  akik  nem  tudnak  még  írni,  itt  is

legfeljebb csak veszélyeztetettségről beszélhetünk. A diszgráfia esetében sem feltétlenül jelenik

meg az összes tünet minden esetben és itt is előfordulhat, hogy mindkét fajtája egyszerre jelenik

meg  egy  gyerek  esetében.  Ilyenkor  megesik,  hogy  teljes  írásképtelenséget  okoz."  "Az  írás

rendezetlen, kusza, nem igazodik a vonalrendszerhez; a vonalvezetés hullámzó. A betűk formája
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változékony; ugyanaz a betű többféleképpen jelenhet meg, és a hasonló betűk között eltűnhet a

különbség.  A  szavak  közötti  távolság  nagy  mértékben  különböző.  A  ceruzafogás  eltér  a

szokásostól:  a diszgráfiás görcsösen fogja az írószert,  erősen rányomja a papírra,  és gyakran

felkapkodja. A hosszú-rövid hangok megkülönböztetése, és a hagyományos írásmód különösen

nehéz a számára.  Tollbamondáskor  gondolkodnia kell  a leírandó betűk alakján,  így lemarad.

Kapkodni kezd, és elhagyja a szavak és akár a mondatok végét, vagy éppen ellenkezőleg, egyes

korábban hallott  szótagokat  beszúr.  A szóközök,  a  központozás  és  a  nagybetűk elmaradnak.

Másoláskor  nem tud egyszerre  két-három betűnél  többre emlékezni,  ezért  szintén lelassul.  A

diszgráfia  azonban  nem  egyenlő  a  rendezetlen  külalakkal  és  a  rossz  helyesírással.  A

diszgráfiásnak  gondjai  vannak  a  nyelvtani  műveletekkel.  Ezek  megértése,  alkalmazása  és

megjegyzése nehéz feladat számára." "A diszgráfia okai egyaránt lehetnek az észlelés zavarai és

a mozgáskoordináció problémái is. Okozhatja a tér- és időbeli,  látás- és hallásbeli  elemző és

összetevő folyamatok fejletlensége, az íráshoz szükséges képzetek kialakulatlansága, a térbeli és

az  időbeli  tájékozódás  nehézsége,  és  az  átkódolás  problémái."  pedagogiai-s-modszertani-

szakkifejezesek.pdf

Diszkalkulia – "számolászavar. A diszkalkulia az általános intelligenciaszintet nem érintő,

a  matematikai  teljesítményben  bekövetkező  zavar,  melynek  oka  a  neurológiai  struktúrát,  ill.

funkciót  érintő  eltérés,  örökletes  és/vagy  szerzett  sérülés  eredményeként.  Nem  függ  az

intelligenciától: a különben jó képességű ember éppúgy lehet diszkalkuliás, mint bárki más. A

diszkalkulia  megjelenésének  formáját,  méretét,  kiterjedtségét  a  környezet  nagymértékben

befolyásolja, de nem képez oksági tényezőt." 

"A kezelés nélkül maradó diszkalkuliások önértékelése általában rossz, önképük negatív,

ennek  következményei  pedig  egész  életükre  kihatnak:  lemaradnak,  és  sokkal  kevesebbet

tanulnak  meg,  mint  amennyire  szakszerű  segítséggel  képesek  lennének.  Ez  a  későbbiekben

negatív  hatással  van  a  mindennapi  életükre,  akár  bevásárláskor,  akár  az  idő  leolvasásában.

Nagyon fontos, hogy a tanulási zavart időben felismerje a szülő vagy a pedagógus, és a gyermek

megfelelő kezelésben részesüljön." pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Diszkrimináció  –  igazságtalan,  hátrányos  megkülönböztetésen  alapuló  kirekesztő

magatartás.  Azokat  az  embereket,  csoportokat  ítéljük  meg  negatívan,  amelyekkel  szemben

előítéleteket táplálunk. A demokratikus társadalmak különböző antidiszkriminációs törekvései

ezt a társadalmilag kedvezőtlen tendenciát kívánják csökkenteni. Az oktatás területén elsősorban

a cigány etnikai  kisebbség hátrányos  helyzetű,  illetve  a  fogyatékos  gyermekek  csoportjaival
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szemben megnyilvánuló diszkriminációt kell számításba venni. E csoportok integrációjával (a

szeparációval  szemben),  emellett  a  sajátos  szükségleteiknek  megfelelő  támogatási  formákkal

(amit  pozitív  diszkriminációnak  is  neveznek)  lehet  csökkenteni  esélyegyenlőtlenségüket.  A

pedagógus e sajátos helyzetük okainak feltárásával, multikulturális neveléssel, a többséggel való

együttnevelésük  során  kialakuló  reális  ismeretekkel  és  együttérzéssel,  illetve  saját  előítélet-

mentes  magatartásának  példájával  oldhatja  a  cigányokkal  vagy  fogyatékosokkal  szembeni

ellenérzéseket,  s  akadályozhatja  meg  a  diszkriminációt  a  gyerekek  körében.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Diszlexia  – "a  nyelvvel,  a  beszéddel  és  az  olvasástanulással  kapcsolatos

részképességzavar. Fő tünete az olvasási képesség elmaradottsága az életkor, iskolázottság és

intelligencia  alapján  elvárható  szinttől.  Problémát  okozhat  a  betűk,  szavak  és  számok

felismerése,  leírása,  a  leírt  betűket  felcserélhetik,  vagy  ellenkező  irányban  olvashatják.  Az

olvasott  szöveget  nehezen  és  hibásan  idézik  vissza,  lényegét  nem  tudják  visszaadni."  "A

diszlexiások  a  hagyományos  tanítási  módszerekkel  nehezen,  vagy  egyáltalán  nem  tudnak

megtanulni olvasni, de alkalmas módszerekkel, pl. bizonyos esetekben színes szemüveggel ez a

nehézség kezelhető, vagy megelőzhető, de például a nyelvtanulás továbbra is nehéz marad. A

diszlexiás  egyén  súlyos  tünetekkel  küzdhet  az  egyik  nyelven,  míg  egy  más  nyelven  akár

tünetmentes is lehet. A speciális fejlesztést logopédus végzi." "A diszlexia leggyakoribb tünetei

közé tartoznak a betűtévesztések. Jellemző az olvasás lassúsága és a szövegértés problémái. A

diszlexia  jellemzően  rossz  helyesírással  jár  együtt.  Az  írás  sokszor  csúnya  vagy  akár

olvashatatlan.  A  diszlexia  további  tünetei  az  emlékezetzavar,  a  tér-iránnyal  kapcsolatos

nehézségek,  szómegtalálási  nehézség,  dátumtévesztés,  problémák  a  sorozatokkal,  a  nyelvi

megfogalmazással, és nehézségek a nyelvi feladatokban. Gyakori, hogy a tanulási zavar nem

csak az olvasás,  hanem az írás (diszgráfia)  és a számolás (diszkalkulia)  területét  is  érinti.  A

diszlexiások jellemzően nehezen tanulnak nyelvet;  egyes diszlexiásoknak ez a fő tünete.  Bár

diszlexiára  hivatkozva  a  tanuló  felmenthető  az  idegen  nyelv  értékelése  alól,  az  egyetemi

hallgatóknál felismert diszlexia esetén a nyelvvizsga alóli felmentés az adott intézmény belső

szabályzatain, illetve vonatkozó rendelkezés hiányában az illetékes személyek jóindulatán múlik.

A diszlexiás gyermeknek gyakran van az írás-olvasáson kívül is valami nyelvi problémája, de

ezek nagy része kezelhető. Ritmusérzéke, mozgáskoordinációja általában fejletlen, az irányokat

gyakran téveszti." http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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Divergens (latin – széttartó) –  a nem szokványos, az eredeti gondolkodásmódot jelöli,

illetve  az  ilyen  gondolkodás  eredményeként  megszülető  tudást.  A  divergencia  a  kreativitás

gondolkodási mechanizmusa. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Drámapedagógia  –  a  személyiség  fejlesztésének  olyan  módszere,  amelynek  során  az

egyén ismeretei,  készségei, képességei, társas kapcsolatai  a nevelő által  irányított,  csoportban

végzett  közös dramatikus  cselekvés  révén fejlődnek. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Effektív motiváció –  a tanulók ambícióinak, becsvágyának felkeltése által  a személyes

teljesítményre  irányuló  motiváció  kialakítása.  http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Egyéni  bánásmód –  az  a  nevelői  magatartás  és  gyakorlat,  amikor  a  nevelés  során  a

pedagógus  egyénileg,  tehát  minden  növendék  személyiségét  ismerve,  szükségleteihez

alkalmazkodva  tervezi  meg  a  tanuló  számára  a  leghatékonyabb  pedagógiai  eljárásokat.  Az

egyéni bánásmód gyakorlása a pedagógustól alapos pszichológiai és pedagógiai ismereteket és

differenciált tevékenységet igényel. Szükségleteiknek megfelelő egyéni bánásmódot igényelnek

pl. a sajátos nevelési igényű (SNI) gyermekek/tanulók. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Egyéni  fejlesztési  terv – az  egyéni  fejlesztési  terv  a  tanuló  képességeinek  ismeretében  és

lehetőségei alapján a tanuló minden mérhető teljesítményére,  s  egész személyiségére ható tanulási  és

tanítási folyamat tervezésének dokumentációja/dokumentuma, amely tartalmazza a tanuló egyéni tanulási

programját,  illetve  mindazokat  a  fejlesztési  igényeket,  feladatokat,  tennivalókat,  amelyek  a  tanuló

optimális fejlődéséhez szükségesek. Az egyéni fejlesztési terv a gyógypedagógus és az együttnevelésben

részt  vevő  pedagógus  vagy  pedagógusteam  által  megfogalmazott,  lehetőség  szerint  pedagógiai  és

komplex  pszichológiai  –  szükség  szerint  gyógypedagógiai  diagnosztikai  –  információkon  alapuló,

meghatározott  időre  szóló  specifikus  fejlesztési  terv,  amelynek  célja  biztosítani  a  gyermek  egész

személyiségének fejlődését  a  pedagógus  –  szükség szerint  a  gyógypedagógus,  a  szülő − és  a  lehető

legkorábbi  időszaktól  kezdve maga a  gyermek/tanuló együttműködésére  építve.  Az egyéni  fejlesztési

tervnek tartalmaznia  kell  a  fejlesztés  időtartamát,  az  egyén  erősségeinek  és  fejlesztendő  területeinek

leírását, a differenciálás lehetőségeit, az elérendő eredményeket, a fejlesztés időtartamát, a fejlesztésben

részt vevő segítő szakemberek összehangolt, előre tervezett tevékenységét, valamint a fejlesztés irányát,

lépéseit, módszereit, formáját és körülményeit. Az egyéni fejlesztési tervet meghatározott időszakonként
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felül  kell  vizsgálni,  és  a  vizsgálat  eredménye,  valamint  lehetőség  szerint  az  életkor  szerint  bővített

diagnosztikai eljárás alapján ki kell jelölni a következő időszak fejlesztési feladatait. Az egyéni fejlesztési

terv,  mint  kötelező  dokumentum a  sajátos  nevelési  igényű tanulók  iskolai  oktatásának irányelveiben

jelenik meg, a gyógypedagógusi és egyúttal a pedagógusi munka alapvető és kötelező dokumentumaként.

pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Egyenlő  esélyű  hozzáférés  elve –  a  fogyatékos  személyek  jogairól  és  esélyegyenlőségük

biztosításáról szóló 1998. évi XXVI. törvény alapján „a közszolgáltatás egyenlő eséllyel hozzáférhető

akkor, ha igénybevétele – az igénybe vevő állapotának megfelelő önállósággal – mindenki, különösen a

mozgási, látási, hallási, mentális és kommunikációs funkciókban sérült emberek számára akadálymentes,

kiszámítható, értelmezhető és érzékelhető; továbbá az az épület, amelyben a közszolgáltatást nyújtják,

mindenki számára megközelíthető, a nyilvánosság számára nyitva álló része bejárható, vészhelyzetben

biztonsággal  elhagyható,  valamint  az  épületben  a  tárgyak,  berendezések  mindenki  számára

rendeltetésszerűen használhatók és a szolgáltatások egyformán igénybe vehetők.” A fogalom nemcsak a

közszolgáltatásokra értelmezhető, hanem az oktatáshoz való hozzáférésre is, minden kiemelt figyelmet

igénylő tanuló esetében. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Egyéni  munka –  a  tanulásnak  és  a  tanításnak  az  a  szervezési  módja,  munkaformája,

amikor  a  tanulók  egyénileg,  önállóan  oldanak  meg  egy  feladatot.  Az  egyéni  munkának

különböző típusai vannak attól függően, hogy a pedagógus milyen mértékben igazodik az egyéni

sajátosságokhoz a feladat meghatározásakor. Így megkülönböztetünk egyedül végzett munkát,

rétegmunkát,  részben vagy teljesen egyénre szabott  tanulói  munkát.   http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-

4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Együttes élmény –  arra utaló fogalom (Mérei Ferenc), hogy mivel a csoportlét a tagok

számára  a  közös tapasztalatok,  értékek,  normák és  személyes  kapcsolatok  rendszerét  jelenti,

amelyet  átszőnek érzelmeink is, a csoportban, társakkal együtt,  közösségben átélt  események

érzelmi és kohéziós hatása jelentősen megnövekszik, s ezt a hatást az egyes csoporttagok utólag

már  nem  értékelhetik  másként.  Az  iskolában  például  a  közös  kirándulás,  hangverseny-,

múzeumlátogatás vagy a kooperatív tanulási módszer alkalmazásának egyik hozadéka éppen az

együttes élmény fenti hatása. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Elbeszélés – "Az elbeszélés (leírás) olyan monologikus szóbeli közlési  módszer, amely

egy-egy  jelenség,  esemény,  folyamat,  személy,  tárgy  érzékletes,  szemléletes  bemutatására

szolgál."
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"Az előadástól  a rövidebb terjedelem, a magyarázattól  pedig az információátadás célja,

jellege különbözteti meg. Míg a magyarázat ok-okozati összefüggések bemutatását, megértését, a

gondolkodás fejlesztését kívánja elérni, addig az elbeszélés, leírás konkrét információk átadására

szolgál, s főként a tanulók képzeletét, érzelmeit mozgósítja. Az elbeszélés minden korosztályban

alkalmazható. Kiemelt jelentősége az alsó tagozatban van, de viszonylag hosszabb, absztraktabb

változatai idősebb tanulók számára is hasznosak lehetnek."

"Abban az esetben, ha a tanulók már kialakult képzetei, fantáziája nem szolgáltatnak kellő

alapot az információk befogadására, a tanár szemléletes beszédén kívül célszerű a szemléltetés

más  módjait  is  beiktatni  az  elbeszélés  menetébe.  Valóságos  tárgyak,  filmrészletek,

fényképfelvételek,  hangfelvételek  hozzájárulhatnak  az  elbeszélés  élményszerűségéhez,

világosságához  és  érthetőségéhez.  Az  elbeszélés  érzelemgazdag  közlési  módszer,  aminek

következtében  a  tanulók  képzeletük  mozgósítása  révén  átélik  az  eseményeket,  jelenségeket,

folyamatokat,  azoknak  mintegy  részeseivé  válnak."  (Falus,  2003)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Elektronikus tananyag – on-line vagy off-line módon terjeszthető multimédiás tananyag,

amely  egyre  igényesebb  interaktivitást  képes  biztosítani  az  eszköz  lehetőségeitől  függően.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Ellenőrzés –  a tanulási-tanítási folyamathoz, egy tanulási-tanítási egységhez kapcsolódó

didaktikai  feladat,  amelynek  célja  a  tanulók  tudás-  és  fejlettségi  szintjének  felmérése.  Az

ellenőrzéshez szervesen hozzátartozik a tanulói teljesítmény értékelése. Az ellenőrzés a tanulási

teljesítmény  megállapítására  vonatkozó  információgyűjtés.  Az  elért  teljesítmény  egybevetése

valamilyen  előre  meghatározott  egységgel.  Ellenőrzési  módszerek  – folyamatos  megfigyelés,

szóbeli felelet, beszámoló, feladatlap, teszt, esszé, alkotás, projekt, esettanulmány, portfólió. http :

//polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Elmélet (= tudományos elmélet) – "tények vagy megfigyelések tesztelhető magyarázata. A

tudományban  nem  csupán  spekulációt  vagy  feltételezést  jelent."  (Zimbardo,  2012)  "Olyan

általános  tulajdonságok  meghatározására  tett  kísérlet,  amely  magyarázatot  kíván  adni  a

rendszeresen  megfigyelt  eseményekre."  (Kron,  1997)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Előadás  –  olyan  monologikus,  szóbeli  közlési  módszer,  amely  egy-egy  téma  logikus,

részletes, viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtésére szolgál. Szerkezete: 
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1.  Bevezetés =  kapcsolatfelvétel  és  figyelemfelkeltés,  célközlés,  előismeretek,  rendező

elvek. 

2.  Kifejtés = a  tananyag strukturált  (hierarchikus  vagy szekvenciális)  közlése,  többsíkú

elemzése  és  összehasonlítása,  a  figyelem fenntartása  (változatosság,  kérdések,  segédanyagok

stb.). 

3.  Következtetés,  összegzés =  lényeg  összefoglalása,  fontos  elemek  kiemelése,  tanulói

kérdések megválaszolása, kapcsolás az előzményekhez és a következő anyagrészekhez. 

Gyakran  más  módszerekkel  ötvöződik,  például  a  magyarázattal  és  az  elbeszéléssel.  A

pedagógusi előadás mint módszer túlzott arányú alkalmazása kevésbé ajánlatos a köznevelésben

és a közoktatásban. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Előzetes tudás – az előzetes tudás egy adott témakör formális körülmények között történő

tanulását megelőző, a tanuló ismereteit és készségeit felölelő tudás, amelyet formális vagy nem

formális tanulás útján sajátított el. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Emlékezet  (memória)  –  az  információk,  tapasztalatok  megőrzése  és  előhívása.  Az

információfeldolgozás  folyamatában  rövid  és  hosszú  távú  memóriát  különböztetünk  meg.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Empátia –  a mások lelkiállapotába való beleélés képessége.  Fontos alkotórésze lehet az

emberi kapcsolatoknak. A művészetek tanulása, a művészi elsajátítás számára nélkülözhetetlen,

úgy is, mint a műalkotásokba való beleélés képessége. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Epochális oktatás –  az osztályban végzett pedagógia munka sajátos eleme az epochális

oktatás,  amelynek  keretén  belül  adott  műveltségi  terület  ismeretanyagát  legalább  négy hetes

oktatási  szakaszokra  (epocha)  kell  felosztani  –  de  ennél  hosszabb  epochális  szakasz  is

kialakítható  –,  és  ennek  keretein  belül  egy  tanítási  hétre  lehet  összevonni  a  tananyagot  oly

módon, hogy egy tanítási napon több egymást követő tanítási óra is felhasználásra kerülhet. Ez

lehetővé  teszi,  hogy adott  műveltségi  terület  ismeretanyagát  szakaszolva,  a  tanítási  év  teljes

időszaka  helyett  epochális  szakaszokra  elosztva  teljesítsék,  egy tanítási  napon  több egymást

követő,  azonos  műveltségi  területhez  kötődő  tanítási  óra  felhasználásával.  Ez  a  szervezeti

megoldás  lehetővé  teszi,  hogy  a  gyermek  figyelme,  érdeklődése  tartósan  egy-egy
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műveltségterületre  koncentrálódjon,  változatos  eszközökkel,  projektmódszer  támogatásával

sajátítsanak el egy-egy tananyagot. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

E-portfólió  –  a  pedagógus  munkáját,  nevelési-oktatási  tevékenységét  szemléltető

dokumentumok  és  az  ezekkel  kapcsolatos  reflexiók  gyűjteménye.  Az  e-portfólió  típusai  –

munkaportfólió és értékelési portfólió. A munkaportfólió a pedagógus teljes munkáját tükröző,

folyamatosan  bővülő  dokumentum-  és  reflexiógyűjtemény.  Az  értékelési  portfólió  az  adott

minősítési eljáráshoz és szempontrendszerhez igazodó, a pedagógus szakmai munkáját bemutató,

válogatott  dokumentum-  és  reflexiógyűjtemény.  Mindkét  e-portfólió  tartalmazhat  különböző

típusú és  forrású dokumentumokat.  Nemcsak a  pedagógusnak lehet  e-portfóliója,  hanem egy

pedagógiai  intézménynek,  egy  adott  tanulócsoportnak  vagy  egy  tanulónak  is.  Egy  tanulási-

tanítási szakaszhoz is lehet e-portfóliót kapcsolni. Például egy tanuló szövegalkotási folyamatát

külön  e-portfólióban  lehet  szemléltetni  az  anyag-  és  az  ötletgyűjtéstől  a  vázlatíráson  és  a

piszkozatok  megfogalmazásán  át  a  szöveg  végső  kidolgozásáig  és  bemutatásáig.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Erkölcsi nevelés – az együttélés szabályainak és az elvárásoknak tudatos megtartására, a

tartalmas  emberi  kapcsolatok  kialakítására  irányuló  nevelés.  Arra  kell  törekedni,  hogy  a

különböző élethelyzetekben, döntési szituációkban a megfelelő választ adja a gyermek. Értékek

megismerése,  elfogadása,  értékítéletek  alkotása,  értékek  rangsorolása,  az  erkölcsileg  helyes

magatartásformák és tevékenységek kialakítása.

Az  erkölcsi  nevelés  módszerei  esetében  az  erkölcsi  értékek  interiorizációja,  erkölcsi

szokások, attitűdök, valamint a megfelelő erkölcsi viselkedés és magatartás kialakítása a célunk.

Az  erkölcsi  nevelésben  leggyakrabban  használt  módszerek  a  következők  –  az  erkölcsi

beszélgetés, erkölcsi magyarázat, erkölcsi gyakorlás, példaadás, helyeslés és helytelenítés. http: //

polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Értékelés – a tanulási  teljesítményt,  az  alaptantervben  rögzített  tanulási  eredmények

elérését a mérés és értékelés folyamatában ítélhetjük meg. Ennek formáit egyes nevelési-oktatási

szakaszok,  tanulási  területek  és  tantárgyak  szerint  általánosan,  valamint  az  adott  területre,

tantárgyra  vonatkozóan  specifikusan  rögzíti  a  Nemzeti  alaptanterv.  Az  értékelésnek  az

alaptantervben  választási  lehetőségként  megadott  változatairól  (numerikus  vagy  szöveges

értékelés) az iskola dönt, majd ezt pedagógiai programjában rögzíti és nyilvánossá teszi, hogy az

iskola  választásakor  a  szülők/gondviselők  számára  is  megismerhető  legyen.  Az értékelésnek
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különböző céljai lehetnek a tanulási folyamat során: egy fejlesztési  folyamat elején a tanulók

tudás-  és  készségszintjének  állapotát  a  kezdeti  állapot  értékelésével  (diagnosztikus)  lehet

értelmezni, míg a fejlesztés folyamatának különböző állomásain a fejlesztő értékelés (formatív)

nyújt  megfelelő  informá-  13  ciót  a  tanuló  előrehaladásáról,  végül  a  fejlesztési  folyamat

lezárásakor szöveggel vagy érdemjeggyel minősítő összegző értékelés (szummatív) alkalmazása

történik.  Az  értékelés  során  fontos  megjeleníteni  az  ún.  hozzáadott  értéket,  mely  a  tanuló

előzetes  tudása és a tanulási  folyamat  során megszerzett  tudása közötti  különbségre utal.  Ez

határozza meg a tanuló saját kezdeti  szintjéhez viszonyított  eredményességét,  mivel a lezáró,

összegző  értékelés  önmagában  ehhez  nem  ad  elégséges  támpontot. pedagogiai-s-modszertani-

szakkifejezesek.pdf

Értelmi fejlődés – szintjei "Bloom és munkatársai szerint: 

1. Az ismeretek szintje tények, információk, fogalmak, törvények, szabályok, elméletek,

rendszerek stb. ismeretét jelentheti.  Jellemző a tudásnak erre a szintjére, hogy a gondolkodás

szempontjából a legegyszerűbb tevékenységet jelenti, a már elhangzott információk felidézését.

Az  emlékezet  működésére  épít,  motivációs  hatása  igen  csekély.  Az  ismeretek  elsajátítása

szükséges  a  tanulók  gondolkodásához,  de  igazi  fejlesztő  hatásukat  akkor  fejtik  ki,  ha  a

felidézésnél bonyolultabb műveletek során alkalmazzák őket. 

2. A megértés a tudás magasabb szintjét jelenti, egyszerűbb és bonyolultabb összefüggések

értelmezését, átkódolást, transzformációt stb., amikor a tanulóknak átalakított formában kell az

elsajátított  ismeretekről  számot  adniuk.  Például  összefoglalást  kell  készíteniük,  táblázatba

rendezni  a  különböző tényeket,  jelenségeket,  példákat  keresni  adott  tételhez,  saját  szavakkal

leírni, definiálni bizonyos jelenségeket. 

3. Az alkalmazás (ismert, illetve új szituációban) két részből álló folyamat.  Az elsőben a

tanuló  találkozik  a  feladattal  és  felismeri  benne  a  megoldásra  váró  problémát.  A  második

fázisban történik a megoldás keresése és a megoldás. Általában a tudás értékelésekor nemcsak a

feladat  eredményes  megoldása,  hanem  maga  a  gondolkodás  menetének  minősége  is  fontos

szempont. 

4.  Az  analízis  kategóriájának  lényeges  eleme  az  analitikus  gondolkodás,  de  ezen

túlmenően érveléseket, magyarázatokat is tartalmaz, tehát összehasonlító és értékelő mozzanatai

is vannak. 

5.  A  szintézis  új,  egyedi  alkotás  létrehozását  jelenti,  a  tervezést,  kivitelezést  és  az

eredmények értékelését. 
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6. Az értékelés során különböző nézetek összevetése, elemzése és a saját értékrendhez való

rendelése alapján önálló véleményalkotás és ítélkezés történik." (Kotschy, 2003 ebben:  Falus,

2003) 

Értékelés (=  pedagógiai  értékelés)  –  "a  nevelés-oktatás  központi  rendszerszabályozó

eleme  országos,  regionális,  helyi,  iskolai  szinten,  valamint  az  iskolán  belüli  csoportok

(osztály/tanulócsoport, illetve nevelőtestület) és egyének (tanulók, tanárok, igazgató) szintjén is."

"A nevelés szempontjából az értékelés (elismerés, jutalmazás, elutasítás, büntetés stb.) a nevelési

módszerek  közé  tartozik,  és  külső  szabályozó  szerepet  tölt  be  a

személyiségfejlődésben/fejlesztésben." 

"Az oktatás során részben oktatási módszerként, részben elvégzendő didaktikai feladatként

értelmezték, illetve gyakorolták a pedagógusok az értékelést."

"Az oktatási  rendszer  eredményességének növelése és a  pluralizálódó oktatási  rendszer

szükségessé  teszi  a  tanulói  teljesítményeken,  az  eredményeken  keresztüli  szabályozást,

fejlesztést.  Számos  országban  a  mindennapi  iskolai  élet  része,  hogy  a  tanulók  tantárgyi

teljesítményét standardizált  tesztek alapján értékelik (például Franciaországban, Hollandiában,

Nagy-Britanniában, Svédországban), és ezeket az eredményméréseket felhasználják az iskolák

(Nagy-Britannia) és a régiók, illetve az oktatási rendszer ellenőrzésére és fejlesztésére. (Halász,

2002.)" 

"Napjainkban  egyre  inkább  arra  törekednek,  hogy  a  különböző  szintű  (nemzetközi,

országos, helyi stb.) teljesítménymérések eredményeit egy egységes adatbankban helyezzék el,

hogy  az  oktatás  különféle  szintjein  egyaránt  fel  tudják  használni  visszacsatolásokra,

fejlesztésekre. Például a monitorvizsgálatokban a tanulók matematikai tudásáról nyert adatokat

ne csak regionális vagy csak iskolai, illetve osztályszinten lehessen értelmezni, hanem minden

egyes tanuló szintjén is." 

"Az  oktatási  rendszer  minden  szintjén  megjelenhet  az  értékelés  megítélő,  minősítő

funkciója. Megítélhető egy oktatási rendszer szerkezete, egy tanterv, egy program, egy oktatási

módszer, egy iskola, egy személy munkája, s a visszacsatolás alapján különböző következtetések

megfogalmazására,  döntések  meghozatalára  kerülhet  sor.  Minősítő  jellegű  értékelés  alapján

kerülhetnek be a tanulók az iskolarendszerbe (lásd az iskolaérettség vizsgálatát), haladnak évről

évre  a  különböző  osztályokban  (osztályzatok  a  bizonyítványokban),  kerülnek  magasabb

iskolafokra (például középiskolába vagy felsőoktatási intézménybe tanulmányi eredmények vagy

felvételi vizsgák alapján), kapnak munkaerőpiacon felhasználható végbizonyítványt, diplomát." 
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"Az  eredmények  javítását,  a  hatékonyság  növelését  nem  lehet  megtenni  megfelelő

helyzetfeltárás  nélkül.  A  decentralizált  oktatási  rendszerekben  különösen  megnő  a

helyzetfeltárásokon  alapuló  fejlesztések  jelentősége,  így  felértékelődik  az  értékelés

diagnosztizáló funkciója." 

"Az értékeléssel  nyert információkról nemcsak az értékelőknek és az értékelteknek kell

tudomást  szerezniük,  hanem  az  összes  érdekeltnek  is.  Például  egy  tantárgyi  vizsga  esetén

érdekelt lehet a vizsgázó, a tárgyat tanító tanár, a szülő, az iskola igazgatója, az iskolafenntartó, a

tantárgyi vizsga összeállítója, a szélesebb nyilvánosság stb., de mindenki más szempontból."

 "Az értékeléssel  a  tanítás  során  olyan  információkat  lehet  szerezni,  amelyek  egyrészt

minősítik  a  tanítás  céljait,  tartalmait,  a  tanítás-tanulás  folyamatát  és  a  tanuló  eredményeit,

másrészt  segítik  a  tanítás-tanulás  eredményesebb megszervezését  mind a  pedagógus,  mind a

diákok szempontjából.  Az értékelés  segítő,  javító  és  minősítő  feladatok ellátásán  keresztül  a

tanítás szerves részének tekinthető." 

"A tanulók teljesítményéről összegyűjtött információkat összevetik a követelményekkel, s

ezzel megtörténik a szűkebb értelemben vett értékelés. A gyakorlatban az információk, az adatok

értelmezésének  mennyiségi  és  minőségi  formáját  egyaránt  alkalmazzák  (Csapó,  1997).  A

mennyiségi értelmezéskor az eredményt  számszerűen is kifejezik,  osztályzatokkal,  pontokkal,

betűkódokkal,  százalékkal  értékelnek.  A  minőségi  értelmezés  során  szöveges  és/vagy

metakommunikatív, ritkábban tárgyi jutalom formájában értelmezik az eredményt." (Golnhofer,

2003 ebben: Falus, 2003)

A pedagógiai értékelésnek sokféle funkciója van. Ezek közül a legfontosabbak: a tanulók

motiválása; a tanulási folyamat közvetlen irányítása; visszajelzés az oktatás résztvevői, a tanulók

és  a  szülők számára;  a  tanulók tudásának minősítése;  a  tanulók szelekciója,  áramoltatása  az

iskolarendszerben;  a teljesítmények dokumentálása (Nagy, 1979;  Vidákovich,  1990; Báthory,

1992).  Ezek a  funkciók az  értékeléssel  szemben  különféle,  egymásnak  gyakran  ellentmondó

követelményeket  támasztanak.  Például  a  személyre  szóló  értékelés,  a  minden  tanulót  saját

korábbi  eredményeihez  viszonyító,  az  egyéni  változásokat  alapul  vevő  értékelés  a  tanulók

motiválásának  tudatosan  alkalmazható  eszköze  lehet.  Egy  bizonyos  teljesítményért  az  egyik

(általában  gyengén  szereplő)  tanulót  a  szorgalom  elismeréseként  és  a  fejlődés

visszaigazolásaként megdicsérhetjük, míg egy másiknál ugyanolyan színvonalú teljesítménnyel

kapcsolatban  elégedetlenségünknek  adhatunk hangot.  Ez  a  megoldás  viszont  szemben  áll  az

objektivitás, a mindenkire azonos mérce alkalmazásának elvével." 

"Egy  kifinomult  értékelési  rendszerben  legalább  két  különböző,  egymástól  függetlenül

adminisztrált  folyamat  van  jelen.  A formatív  (segítő-formáló)  értékelés alapvető  funkciója  a

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html


tanulási-tanítási folyamat irányítása, eredményességének segítése... A formatív értékelés akkor

lehet  hatékony,  ha  gyakran  alkalmazzák,  ha  konkrét,  minden  egyes  tudáselemre  kiterjed  és

ezáltal pontosan jelezheti a tanulók és a tanárok számára, mi az, amit már tudnak, és mit kell

még elsajátítaniuk. A formatív értékelésnek nem lehet komoly tétje,  azaz nem függhet tőle a

tanuló  iskolai  előmenetele,  nem  számíthat  bele  a  minősítésbe,  szelekcióra  használt

eredményekbe."

 "A szummatív (összegző-lezáró) értékelés feladata, hogy hiteles, objektív és megbízható

adatokat szolgáltasson a tanulók iskolai teljesítményeiről. A nagyobb tanulási egységek átfogó

értékelésére használható tudásszintmérő tesztektől az olyan összetett vizsgákig, mint az érettségi,

különböző konkrét  formái  lehetnek.  A tanulók bizonyítványába bekerülő  év végi,  félév végi

jegyeknek,  mivel  azok  ugyancsak  egy  hosszabb  tanulási  periódus  eredményeinek

dokumentálására szolgálnak, szintén szummatív értékelésen kellene alapulniuk." 

"Végeredményben azonban a sokféle értékelő megnyilvánulás eredménye mind ugyanabba

a csatornába áramlik be. Az osztályzatok bekerülnek a naplóba, a naplóban levő jegyek azután,

különböző javítási procedúrák, félév végi külön felelések és kiegészítő dolgozatok kíséretében

meghozott döntések után kiadják a félévi osztályzatot. Az összes értékelő aktus eredménye végül

mind ebben az egy számban ölt testet." "Bármennyire hasznosnak tűnik is látszólag a sokféle

forrásból  kiinduló  összegző  osztályzat,  az  kevésbé  alkalmas  a  tanulók  tudásának  mérésére.

Különböző  jellegű,  a  tanulási  folyamatról  és  annak  eredményéről  gyűjtött  információk

keverednek  benne.  Az  értékelésnek  ez  a  rendszere,  a  tanulás  irányításában  szerepet  játszó

motiváló,  segítő-formáló  értékelés  és  a  minősítő  értékelés  összemosódása,  az  objektív

teljesítménymérés  kultúrájának  kialakulatlansága  az értékelés  funkciózavaraihoz  vezet  (Nagy,

1977)." (Csapó, 2002) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas 

Esetmegbeszélés – egy tipikus és aktuális helyzet elmélyült tanulmányozása, elemzése és

tanulságainak  megbeszélése.  Az  esetmegbeszélés  során  a  team  a  praktikus  esetvezetési

kérdésekkel foglalkozik. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Esélyegyenlőség, esélyegyenlőtlenség – a hátrányos helyzetű csoportok gyermekeinek az

esélyei  a többséghez képest (még kiemelkedő képességek mellett  is)  jóval  kisebbek az adott

társadalomba  való  beilleszkedés  sikeressége  (pl.  továbbtanulás,  foglalkoztatottság,  magasabb

pozíció  elérése)  szempontjából.  A  szociokulturális  hátrányból  (köztük  a  korlátozott  nyelvi

kódból) fakadó esélyegyenlőtlenségeket a jelenlegi oktatási  rendszer nehezen ellensúlyozhatja

(Ferge Zsuzsa kutatásai szerint az iskoláztatás előrehaladtával egyre tovább „nyílik az olló”).

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tkt/iskolai-tudas-eloszo/index.html
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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Speciális  támogató  intézkedések  (anyagi  és  pedagógiai)  szükségesek  a  leszakadó  rétegek

gyermekei  esélyegyenlőtlenségének  csökkentésére,  többek között  tanulásuk,  szakmaszerzésük

inspirálásával, motiválásával. http : //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Esztétikai nevelés – a természeti és művészeti szépség megismertetése és megszerettetése,

a szépség igényének kialakítása. Segítség abban, hogy a gyermekek maguk is képesek legyenek

szépet  alkotni,  önmagukat  művészi  eszközökkel  kifejezni;  rávezetés  a  művészeti  alkotások

élvezetére. A személyes eredményességnek is egyik feltétele az időnek és feladatnak megfelelő

esztétikus megjelenés. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

E-tanulás  (E-learning)  –  olyan  tevékenységek  gyűjtőneve,  amelyek  három

forráshalmazból  (számítógéppel  segített  tanulásból,  webalapú  tanulásból  és  távoktatásból)

építkeznek, magukban foglalják a tanulási-tanítási rendszert, a tananyagfejlesztő tevékenységet

is. Számítógépes hálózaton érhető el, tér- és időkorlátoktól független tanulási-tanítási forma. A

tanulási-tanítási  folyamatot  interaktív  oktatószoftver(ek)  alkalmazásával,  egységes

keretrendszerbe foglalva teszi hozzáférhetővé a pedagógus és a tanuló számára. Lehetővé válik

általa,  hogy  a  pedagógus  egy  virtuális  tanulási  környezetben,  közvetlen  találkozás  nélkül

támogassa,  tutorálja  a  tanulási  folyamatot. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Én-értékelés – a társas összehasonlítás egyik fajtája, amelyhez a legmegfelelőbb a hasonló

képességű vagy hasonló tulajdonságokkal  rendelkező társ,  mert  ez  az  összehasonlítás  adja  a

legpontosabb információt a saját képességekről. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/

fogalotr.hml

Énkép  –  önmagunkkal  kapcsolatos  ismereteink,  értékelésünk,  érzelmeink  összessége,

vélekedésünk,  felfogásunk,  minősítésünk  önmagunkról.  Az  én  (ego)  kialakulásának  egyik

kezdeti  összetevője  a  testünkről  alkotott  testséma,  testkép.  A másik  fő  összetevő  különböző

szerepeinkről és kapcsolatainkról alkotott képünk. Énképünk állandóságára (én-konzisztencia) és

kongruenciájára  (összetevőinek  az  ellentmondás-mentességére)  egyaránt  törekszünk.  Ha  ezt

veszélyezteti  egy  új  információ,  különböző  én-védő  mechanizmusokat  alkalmazunk.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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Enkulturáció – fejlődés azon folyamata ill. eredménye, amelynek során az egyén vagy a

társadalom  elsajátítja,  magáévá  teszi  a  kulturális  javakat,  a  kulturális  alapképességeket.

pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Érdeklődés  –  érzelmileg  színezett  és  aktív  kíváncsiság.  A  tanulás  egyik  legfontosabb

motiváló tényezője. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Értékelés  –  az  ellenőrzés  eredményeinek  értelmezése  és  ítéletalkotás  arról,  hogy ezek

mennyiben felelnek meg a kitűzött  céloknak. Minősítő funkciója van. Fajtái –  diagnosztikus

(helyzetfeltáró),  formatív  (formáló-alakító-javító)  és  szummatív  (összegző).  A teljesítményről

„összegyűjtött  információkat  összevetik  a  követelményekkel,  s  ezzel  megtörténik  a  szűkebb

értelemben vett értékelés. A gyakorlatban az információk, az adatok értelmezésének mennyiségi

és  minőségi  formáját  egyaránt  alkalmazzák.”  Az  információ  értelmezésének  (értékelésnek)

módszerei –  mennyiségi (megítélés, becslés, mérés, osztályzás), minőségi (szöveges értékelés,

önértékelés). http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Értelmi  nevelés  –  a  környezettől  kapott  első  benyomásokból,  a  valóságról  szerzett

tapasztalatokból  kiindulva  megfelelő  műveltséget  nyújtó  ismeretanyag  átadása,  az  önálló

gondolkodás  és  önálló  ismeretszerzésre  való  képesség,  valamint  az  erre  való  törekvés

kifejlesztése.  A  gyermeket  fel  kell  készíteni  az  élethosszig  tartó  tanulásra,  az  információk

világában való tájékozódásra. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Érzelmi kompetencia – érzelmeink irányításának a képessége. Érzelmi intelligenciának is

nevezik. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Érzékelés  –  a  környezeti  ingerek  megtapasztalása.  Ha  a  tanulást

információfeldolgozásként  értelmezzük,  akkor  az  érzékelés  az  emlékezet  előszobájának

tekinthető. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Észlelés – a fizikai inger megjelenésétől (az érzékelésen keresztül) az élmény kialakulásáig

tartó  folyamat.  A megismerési folyamat második eleme,  nem határolható  el élesen az

érzékeléstől. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

../../../../C:%5CUsers%5CJ%5CDesktop%5Cmetodicska%5C%C3%B3vodapedag%C3%B3giai%20alapfogalmak%5Cpedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml


Fejlesztő értékelés – az összegző és a fejlesztő értékelés célja egyaránt adatok gyűjtése

egy  oktatási  programról  vagy  az  egyén  (tanuló)  teljesítményéről  azzal  a  céllal,  hogy  az

adatgyűjtő  befolyásolja  az  egyéni  fejlesztést  vagy  a  tanuló  további  haladására  vonatkozó

döntéshozatalt.  A  fejlesztő  értékelés  az  összegző  értékeléstől  eltérően  a  tanulási  ciklus

mindennapi  folyamatához  kapcsolódva  gyűjt  tapasztalatokat  és  nyújt  visszajelzést  a  tanulók

számára úgy, hogy az segítse haladásukat.  Ennek az értékelési  eljárásnak a tipikus formája a

minősítési  kategóriákat  nem  tartalmazó  szöveges  visszajelzés.  A  tanulási  folyamatban  a

próbálkozás-hibázás-hibajavítás  tevékenységelemek  a  folyamat  természetes  részét  képezik,  a

pedagógus-tanuló kapcsolatban a tanuló erősségeire, a tanulás belső motivációjának és a tanuló

erőfeszítésének fenntartására helyezve a hangsúlyt – ezáltal  is erősítve a tanulás támogatását.

pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Feladatlapokkal végzett tevékenység – egyszerre minden gyermeket foglalkoztat, önálló

munkára szoktat, ismereteket, készségeket, képességeket fejleszt.  Sikerélményhez juttatja azt a

gyermeket is, aki szóban nehezen fejezi ki magát. A pedagógus visszajelzéseket kap az egyes

gyermekekfejlődéséről  https://www.academia.edu/7766566/Stark_Gabriella_%C3%93vodapedag% C3%B3gia

_% C3% A9s _j%C3% A1t%  C3%A9km%C3%B3dszertan _I_r%C3%A9sz_5_TARTALOM

Felmérés – "leíró vizsgálati  módszer, jellemzően előre elkészített  kérdéssorokra kell az

embereknek szóban vagy írásban válaszolniuk." (Zimbardo, 2012) 

Feltétlen válasz (= feltétlen reflex) – "a klasszikus kondicionálás során az a válasz, amit

megelőző tanulás nélkül egy feltétlen inger vált ki." (Zimbardo, 2012) "...veleszületett reflexek,

azaz  tanulni  nem  kell  (nem  is  lehet)  őket,  tudattól  független  mechanizmusokon  alapul  a

működésük.  A  feltétlen  reflexeknek  egy  része  már  az  újszülött  megszületésekor  jelen  van,

kiváltható  a  megfelelő  inger  adásával.  Másik  részük  a  születés  után  alakul  ki.  A  reflexek

bizonyos ideig működnek, aztán integrálódnak, leépülnek a megfelelő életkori szakaszban. Az

újszülött, a csecsemő mozgása során ezek a reflexek játszanak szerepet az adekvát mozgásválasz

kialakításában.  A  születéskor  már  jelen  levő  reflexek  a  létfontosságú  táplálkozási  és

védőreflexek.  Ilyen a nyelés,  a szopás,  a csuklás,  a köhögés, a tüsszentés,  a szempillareflex.

Rajtuk kívül van a reflexeknek egy másik csoportja, melyek a születés pillanatában még nem

válthatók  ki,  de  az  azt  követő  napokban,  hetekben  kialakulnak,  és  fő  jellemzőjük,  hogy  az

idegrendszer  érettségét  mutatják,  illetve  a  későbbi  összetettebb  mozgásformák  alapjául

https://www.academia.edu/7766566/Stark_Gabriella_%C3%93vodapedag%25%20C3%B3gia%20_%25%20C3%25%20A9s%20_j%C3%25%20A1t%25%20%20C3%A9km%C3%B3dszertan%20_I_r%C3%A9sz_5_TARTALOM
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szolgálnak,  ezek  az  úgynevezett  primitív  reflexek:  markolási  reflex,  Moro-reflex,  talpi

fogóreflex, Babinski-reflex..." (Virányi, 2013)

Fenomenológia (= humanisztikus pszichológia) – "a tudományos megismerésnek az az

irányzata, amely a jelenségekből (a dolgokból, amelyek a szemlélő számára mindig azt mutatják,

amit  jelentenek  neki)  indul  ki.  A  nevelésre  irányuló  fenomenológiai  vizsgálatok  az  annak

szempontjából  fontos  jelenségek  struktúráinak  és  jellegzetes  jegyeinek  feltérképezésére

szolgálnak.  A  fenomenológiai  irányultságú  pedagógiai  kutatás  a  valós  életből  és  a  nevelési

gyakorlatból  indul  ki,  és  ezeket  teszi  meg tudományos  vizsgálat  tárgyává.  A fenomenológia

klasszikus  és  modern  formáinak  elsősorban  az  antropológiai  struktúrák  kialakításában  van

jelentős szerepe." (Kron, 1997) "A fenomenológia világképe optimistább, mint a pszichoanalízis

elfojtott  szexualitásra  épülő  elmélete,  vagy  a  behaviorizmus  mechanikus  inger-válasz

koncepciója.  A  humanisztikus  pszichológia  szerint  az  emberben  van  valami,  ami  az  állati,

biológiai  létezésen túlmutat  és megfelelő körülmények között  kifejlődve az emberi természet

alapvetően jó.  Olyan témákat  helyez előtérbe mint  az Én, az önmegvalósítás,  az egészség, a

kreativitás  és  az  individualitás.  A humanisztikus  pszichológia  egy értékorientáció,  mely  egy

konstruktív  nézőpontot  nyújt  az  emberi  lények  megismeréséhez.  Az  emberek  lényeges

képességeit emeli ki, melyek értelmében önmaguk által meghatározott, öndeterminált lények. A

fenomenológusok  szerint  a  szándékosság  valamint  az  etikai  értékek  erős  pszichológiai  erők,

melyek az emberi viselkedésben nyernek kifejezést. Az ember tehát nem sötét erők rabja, nem a

külső ingerek automatikus foglya, hanem szabad akaratából cselekszik. Természetesen elismerik,

hogy  az  emberi  elmét  befolyásolják  a  környezeti  hatások  és  tudattalan  folyamatok,  melyek

destruktívak lehetnek, azonban túllépnek ezen, és kiemelik az emberi méltóságot és értéket, a

tudatos képességet arra, hogy személyes kompetenciákat illetve önmegbecsülést alakítsunk ki."

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Figyelem  –  az  észlelés  összpontosítása,  amelynek  következtében  az  ingerek  egy

korlátozott  köre  hangsúlyosabban  tudatosul.  http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Figyelési  fogások  –  kommunikációs  technika.  A  meghallgatás  készségei,  melyek

segítségével  a  mentor  arra  készteti  a  mentoráltat,  hogy  megnyíljon,  mondja  el  érzéseit,

gondolatait, fejtse ki egy-egy ötletét, fogalmazza meg terveit stb. Ez nemcsak egy „elmondást”
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jelent,  hanem  valódi  belső  munkát,  az  adott  témakör  átgondolását,  feldolgozását  is.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Fogalmi váltás – "A fogalmi váltás  a konstruktivista  tanulásparadigma egyik központi

fogalma.  Fogalmi váltás  annak megértése,  elfogadása,  hogy nem a Föld,  hanem a Nap áll  a

bolygórendszerünk középpontjában. Az is fogalmi váltás, amikor megértjük, hogy a növények is

élnek, a szél viszont nem, pedig korábban úgy gondoltuk, hogy az önmaguktól mozogni képes

dolgok az élők. Amikor megértjük, hogy a történelemben a király fogalma mást jelent, mint amit

a mesék királyai jelentettek számunkra, akkor is egy fogalmi váltást élünk át." 

"Tudjuk, hogy alapvetően fontos, hogy a tanuló tisztában legyen az e folyamatban szerepet

játszó belső elképzeléseivel és az alternatív értelmezésekkel is. Nem lehet szófogalmi váltásról,

ha nem tudom, hogy mit és mire szeretnék megváltoztatni." 

"Éppen  ezért  fontos,  kialakítandó  vagy  megerősítendő  attitűd  a  gyerekekben,  hogy  a

jelenségek  ugyanazon csoportjáról  általában  különbözőképpen  lehet  gondolkodni,  s  általában

rendelkezésünkre is állnak különböző megközelítések." 

"A  tanulónak  rá  kell  jönnie  arra,  hogy  a  korábban  megfellebbezhetetlennek  gondolt

elképzelés  (naiv  vagy  tudományos  elmélet)  milyen  nehézségekkel  rendelkezik  bizonyos

jelenségek  magyarázata,  előrejelzése  vagy  az  emberi  cselekvés  irányítása  szempontjából."

(Nahalka, 2003 ebben Falus, 2003) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Foglalkozásmegfigyelés  –  célja  a  pedagógus  tevékenységének,  a  pedagógus  és  a

gyermekek együttműködésének a megfigyelése. A megfigyelésnek a céljaitól függően különböző

szempontjai,  szempontsorai  lehetnek.  A megfigyelés  tapasztalatait  és  az  ezekkel  kapcsolatos

megjegyzéseket  különböző  tartalmú  és  formájú  látogatási  naplókban,  feljegyzésekben  lehet

rögzíteni. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Foglalkozásterv – a pedagógus által készített tervezési dokumentum,  amely rögzíti a

tanóra/foglalkozás céljait,  nevelési-oktatási stratégiáját,  az óra felépítését,  menetét,  az

alkalmazott módszereket és óraszervezési módokat,  valamint az eszközöket.  Az

óraterv/foglalkozásterv tartalmazhatja a tanulói és a pedagógusi tevékenységek tömör leírását,

valamint  a  pedagógus  instrukcióit  is,  továbbá  a  lehetséges  tanulói  válaszokat  és

választevékenységeket, a tervezett táblaképet. Az óratervhez/foglalkozástervhez a mellékletben

célszerű  csatolni  a  tanulói  feladatlapokat,  az  órán  feldolgozott  szövegeket,  az  egyéb
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segédeszközöket. Az óratervhez/foglalkozástervhez érdemes mellékelni az IKT-tananyagokat is.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Frontális  osztálymunka –  az órának az a szervezési módja,  munkaformája,  amikor az

együtt tanuló és tanított gyermekek tanulási tevékenysége egy időben és általában egy ütemben,

párhuzamosan folyik. A frontális munkát az egész tanulócsoportra vonatkozó, közös nevelési-

oktatási célok jellemzik. A frontális szervezési mód pedagógusközpontú, és kevéssé alkalmas

arra, hogy a tanulók egyéni sajátosságaihoz, az egyéni tanulási-tanítási célokhoz igazodjon. Ezért

célszerű frontális munkát csak olyan arányban szervezni a tanórán, amilyen arányban feltétlenül

szükség van rá, és fontos más munkaformákkal felváltva alkalmazni. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-

4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Funkcionális  nevelés –  "azok  a  nevelő  hatású  tényezők  (médiák,  sajtó,  könyv,  film,

televízió  és  video,  a  mindennapok  során  érvényesülő  szociális  normák  és  szabályok),

amelyek"intenciói"  közvetlen  módon  nem  tűnnek  "nevelési"  indíttatásúnak,  de  a  nevelésre

gyakorolt  hatásuk  ennek  ellenére  mégsem  elhanyagolható.  A  funkcionális  nevelés  körébe

utalandó  minden  olyan  befolyás  és  hatás,  amelyet  a  nevelő  nem,  vagy  csak  részben  tud

ellenőrizni." (Kron, 1997) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Gondolkodási műveletek –  a gondolkodási tevékenység folyamatainak mozzanataiként

értelmezhetők, meghatározzák a gondolkodási tevékenység felépítését és megszabják lefolyását,

s maguk is a gondolkodási tevékenység folyamán alakulnak ki.  A gondolkodási műveletek a

következők  –  analízis,  szintézis,  elvonás  (absztrahálás),  összehasonlítás,  összefüggések

felfogása (pl. hasonló, ellentétes, kisebb-nagyobb, egyenlő, egész és rész, tárgy és tulajdonság,

előbbi-utóbbi-egyidejű, alárendelt-fölérendelt-mellérendelt, ok és okozat, cél és eszköz, feltétel

és következmény, értékes és értéktelen, lényeges és nem lényeges stb.), kiegészítés, általánosítás

(generalizálás)  konkretizálás,  rendezés  és  analógia. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Gondozás – bensőséges interakciós helyzet kisgyermeknevelő és gyermek között, melynek

elsődleges  célja  a  gyermek  testi  szükségletének  kielégítése.  A  gondozás  során  a  nevelő

folyamatos odafigyeléssel biztosítja a gyermekek komfortérzetét,  hiszen csak ez adhat pozitív

alapot  a  közös  tevékenységekhez.  A szociális  kompetencia  kialakításának  az  egyik  feltétele,

hogy  a  gyermek  aktívan  részt  vehessen  a  gondozási  helyzetekben,  A  kisgyermeknevelővel
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kialakított  érzelmi  kapcsolat,  a  gyermekről  a  jelzések  kihatnak  a  személyiség  egészséges

alakulására. A gondozás jelentős mértékben befolyásolja a szokáskialakítást és az önállósodást.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Gyakorlás –  aktivizáló módszer,  mivel  a gyermeket  konkrét cselekvésre készteti.  Ez a

módszer úgy értelmezhető, mint a már megtanult ismeretek változatos feltételek és körülmények

közötti  felhasználását és alkalmazását biztosító szenzomotoros és intellektuális tevékenységek

kivitelezésének  rendszere,  amely  magasabb  szintű  készségek,  jártasságok  és  készségek

alakításának szolgálatában áll (Ferenczi–Fodor 1997.110.). Ennek megfelelően funkciója tehát:

ismétlés  és  rendszerezés,  jártasság-  és  készségfejlesztés.  https://www.academia.edu/7766566/Stark_Gabriella_

%C3%93vodapedag%C3%B3gia_%C3%A9s_j%C3%A1t%C3%A9km%C3%B3dszertan_I_r%C3%A9sz_5_TARTALOM

Gyakorlattípus  –  a  nevelési-oktatási  célok,  a  fejlesztés  megvalósításának  eszköze.  A

fejlesztő gyakorlatokat egyrészt aszerint lehet csoportosítani, hogy a tanulók szóban vagy írásban

végzik-e őket. Másrészt a gyakorlatok típusát meghatározhatja az is, hogy milyen tevékenységet,

milyen gondolkodási, logikai műveletet végeznek a tanulók a gyakorlat megoldása közben. Ezek

lehetnek  például  –   felismerés,  megnevezés,  elemzés,  összehasonlítás,  kiegészítés,  törlés,

átalakítás, választás, csoportosítás, gyűjtés, helyettesítés, alkalmazás, alkotás stb. Fontos, hogy a

pedagógus  a  nevelési-oktatási  célnak  megfelelően,  arányosan  és  változatosan  alkalmazza  a

különféle gyakorlattípusokat. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Gyermekvédelem,  ifjúságvédelem  –  a  családban  történő  elsődleges  szocializációt  (a

gyermek  testi-lelki  szükségleteinek  kielégítését),  a  személyiség  fejlődését  és  az  iskolai

előmenetelt  is  negatívan  befolyásolják  mind a hátrányos helyzet,  mind a  veszélyeztetettséget

jelentő  családon  belüli  és  kívüli  társas  hatások.  A  deviancia  (pl.  a  drogozás)  és  a

magatartászavarok  okai  is  elsősorban  a  társas  hatásokban  keresendők.  A  gyermekjóléti

intézmények és  az iskolai  gyermek- és  ifjúságvédelmi  tevékenységek az akadályozó hatások

kompenzálását, pedagógiai ellensúlyozását célozzák. A gyermek és környezete közötti kapcsolat

egyensúlyának  helyreállítása  az  egyik  legösszetettebb  pedagógiai  feladat.

http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Háromszázhatvan  fokos  értékelés  –  360  fokos  értékelési  módszer,  amikor  a

hagyományos,  hierarchiára  épülő  értékeléssel  szemben  az  értékelt  személy  teljesítményét

nemcsak  a  felettes  (vezető,  tanár)  értékeli,  hanem  egyszerre  több  irányból  is  értékelik.

Oldalirányból (kortársak, munkatársak) és visszafelé is (beosztottak értékelik a vezetőt, fiatalabb
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diák  az  idősebb  diák  tutorát),  és  a  kapott  eredményeket  integrálva  dolgozzák  fel.

http : //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Hátrányos helyzet – olyan szociális, kulturális vagy egészségügyi körülmények, amelyek

a  tanulók  optimális  iskolai  előrehaladását  nehezítik  vagy  akadályozhatják,  tanulási

motivációjukat gyengítik. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Hátrányos  helyzetű  gyermek  –  ha  a  gyermek  családjának  szocioökonómiai  státusza

(SES),  társadalmi,  gazdasági  helyzete  negatív  vagy  negatívnak  minősített.

http ://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Házi feladat – "a  tanulók önálló,  a  tanítási  órák között  végzett  tevékenységén alapuló

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

megoldására való felkészítésére és a házi feladatok értékelésére korlátozódik." 

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

elsősorban szociális indíttatású álláspont, amely kétségbe vonja a házi feladat szükségességét.

Képviselői  szerint  a  jó  iskolának  a  tanítási  órák  keretében  kell  biztosítania  az  ismeretek

elsajátítását, s ezt a feladatot nem szabad a gyerekre, illetve a szülőkre hárítani. A házi feladat

még jobban megnöveli a gyerekek közötti különbséget, hiszen jobb otthoni körülmények közül

érkező gyermek több segítséget kap, többet profitál a házi feladatból. Egy inkább pszichológiai

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

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

"Általában  a  tanulási  időnek  és  ezen  belül  is  a  házi  feladatnak  a  jelentőségét  látszik

igazolni a nemzetközi vizsgálatokban jó teljesítményt nyújtó japán és gyengébb amerikai tanulók

összehasonlítása. A japán gyerekek kétszer annyi időt, 60 órát töltenek hetente tanulással, mint

az amerikaiak, ezen belül a házi feladatra fordított idő 20 óra, míg az amerikai átlag 6,4." 

"A házi  feladatot  gondosan kell  kijelölni,  éreztetni  kell,  hogy a pedagógus jelentőséget

tulajdonít  neki,  különben  a  tanuló  sem  fogja  komolyan  venni.  A  házi  feladatnak  sikeresen

megoldhatónak kell lennie.  A szülők számára világossá kell tenni, hogy mit várunk el tőlük:

Segítsenek  a  gyereknek?  A  tanulás  feltételeit  teremtsék  meg?  Ellenőrizzék,  felügyeljék  a

munkát?  Vizsgálatok  az  mutatják,  hogy a szülői  ellenőrzés  -  különösen a  gyengébb tanulók

esetében - növeli a teljesítményt."

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

törekszenek a színvonalas megoldásra, megelégednek azzal, hogy valamit tessék-lássék módjára
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papírra vetnek. Empirikus vizsgálatokban összehasonlítottak három szituációt: nincs házi feladat,

adnak házi feladatot, de nem értékelik, és értékelik a házi feladatot. A leggyengébb teljesítményt

a házi feladat nélküli  csoport  nyújtotta,  az értékeletlen,  visszacsatolás nélküli  házi feladatnak

kicsi a hatása, míg az osztályozott, értékelt, kommentált házi feladat jelentős hatást gyakorol. A

gyors, részletes, egyénre szabott visszacsatolás eredményesebb, mint a késleltetett, általános és

az egész osztálynak szóló." 

"A  házi  feladat  javítása  időigényes.  Megfelelő  segítséggel  ez  a  feladat  esetenként  a

tanulókra bízható, s ezt a munkát eredményesen végezhetik a pedagógiai asszisztensek is." 

"Világosan  közölni  kell  a  tanulókkal  a  házi  feladatok  elkészítésének  a  szabályait  s  a

mulasztás  konzekvenciáit.  Kívánalmainkat  következetesen  érvényesíteni  kell,  de  indokolt

esetben lehetőséget kell adni az el nem készített feladatok pótlására. A házi feladatok lehetnek

szóbeliek,  s  ezen  belül  is  megkülönböztethetők  a  szó  szerint  megtanulandó  anyagok,  az

úgynevezett memoriterek, valamint a saját megfogalmazásban elmondandó, tankönyvből vagy

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

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

továbbá gyakorlati cselekvéses feladatok (tárgyak megformálása, gyűjtőmunka)." (Falus, 2003)

Hermeneutika –  "a  pedagógia  minden  típusú  "textusa"  (szövegek,  tanok,  események,

tények)  kutatásának  tana,  legyenek  azok  irodalmi  szövegek,  illetve  a  nevelési  gyakorlat

"szöveges  változatai".  A  hermeneutikai  hagyománynak  jelentős  szerepe  volt  a  normatív,  a

szellemtudományos  és  a  kritikai-történeti  pedagógia  kialakításában."  (Kron,  1997)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Hipotézis –  "egy  tudományos  vizsgálat  kimenetelét  előrevetítő  állítás;  a  vizsgálatban

szereplő  változók  közötti  kapcsolatot  jósolja  meg."  (Zimbardo,  2012)  "Bonyolult

összefüggéseknek  végleges  elemzés,  illetve  magyarázat  hiányában  történő,  csupán  közelítő

értékű  és  előzetes  értelmezése."  (Kron,  1997)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Holisztikus  –  egészlegesség,  teljesség,  az  egymásra-hatás  figyelembe  vétele  a  részek

szemlélete során is. Az un. segítő foglalkozások (mint pl. az orvos, pszichológus és a pedagógusi

hivatás) gyakorlása során fontos e holisztikus látásmód, vagyis az emberi személyiség testi-lelki,

ezen belül az értelmi, érzelmi és akarati komponensek egységének, illetve a környezettel való

kapcsolatainak az együttes szemlélete (az orvos ne a betegséget, hanem az embert gyógyítsa, a
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tanár ne a tantárgyát, hanem a gyereket tanítsa, fejlessze). http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-

2013-0014/97/fogalotr.hml

Hospitalizáció  (institucionalizáció)  –  tartós,  bentlakásos  intézeti  kezeléssel

összefüggésben jelentkező  tünetegyüttes,  melyet  a  pszichés  aktivitás  csökkenése,  a  másoktól

való  elidegenedés  és  a  külvilág  iránti  érdeklődés  beszűkülése  jellemez.  Gyermekkorban  a

fejlődés-érés folyamatát  lassítja,  esetleg meg is akadályozza,  ha tartósan kimaradnak azok az

ingerek,  amelyek  a  fejlődés  magasabb fokára  lépést  alapozzák  meg. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-

4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Hospitalizmus – Spitz által leírt fejlődési zavar, melynek lényege az, hogy az anya nélkül

felnőtt gyerekek fejlődésükben elakadtak, súlyosan visszaestek. A személyre szóló gondoskodás,

szeretetkapcsolat  hiánya  vezet  oda,  hogy  a  gyerekek  elsivárosodhatnak,  beszűkülhetnek

érdeklődésükben, kapcsolataikban. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

IKT  (=  Információs  és  Kommunikációs  Technológiák) –  "olyan  eszközök,

technológiák,  szervezési  tevékenységek,  innovatív  folyamatok  összessége,  amelyek  az

információ-  és  a  kommunikációközlést,  feldolgozást,  áramlást,  tárolást,  kódolást  elősegítik,

gyorsabbá, könnyebbé, és hatékonyabbá teszik."

"Az IKT értelmezési lehetőségei:

•az IKT, mint eszköz;

• az IKT, mint ellenőrzési eszköz és automata technika;

• az IKT, mint szervezési technika;• az IKT, mint média és összekapcsolható technika

•az IKT, mint fejlesztési és társadalomalakító folyamat;

•az IKT, mint technikai gyakorlat."

 "Az  IKT  az  oktatásban  elsősorban  az  oktatás  kibernetikai,  rendszerelméleti,

kommunikáció-elméleti alapokon történő megtervezésének olyan átfogó pedagógiai stratégiája,

amely  biztosítja  a  tananyag  hatékony  elsajátítását,  korszerű  információhordozó  anyagok,

eszközök és módszerek együttes felhasználásával." (Lengyelné - Kis-Tóth, 2015).

Improvizatív  játék –  "strukturálatlan,  fantázián  alapuló  játék,  amely  segíti  a  gyermek

végrehajtó funkcióinak, énszabályozásának és önkontrolljának fejlődését." (Zimbardo, 2012)
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Induktív  kutatási  stratégia –  "a  pedagógiai  valóságból,  az  ott  gyűjtött  adatokból

kiindulva  jutunk  el  az  elméletig.  Az  induktív  irányon  belül  három  stratégia  is

megkülönböztethető:

1.  Leíró stratégia:  célja  a pedagógiai  valóság egy területén fennálló helyzet  jellemzése,

elemzése, egy vagy több változó meglétének és sajátosságainak a feltárása a feladat.

2.  Összefüggés-feltáró  stratégia:  a  változók  egymáshoz  való  viszonyát,  kapcsolatát,

korrelációját  vizsgáljuk.  Összeföggés,  együttjárás  akkor  van két  változó  között,  ha  az  egyik

fennállása vagy változása esetén a másikkal is ugyanez történik.

3. Kísérleti stratégia: nem a meglevő helyzetet írjuk le, hanem beavatkozunk a pedagógiai

folyamatba  úgy,  hogy  a  független  változókat  módosítjuk  az  oksági  kapcsolatok  kimutatása

érdekében." (Kontra, 2009)

Információelméleti  didaktika –  "az  az  irányzat,  amely  didaktikailag  irányítandó

folyamatokat az információáramlás folyamataként értelmezi, lehetségesnek és célszerűnek tartja

az információelméleti megállapítások és elképzelések átvitelét a tanítás és tanulás folyamatára. a

didaktikai  kérdésfeltevést  leszűkíti  az  optimális  stratégia  és  irányítás  problémájára."  (Kron,

1997) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Innovatív  kurrikulum –  "az  a  kurrikulumtípus,  amelynek  fejlesztői  egyenrangú

partnernek tekintik a tanárt. Az ilyen jellegű kurrikulumok sokféle, gazdag és sokrétű anyagot

tartalmaznak, melyekből a tanár oktatási gyakorlata számára meríthet. Ezek az anyagok képesek

különböző:  szaktárgyi,  társadalmi,  szituatív,  fejlődéslélektani,  szociális,  módszertani,  az

eszközökre vonatkozó szempontok megjelenítésére is. A tanár ezen gazdag lehetőségeket saját

sokrétű szakmai és társadalmi tevékenységének szempontjai alapján rendszerezi és interpretálja

majd, azaz saját oktatási terveiben és tevékenysége során is alkalmazza azokat. A tanár ennek

során túlléphet az adott tanterven, és saját  szempontokat és súlyponti témákat is kialakíthat."

(Kron, 1997)

Interkulturalitás (= kultúrák közötti párbeszéd): "különböző etnikai, kulturális, vallási és

nyelvi háttérrel, illetve örökséggel rendelkező egyének vagy csoportok közötti nyitott és a másik

fél  véleményének  tiszteletben  tartása  mellett  megvalósuló  eszmecsere,  amelynek  alapja  a

kölcsönös megértés és tisztelet... Ez minden szintre vonatkozik: így tehát a társadalmon belül, az

európai társadalmak között, valamint Európa és a világ más részei közötti párbeszédre egyaránt."

(Európa Tanács, 2008) 
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"Az  interkulturális  jelentése  magyarul  "kultúrák  közötti".  Az  interkulturális  megértést,

elfogadást  támogatni  annyit  jelent,  segíteni  a  kultúrák  közeledését,  párbeszédét,  a  kulturális

cserét, a kölcsönzést, az együttélést. Azonban a kultúrák nem közlekednek, és nem beszélgetnek.

A  kultúrák  nem,  csak  az  emberek  tudnak  kapcsolatot  létesíteni,  megérteni,  vagy  elutasítani

egymást. Végső soron minden ember - akár tud erről, akár nem - különböző kultúrák között él, és

közvetít. Hiszen szükségszerűen más az otthoni kultúra, mint az iskola kultúrája, más nyelven

beszélünk a haverokkal,  mint  a  munkatársainkkal.  Minden közeg,  ami az embert  körülveszi,

megteremti a saját kulturális mintáit, normáit, szabályait. Ezek a közegek néha csak kicsit, néha

nagyon különbözőek. Néha zenei stílusok, néha futball csapatok, néha országhatárok választják

el őket egymástól – olykor vallási előírások, máskor társadalmi berendezkedések." (Artemisszió,

2014)

Interkulturális  pedagógia (=  multikulturális  pedagógia)  –  "mai  változataiban  a

multikulturális  társadalmak  különböző  csoportjainak  interakcióját,  tárgyalásos

konfliktusmegoldását,  az  oktatásban  a  méltányosságot  és  eredményességet  hangsúlyozó"

pedagógiai résztudomány." (Czachesz, 2014) 

"Az interkulturális pedagógia fő feladata, hogy a növekvo komplexitás és feloldhatatlan

ellentmondások világában lehetővé váljon a különböző diskurzusformák elsajátítása és cseréje. A

kulturális  orientációk,  különbözo életstílusok és világnézetek növekvő sokféleségét  és időbeli

változékonysága az úgynevezett "beszédmódokkal" jellemezhető. A beszédmódok nem békésen

léteznek egymás mellett, ellenkezőleg, legalábbis potenciálisan konfliktushordozók." (Lyotard,

1989 idézi Czachesz, 1997) 

"Az interkulturális  pedagógia  normatív  funkciója  az,  hogy fennmaradjon  a  lehetoség  a

konfliktusok  felismerésére  és  meghatározott  keretek  között  tartására."  (Koller,  2002  idézi

Czachesz, 1997) 

"A további képzési cél az, hogy a beszédmódok meghatározott egyéni logikáját, környezeti

és időbeli érvényességét felismerve olyan helyzetben legyen a cselekvő, hogy képessé váljon egy

másik beszédmódra való váltásra." (Ruhloff, 1990 idézi Czachesz, 1997) 

"Mára  az  oktatási  kontextusok,  a  multikulturális  társadalmak  általánossá  válása  és  a

plurális  demokráciák  támogató  politikája  miatt  az  interkulturális  pedagógia  célcsoportja  is

átalakult:  a  kisebbségek  helyett  a  többség  a  célcsoportja,  vagyis  igényt  tart  az  általános

pedagógiai  státuszra."  (Gogolin,  2002  idézi  Czachesz,  2014)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.eltereader.hu/media/2014/09/gyori-II-beliv_reader.pdf
http://real.mtak.hu/56947/1/EPA00011_iskolakultura_2007_08_10_003-011.pdf
http://real.mtak.hu/56947/1/EPA00011_iskolakultura_2007_08_10_003-011.pdf
http://real.mtak.hu/56947/1/EPA00011_iskolakultura_2007_08_10_003-011.pdf
http://www.eltereader.hu/media/2014/09/gyori-II-beliv_reader.pdf
https://artemisszio.blog.hu/2014/06/17/mit_jelent_szamunkra_az_interkulturalitas
https://artemisszio.blog.hu/2014/06/17/mit_jelent_szamunkra_az_interkulturalitas


Irányító nevelési  stílus –  "a gyerekkel szemben támasztott  magas elvárások jellemezte

nevelési stílus, amit azonban inkább a következetesség, mintsem a büntetés mozgat. A magas

elvárások melegséggel és a gyermek nézőpontjának tiszteletével párosulnak." (Zimbardo, 2012)

Iskola-befogadó iskola – "értéktételezésében és működésében is elkötelezett aziránt, hogy

megerősítse  szervezetét  a  társadalmi  kohéziót  erősítő  szerepvállalásban,  hogy az  egyének és

csoportok  sokféleségét  elfogadva  az  integráció  és  reintegráció  kulcsintézményévé  váljon.

Felkészül  minden iskolakötelezett/tovább tanulni  szándékozó fogadására és benntartására.  Az

ilyen  iskola  pedagógusközössége  és  felnőtt  segítői  köre  intenzív  szakmai  kommunikációval,

kooperációval alapozza meg és mozgósítja speciális  szakmai kompetenciáit  annak érdekében,

hogy minden egyes tanulója - az ép és a fogyatékos, a tehetséges és a kevésbé az, a speciális

szükségletű  (a  szociokulturálisan  hátrányos,  a  viselkedési,  beilleszkedési  problémákkal

küszködő,  a  részképességzavarral  küzdő,  a  nyelvi  hátrányt  mutató  stb.)  -  életesélyeit

növelhesse."

 "Az ilyen iskola támogatja diákjait... abban, hogy:

• találkozzanak "valódi önmagukkal", felismerjék saját értékeiket, képességeiket, s aktívan

vegyenek részt azok továbbfejlesztésében;

•megismerjék, megtapasztalják az őket körülvevő és tágabb világot, kitáguljon életterük,

sokféle élet- és feladathelyzetben tanulják meg a "világban létezés emberi módját";

• egymást (a másik világát és kultúráját) megismerve és elfogadva tudjanak együtt élni és

együttműködni;

•döntésre,  tervezésre,  megvalósításra  és  értékelésre,  önálló  tevékenységre  és

együttműködésre készek és képesek legyenek;

•indíttatást  és  esélyt  kapjanak  különböző  bizonyítványok  megszerzéséhez,  további

tanulmányokhoz, adekvát munkakörök betöltéséhez;

•saját magukra jellemző módon (a számukra szükséges idő felhasználásával, a szükséges

egyéni szakszerű fejlesztésekhez való hozzáférés lehetőségével) valósíthassák meg önmagukat,

találhassák meg saját útjukat." "A társadalom, az oktatáspolitika s nem utolsósorban a szakma

döntése,  hogy befogadó vagy kirekesztő iskolát  deklarál,  értéktételez,  támogat-e." (Bárdossy,

2006) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Iskola – funkciói – "A strukturális-funkcionális  megközelítés  az iskola és a környezet

kapcsolatait  úgy mutatja  be,  mint  a  társadalmi  szükségletekre  adott  szervezeti  válaszokat.  A

társadalmi környezet iskolával kapcsolatos szükségletét kétféle szempontból csoportosíthatjuk:
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az egyik szempont szerint vannak hivatalos és nem hivatalos szükségletek, a másik szempont

szerint vannak teljesített és nem teljesített szükségletek."

"Az iskola funkciói:

•az  iskola  manifeszt  funkcióinak  nevezzük  a  hivatalosan  megfogalmazódó  igényeket,

elvárásokat (akkor is, ha teljesülnek, akkor is, ha nem);

•  az  iskola  tényleges  funkciói  viszont  mindazok  a  szükségletek,  amelyeket  az  iskola

kielégít (akár hivatalosak ezek, akár nem);

•  az iskola látens  funkcióinak szokás nevezni  azokat  a  tevékenységeket,  amelyekkel  az

iskola társadalmi környezetének nem hivatalos szükségleteit teljesíti (s emögött persze számos

nem teljesített, de nem is hivatalos szükséglet lappang);

•míg  a  nem  teljesített  szükségletek is  árulkodnak  az  iskoláról,  mert  akár

megfogalmazódtak hivatalosan, akár nem, mindenképpen a társadalmi környezet "szívó hatását"

mutatják be, amelynek következtében az iskola tevékenységrendszere formálódik." "Szélsőséges

esetben elképzelhető  olyan iskola  is,  amely  a  hivatalos  szükségletek  többségét  nem teljesíti,

viszont  a  nem  hivatalos  szükségletek  jelentős  részét  igen.  A  hivatalos  és  nem  hivatalos

szükségletek  aránya  az  iskola  tevékenységében  az  iskola  diszfunkcióját,  funkciózavarait

jellemzi."  (Kozma,  1983)  "Az  iskola  a  társadalomnak  szinte  minden  más  összetevőjével,

intézményével,  csoportjával  kapcsolatban  áll,  vagyis  vizsgálható,  hogy  mindezekkel

kölcsönhatásba kerülve milyen funkciót tölt be." (Nahalka, 2003 ebben Falus, 2003) 

"Az  alábbiakban...  nyolc  olyan  funkciót  különböztetünk  meg,  amelyeket  valamennyi

modern oktatási rendszer kisebb vagy nagyobb eredményességgel betölt.

•az egyének személyiségének alakítása;

•a kultúra újratermelése;

• a társadalmi struktúra újratermelése vagy átalakulásának elősegítése

• a  gazdaság működésének és növekedésének elősegítése;

• a politikai rendszer legitimálása;

• a társadalmi integráció biztosítása;

• különböző közvetlen szolgáltatási funkciók ellátása;

• a társadalmi változások elősegítése vagy fékezése." 

"Az  előzőekben  bemutatott  funkciók  teljesüléséhez,  illetve  azok  adott  módon  való

teljesüléséhez  a  modern  társadalmakban  jelentős  érdekek  fűződnek.  Így  például  a  gazdaság

szakképzett  munkaerővel  való  ellátottságában  érdekelt  munkáltatói  vagy a  politikai  rendszer

legitimálásában  érdekelt  elitcsoportok  természetes  módon  arra  törekszenek,  hogy az  oktatási

rendszer az ő igényeikkel kapcsolatos funkciókat megfelelő módon - akár más funkciók terhére

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
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is - ellássa. A társadalmi integráció és a szociális funkció teljesülésében érdekelt csoportok is

joggal  érvelhetnek  úgy,  hogy  az  iskolai  nevelés  nem  szolgálhatja  kizárólag  a  tudományos

ismeretek  átadását.  Egy-egy  funkció  ellátása  elkerülhetetlenül  más  funkciók  teljesítésének  a

rovására mehet. Ha például a forrásokat a diákétkeztetés fejlesztésére fordítják, akkor ez azt is

jelenti, hogy kevesebb új tantermet hozhatnak létre vagy kevésbé emelhetik a tanárok fizetését.

Ha  növelik  a  szakmai  képzés  arányát,  akkor  az  erre  szánt  időt  esetleg  a  tudományos

alapismeretek  átadásától  kell  elvenni.  Az  egyes  funkciók  és  az  ellátásukhoz  kapcsolódó

társadalmi  érdekek  így  konfliktusba  kerülhetnek  egymással.  Ezek  a  konfliktusok  az

oktatáspolitikai mozgások egyik legfontosabb jellemzőjét alkotják." (Halász, 2001)

Iskola-integrációs, legitimációs funkciója – "az iskolában ez olyan tanulási folyamatokat

jelent,  amelyek  alatt  felületesen  gyakran  pusztán  szaktárgyi  tudás  megszerzésére  irányuló

tevékenységformákat éretenek. Az iskolai keretek között megszervezett szociális folyamatokban

ennélfogva  a  szaktárgyi  tartalmak  mellett  mindenkor  társadalmilag  releváns  attitűdöket  is

tanulnak, amelyek az uralmon lévő politikai és gazdasági rendszer számára fontosak. Ezáltal az

iskola az integráció irányába mutató társadalmi ellenőrzést fejt ki, ami egyben kialakítja az ifjú

nemzedék  egyfajta  lojalitását  is  a  fennálló  társadalmi  rendszer  és  annak érdekei  irányában."

(Kron, 1997) 

Iskola-interakcióelméleti megközelítése – "a megközelítés szerint az iskola megrendezett

jelenetek, illetve jelenetsorok egymás után való megszervezésének színtereként fogható fel. A

jelenet itt interakciók térben-időben strukturált és a körülmények által korlátozott sorát jelenti,

amelyet  a  közös  kommunikáció  és  közös  cselekvés  folyamataiban  határoznak  meg  és

értelmeznek.  Az iskolában  tehát  folyamatosan  -  a  szubjektív  és  objektív  tényezőkkel  szoros

összefüggésben  -  az  interakcióban  részt  vevők  strukturált,  identitásukkal  intézményesített

interpretációs minták alapján történő szereplésére kerül sor." (Kron, 1997) http://www.hajnalanna.hu/

fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Iskola-kirekesztő iskola– "amelyik egyoldalúan és kizárólagosan a gyermektől/fiataltól

várja el az iskola világához való megfellebbezhetetlen igazodást, alkalmazkodást; amelyik nem

akar/tud alkalmazkodni a gyermekek/fiatalok világához, lehetőségeihez, szükségleteihez, sajátos

személyiségfejlesztési  igényeihez;  amelynek  pedagógusa  nem  rendelkezik  az  értelmes  és

hatékony tanulás és tanulássegítés lényegiségéhez kapcsolódó hiteles és felhasználható szakmai

tudással, differenciált, rugalmas módszertani repertoárral."

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
http://halaszg.ofi.hu/download/Oktatasi%20rendszer%20-%20HTML.htm


"Az ilyen iskola működését "zavarják" az olyan gyerekek, akik:

• nem akkor és úgy érdeklődnek a tanórai tananyag és feladatok iránt, amikor és ahogy a

tanár elvárja tőlük;

• érdektelenséget mutatnak egy-egy számukra érthetetlen, értelmetlen feladat iránt;

• értetlennek, netán lustának, butának tűnnek, mivel nem is értik, mit magyaráz, mit vár el

tőlük a tanár;

• harsányságukkal igyekeznek felhívni magukra a figyelmet;

•  nem  tolerálják  a  hazugságot,  az  igazságtalanságot,  mindenképpen  szókimondók,

ellenvéleményüket is kifejezésre juttatók;

•  csak  a  számukra  értelmes,  általuk  megértett  elvárásokat,  szabályokat  hajlandóak

elfogadni, betartani;

• nem egy ütemre, egyenletesen teljesítve haladnak, egyes területeken lemaradnak, másutt

esetleg "előre szaladnak";

•  alacsony  fokú kudarctoleráló  képességekkel  rendelkeznek  (netán  mert  szoronganak  a

teljesítménybeli kudarctól);

• nem tisztelik azokat a pedagógusokat (felnőtteket), akik nem a másik embert megillető

tisztelettel viszonyulnak hozzájuk."

"A  mai  magyar  iskola(rendszer)  egyik  alapproblémája  éppen  az,  hogy  nem  veszi

tudomásul vagy nem tudja kezelni az egyének és csoportok sokféleségét,  hogy zárt  világával

nem  mozgósít  az  egyéni  életutak,  életesélyek  megtalálására,  a  sokféle,  sokszínű  személyes

életvilágok  találkozására,  de  még az  iskolai  életvilágok  találkozására  sem.  A társadalom,  az

oktatáspolitika s nem utolsósorban a szakma döntése,  hogy befogadó vagy kirekesztő iskolát

deklarál,  értéktételez,  támogat-e."  (Bárdossy,  2006)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas 

Iskola-közösségi iskola – "A közösségi iskolák nemzetközi  szervezetébe azt  az iskolát

veszik  fel,  amely  megfelel  három  kritériumnak:  (1)  civil  -  szülői  -  részvétel  az  iskola

tulajdonlásában, (2) az iskola szolgáltatásainak egy részét a település nem tanulói jogviszonyban

álló  polgárai  is  igénybe  vehetik,  (3)  az  iskola  által  nyújtott  szolgáltatásokban  reprezentatív

módon szolgáltatóként vesznek részt a szülők, azaz a szülő vagy a közösség valamelyik tagja lép

tanítói helyzetbe."

"...a  közösségi  iskoláknak  több  elnevezése  és  változata  ismert:  az  angolszász  eredetű

community  school  (közösségi  iskola),  school  without  walls  (falak  nélküli  iskola),  city  as

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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classroom (a város mint tanterem), city as a school (a város mint iskola), illetve a francia ZEP

(Iskolázási Elsőbbségi Zónák)."

A közösséget szolgáló,  befogadó iskola (Community School):  "lényege,  hogy az iskola

nemcsak oktatási intézmény a diákok számára, de egyben közösségi központként is funkcionál a

helyiek  részére.  Az iskolának  a  konkrét  iskolai  tevékenységen  kívül  be  kellett  tölteni  azt  a

szerepet is, hogy vonzó és elfogadott  legyen a helyiek számára, és lerombolja az iskola és a

közösség közötti láthatatlan vonalat."

A közösség mint iskola (School Without Walls, City as Classroom): "mind tananyagát,

mind  tanulásszervezését,  mind  a  tanulás  forrását  tekintve  nyitott.  A  közösség  mint  iskola

megközelítés nem azonos a fent leírt, a közösséget szolgáló iskolával: ott az iskola fogadja be és

szolgálja a közösséget, itt ez a folyamat pont ellenkező irányú, az iskola a közösség által nyújtott

potenciális tanulási lehetőségek kiaknázására épül. Az elképzelés abból indul ki, hogy az iskola

kontra  valós  élet  szétválasztás  mesterséges  és  a  (például  az  elemzési-  és  problémamegoldó)

készségeket  úgy lehet  legjobban  fejleszteni,  elsajátítani,  ha  azokat  az  iskolán  kívül,  a  valós

életben,  a  közösségben  tapasztaljuk  meg  és  alkalmazzuk.  Tehát  egyrészt  olyan  oktatók

(jogászok,  egészségügyi  dolgozók,  brókerek,  szerkesztők,  művészek  stb.)  jelennek  meg  az

iskolában, akik az adott készségeket szakmájukban gyakorolják, másrészt a diákok tanulásának

egy  része  az  iskolán  kívül,  a  városi  üzemekben,  könyvtárakban,  intézményekben,  cégeknél

valósul  meg  (szinte  a  preindusztriális  inaskodás  intézményét  imitálva  modern  körülmények

között)." (Falus-Vajnai, 2012)

Iskola-mint pedagógiai szervezet – "az iskola szervezetelméleti  megközelítése alapján

legtágabb értelemben az a kultúra közvetítésére létrejött intézményi keret, melynek globális célja

a társadalom és a kultúra,  valamint  a  hozzá tartozó  rendszerek reprodukciója,  speciális  célja

pedig a kultúrára és társadalomra jellemző ismeretek,  készségek és ideológiák továbbadása a

fiatalok nemzedékének. A szervezetelméleti megközelítés az iskolát a cél szempontjából olyan

racionális,  szolgáltató  intézménynek  tekinti,  melynek  célja  a  felnövekvő  nemzedéknek  az

össztársadalmi érdekek alapján történő formálása és támogatása. Ebből a szempontból mind a

szerepek, mind pedig a célok megfogalmazása tekintetében nagyfokú formalizáltság jellemzi. A

célok pontos meghatározása a törvényi és rendeleti  szinten például  a nevelési  és művelődési

célok,  valamint  a  tantervek  célorientáltságában  mutatkozik  meg.  A  "teljesítmény"

vonatkozásábanjellemzői hasonlóak, mint a termelésben: racionális, például pénzügyi kalkuláció,

az  összes  résztvevő  teljesítményének  optimalizálása,  hatékonyság,  "termékellenőrzés".  A

viselkedés  területén  megfigyelhető  jellemzői:  az  irányítás  és  ellenőrzés,  a  pozíciók,  illetve

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/ofipast/2012/03/nyitotott-iskola.pdf


funkciók  alá-  és  fölérendeltsége,  a  cselekvések  szabályszerűségei,  utasítások,  előírások,

kényszerek,  szabályok,  tekintély,  megosztott  illetékesség,  munkaprogramok  és  -  elvárások,

egyeztetés." (Kron, 1997)

Iskola-mint rendszer – "a rendszerelméleti megközelítés az iskolát a társadalmi rendszer

egyik  alrendszereként  értelmezi.  A  megközelítés  figyelme  elsősorban  arra  irányul,  hogy  a

társadalmi  rendszer  az  iskolai  szocializációs  folyamatot  miként  befolyásolja.  A  különböző

társadalmi  intézmények  és  szervezetek  (család,  gazdasági,  politikai  stb.)  elvárásai  alapján  az

iskolai szocializáció három funkciója különíthető el: 

1. a kvalifikációs-képzési, 

2. szelekciós vagy allokációs, 

3.  integrációs  vagy  legitimációs,  amelyet  az  iskolarendszernek  a  társadalmi  rendszer

vonatkozásában be kell töltenie." (Kron, 1997)

Iskola-nyitott  iskola  – "Az  a  jelző,  hogy  "nyitott",  valójában  nagyon  sok  mindent

jelenthet. Beszélhetünk arról, hogy a nyitottság 

1) a választás szabadságát, 

2) nyitott fizikai teret, 

3) a közösséggel való együttműködést, 

4) a változások felé való nyitottságot jelenti, 

5) az iskola célja nyitott emberek nevelése, 

6) az iskola mindenki számára nyitva áll, 

7) nyitott a diákok és a tanárok közötti viszony, 

8) nyitott a pedagógiai gyakorlat stb. 

Kevés olyan iskola van, amelyik mindegyik ismérvvel rendelkezne, és valószínűleg kevés

olyan,  amelyik  egyikkel  sem  (még  a  legkisebb  mértékben  sem).  Valójában  számos  olyan

"hagyományos" iskola van, amelyik a nyitott iskola valamelyik verziójának valamelyik elemét

beemelte."

"A korcsoportban nyitott iskola alapgondolata az, hogy minden diák különböző szinten áll,

és egyáltalán nem elvárható, hogy azonos időben érjék el ugyanazt a teljesítményt csak azért,

mert azonos évben születtek. Vagyis van egy előre meghatározott tanmenet, amit mindenkinek

követnie  kell,  bár  igaz,  más  tempóban,  így  a  korcsoportban  nyitott  iskola  csak  a  tanulási

csoportok  szervezését  tekintve  nem  tekinthető  hagyományos  megoldásnak..."  A  kutatások  a

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
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tantárgyi  eredményekben  nem  mutattak  szignifikáns  eltérést  a  korcsoportban  nyitott  és  a

hagyományos iskolákban tanulók eredményei között."

"Az időben nyitott iskola értelemszerűen az időt kezeli nyitottan, a hagyományos iskolától

eltérően... Ez az időbeni nyitottság még nem helyezi a diákot a tanulási tevékenység fókuszába,

gyakorlatilag a hagyományos modell optimálisabb időkihasználását segíti. Van azonban ebből a

modellből kiindulva az időbeli nyitottságnak olyan továbbfejlesztett variációja, amely szerint az

iskola úgy osztja be a diákok idejét, hogy annak 30%-a szabad marad annak érdekében (a nyitott

oktatás elméletének megfelelően), hogy a diákok idejük ezen részéről maguk dönthessenek, és

így felelősséget vállaljanak saját tanulásukért." "A kutatások igazolták ezt a megoldást: a diákok

szabadidejük felét a könyvtárban és a tanulási központokban töltötték, és csak körülbelül 10%-ot

beszélgetéssel, lazítással."

 "A térben nyitott iskolában... a diákok és a tanárok szabadon mozognak, és általában nincs

előre  meghatározott,  előírt  konkrét  tananyag.  A diákok sokat  dolgoznak önállóan,  de  olykor

csoportokat  alkotnak egy-egy számukra érdekes  téma,  projekt  kapcsán.  Általában órarend és

szigorú napi beosztás sincs, a diákok számára lehetővé teszik,  hogy annyi ideig dolgozzanak

valamin, ameddig lehetséges vagy szükséges. A tantárgyakat integrálják. A koncepció kitalálói

szerint az oktatást a következőképpen képzelhetjük el: "Egy nagy, nyitott térben 100 kisiskolás

és  3  tanár  tartózkodik.  Az  egyik  sarokban  egy  10  éves  kislány  olvasgat  egy  könyvet,  egy

másikban  egy  csoport  kisdiák  figyeli,  ahogy  tanáruk  a  táblára  felvázolja  az  aznapi

természettudományi  projekt  bevezetőjét.  Egy  tucatnyi  diák  fejhallgatóval  a  fején  azokat  az

órákat hallgatja vissza, amiket influenza miatt elmulasztottak. A terem közepén fiúk és lányok 6

fős csoportja beszéli meg épp azokat az újságkivágásokat, amiket mára hoztak. Egy másik tanár

a különböző tanulói csoportok között járkál és válaszol a diákok kérdéseire.” "... a térben nyitott

iskola koncepciója jelentős mértékben módosítja nemcsak a diák, hanem a tanár szerepét is." "...a

tanároknak mindenképpen együtt kell működniük kollégáikkal, a térben nyitott iskola feltételezi,

hogy  tanár-teamek  tanítanak  együtt,  illetve  a  nyitott  térben  mindenki  láthatja  és  hallhatja

egymást." 

"... a tanárok (és az iskola) sikerességének kulcsa a megfelelő felkészítés." 

"...az  ilyen típusú nyitott  iskolát  nem lehet  "felülről  megvalósítani",  vagyis  csak akkor

bevezethető, ha az iránt a tanárok (valamint a diákok és a közösség) elkötelezett." 

"A diákok teljesítményével kapcsolatos kutatások igen vegyes képet mutatnak." 

"A  diákok  fejlődését  és  önképét  nézve  a  térben  nyitott  iskolában  tanulók  önbecsülése

növekedett a tanév folyamán, míg a "zárt" iskolába járóké csökkent. Talán nem meglepő, hogy

az is kiderült, hogy a térben nyitott iskola diákjai sokkal önállóbbak."



"A közösségi  iskolák...  lényege,  hogy  az  iskola  nemcsak  oktatási  intézmény  a  diákok

számára, de egyben közösségi központként is funkcionál a helyiek részére."

 "A nyitott oktatás inkább filozófiai megközelítés, semmint konkrét iskolai megvalósulási

forma. Alapfeltételezései közé tartozik,  hogy a gyerekeket eredendő kíváncsiság jellemzi és -

megfelelő  környezetben  -  különösebb  felnőtti  beavatkozás  nélkül  is  ezen  késztetésüknek

engedelmeskednek, vagyis tanulnak. Ha megfelelő környezetbe helyezzük őket, és döntéseket

hozhatnak,  magabiztosak,  együttműködők  és  "felfedezők"  lesznek:  ha  megvan  a  megfelelő

választék,  maguktól  azt  a  tevékenységet  fogják  választani,  ami  abban  a  pillanatban  a

legérdekesebb számukra (vagyis megfelelő szintű kihívást, tanulási tapasztalatot jelent), és ha az

adott kérdés több gyermeket is érdekel, akkor együtt fognak működni egymással. A gyerekek

maguktól képesek arra, hogy célokat tűzzenek ki, és "belülről" fegyelmezzék magukat (például

ha  valamit  maguk  választottak,  azzal  akár  hosszú  időt  is  képesek  eltölteni).  A  gyerekek

ugyanakkor  nem  uniformizálhatók:  különböző  tempóban  és  úton  fejlődnek,  ehhez  az

intellektuális  fejlődéshez  pedig  előbb  konkrét  tapasztalatok  szükségesek,  ezután  lehet  ezeket

általánosítani,  a  hibák a  tanulási  folyamat  elengedhetetlen  részei.  Az ismeretek  megszerzése

inkább  eszköz,  semmint  végcél,  mi  több,  az  ismeretek  az  egyénben  nem  bomlanak  jól

elkülöníthető  kategóriákra  (vagyis  tantárgyakra).  A  nyitott  oktatás  tehát  összességében  a

hagyományos megközelítéssel szemben a tanulóra és a tanulásra helyezi a hangsúlyt. Az adott

diák szinte maximális szabadságot élvez a tanulással kapcsolatos döntések meghozatalában, saját

tanulásának aktív és felelős szereplője lesz. Ennek megfelelően megfelelő iskolai környezetre

van szükség,  amit  a  diák  szinte  "önmagától"  használ,  és  ezen  használat  közben  fejlődnek  a

képességei,  készségei.  (Mint  látható,  a  nyitott  oktatás  elmélete  sokat  merített  Rousseau,

Montessori, Piaget stb. oktatásfilozófiájából.)" (Falus-Vajnai, 2012)

Iskola-virtuális iskola – "A virtuális iskola, az IKT alkalmazása az oktatótól távol lévő

tanulók tanításában..." 

"A  virtuális  iskola  tulajdonképpen  a  távoktatásnak  az  iskolára  alkalmazott  egyik

alrendszere." 

"...a  tanulásban  való  aktív  részvételt,  például  az  osztályban  folytatott  vitákat  (amely

pedagógiai technika tapasztalati úton már bizonyította jótékony hatását a hagyományos tantermi

oktatásban)  a  virtuális  iskola  online  vitafórumain  is  lehet  alkalmazni."  (Davis-Niederhauser-

Compton-Lindstrom, 2004).

http://epa.oszk.hu/00000/00035/00094/2005-07-in-Tobbek-Iskolaval.html
http://epa.oszk.hu/00000/00035/00094/2005-07-in-Tobbek-Iskolaval.html
https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/ofipast/2012/03/nyitotott-iskola.pdf


Iskolapedagógia  (=  iskolaszervezettan) –  "a  pedagógiának  az  iskola  szervezeti

kérdéseivel  és azok pedagógiai  jelentőségével  foglalkozó résztudománya,  amely figyelemmel

kíséri  az  iskola  szervezetét,  szereplőit,  az  oktatást  mint  szociális  történést,  annak  sokféle

megjelenési  formáját  éppen  úgy,  mint  például  az  iskola  társadalmi,  jogi,  művelődéspolitikai

hátterét, továbbá iskolán kívüli területekkel lehetséges együttműködés különböző formáit, mint

például  családot,  az  ifjúság  iskolán  kívüli  művelődését,  a  tanárképzést,  a  tanárok  át-  és

továbbképzését." (Kron, 1997

Ismeret –  "(köznapi  értelemben)  a  valóságra  vagy  annak  valamely  részére,  témájára

vonatkozó tapasztalatok, általánosítások, fogalmak. Aki ismer valamit, az tájékozott (informált),

tapasztalt  a  "valamiben",  míg  aki  nem,  annak hiányosak az  ismeretei  vagy nincs  fogalma  a

dologról." (Wikipédia)

"Az ismeret szó a pedagógiában általában a tudás deklaratív formájára utal ("tudni mit"

szemben  a  "tudni  hogyan"-nal)...  Még  szűkebb  értelemben  a  nyelvi  állítások  formájában

kifejezhető  (propozicionális)  tudásról  van  szó.  Az  ismeret  tehát  a  nyelv  segítségével

megfogalmazható, leírható, elolvasható, memorizálható, visszamondható."

"Az  igazán  érdekes  kérdés  azonban  nem az,  hogy  tényeket  vagy  fogalmakat  akarunk

megtanítani,  hanem hogy mit  is  jelent  egy tény vagy fogalom ismerete.  Akkor ismerem-e a

fogalmat,  ha  el  tudom mondani  a  definícióját,  vagy  ha  mondatba  tudom  foglalni,  vagy  ha

szinonimákat, ellentétes jelentésű fogalmakat tudok felsorolni? Az ismeretnek különböző szintjei

vannak,  de  egyáltalán  nem  könnyű  feladat  ezeket  a  szinteket  meghatározni  és  rendszerbe

foglalni. Talán a legismertebb rendszerezési kísérlet az amerikai Benjamin Bloom (1913–1999)

nevéhez fűződik." (A tanítás mestersége) Bloom taxonómiája az értelmi fejlődés szintjei között a

legalsó szintre helyezi az ismeretek szintjét.

"Az  ismeret  Nagy  Sándor  rendszerében  egyrészt  tartalmazza  a  tények  és  információk,

fogalmak,  törvények,  gondolatmenetek,  műveletrendszerek  (algoritmusok,  elméletek  és

hipotézisek) összességét, de Bloomtól eltérően a megértés tudásszintjét is. A kettő szétválasztása

Nagy Sándor szerint mesterséges, a köztük lévő különbség a gyakorlatban nehezen ismerhető

fel."  (Kotschy,  2003  ebben:  Falus,  2003)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Játék – "olyan oktatási módszer, amelyben a tanulók tapasztalati tanulás révén fogalmakat,

eseményeket, jelenségeket sajátítanak el, tevékenységeket gyakorolnak be."

"A játék olyan vetélkedő, amelyben bizonyos előre meghatározott szabályok betartásával a

győzelmet ügyesség, erő vagy szerencse segítségével lehet megszerezni."

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
http://tanmester.tanarkepzo.hu/konstruktivizmus
https://hu.wikipedia.org/wiki/Ismeret
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom


 "A játékok igényelhetnek előre gyártott eszközöket, mint például a "Gazdálkodj okosan"

típusú játékok, lehetnek szóbeli vetélkedő jellegű játékok, s ide sorolhatjuk a papírral, ceruzával

játszható keresztrejtvény jellegű játékokat is."

"A  játékok  erőteljesen  motiválják  a  gyerekeket,  amennyiben  alkalmazásukra  ritkán,  a

"komoly"  tanulás  színesítése  érdekében  kerül  sor."  (Falus,  2003)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Jártasság –  a  köznapi  értelemben:  Elegendő  tapasztalat.  (Hajnal  Anna).  "Megszerzett

gyakorlottság; adott tevékenységben, szakterületen elért alkalmazási tapasztalat." (WikiSzótár)

Jártasságfogalmak az oktatáselméletben:

1.  (régebbi)  jelentés:  "A  feladatmegoldó  tevékenységnek  az  automatizálás  felé  haladó

összetevője." 

"...az alkalmazásban való gyakorlottság már bizonyos mértékben kialakult, de alkalmazás

közben még lépten-nyomon fel kell idéznünk a tanult ismereteket. Ezen a szinten az ember még

sokszor felteszi magában a kérdést, mit is tanultam erről, és hogyan is kell azt a gyakorlatban

alkalmazni?" (Veszprémi, 1983) 

Jártasság és  készség –  az  ismeretek  elsajátításának,  ill.  gyakorlati  alkalmazásának  két

egymásra  épülő  szintje.  A  jártasság  szintjén  végzett  tevékenység  bizonyos  elemei

automatizálódnak, más elemek viszont tudatosak. Az automatizált és a tudatos (döntésigényes)

lépések  rendje  a  begyakorlás  során  állandósul,  majd  -  további  gyakorlás  után  teljesen

automatikussá, azaz készséggé válik. "az új feladatok, problémák megoldását jelenti az ismeretek

alkotó  (kombinatív)  felhasználása  útján.  Jelenti:  az  aktivizációra  kész  ismeretek  szelektív

felidézését, új feladatok és problémák alkotó elemzését, a velük adekvát megoldási lehetőségek

felismerését, ezekkel egységben magas szintű gondolkodási műveletek lezajlását. (Nagy, 1993)"

(Kotschy, 2003 ebben: Falus, 2003)http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Identifikáció  (azonosulás)  –  a  társas  szerepek  gyermekkori  elsajátításának  folyamata,

amelyben a gyermek azonosul a számára vonzó (esetleg félelmetes) mintát jelentő személlyel (pl

–  szülővel). Az a pszichológiai folyamat, amely az egyénben megteremti azt az érzést, hogy

kicsoda ő és ki akar lenni. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
http://acta.bibl.u-szeged.hu/18331/1/jgytf_tudkozl_paedagogica_1983_109-120.pdf
https://wikiszotar.hu/ertelmezo-szotar/J%C3%A1rtass%C3%A1g
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml


Identitás –  azonosság, önmagára találás. A személyiségfejlődés fontos eleme, amelynek

alakítása  egész  életünkön  át,  inkább  lépcsőzetesen,  mint  folyamatosan  történik.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Igényszint, igénynívó – az egyén által önmagának megszabott vagy kiválasztott feladatok

szubjektív  nehézségi  szintje.  E  nívó  függ  az  énképtől,  a  külső  elvárásoktól,  a  teljesítmény-

attribúciótól,  és  viszont  –   a  teljesítményszint  és  attribúciója  visszahat  az  igénynívóra.  Az

igénynívó  mértékletes  növelése  (pl.  a  külső  elvárások,  reális  értékelés)  hoz  fejlődést  a

teljesítményben, az pedig az énkép változásába. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/

fogalotr.hml

Integráció – pedagógiai irányzat ill. gyakorlat, amely a tanulásban valamilyen oknál fogva

megkülönböztetett  bánásmódot  igénylő gyermekeknek a kortársakkal  együtt  történő nevelését

képviseli. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Interkulturalitás –  a kultúrák közötti interakció, a kulturális és társadalmi sokféleséget,

különbözőségeket  figyelembe  vevő  pedagógiai  megközelítés  és  gyakorlat.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

IKT –  jelentése – információs és kommunikációs technológiák,  illetve az IKT-ra épülő

eszközöknek,  módszereknek  és  eljárásoknak  az  alkalmazása  az  oktatásban.  Alkalmazásának

céljai  különbözőek  lehetnek  –  információgyűjtés,  -rendezés,  -feldolgozás,  -megosztás,

kommunikáció stb. Az IKT felhasználható a különféle didaktikai feladatok megvalósításában is,

segítségével a tanulás támogatása mind a tanórákon, mind pedig tértől és időtől függetlenül is

megoldható. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Imprinting  –  korai  bevésődés.  Az  élet  első  tapasztalatai,  amelyek  meghatározzák  az

identitást. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Individualizált  tanulás,  individualizáció  (a  tanulásban)  – egyéni  tanulási  szituáció,

amelynek  során  egyéni  feladatok  saját  úton  és  ütemben  történő  megoldásával  egyéni

teljesítmények,  eredmények  elérése  a  cél. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

../../../../C:%5CUsers%5CJ%5CDesktop%5Cmetodicska%5C%C3%B3vodapedag%C3%B3giai%20alapfogalmak%5Cpedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml


Induktív  (indukció)  –  annak  a  gondolkodásnak  a  jelzője,  amelyik  az  egyedi  és/vagy

konkrét esetekből halad az általános és/vagy absztrakt megállapítások felé. Például a különböző

fajta,  különböző  tulajdonságokkal  rendelkező  halak  vizsgálatából  jut  el  a  „hal”  fogalmához.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

„infant school” –  Nagy Britanniában a 19. század elején kialakult intézménytípus. Robert

Owen hozta létre a New Lanark-itextilgyárban dolgozó munkásgyerekek számára. A 2-6 éves

korú gyerekek számára, új nevelési módszereket alkalmazotak. Főleg nevelőintézmény volt, a

gyermekek értelmi képzése az alapkészségek elsajátításán túl a tárgyi környezet dolgainak és

jelenségeinek  megismertetésére  korlátozódott.  Nagy  hangsúlyt  fektettek  a  barátságos  légkör

kialakítására, a játék, a torna, a zene és a tánc szerves része volt az iskolai élet hétköznapjainak.
https://www.academia.edu/7766566/Stark_Gabriella_%C3%93vodapedag%C3%B3gia_%C3%A9s_j%C3%A1t%C3%A9km

%C3%B3dszertan_I_r%C3%A9sz_5_TARTALOM

Inklúzív nevelés-oktatás – a tanulói sokféleséget természetesként kezelő, minden tanuló számára

eredményes  tanulást  biztosító  nevelési-oktatási  koncepció.  Az  inkluzív  nevelésoktatás  során  a

pedagógus(ok)  minden  tanuló  haladásáért  felelősséget  vállal(nak).  Az  iskolai  hatásrendszer  (tanulási

célok  és  eredmények,  módszertan,  értékelés,  támogatás)  alkalmazkodik  az  egyéni  lehetőségekhez  és

szükségletekhez. Az inkluzív nevelés-oktatás koncepciója szerint nem az egyes tanulókat illesztjük az

iskola  meglévő  hatásrendszeréhez,  hanem  az  iskola  maga  alakul  a  tanulói  diverzitáshoz,  a  tanulók

sokféleségéhez annak érdekében, hogy 14 mindegyik tanuló számára megfelelő oktatást biztosítson. Az

inkluzív  oktatás  során  a  tanulók  közötti  különbözőségre  nem  kiegyenlítendő  hátrányként,  hanem

értékként tekintenek. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Integráció,  inklúzió –  integráció – egybeolvasztás,  megújítás kiegészítéssel;  inklúzió –

befogadottság,  bennefoglalás.  Szociálpszichológiai  értelemben  a  társadalmi  csoportokkal

kapcsolatban  használják,  pedagógiai  értelemben  pedig  a  különböző  hátrányos  helyzetű  vagy

speciális szükségletű csoportok gyermekeinek a többséggel való együtt-nevelését, illetve ennek

eredményét értjük alatta. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Intelligencia – az egyénnek az a képessége, amellyel alkalmazkodni tud az életben adódó

problémákhoz, új helyzetekhez, vagyis képes a helyzeteken (önmaga hozzáállásán) változtatni.

Az a jellemző, amit az intelligenciatesztek mérnek. Problémamegoldás, gondolati rugalmasság,

elvont  fogalmakban  gondolkodás,  tanulási  képesség,  beszédkészség,  ítéletalkotás,  téri

../../../../C:%5CUsers%5CJ%5CDesktop%5Cmetodicska%5C%C3%B3vodapedag%C3%B3giai%20alapfogalmak%5Cpedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml


képzelőerő, kézügyesség, kreativitás, a meglévő ismeretek egyaránt részei az intelligenciának.

(Értelmesség.) http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Internalizáció –  a szocializációs fejlődési folyamat befejező fázisa, egyben eredménye,

mely során a személy – a társas helyzetben megvalósuló befolyásolás révén – más(ok) attitűdjeit,

értékítéleteit  oly  fokban  magáévá  teszi,  hogy  azokat  külső  kontroll  (ellenőrzés,  jutalmazás,

büntetés)  hiányában  is  érvényesíti.  A  szociális  tanulás,  illetve  befolyásolás  harmadik,

legmagasabb szintjét  az identifikáció (azonosulás) előzi meg, amely során a jelentős személy

(felnőtt,  szülő,  csoport,  tanár)  által  közvetített  értékek  a  gyermek,  diák  saját  értékrendjébe

beépülnek. Azért tartja be azokat, mert megszegésük bűntudatot, lelkiismeret-furdalást okozna

(belső kontroll), így az értékek függetlenné válnak a forrástól. A gyerekek magukévá teszik a

normákat  és  már  nem kell  nyíltan  utasítani  őket  és  nem kell  a  tekintélyt  képviselő  felnőtt

reagálását megvárniuk. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Interpretáció –  értelmezés, magyarázat,  közvetítés,  de mindezzel együtt,  meghatározott

korlátok  között  újraalkotás  is.  Az  egyéni  értelmezésen  alapuló  bemutatás  (magyarázat,

közvetítés),  illetve az egyéni újraalkotás a pedagógusi munka természetes sajátja,  a tananyag

tolmácsolása. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Intuíció  –  ráérzéses,  nem tudatosan  zajló  felismerés  képessége  vagy  folyamata,  belső

megérzések  által  vezérelt  megismerés.  Rokon  fogalom  a  belátás  (insight,  Einsicht)  –   az

összefüggések  hirtelen,  megvilágosodásszerű  felismerése,  megértése. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-

4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Iskola – hely, ahol a műveltség módszeres és kritikus elsajátítása által kiformálódik a teljes

ember. Az iskolának az a dolga, hogy a diákot értelmének gyakorlására késztesse, fejlesztve az

értelemnek  az  összefüggések  tisztázására  és  az  igazság  fölfedezésére  irányuló  képességét  és

kibontakoztatva a tapasztalásra, továbbá az átélt bizonyosságok megragadására irányuló érzékét.

Az az iskola, amely épp ellenkezőleg, előregyártott gondolkodási elemeket kínál fel, épp

ez által akadálya lesz annak, hogy diákjainak személyisége kifejlődjék.  pedagogiai-s-modszertani-

szakkifejezesek.pdf

Ismeret – tények, fogalmak, általánosítások összessége. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-

13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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Ismeretbővítés  – a  nevelési-oktatási  folyamathoz,  egy  tanulási-tanítási  egységhez

kapcsolódó  didaktikai  feladat.  Célja  a  meglevő  ismeretekre  építve  a  tanulók  ismereteinek

bővítése. Az új ismeretek elsajátításának különböző kognitív útjai lehetnek:

a)  a  tanulók  aktív  feladatmegoldására,  problémaalapú,  felfedeztető  tanulásra,

munkáltatásra; 

b) szemléltetésre; 

c) a pedagógus közlésére; 

d) tanulói kiselőadásra; 

e) a tanulók kooperatív tanulására; 

f) számítógépes programra stb. épülhet. 

Fontos, hogy a pedagógus minél nagyobb arányban válassza a tanulók aktív és interaktív

tevékenységére épülő ismeretbővítési eljárásokat. Az óratervben/foglalkozástervben a nevelési-

oktatási  célok  között  célszerű  megfogalmazni  azt  is,  hogy  az  adott  órán  milyen  tudásszint

elsajátítása a cél – az új fogalom felismerése, megnevezése, értelmezése vagy alkalmazása stb.

Az  ismeretbővítés  folyamatának  elmaradhatatlan  része  az  ismeretek  alkalmazása. http:

//polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Ismétlés  –  a  nevelési-oktatási  folyamathoz,  egy tanulási-tanítási  egységhez  kapcsolódó

didaktikai  feladat.  Célja  a  korábban elsajátított  ismeretek  felidézése.  Megkülönböztetünk óra

eleji, témakört bevezető és év eleji ismétlést. A tanórán a gyakorlatok előtt is szükség lehet az

előzetes  ismeretek  felidézésére,  ismétlésére. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Jártasság  – az  ismeretek  alkalmazásának  egyik  művelete  =  gyakorlottság,  gyakorlati

felkészültség. Új feladatok, problémák megoldása ismereteink kombinatív felhasználása útján.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Játék – a gyermekkor legfontosabb tevékenysége, amely segít a világ megismerésében és

befogadásában,  elősegíti  a  testi,  az  értelmi,  az  érzelmi  és  a  szociális  fejlődést.  A

kisgyermeknevelő a játék feltételeinek (megfelelő hangulat, hely, idő, eszközök) biztosításával

és nevelői magatartásával támogatja az elmélyült, nyugodt játéktevékenységet, a kreativitást. A

gyermek  igényeitől  és  a  helyzettől  függően  kezdeményez,  szerepet  vállal  a  játékban,  annak

tartalmát ötleteivel, javaslataival színesíti. A játék ad elsősorban lehetőséget a társas kapcsolatos
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fejlődésére is. A többi gyermekkel  való együttlét  örömforrás a kisgyermek számára,  a társak

viselkedése  mintát  nyújt,  segítve  a  szociális  képességek  fejlődését. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-

4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Jelenségalapú oktatás – a jelenségalapú oktatás olyan tanulási alapelv,  tudásszervezési

mód, amely a tanulás természetes folyamatából kiindulva a tudás kialakítását aktív folyamatként

szemléli,  a  tanulási  tapasztalatok  mentális  szerveződésére  úgy  tekint,  hogy  az  a  tantárgyi

területekhez  kötött  ismeretszerzésen  túlmutat,  s  a  tanulói  tudást  ezeken  az  ismerethatárokon

átívelve,  egy  jelenség  vagy  fogalom  köré  csoportosítva  alakítja  tovább.  Ebben  a  szemléleti

keretben a tanulás és tanítás megfelelően illeszkedő módszertana biztosítja a tudományterület

vagy a tantárgy szabta  határok átlépését,  több tantárgy vagy tudományterület  szempontjából,

multidiszciplináris  jelleggel  vizsgálva  egy  adott  jelenséget.  Ezeket  a  határokon  átívelő

kapcsolódásokat,  tudásszervező  modulokat  a  Nat  általában  ajánlásként  fogalmazza  meg.

pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Jellem – az egyénre jellemző viszonylag állandó akarati tulajdonságok összessége, mely

szilárd elveken alapuló erkölcsi nézetekben és magatartásban nyilvánul meg. A személyiség ezen

un.  „kemény  magvát”  elsődlegesen  a  családi  szocializációs  hatások  spontán  alakítják  ki,

ugyanakkor tudatosan (neveléssel és önneveléssel) tovább fejleszthető. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-

4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Jó gyakorlat (angol, best practice) – egy módszer vagy tevékenység, amely újszerű, építő

jellegű  megközelítéseket,  technikákat tartalmaz,  amely bizonyíthatóan vagy már bizonyítottan

hozzájárul az adott intézmény minőségi színvonalának emeléséhez és más intézmények számára

is átvehető  példaként szolgálhat.  A jó  gyakorlat tehát adott szakmai kritériumoknak megfelelő

innováció,  oktatási,  pedagógiai,  szervezetfejlesztési gyakorlat,  amely az intézmény szakmai és

menedzsmentet érintő fejlesztő munkáját az egyéni fejlesztési szintig pozitívan befolyásolja. Az

átvett innováció a továbbiakban a felhasználók által is elismert szolgáltatásként képes működni,

keresésének és implementációjának lényege tehát a sikeres adaptáció,  a saját intézményi

működésbe való beépítés. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Kisdedóvó – a kifejezés Brunszvik Teréz grófnő nevéhez fűződik, ő nyitotta meg az elsőt,

Budán,  a krisztinavárosi Mikó  utcában 1828.  június 1-jén.  Brunszvik Teréz naplójában a

kisdedóvó,  valamint a gyermekmenhely elnevezést használja,  vagyis a romlott társadalmi
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viszonyok közepette védésre-óvásra szoruló  gyermek megóvására szolgáló  intézmény.
https://www.academia.edu/7766566/Stark_Gabriella_%C3%93vodapedag%C3%B3gia_%C3%A9s_j%C3%A1t%C3%A9km

%C3%B3dszertan_I_r%C3%A9sz_5_TARTALOM

Képesség:  –"bizonyos  típusú  vagy  tartalmú  tevékenység  elvégzésére  való  egyéni

felkészültség,  teljesítményszint,  amely nevelésre és gyakorlásra,  illetve  valamilyen adottságra

(diszpozícióra) vezethető vissza." (Kron, 1997)

"köznapi értelemben egy adott képesség birtoklása annyit jelent, hogy a személy végre tud

hajtani egy tevékenységet..." 

"A  képesség  a  procedurális  tudást,  azaz  az  ismeretalkalmazó  tudást  jelenti,  illetve  a

procedurális  tudás  formáit  írja  le.  Akkor értelmezendő  valami  képességként,  ha  a  gyakorlati

alkalmazás  felől  értelmezzük  és  közelítjük  meg  a  tevékenységet."  (Farkas,  2017)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Képzés – "A képzés során az elsajátított  ismeretek gyakorlati  alkalmazása segítségével

megfelelő általános és speciális műveleti formulák, tevékenységek alakulnak ki az egyénben A

képzés meghatározott irányú speciális oktatásként is értelmezhető." (Réthy, 2003 ebben: Falus,

2003)

"A képzés az oktatás része. A képzés során az ismeretek, tudástartalmak alkalmazásához,

felhasználásához  szükséges  képességek,  készségek  kialakítása  történik  (pl.  szakképzés)."

(Kormos, 2012) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Kerettanterv – az oktatásért felelős miniszter által jóváhagyott pedagógiai dokumentum,

amely  a  Nemzeti  alaptantervet  követően  a  tartalmi  szabályozás  következő  szintjét  képviseli.

Rögzíti  az  egyes  iskolatípusokban  és  fejlesztési  szakaszokban  a  nevelés-oktatás  céljait,  a

tantárgyi rendszert, az egyes tantárgyak témaköreit, tartalmát, évfolyamonkénti követelményeit

és az ajánlott időkeretet. Az egyes témakörökre összpontosító részletes kidolgozással támogatja a

pedagógusok  pedagógiai  tervező  tevékenységét,  segíti  a  fogalmi  gondolkodás  fejlesztését,  a

tanulói teljesítmények folyamatos figyelemmel kísérését. A kerettantervet az oktatásért felelős

miniszter adja ki. A kerettantervek két fő típusa jóváhagyás szerint –  a miniszter által kiadott

kerettanterv,  a  miniszter  által  jóváhagyott  kerettanterv.  A miniszter  által  kiadott  kerettanterv

megjelölés nem egy dokumentumot jelöl, hanem a jelenlegi formájában is mintegy 12 különböző

pedagógiai  szakasz-,  iskolatípusra  adtak  ki  kerettantervet.  A  kerettanterv  meghatározza  a

kulcskompetenciák  és  a  kompetenciafejlesztés  adott  életkori  és  képzési  szakaszban

érvényesítendő  feladatait,  a  személyiségfejlesztés  lehetőségeit  és  értéktartalmát,  a  pedagógiai
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egységesség és differenciálás elveit, az ismeretközlés és a képességfejlesztés közötti összhang

megteremtésének módját és összhangjának biztosítását. A jogszabály alapján kikövetkeztethető

terminológiai  rendszer  szerint  a  kerettantervtől  meg  kell  különböztetünk  a  tantárgyi

kerettantervet és a programtantervet. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Készség – "a motoros tevékenységek elvégzése során tanúsított könnyedség, gyorsaság és

pontosság mértéke." (Kron, 1997)

"A tudatos tevékenység automatizált komponense, ami a tevékenység többszöri ismétlése

során alakul ki. A viselkedésben is manifesztálódó nyílt cselekvés esetében motoros készségről

beszélhetünk.  (Például:  szerszám-munkagép-műszer  használata,  játék  hangszeren,  jármű-

munkagép vezetése-irányítása,  íráskészség,  rajzolás-festés,  mechanikus  újraélesztés,  hajvágás,

különböző  sportok  komplex  mozdulatsorainak  kivitelezése.)  Amennyiben  gondolati

tevékenységről van szó, akkor kognitív készségről beszélhetünk. (Például: olvasás, helyesírás,

szövegértés, írásbeli fogalmazás, programozás, fizikai problémák megoldása, szövegszerkesztő

kezelése,  deriválás,  francia  nyelvű  jogi  szakirodalom  olvasása,  egy  bonyolult  számítógépes

rendszer  telepítése,  tudományos  kísérletek  tervezése  és  kiértékelése.)"  (Pajkossy,  2010)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Kettős  kötés  – előfordulhat,  hogy  szándékaink  ellenére  mást  közlünk  a  nem-verbális

csatornán,  mint  amit  a  verbálison  tettünk,  és  a  gyermek  aszerint  cselekszik,  a  nem-verbális

közlést tartja igaznak. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Képesség – az egyén azon öröklött, veleszületett erőforrása (kapacitás), amely fejleszthető, s az

erre épülő tevékenység gyakorlással  készséggé alakítható.  A képességek fejlődésének szakaszai  adott

életkorhoz köthetők, s az életkori jellemzőt az életkori átlag értelmében használva az átlaghoz tartozó

standard eltérés (szórás) határozza meg a fejlettségi tartományt. A képességek egymásra épülnek, s a

sokféle  képesség  együttesen  (képességegyüttes)  teszi  lehetővé  a  tudás  (ismeretek,  összefüggések,

készségek) és alkalmazásának (kompetenciák) kialakítását. A képességek teljesítményben nyilvánulnak

meg, de nincs közöttük teljes átfedés. A tanulási zavarral küzdő (diszlexia, diszkalkulia) és az alulteljesítő

tehetséges tanulóknál  nagy különbség van a tesztekkel  mérhető képességek és a tanulási  teljesítmény

között. A képességek fejlődése és fejleszthetősége függ az agyi érési folyamattól, az egyén motivációjától

és a fejlődést meghatározó 15 társas feltételrendszertől (családi, iskolai, média), illetve egyéb környezeti

hatásoktól.  Ezek  együttese  befolyásolja  a  képességek  fejlesztésének  eredményességét.  pedagogiai-s-

modszertani-szakkifejezesek.pdf
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Képzési modul –  a képzési program olyan tananyagegysége,  amely egy logikailag

összetartozó ismeretanyagnak önállóan kezelhető, meghatározott személyi és tárgyi feltételekkel

rendelkező,  mérhető  kimenetű,  önállóan is tanítható  része.  Ismeretanyagának  elsajátítását

követően  a  képzésben  résztvevő  személy  képes  ennek  tartalmát  meghatározott  szinten

alkalmazni, illetve további tanulmányai során felhasználni. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-

2013-0014/97/fogalotr.hml

Készség  –  a  tanulás  (gyakorlás)  eredménye  –   teljesítményképes  tudás.  A  cselekvés

automatizált eleme, mely a tudat közvetlen ellenőrzése nélkül funkcionál. Fajtái – írás-, olvasás,

beszéd-, manuális-, szenzomotorikus-, intellektuális és összetett készségek. 

A készség elsajátításának lehetséges útjai – 

a)  analizáló-szintetizáló  –  először  a  részmozzanatok  tanulása  történik,  majd  ezek

összekapcsolása;

b) globális tanulás –  a tevékenység részmozzanatokra bontása nélkül folyik a begyakorlás,

a részletek a sokszori ismétlés sikerei és kudarcai, illetve az utólagos tudatosítás következtében

differenciálódnak (járni, beszélni tanulás);

c)  transzferális  tanulás  – a gyakorlás kezdetben egyszerűsített  (mesterséges)  helyzetben

folyik (szimuláció), ezt követi a természetes helyzetbe történő átvitel (transzfer), pl. repülőgép

vezetésének  elsajátítása  történhet  ilyen  módon. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Készség-  és képességfejlesztés – a kompetenciafejlesztés része a nevelési-oktatási

folyamatban.  Célja az adott kompetencia használatához szükséges készségek és képességek

fejlesztése.  Ez szorosan kapcsolódik az adott kompetencia részét képező  attitűd(ök)

formálásához és az új ismeretek bővítéséhez is.  A minden műveltségi terület tanulását és

tanítását megalapozó  anyanyelvi kommunikáció  fejlesztésének fő  területei –   a beszéd és a

szóbeli szövegalkotás, a beszédértés, az olvasás és a szövegértés, valamint az írás és az írásbeli

szövegalkotás fejlesztése. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Kiemelt  figyelmet  igénylő  tanulók – kiemelt  figyelmet  igénylő  gyermek  a  nemzeti

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 4. § 13. pontja alapján „kiemelt figyelmet igénylő

gyermek, tanuló: 

a) különleges bánásmódot igénylő gyermek, tanuló: 

aa) sajátos nevelési igényű gyermek, tanuló, 
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ab) beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló, 

ac) kiemelten tehetséges gyermek, tanuló, 

b) a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvény szerint hátrányos és

halmozottan hátrányos helyzetű gyermek, tanuló.” 

Az  aa)  és  ac)  pontban  jelzett  tanulók  közös  jellemzője,  hogy  fejlődésük  a  statisztikai

értelemben vett átlagtól (tipikustól) jelentősen (szignifikánsan) eltér, azaz fejlődésük atipikus, és

ez a tény megbízható,  érvényes diagnosztikus  eszközökkel  alátámasztható,  a sajátos nevelési

igényű  tanulók  vonatkozásában  nemzetközi  klasszifikációs  rendszereknek  megfeleltethető

(például BNO vagy DSM) pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Kirekesztő iskola – "amelyik egyoldalúan és kizárólagosan a gyermektől/fiataltól várja el

az iskola világához való megfellebbezhetetlen igazodást, alkalmazkodást; amelyik nem akar/tud

alkalmazkodni  a  gyermekek/fiatalok  világához,  lehetőségeihez,  szükségleteihez,  sajátos

személyiségfejlesztési  igényeihez;  amelynek  pedagógusa  nem  rendelkezik  az  értelmes  és

hatékony tanulás és tanulássegítés lényegiségéhez kapcsolódó hiteles és felhasználható szakmai

tudással, differenciált, rugalmas módszertani repertoárral."

"Az ilyen iskola működését "zavarják" az olyan gyerekek, akik:

• nem akkor és úgy érdeklődnek a tanórai tananyag és feladatok iránt, amikor és ahogy a

tanár elvárja tőlük;

• érdektelenséget mutatnak egy-egy számukra érthetetlen, értelmetlen feladat iránt;

• értetlennek, netán lustának, butának tűnnek, mivel nem is értik, mit magyaráz, mit vár el

tőlük a tanár;

• harsányságukkal igyekeznek felhívni magukra a figyelmet;

• nem  tolerálják  a  hazugságot,  az  igazságtalanságot,  mindenképpen  szókimondók,

ellenvéleményüket is kifejezésre juttatók;

• csak  a  számukra  értelmes,  általuk  megértett  elvárásokat,  szabályokat  hajlandóak

elfogadni, betartani;

• nem egy ütemre, egyenletesen teljesítve haladnak, egyes területeken lemaradnak, másutt

esetleg "előre szaladnak";

• alacsony  fokú kudarctoleráló  képességekkel  rendelkeznek  (netán  mert  szoronganak  a

teljesítménybeli kudarctól);

• nem tisztelik azokat a pedagógusokat (felnőtteket), akik nem a másik embert megillető

tisztelettel viszonyulnak hozzájuk."
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 "A  mai  magyar  iskola(rendszer)  egyik  alapproblémája  éppen  az,  hogy  nem  veszi

tudomásul vagy nem tudja kezelni az egyének és csoportok sokféleségét,  hogy zárt  világával

nem  mozgósít  az  egyéni  életutak,  életesélyek  megtalálására,  a  sokféle,  sokszínű  személyes

életvilágok találkozására, de még az iskolai életvilágok találkozására sem."

"A társadalom, az oktatáspolitika s nem utolsósorban a szakma döntése, hogy befogadó

vagy  kirekesztő  iskolát  deklarál,  értéktételez,  támogat-e."  (Bárdossy,

2006http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

KLIK – klebelsberg Intézményfenntartó Központ – az iskolák fenntartói szervezete. http: //

polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Kritérium – megítélési,  bírálati szempont.  Azon  szabályok,  minták,  kívánalmak  és

normák összessége, amelyekhez igazodunk, amikor megítélünk valamit. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-

4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Kogníció (szűkebb értelemben) – "az észlelést,  érvelést  és emlékezést magában foglaló

értelmi  folyamat"  (Szómagyarító),  (tágabb  értelemben):  "az  emberi  gondolkodás  egésze.  A

kognitív  -  gondolkodással  foglalkozó -  tudományok közé  tartozik  a  kognitív  pszichológia,  a

pszicholingvisztika, a mesterséges intelligencia kutatása és a kognitív idegtudomány, amelyek

többek között a lélektan, a nyelvészet, az informatika, a matematika, a filozófia és a biológia

módszereit  integrálják."  (Mindennapi  pszichológia).

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Kognitív –  megismerő,  megismerésre vonatkozó  tudattartalom.  A világ (benne más

emberek és a magunk)  dolgainak,  jelenségeinek,  megnyilvánulásainak a megismerése során

tudatunkba beépül az az ítélet is,  amelyet a dolgok (benne a saját magunkról való tudásunk, az

én,  a self)  hozzánk fűződő  viszonyáról,  jelentőségéről alkotunk (énkép és érték együtt).  A

kogníció része az oktulajdonítás (attribúció) és a személypercepció is. A megismerő tevékenység

végeredménye tehát a tudatban egy viszonyrendszer is énképünk, másokról és a világ dolgairól

alkotott képünk összefüggéseiről. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Kognitív  fejlődés – a megismerés  (kogníció)  tágabb  értelemben  az  észleléstől  a

gondolkodás  eltérő  formáit  magában  foglaló  műveletekig  terjed,  szűkebb  értelemben  a

gondolkodás mentális  folyamatait  jelöli.  A kognitív fejlődés  mindezen folyamatoknak a kora

gyermekkortól a serdülőkor végéig alakuló változását foglalja magában. A legismertebb kognitív
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fejlődési  elmélet  Piaget  nevéhez  fűződik,  és  négy  fejlődési  szakaszt  különböztet  meg  (a

gondolkodás szenzo-motoros, művelet előtti,  konkrét műveleti és formális műveleti szakasza).

Egy másfajta megközelítés, az egyén és a társas környezet kölcsönhatását hangsúlyozó modell

szerint  (Vigotszkij)  a  gyermek  kognitív  fejlődésének  minőségét  és  ütemét  az  őt  körülvevő

kulturális  környezet,  ezen  belül  a  felnőttekkel  és  kortársakkal  folytatott  társas  interakciók

határozzák  meg.  A  kognitív  fejlődés  mai  felfogása  összetettebb,  s  jelentős  mértékben

támaszkodik  az  agy  változási  tulajdonságaira  vonatkozó  tudományos  adatokra.  pedagogiai-s-

modszertani-szakkifejezesek.pdf

Kognitív motiváció  – a gyermekek értelmére (érdeklődésére,  kíváncsiságára,

tudásvágyára) ható motiváció. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Kognitív stílus – a személyiség általános jellemzőinek a gondolkodásmódban,

megismerési,  szellemi,  mentális tevékenységekben való  megnyilvánulása (pl.  rigiditás vagy

nyitottság). http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Kommunikatív didaktika –"a didaktikai  elmélet  feladatát  azon feltételek  feltárásaként

értelmező irányzat, amelyek az iskolában lehetővé teszik az "emancipációt elősegítő" oktatást.

Az  ehhez  az  oktatáshoz  vezető  utat  meglehetősen  általános  "kommunikációként"  értelmezi,

megállapítva, hogy a didaktikai vizsgálódásnak, mindenekelőtt a kommunikációnak azon formáit

kell  megkeresnie,  melyek  elősegítik  az  emancipációt."  (Kron,  1997).

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Kompetencia –  a  "a  problémamegoldáshoz,  bizonyos  műveletek  elvégzéséhez,  illetve

társadalmi értelemben az emberi kapcsolatokhoz való tárgyi hozzáértés." (Kron, 1997)

"A  kompetencia  igen  sokrétű  fogalom,  amelyet  szakpolitika-  és  tudományterülettől  is

függően  többféle  értelemben  használnak.  Ráadásul  az  utóbbi  időben  sokat  változtak,

gazdagodtak a fogalom összetevői és megközelítésmódjai... Fontosnak tartjuk azonban kiemelni

a  kompetenciafogalom komplexitását,  valamint  azt  is,  hogy jelenleg  sincs  teljes  egyetértés  a

kompetencia  pontos  definícióját  illetően,  és  az  egyes  nemzetek  kompetenciaértelmezése  is

kisebb-nagyobb mértékben eltér egymástól." (Fehérvári, 2019)

"A kompetencia latin eredetű szó, alkalmasságot, ügyességet fejez ki..." (Vass, 2009)

"Köznapi  értelemben  a  kompetencia  egy  szakterület  vagy  szakma  képviselőjének  a

hozzáértését, alkalmasságát jelenti. A pedagógiában (nevelésben, oktatásban) a kompetenciák "a
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döntés és kivitelezés megvalósulását szolgáló motívum- és képességrendszerek." - Nagy József,

2000. 

"A kompetencia fogalmának előtérbe kerülése az oktatási környezetben hangsúlyeltolódást

fejez ki, azt, hogy a fejlesztés az ismeretek átadásáról a használhatóságuk irányába tolódik el."

(Szebedy, 2009)

"... A kérdés tulajdonképpen az, hogy melyek a személyiség létfunkciójú kompetenciái.

A biológia  szerint  minden élőlénynek két  létfunkciója  van:  az egyed és  a  faj  túlélése.

Ennek megvalósulása sokféle cél, feladat teljesülését, bonyolult rendszerek hatékony működését

feltételezi.  Különösen vonatkozik  ez az  emberre:  az  egyén túlélését  a személyes,  perszonális

kompetencia, a faj túlélését a szociális kompetencia szolgálja...

Az  információfeldolgozás  az  ember  esetében  nemcsak  a  két  létfunkció  közvetlen

szolgálatában működik, hanem közvetett, áttételes hozzájárulásként is (például a megismerés, a

kutatás,  a  szándékos  tanulás  formájában).  Ennek  következtében  az  információfeldolgozás

önállósult létfunkció, amelyet a kognitív kompetencia valósít meg.

A munkamegosztás sok ezer szakmát, hivatást, foglalkozást eredményezett, amelyek közül

egy  vagy  néhány  elsajátítása  az  emberek  egzisztenciális  jelentőségű  funkciójává,  szerepévé

válik.  Ezek a  speciális  kompetenciák,  az előbbiek  pedig az  általános  kompetenciák."  (Nagy,

2000) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Kompetenciaalapú  alaptanterv –  kompetenciaalapú  alaptantervek  a  tanulási  folyamat

komplex eredményeit helyezik a középpontba (tudás/ismeretek, készségek, attitűdök), s azokhoz

kapcsolják  a  tudásterületi  tartalmak  korszerű  leírását.  Ez  a  tantervtípus  a  tanulót  helyezi  a

középpontba, és alkalmazkodik a társadalom változó szükségleteihez. Minden kompetenciaalapú

alaptanterv  olyan  szemléletet  hangsúlyoz  a  tanulási  környezet  és  a  tanulási  tevékenységek

kiválasztásában, mely a tanulási terület sajátosságai alapján a tanulás legmegfelelőbb formáinak

alkalmazását  támogatja.  Az  ilyen  tanulási  környezetben  a  tanulók  képesek  elsajátítani  és  a

hétköznapi  élethelyzetekben  is  megfelelően  alkalmazni  a  szerzett  ismereteket,  valamint  az

alkalmazáshoz szükséges attitűdöket és készségeket. A kompetenciaalapú alaptanterv definiálja a

tudásterületektől független, általános kompetenciákat is. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Komprehenzív  iskolarendszer (=  egységes  iskolarendszer)  –  "A komprehenzív  iskola

hátterében  meghúzódó  "filozófia"  az  egyenlő  pedagógiai  esélyek,  az  úgynevezett

"esélyegyenlőség" filozófiája."

"A  "Minden  gyereknek  a  neki  megfelelő  iskolát!"  követelés  mögött  a  szelektív

iskolarendszer  követelése  húzódik  meg,  a  "Minden  gyereknek  a  neki  megfelelő  pedagógiai
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gondoskodást!" követelés mögött ezzel szemben az angol őseredetije, a comprehensive school

nyomán elkeresztelt komprehenzív iskolarendszer követelése."

"A  szelektív  iskolarendszer  a  középfokon  (országa  válogatja,  hogy  ez  hányadik

évfolyamtól  kezdődik)  egymástól  profil,  szint  és  presztízs  szerint  különböző,  elkülönülten

működő oktatási intézményekből áll. A "differenciálás" itt intézmények közötti. A komprehenzív

iskolarendszer ezzel szemben olyan középiskolákból áll, amelyek a falaikon belül kínálják fel a

képzési  utaknak azt  a  választékát,  amelyet  a  szelektív  rendszer  mint  elkülönült  intézmények

rendszere csak a nagyrendszer szintjén biztosít. A differenciálás itt intézményen belüli."

"Nyelvi korlátaink miatt,  avagy kellő újítói  lelemény és bátorság híján a komprehenzív

iskolát a módosított oktatási törvény egységes iskolának keresztelte el, holott a szó és jelentés

szerinti hűséges fordítás inkább az "átfogó iskola" elnevezést sugallná."

"Az egységes iskola öt elengedhetetlen karakterisztikuma:

•Az egységes iskola - mindenki iskolája..., amely válogatás nélkül, előzetes feltételekhez

nem kötötten mindenkit felvesz, aki körzetileg az iskolához tartozik.

• Az egységes iskola létezési módja a differenciálás: csak úgy tud mindenki iskolája lenni,

hogy fejlesztő tevékenységét lehetőségeinek végső határaiig az egyes gyerekek adottságaihoz és

aktuális állapotához igazítja. Tehát messzemenően differenciál.

• Az egységes iskolában az értékelés nem minősítés: az értékelés elkülönül a minősítéstől,

az ítélkezéstől, miáltal is ez értékelés kivált a továbbhaladást segítő egyik eszközként vesz részt a

folyamatban.

•  Az egységes iskola egyformán érzékeny minden kultúrára:  egyetlen  rétegkultúrát  sem

preferál vagy tekint etalonnak; minden gyereket valamilyen kultúra hordozójának tekint, tehát a

gyerekek  kulturáltságát  nem  egyszerűen  a  plusz-  és  mínuszjelekkel,  illetve  az  ezek  közötti

átmenetekkel  írja  le,  hanem  tartalmaikkal,  amelyekhez  mint  hozott  adottságokhoz

alkalmazkodnia, és amelyekből fejlesztő munkája során kiindulnia kell.

• Az egységes iskola csak demokratikusan működő iskola lehet: az iskola teljes társadalma

részt vesz a működés tartalmára és formájára vonatkozó legfontosabb döntések meghozatalában,

hogy rendelkezik az ehhez szükséges jogokkal és szerkezetekkel."

"Az egységes iskolát nehéz lesz létrehozni és nehéz lesz megértetni előnyeit, mert nagyon

erősek a szelektív  iskolarendszer beidegződései minden szereplőben, mert az egységes iskola

több törődést, megváltozott pedagógusi attitűdöt és kultúrát igényel, mint a ma általában honos

szelektív, a frontális munkára és a tradicionális értékekre berendezkedett iskolák. És végül még

azért is, mert a pedagógusszakma és a pedagógusok személy szerint sem élvezik a társadalom

erkölcsi és anyagi megbecsülésének azt a nélkülözhetetlen minimumát sem, amely akár a status



quo  fenntartásához  is  elégséges  volna."  (Loránd,  2009)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Konfliktus,  konfliktuskezelés  –  lelkiállapot,  mely  kapcsolatainkban  vagy  belső

késztetéseinkben  jelentkezik,  s  egymással  összeegyeztethetetlen motivációk egyidejű  hatására

alakul ki. A konfliktuskezelés a konfliktusok erőszakmentes feloldására törekvő eljárás, melynek

technikája  tanulható  (fel  kell  ismernünk,  s  meg kell  állapítanunk,  kié  a  probléma,  s  csak ha

valóban a miénk, kell nekünk megoldani). Kapcsolati konfliktus esetén a magunk érzéseinek a

kifejezése mellett a másik személy indítékait, értékeit is tekintetbe kell venni (a kommunikáció

során a másik aktív meghallgatásával (értő figyelemmel), elfogadásával, empátiával, érzéseinek

és a mi érzéseink tükröztetésével). A konfliktusmegoldás legjobb módja, ha mindkét fél nyertes,

illetve ha legalábbis vesztese nincs. Tartós kapcsolati  konfliktusok megoldását külső személy

(mediátor) is segítheti. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Kongruencia  –  az  aktuális  belső  érzelmi  állapot  és  a  viselkedés,  a  szándékok  és  a

megnyilvánulások közötti összhang, amely a személyes hitelességet biztosítja. http: //polc.ttk.pte.hu/

tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Konstruktivizmus,  konstruktivista pedagógia,  konstruktivista szemlélet – eredetileg

ismeretelméleti,  később a pedagógiában és a pszichológiában is meghonosodó  szemléletmód,

amely a megismerést,  szűkebben a tanulást nem az információk felvételének,  hanem

tudásépítésnek,  konstrukciónak tartja.  A konstruktivista pedagógiai szemléletmód a

tudáskonstruálást aktív,  személyes, önszabályozott folyamatnak tekinti.  Alapelve,  hogy a tudás

konstruálása alapvetően az előzetes tudás által meghatározott. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-

13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Konstruktív életvezetés  – tudatos  és  tervezett  pedagógiai  munka  eredményeképpen  keletkező

nevelési  érték,  mely  konstruktív  (nem  destruktív)  magatartás-  és  tevékenységrepertoárban,  vagyis

egyénileg eredményes és szociálisan értékes életvezetésben nyilvánul meg. (Bábosik, 1999.) A keresztény

pedagógiai területén a fogalom akkor érvényes, ha az evangéliumi tanácsok fényében értelmezzük: az

egyéni üdvösség és a közösség önzetlen szolgálata. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Konstruktivista neveléstudomány (= konstruktivizmus): "A konstruktivizmus szerint a tanulás során nem

az történik, hogy elménket mint üres papírlapot teleírja a tapasztalat, sokkal inkább meglévő sémáink

határozzák meg, hogy egyáltalán milyen információkat veszünk fel, és azokból milyen belső modelleket

https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/egyseges-iskolarol
../../../../C:%5CUsers%5CJ%5CDesktop%5Cmetodicska%5C%C3%B3vodapedag%C3%B3giai%20alapfogalmak%5Cpedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml


építünk  fel.  Ezek  a  belső  modellek  tehát  nem  passzív  lenyomatai  a  külvilágnak,  hanem  személyes

konstrukciók.  Ha  segítik  a  környezethez  való  alkalmazkodást,  tehát  adaptívak,  akkor  megerősödnek,

ellenkező  esetben  új  konstrukcióknak  kell  átadni  a  helyüket."

      "Pedagógiai  szemszögből  -  egyszerűen  fogalmazva  -  ez  a  következőt  jelenti.  Ha  a  tanulóknak

elmagyarázom Mátyás  király  külpolitikáját,  nagyon  valószínű,  hogy  a  különböző  tanulók  különböző

módokon fogják személyes tudásként újrakonstruálni a hallottakat. Eleve különbözni fognak abban, hogy

mely információkra fognak odafigyelni, és melyeket eresztik el a fülük mellett. Lesz, aki semmit nem

képes felfogni a hallottakból, mert nem tudja hová lehorgonyozni az új ismereteket. És különbözni fognak

abban  is,  hogy  a  felvett  információt  milyen  módon  építik  be  meglévő  sémáik  rendszerébe.  Döntő

fontosságúvá válik tehát a megelőző tudás, az, hogy milyen sémákkal rendelkeznek a tanulók az adott

tananyaggal  kapcsolatban.  Ebből  azután  az  is  következik,  hogy  a  tananyag  megértése  nem  -  vagy

nemcsak  -  valamiféle  általános  értelmi  képességeken  múlik,  hanem  az  adott  területhez  kapcsolódó

konkrét  tudás  mennyiségén  és  szervezettségén.  Értelmi  képességeink  tehát  jórészt  tudásterület-

specifikusak."

      "A konstruktivizmus további tanítása a tudás szociális jellegéről szól. Minden tudásunkhoz társas

környezetben,  a  társak  közvetítésével  jutunk,  és  a  tudás  alkalmazása  is  társas  környezetben,

együttműködés során történik. Soha nem az az érdekes, hogy egy feladatot egyedül,  elszigetelve meg

tudok-e oldani, hanem hogy hasznosítani tudom-e a társas környezet segítő hatását. Nem konstrukcióim

aktuális  szintje az igazán érdekes, hanem a bennük rejlő lehetőségek,  a legközelebbi  fejlődési zóna -

ahogy  a  fiatalon  elhunyt  szovjet  pszichológus,  L.  Sz.  Vigotszkij  fogalmazott  -,  amelyet  mások

segítségével  elérhetünk."  (A  tanítás  mestersége)

      "Az  elmúlt  évtizedek  népszerű  pedagógiai  irányzata,  a  posztmodern  számos  elemét  felvállaló

konstruktivista neveléstudomány szintén kétségbe vonja az empirizmus tudományfelfogását. Az irányzat

számos tudományos megfigyelést és elméleti kritikai észrevételt felhasználva törekszik az emberi tanulási

folyamatokat új alapokra helyező olyan elméleti koncepció kialakítására, amely az oktatás terén is jól

alkalmazható.  Az  irányzat  kiinduló  tétele  szerint  a  megismerés  minden  formája,  így  a  tudományos

megismerés  is  sajátos  emberi  konstrukció.  Az  emberi  megismerés  nem csupán információk tárolása,

annak tudatban történő kummulációja, hanem a tanulás és tudás maga is aktív konstrukciós folyamat,

amelynek kialakulásában a befogadónak éppolyan kulcsszerepe van, mint az átadónak. Ennek során a

tanuló  által  birtokolt,  már  meglévő  kognitív  struktúrái  (előismeretei)  kerülnek  a  tanulási  folyamat

középpontjába. Ebben a folyamatban aktív szerepet játszanak azok a korábban megszerzett  ismeretei,

amelyek  képesek  kapcsolatba  kerülni  az  új  információval.  Ezek  "naív  elméletek",  világképek,

tudományos alaposságú rendszerek, forgatókönyvek formájában léteznek a tanuló személyek tudatában

(Nahalka,  1998)"

      "A konstruktivista megközelítés tanulásfelfogása a kognitív pszichológiával rokon módon értelmezi a

megismerés  törvényszerűségeit.  Eszerint  a  tanulás  az  ember  belső  világának  folyamatos  építése,

strukturálása, amelyben kiemelt szerephez jut az előzetes tudás (prior knowledge), amelynek használata

http://tanmester.tanarkepzo.hu/konstruktivizmus


(előrejelzés  aktusa)  vezet  el  ahhoz,  hogy  felismerjük  az  előzetes  koncepciók  feladásának,  illetve

megváltoztatásának  szükségességét,  vagyis  a  tanulás  folyamatához.  Eszerint  a  tanulás  nem  induktív

folyamat,  az  új  ismeret,  a  felfedezendő  összefüggés  mögött  mindig  ott  van  az  értelmező  kognitív

struktúra. A megismerés mindig egy értelmezési keretekből álló szűrő működtetésével alakulhat csak. Az

értelmezési keretek alakítását mindig maga a tanuló végzi, a kognitív rendszer annak tevékenysége révén

változhat.  Ebből  adódóan  a  tanulási  folyamatokat  nem  a  külső  körülmények  irányítják.  A  belső

értelmező  rendszerek  és  a  tanulás  tárgyának  találkozása  dinamikus  folyamat

(Glasenfeld,  1995;  Nahalka,  1997;  Nahalka,  1998.)"  (Németh,  2012).
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Konstruktív pedagógia –  új  pedagógiai  irányzat,  mely a  tanulást  „információfeldolgozásként”

fogja  fel.  Az  emberi  tudatban  létrejövő  „világmodellek”  a  pedagógiai  folyamat  eredményeképpen

„konceptuális váltások” sorozatán keresztül fejlődnek tovább (Nahalka, 2002).

Kooperáció  – együttműködés.  Az  iskolai  területen  a  kooperációs  vagy  kiscsoportos

tanulási/tanítási  módszer az, amelyik a leginkább elősegíti  a személyiség szociális kapcsolati,

illetve érzelmi kultúrájának a fejlesztését. A csoportműködést, illetve a csoporttagok munkáját a

különböző típusú feladatok más és más vonatkozásban serkentik (pl. az összekötő feladatnál a

csoport  eredményét  a  leggyengébb  teljesítményt  nyújtó  csoporttag  határozza  meg,  míg  az

elválasztó feladatnál a legjobbé, az additív feladatnál pedig a csoporttagok ereje összeadódik).

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

 Kooperatív oktatás: "A kooperatív oktatási módszer a tanulók (4-6 fős) kis csoportokban végzett

tevékenységén  alapul.  Az  ismeretek  és  az  intellektuális  készségek  fejlesztésén  túl  kiemelt

jelentősége  van  a  negyedik  oktatási  stratégia  céljaiként  említett  szociális  készségek,

együttműködési  képességek  kialakításában."

      "A kooperatív módszer, talán helyesebben módszerek közös vonása, hogy a csoportmunka

keretében  a  tanulók  együttes  munkát  végeznek,  s  ugyanúgy  felelősek  egymás  tanulási

eredményeiért,  mint  a  sajátjukért."  "A kooperatív  módszerek  számos változata  közül  a  négy

legelterjedtebb:

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

csoportban dolgoznak a tanár által tartott bevezető óra után. Arra törekszenek, hogy a csoport

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

teljesítményt  minden  tanuló  korábbi  teljesítményéhez  viszonyítják.  Az  egyes  tagok  által  ily

http://real.mtak.hu/37990/1/nevelestudomany_2013_1_18_63_u.pdf
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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módon kapott  pontok összege  adja  meg  a  csoport  teljesítményét  jelző  pontszámot.  A tanári

bevezető  óra,  a  csoportban végzett  gyakorlás  és  a  beszámoló  együtt  általában  3-5  órát  vesz

igénybe. A módszer elsősorban a pontosan definiált,  egy helyes megoldást  igénylő feladatok

megoldásakor  eredményes.

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

előzőtől. A csoportmunka után minden csoport 1–1 tagja vetélkedik egymással. A legjobbak az

első,  a  kevésbé  jók  a  második,  az  azt  követők  a  harmadik  stb.  asztalnál,  mint  a

sakkcsapatversenyeken. Minden vetélkedő csoportban a tagok a helyezésük alapján pontszámot

kapnak,  amivel  növelik  csoportjuk  teljesítményét.  A  leggyengébb  tanuló  is  maximális

pontszámmal  járulhat  hozzá  csoportja  eredményéhez,  ha  a  vele  azonos színvonalúaknál  első

helyezést  ér  el.

      3. A mozaiktanulás módszere, amelyet Aronson dolgozott ki a hetvenes években, abból áll,

hogy a hatfős csoportok tagjai elolvassák a feladatból rájuk eső részt. Például egy költői életmű

hat  szakaszának egyikét.  Ezután  összeülnek a  különböző csoportok  azon tagjai,  akik  azonos

résztémát tanulmányoztak. A megvitatás után visszamennek saját csoportjukba, ahol megtanítják

a többieknek az  általuk  feldolgozott  részt.  A mozaiktanulás  egy módosított  változata  szerint

mindenki elolvassa az egész anyagrészt, a "szakértők" ezután alaposabban tanulmányozzák azt.

      4. A csoportkutatás módszerét  Izraelben  dolgozták  ki.  A  tanulók  által  alakított  2-6  fős

csoportok közös tervezést,  kutatást  folytatnak.  Az egész osztály  által  feldolgozott  anyag egy

résztémáját  választja  ki  a  csoport,  s  ezt  tovább  bontva  egyéni  feldolgozás  következik,  majd

összeállítják a csoportbeszámolót, amelyet az egész osztálynak mondanak el."

"A kooperatív módszerek hatékonyságát empirikus kutatások bizonyítják. “...hozzájárulnak

az  osztályon  belüli  kapcsolatok  kialakításához,  az  önértékelés  fejlődéséhez,  az  iskolával

szembeni  pozitív  attitűd  kialakulásához,  megerősödéséhez."  (Falus,  2003)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Korai tanítás – a másik személy tanulását segítő tevékenység, amely magába foglalja az

új információval való kapcsolatba kerülés lehetőségének megteremtését és segítését. Ez utóbbi

jelenthet 

- bátorító, támogató, megerősítő, elismerő jelenlétet,

- helyzetnek megfelelő konkrét segítséget, ötletadást, magyarázatot, segítést, stb.

- modellnyújtást. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
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Korlátozott nyelvi kód – gondolatok vagy történések közlésekor a nyelvi megfogalmazás

az aktuális, konkrét, látható szituációkhoz kötődik; az absztrakciós vagy meta-szintű gondolatok

kifejezésére,  illetve megértésére nem áll rendelkezésre az un.  kidolgozott nyelvi kódrendszer.

Még ha a metakommunikációs jelzésrendszer használata és megértése jól fejlett is, az iskolában

többnyire a verbális teljesítmények a mérvadóak (az ismeretközvetítésben és így az értékelésnél

is ez a jellemző), ezért a szülők iskolázottsági szintje szerinti különbségek jelentik az iskolában a

legnehezebben kezelhető hátrányos helyzetet, így az iskolázatlan (pl. cigány) szülők gyerekeiből

lesznek az alulteljesítők (ezáltal nyílik az olló  az iskolai évek során a hátrányos helyzetűek

esélyegyenlőségét tekintve). http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Kötődés – az a tartós érzelmi kötelék, amelyet a csecsemők bizonyos emberekkel, először

általában az anyjukkal építenek ki. Akkor tekintünk egy gyereket biztosan kötődőnek, ha ennek a

személynek a közelében igyekszik maradni,  nyugtalanná válik,  amikor tőle elválasztják és örül

az ismételt találkozásnak. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Kreativitás (teremtés,  alkotás) – meghaladja az eddig birtokolt tudást,  minthogy ahhoz

viszonyítva valami újat fedez fel,  hoz létre.  A kreatív produktum az azt létrehozó  személy

tudásához viszonyítva eredeti,  de természetesen ennél egyetemesebben is az lehet.  A

kreativitásnak fokozatai vannak. Gilford a divergens gondolkodásban látja a kreativitás alapját.

A divergens  („széttartó”)  gondolkodás olyan  elemeket  kapcsol  össze,  amelyeket  rendszerint

egymástól  függetlennek,  sőt  össze  nem illőnek  tartunk,  és  korábban nem feltételeztük,  hogy

közöttük kapcsolat lehetséges. A kreativitásban gondolkodásunkban mindeddig egymástól távol

eső, korábban egymással nem érintkező gondolati tartalmak kerülnek egymással összefüggésbe.

Szemben  a konvergens  („összetartó”,  „egyfelé  tartó”)  gondolkodással,  amely  megmarad  a

megszokott  összefüggések,  kapcsolatok  között.  A  kreativitás  kapcsolatban  van  a  problémák

felfedezésével és a problémák megoldásával. A kreativitásban szerepet kap az intuíció (a gyors

belátás,  megértés,  a dolgok mélyére tekintés) is.  A praktikus gondolkodási szint létrehozza a

kreativitás gyakorlati, cselekvési dimenzióit, a motoros kreativitást. A gondolati áttételek útján

az affektivitás is megújulhat – az egyén számára addig sosem volt érzelmi reakciókat teremtve.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Követelés – nevelési módszer.  Külső  késztetés a normának való  megfelelésre,  feltétlen

végrehajtást igényel.  A követelés hatékonyságának feltételei –  legyen világos,  egyértelmű,

teljesíthető,  de erőfeszítésre késztető,  határozott,  ellenőrizhető.  Minden lényeges követelés

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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jelenjen meg,  egyre magasabb szinten,  egymáshoz kapcsolódóan.  Lehetőség szerint kérés,

esetleg helytelenítés formájában valósuljon meg,  így sokkal buzdítóbb,  de természetesen a

felszólításnak, tiltásnak, parancsnak éppúgy megvan a létjogosultsága. Az összes módszer alapja

a követelés, hiszen mindig a követelmények teljesítéséhez viszonyítunk. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-

4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Követelmény – a személyiség elvárt fejlettségi szintjeinek (magatartásának, szokásainak,

jellemtulajdonságainak,  ismereteinek és képességeinek)  a meghatározása,  amelyet a nevelés

eredményeként lehetséges és szükséges elérni. A követelménynek általában három rétege van –

adott tartalom, a tartalom elsajátításából következő teljesítmény és az ebből következő nevelési

eredmény (tartós személyiségváltozás). http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Közös európai  referenciakeret (KER)  –  az  Európa  Tanács  által  2001-ben  kiadott

tervezési  dokumentum  a  nyelvoktatást  különböző  szempontokból  támogató  útmutatók

gyűjteménye,  mely  közös  alapot  teremt  a  nyelvtanítás  nemzeti  és  osztálytermi  szintű

fejlesztéséhez, igazodva a különböző országok és helyzetek egyediségéhez. A tanulási és tanítási

módszerek, valamint elméleti keretek olyan átlátható és koherens rendszerét hozza létre, amely

igazodik a különféle szakmai csoportokhoz, igényekhez és körülményekhez. A képességeket és a

készségeket állítja fókuszba, segíti a tanárokat és a tanulókat a reális tervek kitűzésében, ezek

megvalósításában  és  a  folyamat  értékelésében.  Két  központi  vezérelve  a  cselekvésközpontú

megközelítés  és  a  többnyelvűség.  A  KER  központi  elemei  meghatározóak  a  tartalmi

szabályozókban. A Nat-ban és a nyelvi kerettantervekben is ennek megfelelően épül fel a célként

kitűzött  nyelvhasználati  modell,  emellett  a témakörök a KER kommunikációs  témáit  és ezek

struktúráját  képezik  le.  A  kommunikatív  nyelvi  kompetenciát,  a  kommunikatív  nyelvi

tevékenységeket  és  stratégiákat  számos  skála  részletezi;  ezek  alapul  szolgáltak  a  tanulási

eredményekhez  és  fejlesztési  feladatokhoz.  A  kötelező  kimeneti  szintek  a  KER-ben

megfogalmazott tudásszintekben kerülnek meghatározásra, melyek egy komplex referenciakeret

segítségével összehasonlíthatóvá teszik a különböző rendszereket, képzéseket. A KER kiemeli,

hogy a tantervnek arra is fel kell készítenie a tanulókat, hogy miként fejleszthetik nyelvtudásukat

a nyelvórán, az iskolán belül, valamint az iskolán kívül. Ez alapelvként fonja át a Nat Élő idegen

nyelvek  részt  és  a  nyelvi  kerettanterveket.  http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml


Kreativitás  –  alkotóképesség,  melyet  az  eredetiség,  divergens,  problémamegoldó

gondolkodás  jellemez  (az  intelligenciatesztek  által  a  statikus,  inkább  reproduktív  jellegű

képességeket mérő korábbi felfogást kiegészítve ez is az intelligencia része). Tágan értelmezve

kreativitást igényel a legmagasabb rendű emberi motívum, az önmegvalósítás fokának az elérése

is.  A  nevelésnek  épp  emiatt  célja  a  kreativitás  fejlesztése,  illetve  fontos  e  képességek

megismerése (s ennek figyelembe vétele pl. a pályaorientáció során). http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-

4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Kritikus  gondolkodás –  "Tervszerű,  önirányított  döntés,  mely  magába  foglalja  az

interpretációt,  az  analízist,  az  értékelést  és  a  következtetést  is."  (Christ,  1997 idézi  Molnár,

2002).

"Olyan kifinomult gondolkodás, amely következetes a sémák gyakorlati alkalmazásában;

ragaszkodik a bizonyítékokhoz és a következtetések szigorú szabályaihoz. Olyan gondolkodás,

mely  racionálisan  számításba  veszi,  hogy  mit  tudunk,  és  miben  hiányos  a  tudásunk.  Fejlett

gondolkodás, mely elkötelezett az összes nézőpont egyenértékű bemutatása mellett,  kizárja az

egyoldalú,  szubjektív  megközelítést.  A  kritikai  gondolkodás  képesség,  hogy  a  nyitott

gondolkodás szellemével tekinthessünk a problémára vagy feladatra, megértsük a problémát, és a

tények elemzésével és hipotézisek felállításával meg is oldjuk." (Paul, 1995 idézi Molnár, 2002)

A kritikus  gondolkodás  kérdései:  "Mi  a  forrás?  Az állítás  észszerűnek  vagy  túlzásnak

tűnik?  Mi  a  bizonyíték?  Felléphettek  hibák,  torzítások  a  konklúzióhoz  vezető  úton?  A

következtetések  során  sikerült  elkerülni  a  gyakori  tévedések  csapdáit?  Szükség van többféle

szemléletmódra?" (Zimbardo, 2012) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Kulcskompetencia  – olyan  kompetencia,  amely  minden  egyén  számára  szükséges  a

társadalmi  életben,  a  munkában,  a  közéletben  és  a  magánélet  különféle  színterein  való

boldoguláshoz, helytálláshoz, fejlődéshez. Az Európai Unió által megadott kulcskompetenciákra

épülnek  a  Nemzeti  alaptantervben  meghatározott  kulcskompetenciák  –  anyanyelvi

kommunikáció, idegen nyelvi kommunikáció, matematikai kompetencia, természettudományos

és  technikai  kompetencia,  digitális  kompetencia,  szociális  és  állampolgári  kompetencia,

kezdeményezőképesség  és  vállalkozói  kompetencia,  esztétikai-művészeti  tudatosság  és

kifejezőkészség,  hatékony,  önálló  tanulás. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml
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Kultúrpedagógia  –  "az  az  elméleti  pedagógiai  irányzat,  amely  a  kultúrára,  illetve  a

kulturális  értékekre  alapozódik,  a  "szubjektív"  egyéni  világokkal  szembeállítja  a  nevelésből

kiinduló  és  abba  visszatérő  "objektív"  értékrendet.  Felfogása  szerint  az  individuális

különbségeket nem kiegyenlíteni kell, hanem azok "kiművelésére" kell törekedni. Az individuum

a művelődés hosszabb folyamatai során sajátítja el a kulturális értékeket, majd azokat sajátjaként

"reobjektiválja", mely folyamatban az individuum olyan személyiséggé műveli ki önmagát, aki

megtanulta  önmaga  mással  fel  nem  cserélhető  egyediségét  és  azt  a  kultúrát,  amelyben  él,

reprezentációiban  megérteni.  A  nevelés  elvezet  ezen  műveltség  megszerzéséhez,  és  ezzel

hozzájárul ahhoz a folyamathoz, ami kulturális értékvilágba történő bevezetésként értelmezhető."

(Kron, 1997) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Kurrikulum (= curriculum) – CÉL + TARTALOM + MÓDSZER + ESZKÖZ (Hajnal

Anna).  "az  a  tentervtípus,  amely  a  tanítás  és  tanulás  tartalmain  kívül  tartalmazza  a  tanulási

célokat, a módszereket és a megvalósítás eszközeit is. A kurrikulum alapvető jellemzője, hogy

képes  a  tudományok  fejlődésének  megfelelő  folyamatos  megújulásra  is.  Az  angolszász

pedagógiában a kurrikulum értelmezése rendkívül tág; kurrikulumnak tekintenek minden olyan

anyagot és eszközt, amelynek az oktatás szempontjából jelentősége van. Elsősorban az alábbi

négy tényezőre orientálódik: 

1. a tantárgy, valamint a tudományág fejlődése, 

2. a tanár kompetenciái és érdeklődési területei, 

3. a tanulók szükségletei és érdeklődési területei, valamint 

4.a  társadalmi  és  szociokulturális  adottságok."  (Kron,  1997)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Kurrikulum-innovatív  kurrikulum –  "az  a  kurrikulumtípus,  amelynek  fejlesztői

egyenrangú  partnernek  tekintik  a  tanárt.  Az  ilyen  jellegű  kurrikulumok  sokféle,  gazdag  és

sokrétű anyagot tartalmaznak, melyekből a tanár oktatási gyakorlata számára meríthet. Ezek az

anyagok  képesek  különböző:  szaktárgyi,  társadalmi,  szituatív,  fejlődéslélektani,  szociális,

módszertani,  az  eszközökre  vonatkozó  szempontok  megjelenítésére  is.  A  tanár  ezen  gazdag

lehetőségeket  saját  sokrétű  szakmai  és  társadalmi  tevékenységének  szempontjai  alapján

rendszerezi  és  interpretálja  majd,  azaz  saját  oktatási  terveiben  és  tevékenysége  során  is

alkalmazza azokat. A tanár ennek során túlléphet az adott tanterven, és saját szempontokat és

súlyponti  témákat  is  kialakíthat."  (Kron,  1997)http://www.hajnalanna.hu/fogalom

/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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Kurrikulum - Teacher-proof-curriculum – "az a kurrikulumtípus, melynek létrejöttére a

tanárok nem gyakorolhatnak  befolyást,  és  amely  a  rendeletek  értelmében  a  "helyszínen",  az

egyes  oktatási  intézményekben  nem,  vagy  csak  metodikai  szinten  változtatható  meg.  A

kurrikulumok ezen fajtáját az oktatási célok előre megszabott hierarchikus rendje jellemzi, amely

a  tanárt  arra  kényszeríti,  hogy saját  oktatómunkáját  ennek megfelelően  szervezze  meg,  és  a

teljesítményeket is ennek alapján értékelje. a tanár tehát elveszti annak lehetőségét, hogy kreatív

módon alakítsa ki saját kurrikulumát, és az abban szereplő szakmai vonatkozások mellett kitérjen

a helyzet adta, a tanulókra, a társadalomra és saját magára vonatkozó szempontokra. Az ilyen

típusú  kurrikulumok  csupán  tanterveknek  tekintendők."  (Kron,  1997)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Legközelebbi fejlődési zóna – Vigotszkij elméletében a felnőttek és az idősebb gyerekek

által  nyújtott  támogatás,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  segítséggel  olyan  cselekvéseket  is

végrehajtson  a  gyerek,  amelyeket  később  majd  (éppen  e  segítségnyújtás  révén)  egyedül  is

megtanul elvégezni. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Lélektani  próbák  –  alkalmazott  módszer,  mely  nem  tartozik  az  óvodapedagógus

feladatkörébe,  így  együtt  kell  működnie  a  pszichológussal,  iskolai  tanácsadóval.

https://www.academia.edu/7766566/Stark_Gabriella_%C3%93vodapedag%C3%B3gia_%C3%A9s_j%C3%A1t

%C3%A9km%C3%B3dszertan_I_r%C3%A9sz_5_TARTALOM

Lelki  jelenségek  –  a  világ  (és  benne  önmagunk)  megismeréséhez  vezető  érzékelés,

észlelés,  figyelem,  képzelet,  emlékezet,  gondolkodás,  tanulás,  a  kogníciós tevékenységeket

kísérő érzelem és az azt energetizáló  motiváció, valamint szintén a kognícióval és érzelemmel,

motivációval  egybekötött  akarat,  az  alkalmazkodást  célzó tevékenységek,  viselkedés.  A

pedagógia szintén hasonló szempontok mentén csoportosítja a nevelési feladatokat, amikor pl. az

értelmi,  érzelmi,  akarati,  stb.  nevelési  területeket  nevez meg. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-

13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Magyarázat –  "olyan  monologikus  tanári  közlési  módszer,  amellyel  törvényszerű

összefüggések, szabályok, tételek, fogalmak megértését segítjük elő."

"Alkalmazására már 6–10 éves tanulók esetében is  van mód, a 10–18 évesek esetében

pedig a megbeszélés mellett a leggyakrabban alkalmazott szóbeli közlő módszer. Terjedelme,
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időtartama az előadásénál  rövidebb,  témájától  és  főként  a  tanulók életkorától  függően 5–10;

illetve 20–25 perc között változik."

"A  jól  követhető  magyarázatnak  világos  logikai  struktúrát  kell  követnie,  ismert,

egyértelmű fogalmakat  kell  tartalmaznia,  világos  mondatokból  kell  felépülnie,  kerülni  kell  a

bizonytalanságra utaló, a mondanivaló jelentőségét megkérdőjelező kitételeket."

"Előfordulhat, hogy a jelenségek megértéséhez nem elegendő a szóbeli magyarázat, illetve

a folyamat megkönnyíthető szemléltetőanyagok bevonásával, bemutatásával. Ilyenkor célszerű

valóságos tárgyakat, modelleket, képeket, audiovizuális eszközöket segítségül hívni."

"A közlések során a közölt információk egy része nem jut el a fogadóhoz, jelen esetben a

tanulóhoz. Ennek több oka lehet. Nem mondjuk érthetően a szöveget, külső zaj, zörej hallatszik,

a tanuló nem koncentrál eléggé stb. De a megértéshez s különösen a megjegyzéshez sem mindig

elegendő az információk (tények, érvek) egyszeri hallása. A magyarázatnak azokat az elemeit,

amelyek lényegesek,  fontosak, ismételve kell  közölnünk,  a magyarázatnak többletinformációt

kell tartalmaznia.  Az ismétlés lehet zavaró is. Ahhoz, hogy elérje célját,  meg kell tervezni,  a

megfelelő  helyen  és  a  megfelelő  módon  kell  alkalmazni."  (Falus,  2003)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Megbeszélés (=  beszélgetés)  –  "dialogikus  szóbeli  közlési  módszer,  amelynek  során  a

tanulók a pedagógus kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot."

"A  megbeszélés  a  leggyakrabban  alkalmazott,  legkedveltebb,  minden  korosztályban

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

tanár  és  a  tanulók  között  állandóan  fennálló  kontaktus  révén  a  pedagógus  rendszeres

visszajelzést kap a tanulóktól, így a gyerekek igényei szerint lehet haladni, akik új szempontokat

vihetnek a  feldolgozás  menetébe;  a  gyerekek tevékenyek,  maguk jönnek rá  a  megoldásra;  a

módszer gyakori sikerélményt nyújt, érdekes, jelentős a motiváló hatása."

"A tanári  irányítás  mértékétől  függően,  a  mintegy  a  magyarázatot  tanulói  kérdésekkel

színező megoldástól,  a  nagyfokú tanulói  szellemi  erőfeszítést,  tényleges  önálló  gondolkodási

tevékenységet  kívánó  változatokig  terjed  a  skála.  A  konkretizáló  megbeszélés  előre

megfogalmazott  kérdések  sorozatára  adott  válaszokból  áll,  a  kérdve  kifejtés,  a  "szókratészi

bábáskodás" kérdésekkel igyekszik rávezetni a tanulót az új ismeretekre, a "heurisztikus jellegű"

kérdve  kifejtés  esetében  a  tanár  még  nagyobb  szabadságot  ad  a  tanulónak,  s  válaszaihoz

igazodva tesz fel újabb kérdéseket, alkalmaz különféle rávezető eljárásokat. A kérdve kifejtés túl

gyakori alkalmazása nem célszerű. Fenntartja a tanuló figyelmét, de a gondolkodást túlságosan

apró lépésekre bontja, esetenként sugalmazó kérdéseket is alkalmaz."

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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"A megbeszélés módszerének három lényeges alkotóeleme, eljárása van: a strukturálás, a

kérdezés és a visszacsatolás, a tanulók tevékenységének értékelése."

"A megbeszélés  témájának megfelelő strukturálása,  menetének  irányítása,  a  magyarázat

eredményességének  lényeges  előfeltétele.  Magában  foglalja:  a  célok  világos  kitűzését,

meghatározását az óra, illetve a megbeszélés kezdetén; a fontos gondolatok kiemelését; az egyes

részek  összefoglalását;  az  egyes  részek  közötti  átmenet  egyértelmű  jelzését;  a  gondolatok

összegzését (lehetőleg a tanulók közreműködésével)."

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

alkalmanként még a magyarázat, elbeszélés, előadás módszereiben is helye van." 

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

diagnosztizáló és ellenőrző;  információt  kérő; szervező,  instruáló; gondolkodtató;  strukturáló;

véleményt, érzelmeket feltáró."

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

szinte minden oktatási módszerben megjelenő eljárása. Visszacsatolásra mind a pedagógusnak,

mind pedig a tanulónak szüksége van." "Helyes tanulói választ követően, ha a tanuló számára

világosak válaszának pozitív tartalmi elemei, elegendő lehet egy-egy dicsérő, elismerő szó, sőt

esetenként egy mosoly, bólintás, gesztus is megfelelő visszacsatolásként szolgál."

"Részben  jó  vagy  rossz  tanulói  válasz  esetén  differenciált  tartalmas  értékelésre  kell

törekednünk,  azaz  a  válasz  pozitívumainak  elismerése  mellett  hívjuk  fel  a  figyelmet  a

fogyatékosságokra.  Gyakran  rávezetéssel  (egyszerű  utalással,  bizonyos  kifelejtett  tények

közlésével, rávezető kérdéssel) eljuthatunk a helyes megoldásig, és sikerélményhez is juttatjuk a

tanulót." 

"Helyes  tanulói  választ  követően...  szükség  lehet  pozitív  tartalmas  értékelésre,  amikor

kifejtjük,  hogy  a  válaszban  különösen  mit  tartunk  méltánylandónak.  Implicit,  de  hatékony

megerősítés, ha felhasználjuk a megbeszélés további menetében a tanuló válaszát." (Falus, 2003)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Megfigyelés – míg a bemutatásnál közvetlenül az óvónő szemléltet, addig amegfigyelésnél

a gyermekek – megadott szempontok szerint – önállóan szerzik a tapasztalatokat. Ez történhet

séták, kirándulások, a kertben végzettmunkák, élősarok gondozása, otthoni feladatok kertében.

Például figyeljék meg mit eszik a sertés, hogyan működik a közlekedési lámpa, mikéntfejlődnek

a  növények.  Az  évszakok  jelenségeinek  megfigyelésére  is  minéltöbb  önálló  megfigyelési

szempontot  kell  adni.  Ezek  alapján  képesek  lesznekaz  ún.  mindennapi  természetnaptár

rendszeres kezelésre (kiválogatva a napra jellemző képeket:  esik az eső, fújja a fákat a szél,

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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esernyővel  járnak  azemberek,  stb.)  Az ilyen  önálló  megfigyelésen  alapuló  feladatok  közben

alakul ki és válikkészséggé az, hogy a dolgokat változásukban, fejlődésükben figyeljék. Önálló

megfigyeléseik  alapján  ok-okozati  összefüggések  meglátására  istöbbször  lehetőségük  nyílik.

(Stark Gabriella: Óvodapedagógia és játékmódszertan – I. rész)

Megerősítés – "a válasz után bekövetkező és azt megerősítő állapot, körülmény (amivel

együtt jár az inger megszűnése vagy megmaradása)." (Zimbardo, 2012)

"Azoknak az intézkedéseknek és belső folyamatoknak az általános megjelölése, amelyek

következtében  adott  reakciók  és  viselkedésminták  bizonyos  helyzeti  jellemzőkkel

összefüggésben a korábbihoz képest megváltozott intenzitással és/vagy gyakorisággal jelennek

meg." (Kron, 1997) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Megfigyeléses  tanulás –  "a  kognitív  tanulás  egyik  formája,  aminek  során  mások

viselkedésének és viselkedésük következményeinek a megfigyelése hatására próbálunk ki egy új

választ,  viselkedést."  (Zimbardo,  2012) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.

htm#Kritikus_gondolkodas

Megismerő  funkciók  (kognitív  funkciók) –  a  megismerő  funkciók  az

információfeldolgozás  mentális  folyamatai,  melyekkel  az  egyén  az  információkat  felismeri,

válogatja,  összegyűjti,  emlékezeti  tárban  rögzíti,  gondolkodási  műveletekkel  átalakítja,

segítségükkel  terveket  készít  és  problémákat  old  meg.  A  megismerő  funkciók  (észlelés,

figyelem,  emlékezet,  képzelet,  gondolkodás,  nyelvi  feldolgozás)  egymásra  épülő,  interaktív

rendszert alkotnak.

Megismétlés –  "egy  olyan  vizsgálat  elvégzése,  aminek  célja  azt  kideríteni,  hogy

ugyanazokat  az  eredményeket  kapjuk-e,  mint  először.  A torzítások  kontrollálása  céljából  az

ismétlést  gyakorta  nem  az  végzi  el,  aki  az  eredeti  vizsgálatot  jegyzi."  (Zimbardo,  2012)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Meggyőzés – nevelési-oktatási módszer, melynél a tudat formálása, a belső meggyőződés

kialakítása a cél. A normák, szabályok ismeretét és a velük való azonosulás érzelmeit az előadás,

magyarázat,  beszélgetés,  vita,  rendezvényeken  való  részvétel  során  szerzi  a  gyerek.

Meggyőződésévé  mindez  akkor  válik,  ha  a  tudatosítást  elegendő  tényanyag  segítette,  saját

tapasztalatai  is  alátámasztják  ezeket,  a  pedagógus  meggyőző  erővel  érvelt.  A  meggyőződés
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kialakulásában  nagy  szerepe  van  a  példáknak,  példaképeknek,  eszményképnek.  A  példa

folyamatos tapasztalatszerzési lehetőség egy emberi magatartásról, cselekedetről. A példaképek

konkrétan,  az  eszményképek  elvontabban  mintákat,  modelleket  adnak  a  gyereknek.  Ezek  a

minták, mint emberprogramok funkcionálnak és utánzásra késztetnek. Sokszor elhangzik az a

sajnálatos  megállapítás  a  pedagógusok  körében,  hogy  a  gyerekeknek  nincs  példa-  és

eszményképük. Ez valóságos gond, de a fő problémát mégis a jó példák hiánya okozza, hiszen

ezek  nélkül  nehéz  kialakítani  és  elfogadtatni  példaképeket,  megfogalmazni  eszményeket.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Méltányosság elve  az  oktatásban –  a  méltányosság elvének  megfelelnek  mindazok  a

tevékenységek, melyek valódi hozzáférést biztosítanak valamennyi társadalmi réteg számára az

oktatásban  is.  A  méltányosság  gyakorlata  az  együttnevelési  helyzetből  kiindulva  képes

figyelembe  venni  a  társadalomban  fellelhető  különbségeket,  és  olyan  kompenzáló

intézkedéseket, cselekvéseket alkalmaz, amelyek az egyenlőtlen helyzetben lévő személyek és

csoportok számára is sikerre viszik a közös térben zajló tanulási folyamatokat. A méltányosság

elve az oktatásban az adaptív,  inkluzív,  kellően differenciált,  individualizált  nevelési-oktatási

szemlélet  révén  érvényesül,  továbbá  az  oktatás  tartalmában,  stratégiáiban,  módszereiben,

munkaformáiban és az értékelésben egyaránt megjelenik. Számol a tanítványok sajátos nevelési

szükségleteivel,  a velük való különleges bánásmódot – emberi jogon alapuló elvárásként  – a

mindennapi  nevelési  folyamat  részeként  szakmai  feladatnak  tekinti.  A  szükséges

többlettámogatásokat  is  biztosítja  gyógypedagógus,  szociális  munkás,  egyéb  szakemberek

bevonásával. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Memória-explicit  memória (=  explicit  emlékezet  =  deklaratív  emlékezet)  –  "tudatos

odafigyeléssel  memorizált  és  csak  tudatosan  előhívható  emlékeket  tároló  emlékezet.  Két

alrendszere  van,  az  epizodikus  és  a  szemantikus  emlékezet."  (Zimbardo,  2012)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Memória-hosszú  távú –  "az  emlékezet  harmadik  szakasza;  ennek  van  a  legnagyobb

kapacitása, és ez képes a leghosszabb idejű megtartásra. Jelentés szerint rendszerezett formában

őrzi  az  informácót."  (Zimbardo,  2012)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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Memória-implicit  memória (=  implicit  emlékezet  =  nem  deklaratív  emlékezet  =

procedurális emlékezet) – "nem szándékosan megjegyzett vagy a tudatosság határain kívül eső

emlékeket tároló emlékezet." (Zimbardo, 2012)

"Jellemzője, hogy a tudat (vagy a munkamemória) számára nem közvetlenül hozzáférhető,

az  itt  tárolt  tudás  nagyon  nehezen  vagy  egyáltalán  nem  verbalizálható.  Sokszor

mozgásmintázatokat tartalmaz. Szorosan összefügg azzal, amit a pedagógia képességnek, illetve

készségnek  nevez."  (A  tanítás  mestersége)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Mentálhigiéné – lelki egészség, illetve ennek védelmére irányuló tevékenység, folyamat.

Az egészség,  így a lelki egészség is viszonylagos egyensúlyi állapot,  amely fenntartása

folyamatos aktivitást,  a változó  környezeti hatásokra (problémahelyzetekre,  konfliktusokra)

reagáló,  személyiségünkkel adekvát válaszmódokat igényel.  Különösen azokban az un.  segítő

foglalkozásokban,  amelyekben a személyiség a legfőbb munkaeszköz (mint amilyen pl.  a

pedagógus-munka is) fontos a lelki egészség karbantartása. A nevelési-oktatási intézményekben

mind a pedagógusok,  mind a gyermekek testi-lelki egészségvédelmét is a mentálhigiénés

ismeretek birtokában lehet hatékonyabbá  tenni. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Mentalitás – egyénre jellemző  gondolkodásmód,  amely magába foglalja a gondolkodás

érzelmi- és értékdimenzióit is. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Mentális – értelmi, szellemi dimenzió, mely a személyiség egyik fő összetevője. Fejlődés-

lélektani fogalom a mentális kor,  amely az értelmi fejlettségnek a tényleges életkorhoz való

viszonyát mutatja.  A mentális deficit,  mentális retardáció  a gyógypedagógia fogalomkörébe

tartozik,  az értelmi,  szellemi fogyatékossággal,  illetve a tanulásban való  akadályozottsággal

összefüggésben használják. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Mentor – a mentor egy idősebb,  tapasztaltabb személy,  aki elősegíti a fiatalabb személy

karakterének és kompetenciájának továbbfejlődését, olyan fokozatosan nehezedő képességek és

feladatok elsajátításában,  amelyben maga is jártas.  A folyamat többé-kevésbé  rendszeres

találkozások során, egy hosszabb időtartam keretén belül zajlik. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-

13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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Mentorálás – tapasztalt pedagógus által a kezdő, kevésbé gyakorlott,  vagy a szervezetbe

újonnan érkező  pedagógus számára nyújtott egyéni támogatás.  Fenntartható  és strukturált

folyamat,  amelynek célja a támogatott személy szakmai kultúrába,  a helyi kontextusba való

beilleszkedésének elősegítése,  tudatos szakemberré  válásának támogatása.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Mentorált – a mentorált egy, általában idősebb személlyel kialakított,  hosszabb időn át

tartó  kapcsolat résztvevője,  aki a kölcsönös érzelmi bevonódással járó  kapcsolatban,

meghatározott cél érdekében motiváltan vesz részt,  önmaga fejlesztésének érdekében.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Mesterfokú  tanítás-tanulás – lényege abban rejlik,  hogy kitűzzük,  milyen készségeket

szeretnénk elsajátíttatni, és értékelési eljárást tervezünk, mellyel meg tudjuk állapítani, hogy az

adott tanítási egység után rendelkeznek-e a [hallgatók,  résztvevők]  szóban forgó készségekkel.

Ha igen, akkor új készségek vagy készségcsoportok tanulásába kezdhetnek bele. Ha nem sikerült

az elsajátítás,  akkor kiegészítő  fejlesztést alkalmazunk,  majd újra értékelünk.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Metakogníció – a saját értelmi működésünkre vonatkozó tudásunk és ennek irányítására (a

tanulási-gondolkodási folyamat tervezésére,  szervezésére,  ellenőrzésére,  értékelésére)  való

képességünk.  A fejlődésnek egy magasabb fokán, 10-12 éves kor körül alakul ki, és a tanulási

tapasztalatok gyarapodásával fejlődik. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Mérés –  "a  pedagógiai  kutatásban  mérésről  beszélünk,  amikor  adott  dolog valamilyen

tulajdonságához elfogadott szabály alapján számot rendelünk (Kontra, 2009).

"Az iskolában alkalmazott ötjegyű osztályzat egy ötfokú skála, amely a tanár képzeletében

egy mértékrendszernek felel  meg,  és ehhez viszonyítja,  becsli  a tanulók teljesítményeit.  Sok

gond származik abból, hogy a mérték nem szigorúan, pontosan rögzített,  gondoljunk csak az

osztályzásban fellelhető szubjektivitásra és relativitásra."

 "Mérés  esetén  sokkal  pontosabb  az  értékelés.  A  mérést  úgy  végezzük,  hogy  a

mérőeszközökön rögzített skálát hozzámérjük egy megvizsgálandó tulajdonsághoz. A pedagógiai

értékelésben elég nehéz eljutni erre a szintre, hiszen számos olyan személyiségjegy, viselkedés,

teljesítmény  van,  amelyhez  nagyon  nehéz,  illetve  mai  ismereteink  alapján  nem  tudunk

mérőeszközt készíteni."

https://mek.oszk.hu/12600/12648/12648.pdf
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"Nehéz  mérni  a  tanulók  érzelmi  viszonyulásait,  nem  könnyű,  de  az  előzőnél  jobb

lehetőségek vannak arra, hogy mérjük a tanulók kognitív és mozgásos tanulásának eredményeit.

A nehézségek azonban nem támasztják alá azt a meghaladott nézetet, hogy a pedagógiában nincs

helye  a  mérésnek.  (Báthory,  1987)  A  személyiségelméletek,  a  tanuláselméletek  és  a

mérésmetodika fejlődésével új lehetőségek nyílhatnak a pedagógiában a mérés alkalmazására is."

"A pedagógiai mérések tipikus eszköze a teszt, amelyben a megvizsgálandó tulajdonságot

úgy mérjük, hogy feladathelyzetbe hozzuk a tanulót és e feladatok megoldása alapján értékeljük

a megvizsgálandó tulajdonságot, teljesítményt. Hagyományosan próbának tekintették a tesztet,

ma már inkább feladatsornak. A klasszikus tesztelméletben statisztikai előmunkálatok alapján

mércét állapítanak meg, amelyhez azután viszonyítani lehet a tanuló teljesítményét." (Golnhofer,

2003 ebben Falus, 2003) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Metakogníció – "...tudás a tudásról. Nem elméleti (filozófiai, pszichológiai) tudást jelent,

hanem az egyén önmagára vonatkoztatott tudását: saját tanulási folyamatom, saját kvalitásaim,

nehézségeim.  Az  önálló  tanulás  fontos  tudáskomponense,  mely  csak  megfelelően  szervezett

tanulási-tanítási folyamat eredménye lehet."

"A  metakogníció  jelenti  a  magasabb  rendű  kontrollfolyamatokat,  amelyeket  a

problémamegoldáshoz, a döntéshozatalhoz és végrehajtáshoz alkalmazunk, például a megoldásra

váró  probléma  természete  felőli  döntés,  elhatározás,  hogy  milyen  stratégiát  használjunk  a

megoldáshoz,  az  adatok  értelmezésének  és  értékelésének  módja,  a  probléma  feltételeinek

kódolása,  a  feltételek  közötti  kapcsolatra  való  következtetés,  a  lehetséges  megoldási  utak

összehasonlítása  stb.  (Kürti,  1990)"  (Réthy,  2003  ebben  Falus,  2003)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Mikroskillek – apró  beszélgetésvezetési fogások,  általában verbális megnyilvánulások,

amelyek segítségével a mentor a mentorált által elmondottakra reagál, és/vagy saját gondolatait,

érzéseit mondja el. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Mikroszint  az  óvodai  tervezésben –  napi  tevékenység  tervének  kidolgozása.  A

projekttervet, tervezést, egy probléma kifejtését jelenti annak optimális megoldásáig; legnagyobb

értéke  abban  áll,  hogy  a  tananyag-orientált  stratégiávalszemben  nem a  tananyaghoz  rendeli

hozzá a gyermeket, hanem a gyermek rendeli önmagához a tananyagot (Barabási 2007.145.).

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
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Mintakövető tanulás – nevezik modellkövető vagy modellálló tanulásnak is, amely az un.

szociális  tanulás egyik sajátos  változata.  A szociális  mintakövető tanulás  a  kommunikációs-,

viselkedési-magatartási minták, társadalmi szerepek önkéntelen vagy tudatos kiválasztása, majd

önkéntelen  vagy  tudatos átvétele.  Mindebben  az  emberi  pszichikum  egyik  eredeti  működési

módja  –   az utánzás játszik  elsőrendű  szerepet.  De  alkotórésze  a  szociális  mintakövető

tanulásnak az identifikáció, a mintával való azonosulás is, amely tudati és érzelmi kötődést fejez

ki. A harmadik elem az empátia, a másik ember lelkiállapotába való beleélés képessége, amely

közreműködik  az  identifikáció  kialakulásában  is. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Mnemotechnika (mnemonika) – az emlékezést (az információk tárolását és előhívását)

mesterségesen megkönnyítő  eljárás,  technika.  Például a helyek módszere, a fogas módszer, a

kulcsszó  módszer,  a  szerveződési  sémák. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Modellnyújtás – a pedagógus azon magatartása,  mely méltán utánozható  a gyermek

számára. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Moduláris oktatás – a tananyag kisebb, önmagában koherens részei a modulok, melyek az

egyes tanórák anyagánál általában nagyobb, de a tanterv egészénél kisebb egységek. A modulok

a tananyag egészén belül, azzal összehangoltan saját, jól átlátható követelménnyel rendelkeznek,

azonos didaktikai elveket kell,  hogy kövessenek.  A modulok önmagukban koherensek,  vagyis

egy témakört,  témát tartalmaznak,  azonban a témakörök,  a témák szerveződésének logikája

eltérő  modultípusokat hozhat létre.  A modulok sorrendje és egymásra épülése nem lehet

véletlenszerű.  A programoknak bejárási utakat kell kínálni a kidolgozott modulokhoz,

melyekhez bizonyos eszközi elemek szorosan kötődnek. Ilyenek például a kompetenciafejlesztő

oktatási programokhoz szervesen tartozó  programtantervek,  a csomag eszközi (tanári-tanulói)

elemei, az értékelési eszközök. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Motiváció a pedagógiában –  "Motiváción  azoknak  a  különböző  eredetű  indítékoknak

együttesét értjük, melyek a tanulót a tanulásra ráveszik, és a tanulási kedvet és elhatározást a

tanulás végéig ébren tartják. Semmilyen életkorban sincs tanulás motiváció nélkül." (Kiss, 1963)

A pszichológiában: "a pszichés és a testi tevékenységek kezdeményezésében, irányításában

és fenntartásában részt vevő folyamatok összessége." (Zimbardo, 2012)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
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"Azon folyamatok összessége, amelyek a viselkedésnek meghatározott intenzitást, irányt

és  lefolyást  adnak,  amelyek  az  egyéni  aktivitás  lefolyásának  fölérendelt  szakaszaiként

jelentkeznek.  Egyaránt  felmerülhet  biológiai-homöosztatikus  szükségletek  (késztetések,

ösztönöm, mint például éhség, szomjúság, alvás), továbbá olyan tapasztalatok formálta szokások

és  elvárások,  attitűdök  és  tudatos  szándékok  (meghatározó  tendenciák;  irányítottságok,

törekvések,  kívánságok),  az  érdeklődés  és  értékorientációk,  valamint  az  önmagunkra  és

környezetünkre  vonatkoztatás,  mint  a  célirányos  viselkedés  dinamikus  irányító  és  szervezeti

komponenseinek összefüggésében." (Kron, 1997)

"...az egyén olyan belső tudati állapota, amely arra készteti,  hogy meghatározott módon

viselkedjék...  Nagyon erős belső késztetéssel  járnak a  biológiai  motívumok (indítékok),  mint

például  az  éhség,  szomjúság  stb.  A  motivált  viselkedés  ebben  az  esetben  valamilyen

szükségletből fakad. A szükséglet olyan hiány a szervezetben (pl. oxigénhiány, tápanyaghiány,

folyadékhiány stb.), amely tartós fennállás esetén az egészséget vagy súlyosabb fokon az életet

fenyegeti."  (Wikipédia)  Fajtái:  külső  és  belső  motiváció.

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Motiváció-belső  motiváció (=  intrinzik  motiváció) – "egy  tevékenység  elvégzésére

irányuló olyan vágy, amit elsősorban a tevékenységért magáért végzünk, nem pedig valamilyen

kívülről  jövő  következmény  érdekében,  például  jutalom  miatt."  (Zimbardo,  2012)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Motiváció  -  külső  motiváció (=  extrinzik  motiváció) – "kívülről  jövő  következmény,

például  külső  jutalom  vágya  vezérli  a  viselkedést."  (Zimbardo,  2012).

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Multikulturális  oktatás –  "átfogó  iskolai  reformfolyamat  és  minden  diák  számára

alapvető.  Szembeszáll  a  rasszizmussal,  elutasítja  azt,  miként  a  társadalmi  és  az  iskolai

diszkrimináció valamennyi formáját. Elogadja és megerősíti a diákok, közösségeik és a tanárok

által  képviselt  pluralizmust  (legyen az etnikai,  faji,  nyelvi,  vallási,  gazdasági  vagy nemi  stb.

különbség).  A multikulturális  oktatás  áthatja  a  tantervet  és  az  iskolában  alkalmazott  tanítási

stratégiákat éppúgy, mint a tanárok, a diákok és a szülők közti interakciókat, és azt, ahogyan az

iskola értelmezi a tanítást és a tanulást." (Nieto, 1996 idézi Boreczky, 2014)

"A multikulturális nevelés (multicultural education) legfontosabb célja az egyenlő oktatási

feltételek megteremtése minden tanuló számára, függetlenül a tanulók faji, etnikai, társadalmi

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
https://hu.wikipedia.org/wiki/Maslow-piramis
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vagy  kulturális  hovatartozásától.  Központi  célja,  hogy  a  tanulókat  olyan  tudás,  attitűdök,

készségek  elsajátításában  segítse,  amelyekre  szükségük  van  ahhoz,  hogy  hatékonyan

működhessenek  egy  plurális  demokratikus  társadalomban."  (Páva,  2015)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Munkáltató  módszer (=  munkáltatás  =  tevékenykedtetés  =  cselekedtetés)  –"olyan

gyakorlati  módszer,  amelynek  során  a  tanulók  tárgyakkal  vagy  eszközökkel  manipulatív

tevékenységet végeznek, egyénileg, párban vagy kis csoportokban tanári felügyelet alatt."

"A munkáltató módszer lényege az, hogy a tanulás a tanuló aktív cselekvése során valósul

meg.  A  tanteremben  lévő  természetes  tárgyak,  speciális  manipulatív  eszközök,  újságok,

fényképek, számítógép, nyelvi laboratórium, szaktanterem egyaránt lehet a munkáltató módszer

eszköze, környezete."

"A manipulatív tevékenység különböző didaktikai feladatok elérését szolgálhatja. A tanuló

cselekvése  során  megfigyelheti  a  tárgyak  tulajdonságait,  viszonyait,  s  ezáltal  új  ismeretek

megszerzésének  a  forrása  lehet,  módot  adhat  korábbi  ismeretek  alkalmazására,  gyakorlati

készségek kialakítására, illetve begyakorlására, továbbfejlesztésére."

"A  munkáltató  módszer  az  óvodától  a  felsőoktatásig  minden  szinten  alkalmazható,

legkézenfekvőbb  formái  a  természettudományi  és  a  matematikai  ismeretek  megszerzésében

kínálkoznak,  de  a  társadalomtudományokban  és  az  idegen  nyelvek  tanulásában  is

alkalmazhatók."

"A  munkáltató  módszer  bizonyos  mértékig  a  demonstrációval  azonos  szerepet  tölt  be

(lehetővé teszi a valóság megfigyelését, elemzését), de míg a demonstráció esetében a tanár teszi

hozzáférhetővé a jelenségeket, ő határozza meg a megfigyelés, az elemzés módját, ütemét, addig

a munkáltató módszer esetében mindez a tanuló feladata. A tanárnak a munka megtervezésében

van jelentős szerepe: meg kell határoznia azokat a feladatokat, amelyek a tanulási célok elérését

lehetővé  teszik,  biztosítania  kell  ezekhez  a  szükséges  eszközöket,  meg  kell  győződnie  a

szükséges előismeretek, tanulási képességek meglétéről, világossá kell tennie a tanulók számára

a  célt,  a  feladatot.  Lehetővé  kell  tennie  az  egyénileg  vagy  kiscsoportban  végzett  munkát;

elegendő időt kell hagynia; facilitátorként, illetve segítőként kell közreműködnie; majd a munka

elvégzése után gondoskodnia kell arról, hogy a tapasztalatokból a megfelelő következtetéseket

levonják,  azokat  összekapcsolják  a  korábbi  ismeretekkel,  beépítsék  az  oktatási  folyamat

egészébe."

"A  munkáltató  módszer  vitathatatlan  előnye  rugalmassága:  különböző  tantárgyakban

különböző célok elérése érdekében alkalmazható; a tanulás folyamata motivált; a megszerzett

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas


ismeretek  alaposak.  Hátránya  ugyanakkor  az  idő-,  hely-  és  költségigénye."  (Falus,  2003)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Műveltségterület –  Magyarország  egymást  követő  Nemzeti  alaptantervei

műveltségterületek (literacy) szerint csoportosították a tantárgyakat, elsősorban azok tematikus

jellemzői  alapján.  A műveltségterület  fogalma  lényegében  megegyezik  a  tanulási  területével

(learning  area),  azzal  a  megközelítésbeli  különbséggel,  hogy  a  műveltségterület  olyan  a

tanulástól függetlenül létező kategóriaként jelenik meg, amelyre adott esetben a tanulás irányul.

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Művelődés –  "a  kulturális  javaknak,  értékeknek,  termékeknek  különböző  célú

(tájékozottság, szórakozás, alkotás, ...) öntevékeny, szabadon választott megismerése, értékelése,

elsajátítása.  A nevelés kialakíthatja  a művelődésre való igényt és szempontokat,  irányelveket

adhat  e  tevékenységhez.  A  művelődés  maga  is  "nevel",  mivel  formálja,  gazdagítja  a

személyiséget." (Kormos, 2012)

"az  egyén  értékmegtartó,  értékmegvalósító  tevékenysége,  a  társadalmi  kultúra  javainak

egyéni elsajátítása, azok jelentéstartalmainak, belső összefüggéseinek belsővé tétele, valamely

érték  vagy  értékrend  következetes,  átélt  és  történeti  meghatározása,  értékeinek  átvétele,

megőrzése és közben a saját egyedi képességei és személyiségtulajdonságai sokrétű kifejlesztése.

Ebben az értelemben a művelődés az individuum "valamihez való viszonyulása" - az emberben

vagy az emberen kívül -, megvalósított ön- és világmegismerése, önmeghatározása; önmagára és

a világra történő reflexiója.  Az emberben olyan kategóriák  kialakítása,  amelyek segítségével

képessé válik önmaga és a világ értelmezésére, valamint önmagához és a világhoz való "kritikai-

konstruktív" viszonyulásra, és annak nyomán a megalapozott, értelmes cselekvés kialakítására."

(Kron, 1997)

Művelődéselméleti  didaktika – "a didaktikai  irányzat  a művelődéselmélethez szorosan

kapcsolódva  kísérli  meg  tisztázni  a  művelődést  hatékonyan  szolgáló  oktatás  feltételeit.  A

legfontosabb  feltételnek  a  tartalmak  kiválasztását  tekinti,  mivel  felfogása  szerint  egyedül  a

tartalmakkal  való  találkozás  révén valósulhat  meg  a  műveltség.  Ennek  megfelelően  elméleti

érdeklődését arra a kérdésre összpontosítja, hogy mik legyenek a hatékony művelődést szolgáló

tartalmak,  és  hogyan  választhatók  ki  azok.  Ezáltal  ez  az  elmélet  kifejezetten  "szűkebb

értelemben vett" didaktikaként határozza meg önmagát." (Kron, 1997)

http://www.pukanszky.hu/eloadasok/Selye_Nevelesfilozofia/KOTELEZO%20IRODALOM/Kormos-Jozsef-Nevelesfilozofia.pdf
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas


Műveltség – bizonyos (deklaratív)  tudás.  "...hagyományos tudás. Olyan tudás,  amely a

múltra vonatkozik, és amelyet az előző nemzedékektől örököltünk...  A művelt  embertől soha

nem azt várjuk el,  hogy a tudomány legfrissebb eredményeit  ismerje,  inkább azt,  hogy tudja

azokat az alapvető dolgokat, amelyek kiállták az idők próbáját..." A műveltség "nem tetszőleges

tartalmú  tudás,  hanem  annak  a  tudása,  amit  egy  adott  közösség  tagjaitól  elvár.  Olyan

közösségekről van szó, amelyek sok nemzedéken keresztül azonosak maradnak önmagukkal, és

fennmaradásuk  feltétele  a  közös  tudás,  mint  pl.  az  egyházak,  etnikumok,  nemzetek  vagy

mozgalmak. Ebben az összefüggésben a műveltség normatív jelleget ölt: vannak dolgok, amiket

illik tudni." 

"Ma már nem elég azt mondani: ezt meg ezt mindenkinek tudni kell,  mert az általános

műveltség része. A hagyomány önmagában nem legitimálja a tudást, meg kell tudni mondani,

hogy  a  jelen  szükségleteiből  kiindulva  miért  hasznos  egy  demokratikus  társadalom  polgára

számára a hagyomány elsajátítása." (A tanítás mestersége)

"A  műveltség  jellegű  tudás  az  adott  kultúrában  releváns  és  felhasználható  készségek,

képességek, ismeretek összessége,  társadalmilag értékes tudás." (Csapó, 2004 idézi Pajkossy,

2010)
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	Adaptív oktatás – "Az adaptív oktatási stratégia azon a nem túlságosan meglepő, de az oktatási gyakorlatban ritkán megvalósuló és nehezen megvalósítható felismerésen nyugszik, hogy az egyes tanulók tanulási képességei, adottságai egymástól lényegesen eltérőek, s ezek a különbségek eltérő tanulási környezetet, eltérő tanítási eljárásokat igényelnek."       "...a tanulásra való felkészültség s annak egyes összetevői, mint amilyenek az általános és speciális kognitív képességek, a személyiségvonások, motivációs jellemzők, a kognitív stílusok stb., jelentős mértékben meghatározzák, hogy egy adott tanítási eljárásból az adott személy mit, mennyit és hogyan hasznosít."
	"...az oktatás során fel kell tárnunk a tanulók ismertetett jellemzőit, s lehetőség szerint ezeknek megfelelően kell megszerveznünk számukra az oktatást. Lehetőség szerint módot kell adnunk arra, hogy a tanulók maguk is beleszóljanak a tanulási-tanítási folyamat megtervezésébe, ezzel elősegítjük, hogy az valóban a tanuló és a tanár közös feladatává váljon. E stratégia annyiban tér el az alábbiakban ismertetésre kerülő programozott oktatástól, hogy nem csupán s nem elsősorban az előzetes tudást méri fel, hanem a tanulási felkészültség széles skáláját, s egymástól lényegesen eltérő tanulási eljárásokat tesz lehetővé." (Falus, 2003) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
	Adottság – a képesség természetes, az emberrel vele született alapja. Lehetőség, amely a természetes érés, fejlődés, nevelés, tanulás, gyakorlás hatására válik képességgé. http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml Olyan pszichikus tulajdonságok rendszere, amelyek öröklöttek, azaz veleszületettek, anatómiai, fiziológiai és pszichikai meghatározottságúak, amelyek a fejlődés, fejlesztés alapját képezik (Lásd: testalkat balettra alkalmasság stb.) /diszpozíció/. Az adottságokra alapozottan fejleszthetők a készségek jártasságok és a képes-ségek, a személyiséget jellemző tulajdonságok.A családban (gyermek) és a humánpolitikai munkában a munkatárs adottságainak felismerése mind a cégnek, mind az egyénnek a fontos, erre építeni lehet. Szoros összefüggésben van az adottság a rátermettséggel és a hajlammal, az adottság a kiinduló pont, erre építhető a rátermettség és a fejlődési/fejlesztési folyamat eredményeként a hajlam. (Dr. Poór Ferenc)

