
Nagy Natália

Pedagógiai alapfogalmak N–Zs

„…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. 



Napirend  – a gyermekek  létszámát  és  fejlődését  figyelembevevő,  legoptimálisabban

tervezett,  naponta ismétlődő nevelési-gondozási  menet.  A bölcsődei  élet  szervezeti  kerete.  A

gyermek  korának,  szükségleteinek  megfelelően  kialakított  napirend  szerint  az  események

idejének,  sorrendjének  ismétlődése  megkönnyíti  a  gyermek  életét,  alkalmazkodását,

tájékozódását.  A  napirend  kialakításában  figyelembe  kell  venni  a  külső  körülményeket,

tényezőket, az évszakot, a csoport létszámát és a személyi feltételeket. Kialakításának további

feltételei  a  személyi  állandóság  (saját  gondozónő-rendszer),  a  tárgyi  feltételek,  a  jó

munkaszervezés,  a  kisegítő személyzet  összehangolt  munkája,  a gyermekek otthoni  életének,

életritmusának lehetőség szerinti figyelembe vétele A folyamatos napirend előnye, hogy csökken

a  várakozási  idő,  s  elegendő  idő  jut  a  gyermekek  gondozására,  ellátására.

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

Nemzeti alaptanterv – a nemzeti nevelés és oktatás különféle szintjeit meghatározó

tartalmi szabályozó  dokumentum,  amely igazodik az Európai Unió  oktatáspolitikai

programjához és Magyarország oktatáspolitikai törekvéseihez, nemzeti sajátosságaihoz egyaránt.

A Nemzeti  alaptanterv általános nevelési  elveket,  célokat és feladatokat,  valamint  műveltségi

területenként további alapelveket, célokat,  fejlesztési feladatokat és közműveltségi tartalmakat

határoz meg. A Nemzeti alaptantervre épülnek a további szabályozó dokumentumok, például a

kerettantervek és az intézmények pedagógiai programjai, valamint a pedagógusok által készített

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

Nevelés: "az a céltudatos és tervszerű, családban, iskolában, ifjúsági szervezetekben folyó

tevékenység, amely arra irányul,  hogy a felnövekvő nemzedéket  a társadalom hasznos, építő

tagjává formálja.  Antropológiai  tény,  mivel  a nevelés  az emberi  élet  egyik alapvető,  csak rá

jellemző  tevékenysége.  A  nevelés  olyan  tevékenység,  mellyel  valaki(k)  úgy  kívánnak  hatni

másokra, hogy azok optimálisan fejlődjenek, erősödjenek abban amit a nevelők kívánatosnak

tartanak és maradandóan változzanak abban, amit nem." (Wikipédia)

"Az emberre irányuló fejlesztő hatások céltudatos és koordinált rendszere, az individuumra

irányuló,  "intencionális  befolyásolás"  folyamata,  amely  által  az  emberek  megkísérlik  más

emberek pszichikai diszpozícióinak rendszerét valamely tekintetben tartósan javítani,  vagy az

értékesnek  ítélt  összetevőket  megőrizni.  Az  abban  cselekvők  (nevelő-nevelt)  kölcsönös

intencionalitását  feltételezve  a  nevelés  szimbolikus  interakcióként,  "szimbolikusan közvetített

kommunikatív cselekvésként", a nevelési szituációban részt vevő minden individuum kölcsönös

megértésre irányuló társadalmi cselekvéseként értelmezhető." (Kron, 1997)

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nevel%C3%A9s
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
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml


"Az  emberiség  jövője  a  neveléstől,  ettől  a  változtatható  programrendszertől  függ.  Az

emberiség történelme lényegében ennek a programozásnak a fokozatos változását tükrözi, s ha

bárki  összehasonlítja  önmagát  egy vad emberevővel,  beláthatja,  hogy egyetlen  lényegbevágó

különbség  kettejük  eltérő  nevelési  programjában  van.  Ebből  következik,  hogy  a  nevelés  az

emberiség  egyik  legfontosabb  tevékenysége.  Csodálatos  lehetőségek  felé  nyit  kaput,  de

ugyanakkor szörnyű veszedelmeknek teszi ki az emberiséget; neveléssel bármelyik diktatórikus

rendszer  saját  érdekei  szerint  változtathatja  meg  a  társadalmat,  ártatlan  embereket  vérengző

gyilkosokká változtathat,  amint  erre  századunk folyamán nem egy példa  volt  már..."  (Szent-

Györgyi  Albert,  1970  idézi Kormos,  2012)

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

Nevelés  -  a  szimbolikus  interakció  modellje:  "ebben  a  megközelítésben  a  nevelési

folyamat  olyan  társadalmi  cselekvések  sorozataként  fogható  fel,  amelynek  során  valamely

pedegógiailag  releváns  helyzetben  közreműködő  valamennyi  személy  intencióinak

megvalósítására sor kerül. Minden résztvevő érdekelt az adott helyzet megvalósításában és az

adott  szituációban  kialakított  és  egyeztetett  értelmezésben,  azaz  a  célkitűzésben,  a  célok,  a

tartalmak,  az  eszközök,  a  módszerek  és  médiumok  meghatározásában."  (Kron,  1997)

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

Nevelés - a viselkedésváltoztatás modellje: "a pragmatizmus és a behaviorizmus hatására

kialakuló  modell  elsősorban  Dewey  felfogásának  szellemében  a  demokratikus,

teljesítményorientált  társadalom  értékeit  és  normáit  tekinti  a  nevelés  előfeltételének,  ezzel

összefüggésben elengedhetetlennek tartja a nevelő jellegű cselekvés és viselkedés adott normák

és  értékek  szerinti  orientálódását,  feltételezve  továbbá  azt,  hogy  a  szociális  "cselekvés"  és

viselkedés addig tekinthető értelmesnek, ameddig sikeres. Annak sikertelensége esetén az egyén

kénytelen más cselekvést megtanulni. Ahhoz, hogy az egyén cselekvése sikerrel járjon, át kell

alakítania  viselkedésrepertoárját:  ismételten  foglalkoznia  kell  az  értékekkel  és  normákkal,

mindaddig,  amíg  fel  nem  ismeri  azok  "helyességét".  Az  érintett  személynektehát  abban  az

esetben is új cselekvést kell megtanulnia, illetve viselkedését korrigálnia kell, ha megváltoznak a

normák  és  értékképzetek."  (Kron,  1997)

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

Nevelési alapelv – a pedagógiai tevékenységet meghatározó, a nevelés egész folyamatára

ható pedagógiai szemléletmód. Az egyik legfontosabb nevelési alapelv az adaptivitás, az egyéni

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.pukanszky.hu/eloadasok/Selye_Nevelesfilozofia/KOTELEZO%20IRODALOM/Kormos-Jozsef-Nevelesfilozofia.pdf


bánásmód elve, amely szerint a tanulók egyéni sajátosságaihoz és a csoport jellemzőihez igazodó

fejlesztési célokat, feladatokat kell meghatározni, ezekhez alkalmazkodó, adaptív módszereket,

szervezési  módokat  és eszközöket  szükséges alkalmazni.  A fejlesztés  elsődlegességének elve

szerint a tanulók fejlesztése és az attitűdformálás a meghatározó, ezt alapozza meg az ismeretek

elsajátítása. A funkcionalitás elve szerint a tanuláshoz problémaorientált tanulási környezetet és

életszerű gyakorlatokat szükséges biztosítani.  A kreativitás és a tevékenységközpontúság elve

szerint  a  fejlesztő  gyakorlatok  a  tanulók  kreativitására  és  minél  sokrétűbb  tevékenységére

épülnek.  A  nevelés  egész  folyamatára  érvényes  a  tanulók  szociális  érzékenységének  a

szükségszerű fejlesztése. További nevelési alapelvek lehetnek – a célszerűség, a folyamatosság,

a változatosság, a játékosság elve stb. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Nevelési feladatok –  a nevelési célok elérését szolgáló konkrét nevelői tevékenységek ill.

folyamatok. (Pl. testi, értelmi, erkölcsi, vallásos, stb. nevelés)

Nevelési  módszerek  –  olyan  eljárások,  amelyek  a  nevelőhatások  irányításával  és

hatékonyságuk fokozásával érvényesítik személyiségformáló nevelési  funkciójukat.  (Direkt és

indirekt módszerek) ( Bábosik István ). A  nevelési módszer a kitűzött nevelési cél elérésének

érdekében alkalmazott eljárás.  A  nevelési  módszereket  el  kell  határolnunk  az  oktatási

módszerektől.  A  nevelési  módszerek  esetében  célunk  mindig  a  tágabb  értelemben  felfogott

személyiségfejlesztés,  ami  az  erkölcsi,  szociális,  érzelmi  fejlesztésben,  alakításban  nyilvánul

meg. Az oktatási módszerek az intellektuális fejlesztést szolgálják. Számos esetben nem könnyű

az  elhatárolás,  mivel  az  adott  módszer  (például  gyakorlás,  beszélgetés)  oktatási  és  nevelési

módszerként  is  egyaránt  használható.  A  nevelési  módszerek  kiválasztásánál  –   a  gyermek

viselkedése, a gyermek szándéka, a gyermek kora, az előzmények és a nevelő szándékai, céljai,

illetve  a  nevelési  cél,  nevelési  feladat,  a  tanulók  életkora,  értelmi  fejlettsége,  képességei,  a

pedagógus személyisége, pedagógiai kulturáltsága, felkészültsége, vezetési stílusa, a tanulók, a

közösség  életkora,  sajátosságai,  a  pedagógiai  szituációk  és  azok  tartalma  egyaránt  szerepet

játszhatnak.  A nevelőnek  tájékozottnak  kell  lennie  a  nevelési  módszerek  osztályozásában  és

ismernie kell az alapvető módszereket, mert csak ennek birtokában lesz képes az adott nevelési

szituációnak megfelelő módszert kiválasztani és hatékonyan alkalmazni. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-

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

Nevelési-oktatási cél – a nevelési-oktatási folyamat,  illetve egy adott tanulási-tanítási

egység lezárásakor várt eredmény, amely meghatározza, hogy a tanulási-tanítási tevékenységek

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


eredményeképpen milyen változás történik az adott területen a tanuló  személyiségében,

tudásában,  készségeiben,  képességeiben,  attitűdjében,  viselkedésében. A célok és az elérésüket

szolgáló feladatok komplex cél- és feladatrendszert alkotnak. Leírásuk tartalmazza az elérendő

tudásszint és fejlődési szint, az elvárt viselkedési formák megnevezését is. A nevelési-oktatási

célok  elérése  érdekében  komplex  nevelési-oktatási  stratégiát  alkalmaznak  a  pedagógusok.

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

Nevelési-oktatási stratégia – az órán alkalmazott eljárásrendszer, amely magában foglalja

az óra felépítését,  a módszerek,  a szervezési módok,  a munkaformák,  a gyakorlattípusok,  a

didaktikai eljárások,  az eszközök komplex alkalmazását a nevelési-oktatási cél elérése

érdekében.  Az  adaptív  nevelési-oktatási  stratégia  az  adott  feltételekhez,  a  tanulócsoport

sajátosságaihoz és a tanulás-tanítás egyéb körülményeihez is igazodik. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-

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

Nevelési-oktatási szakaszok –  a  Nat  a  köznevelés  teljes  időtartamára,  az  1–12.

évfolyamra  határozza  meg  az  alapfokú  és  középfokú  képzés  által  nyújtott  és  elvárt  tudás

tartalmát,  valamint  a  tudásalkalmazás  elérendő  eredményeit.  Az  alapfokú  képzés  kettő,  a

középfokú képzés egyetlen, négy évfolyamot magában foglaló nevelési-oktatási szakaszból áll.

Első  szakasz:  1–4.  évfolyam,  második  szakasz:  5–8.  évfolyam,  középfokú  képzés/harmadik

szakasz:  9–12.  évfolyam.  Ezen  szakaszok  nevelési  és  oktatási  céljai,  fejlesztési  feladatai,

eredményei  egységes  keretben  határozzák  meg  az  adott  nevelési-oktatási  szakaszoknak

megfelelően  felépített  ismeretek  megszerzését,  készségek  elsajátítását  és  kompetenciák

kialakítását. Az alapfokú képzés második nevelési szakasza a 4. és 6. évfolyamtól kezdve más, a

középfokú  képzést  alkalmazó  iskolaszervezési  formában  is  folytatható.  Az  így  osztott  21

nevelési-oktatási  szakaszok  kötelező  tartalmi  elvárásait  az  iskolaszervezési  forma  nem

befolyásolja. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Nevelési  stílusok –  az alkalmazott nevelési módszerek összessége, amely a nevelőnek a

nevelthez  vagy  a  neveltekhez  fűződő  viszonyában  állandó  jellemző.  Mutatói  az

öntevékenység/irányított  tevékenység,  elfogadás/elutasítás,  ellenőrzés/autonómia,

korlátozás/engedékenység, melegség/ellenségesség stb. (Autokrata, demokratikus, laissez faire:

Lewin.  Melegengedékeny,  meleg-korlátozó,  hideg-engedékeny,  hideg-korlátozó:  Ranschburg.)

Az alkalmazott nevelési módszerek összessége,  amely a nevelőnek a nevelthez vagy a

neveltekhez fűződő  viszonyában állandó  jellemző.  Mutatói  az  öntevékenység/irányított

../../../../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


tevékenység,  elfogadás/elutasítás,  ellenőrzés/autonómia,  korlátozás/engedékenység,

melegség/ellenségesség stb. (Autokrata, demokratikus, laissez faire – Lewin. Meleg-engedékeny,

meleg-korlátozó,  hideg-engedékeny,  hideg-korlátozó  –  Ranschburg.) http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-

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

Nevelési színterek – azok a szervezeti keretek, amelyekben rendszeres nevelés folyik, ill.

folyamatos  nevelőhatás  érvényesül.  (Család,  iskola,  egyház,  sportkör,  stb.)  A gyermekek

nevelésének legfontosabb színtere a család. De a nevelési folyamatban meghatározó szerepük

van a  kisközösségi  és  a  társadalmi  élet  egyéb színtereinek  is.  Az intézményes  nevelés  főbb

színterei  – a bölcsőde,  az óvoda és az iskola.  Az intézményes nevelésben fontos figyelembe

venni,  hogy a  gyermekek  nevelését  a  tömegkommunikációs  eszközök  is  befolyásolják  és  új

kultúraelsajátítási formák alakulnak ki. A számítógép- és az internethasználat növekedésével a

tanulási  folyamatban  egyre  nagyobb  szerepet  játszik  a  virtuális  tanulási  környezet.  Az

intézményes  nevelés  színtereihez  a  nevelő-oktató  munka  különféle  pedagógiai  szakaszai

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

Nevelési  tényezők –  mindazok a személyek,  intézmények és történések,  amelyek részt

vesznek a nevelés folyamatában, ill. hatást gyakorolnak a neveltre. (Gyermek, szülő, pedagógus,

kortársak, média, stb.)

Nevelés szükségessége – az egyén szempontjából a nevelés azért létkérdés, mert képessé

teszi őt arra,  hogy bekapcsolódjék a társadalomba (család,  munkahely,  más közösségek), és a

maga aktuális létfeladatait az adott társadalmi keretek között megoldhassa.

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

Neveléstudomány – "értelmezi  és  vizsgálja  a  már  meglévő  pedagógiai  gyakorlatot,

megfigyeli és leírja a gyakorlatban zajló nevelési folyamatot. "Amíg a pedagógia mindenekelőtt

a  pedagógiai  gyakorlattal  kapcsolatban használatos  és  elsősorban a  gyakorlat  ismeretét  jelzi,

addig  a  neveléstudomány  fogalma  a  nevelés  és  képzés  megfigyelésének  ismereteit  írja  le,

valamint  a  pedagógiának  egy  akadémiai  tudománnyá  való  fejlődését  is  magába  foglalja."

(Krüger-Grunert, 2006)" (Mogyorósi-Virág: Iskola a társadalomban...)

"Az ember céltudatos alakításának, a személyiség tervszerű fejlesztésének tevékenységét

tanulmányozó,  az  alakítás-fejlesztés  alapvető  összefüggéseit,  törvényszerűségeit  feltáró  s  a

nevelési eljárások számára normákat megállapító diszciplína. Feladatai: a már létező pedagógiai

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/hunline_pedpszi/15_iskola_a_tarsadalomban/223_a_nevelstudomny_rtelmezse.html
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


gyakorlat  vizsgálata  és  értelmezése,  modellezés  konstruktív-elméleti  síkon,  metaszintű

elemzések végzése, reflexiók megfogalmazása a pedagógia tudományosságáról (metapedagógia).

A  neveléstudomány  résztudományai:  neveléstörténet,  neveléselmélet,  nevelésszociológia,

nevelésfilozófia,  összehasonlító  neveléstudomány."  (Wikipédia)

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

Nívócsoportos oktatás – párhuzamos osztályok tanulóiból egyes tantárgyakból hasonló

színvonalú  csoportok  létrehozása  az  eredményesebb  tanítási-tanulási  folyamat  érdekében.

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

Nonverbális  kommunikáció – olyan kommunikációs forma, amelynek használata során

az  ember  nem  szóbeli  közlések  útján  továbbít  információkat.  A  nonverbális  kommunikáció

színezheti,  módosíthatja,  ellensúlyozhatja  a  szóbeli  közléseket,  kiegészítheti,  hangsúlyosabbá

vagy  világosabbá teheti egy-egy adott közlés értelmét, tartalmát, sőt nemegyszer helyettesítheti

magát a szóbeli közlést is. Míg információs célú közléseknél a  világ valamennyi  kultúrájában  a

beszéd  a leghatékonyabb  kommunikációs  forma,  addig – mivel használata  a  legtöbbször nem

tudatos – az érzelmek  és  attitűdök  kifejezése terén sokan  a  nonverbális kommunikációnak

tulajdonítanak  nagyobb  jelentőséget.  Megismerését  elsősorban  a  hangok  és  a  mozdulatok

tanulmányozása  segítette   elő  (paralingvisztika   és  kinezika).  Természetes  nonverbális

kommunikációs   üzenetek  közvetítője  a  mimika,  a  tekintet,  a   gesztus,  a  testtartás,  a

térközszabályozás,  továbbá  a  beszéd sebessége,  a  hang magassága,  erőssége,  dallamossága,

valamint  a  beszédet  kísérő  nem  nyelvi  elemek  (sikkantás,  füttyentés,  szisszenés  stb.).

Mesterséges  nonverbális  kommunikációnak  tekinthetők  a  kulturális   szignálok  (egyenruha,

jelvények,  hajviselet,  ékszerek, illatok, ruházkodási stílus, lakásberendezés, státusszimbólumok,

mint  pl. a  divatkutya, autómárka  stb.)  és  az  argumentatív kommunikáció bizonyos formái is.

https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-babes-bolyai/pedagogy-module-i/a-pedagogia-alapjai-jegyzet/

16132682

Nyelvtan – "egy nyelv szabályainak összessége, ami meghatározza a nyelv elemeinek az

értelmes mondatok alkotásához szükséges használatát és a helyes szórendet." (Zimbardo, 2012)

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

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

https://hu.wikipedia.org/wiki/Nevel%C3%A9studom%C3%A1ny
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


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

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

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." 

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


"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." (Falus-Vajnai, 2012)

A nyitott oktatás "abban különbözik más oktatási formáktól, hogy: 

1) a gyerekek egyedi (individuális) szak és szakokon átivelő tanulási érdeklődése határozza

meg a tanulási folyamatot,

2) ezen túl a társadalmi folyamatokat és a tanulócsoporton kívüli interakciókat - beleértve

az iskolán kívülieket is - a gyerekek maguk szabályozzák.

A  nyitott  oktatás  alapvető  eleme  a  tanulók  egyénisége  a  csoportban  és  a  tanulók

érdeklődése. A tanítást értelmetlen tárgyakra felosztani, mint egy tartalmi kánont meghatározni."

https://ofi.oh.gov.hu/sites/default/files/ofipast/2012/03/nyitotott-iskola.pdf


"A nyitott oktatás szokásos formái: szabad munka, projektmunka, felfedező tanulás, kutató

tanulás,  önirányított  tanulás.  Bizonyos  feltételek  esetén  a  következő  munkaformák  a  nyitott

oktatás formái lehetnek, nevezetesen akkor ha a tanulók önállóan és felelősen a saját maguk által

választott  munkán  dolgozhatnak.  Ezek  a  formák  lehetnek  ugyanúgy  zárt  formák  is  (tanár-,

tananyagközpontú):  heti  terv,  műhely  oktatás."  (Wikipédia)

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

Oktatás – "olyan,  a  kultúra  közvetítésében  meghatározó  szerepű  komplex,  tudatos,

tervszerű, direkt és indirekt tevékenység, mely az ismeretszerzésnek, a jártasságok, a készségek

kiépítésének,  a  gondolkodási  funkcióknak,  attitűdöknek,  képességeknek,  magatartás-,

meggyőződésformálásnak az alapvető eszköze, s legfontosabb törekvése az önszabályozó tanulás

kialakítása."

 "Az oktatás a nevelési... tevékenység fontos eszköze." (Réthy, 2003 ebben: Falus, 2003)

"A nevelésnek az értelemre ható folyamata. Az oktatás valamely konkrét ismeret, tudás

rendszeres,  általában  intézményi  (iskolai)  keretek  közt  történő  átadását  jelenti.  Az oktatás  a

nevelés  része.  Ezért  az  oktatás  mindig  egyben nevelést  is  jelent,  de az nevelés  nem mindig

tartalmazza  kifejezetten  az  oktatást."  (Kormos,  2012)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas A nevelés  értelemre  ható  eszköze,

része  a  nevelésnek,  növeljük  az  értelmi  képességek  értékét,  a  műveltségtartalmat,  oktatási

folyamatban  felhasználjuk  a  lehetőségeit.  Nagy  hangsúlyt  kap  a  figyelem  és  az  emlékezet

fejlesztése.  Az első a tudás  megszerzésében a  második az elraktározásában,  alkalmazhatóvá-

tételében segít.

Oktatás tartalma – "az oktatás legkülönbözőbb szintjein (az oktatáspolitikai tervezéstől a

pedagógusig)  az  oktatási  folyamatban  való  felhasználásra  kiválasztott  ismeretek,  valamint

azoknak  a  feladatoknak,  tevékenységeknek  a  rendszere,  amelyek  a  tanulók  személyiségének

komplex fejlesztésére alkalmasak."

"Az oktatási tartalom kijelölésében aktív, tudatos szerepet játszó szereplők, legyenek ők

oktatáspolitikusok, pedagógiai szakemberek, tantervírók,  tankönyvszerzők, illetve a gyakorlati

pedagógiai feladatokat végző tanárok és tanítók, mindannyian különböző forrásokat használnak

fel  oktatási  tartalom  meghatározásával  összefüggő  munkájuk  során.  A  tartalom  kijelölése

azonban  többé-kevésbé  alárendelt  az  oktatás  céljai  kijelölésének.  Éppen  ezért  a  tartalom

meghatározásának elemzése során közelebb juthatunk a jelenség jó leírásához, ha megvizsgáljuk,

hogy a célok kialakításának milyen forrásai vannak."

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
https://hu.wikipedia.org/wiki/Nyitott_oktat%C3%A1s
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas


"A  pedagógiai  célképzés  forrásait  R.  W.  Tyler  (1977)  csoportosította  a  pedagógiai

szakmában rendkívül széles körben elfogadott módon, megjelölve:

• a tanulók szükségleteit, igényeit, érdeklődését,

• a fejlődéslélektan által megfogalmazott kívánalmakat,

• a tanítás konkrét társadalmi közegének elvárásrendszerét,

• a tantárgyhoz köthető tudományt,

• az adott társadalom legáltalánosabb elvárásait."

 "...fejlődéslélektani szempontok: ...nem szabad olyan tartalmak elsajátítását kitűzni adott

fejlődési  szakaszban,  amelyek  nem  adekvátak  azon  a  szinten,  és  olyan  feladatokat  adni,

amelyeket életkori  sajátosságaik miatt  nem tudnak megoldani a gyerekek, illetve nem szabad

"alultervezni"  sem,  vagyis  olyan  követelményeket  támasztani,  amelyek  korábbi  életkorok

sajátosságaihoz illeszkednek."

"...a  konstruktivizmus  gondolatvilágára  épülő  elképzelés:  ...csak  olyan  tartalmak

tervezhetők egy adott oktatási szakaszban, amelyekhez elegendőek és megfelelően szervezettek

az előzetes ismeretek és tapasztalatok,  s amelyeknek megtanulásához az adott  ismeretbázison

megszervezhetők  a  szükséges  tapasztalatok  és  a  megfelelő  tanulási  környezet.  A konstruktív

pedagógiai  paradigma  nem  feltételezi,  hogy  léteznének  bármiféle  életkori  sajátosságok,  e

felfogás szerint pusztán arról van szó, hogy a kisebb gyerekek az adott probléma, tanulási feladat

megoldásához  még nem rendelkeznek  kellő  előzetes  tudással,  még képtelenek  értelmezni  az

adott tartalom elsajátítása során szükségessé váló tapasztalatokat."

"Minden oktatásfejlesztési, tantervírói, tankönyvszerzői, gyakorlati pedagógiai erőfeszítés

akkor kamatozik, amikor a gyerekekben tudásstruktúrák, konstrukciók jönnek létre, képességek,

attitűdök  formálódnak.  A  gyermek  szempontjának  figyelembevétele  természetesen

mindenekelőtt  a  pedagógus  feladata,  hiszen  a  tartalom meghatározásának  más  tényezői  nem

kerülnek közvetlen kapcsolatba a tanítványokkal. Ez nem jelenti azt, hogy ebből a szempontból

semmilyen szerepük nincs. Mindenekelőtt a differenciálás eszközrendszerének biztosítása lehet

egy  tantervíró  vagy  egy  tankönyvszerző  feladata."  "Egyre  inkább  olyan  tanterveknek  és

taneszközöknek (köztük tankönyveknek)  kellene  születniük,  amelyek a mainál  sokkal  jobban

segítik  a  pedagógus  differenciáló  munkáját  elsősorban  alternatív  tartalmak  megadásával."

(Nahalka, 2003 ebben: Falus, 2003) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Oktatáselmélet (=  didaktika) – "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).

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
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"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,

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

Oktatási  alternatíva (=  alternatív  oktatás) – "a  pedagógia  világában  az  alternativitás

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

gyűjtőfogalma." 

"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
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"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)

"Az  alternatív  pedagógiák  napjainkban  hatnak,  befolyásolnak  vagy  "csupán"

versenyhelyzetet  teremtenek.  Nem  különülnek  már  el  olyan  élesen  a  "hagyományos"  és  az

"alternatív"  iskolák,  és  talán  a  pedagógiák  sem."

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

Oktatási  célok –  a tanulók tudásában és  személyiségfejlődésében  tervezett  változások,

amelyek  a  tanítási-tanulási  folyamat  eredményeképpen  valósulnak  meg  a  korszerű

műveltségfelfogást reprezentáló művelődési anyag feldolgozása során.

"a  tanulók  személyiségfejlődésében  tervezett  változások,  amelyek  a  tanítási-tanulási

folyamat eredményeként valósulnak meg a korszerű műveltségfelfogást reprezentáló művelődési

anyag feldolgozása során."

"Az oktatás  legfontosabb jellemzője,  hogy magában foglalja  a tanítást  mint  tanári  és a

tanulást  mint  tanulói  tevékenységet,  amelyek  egymással  kölcsönhatásban  valósulnak  meg.

Ugyanakkor  az  oktatás  célja  a  tanulók  fejlesztésére  vonatkozik,  azaz  míg  a  cél  tételezője

általában a pedagógus, addig az eredmény hordozója a tanuló, aki maga is sajátos célok által

vezetve vesz részt a folyamatban. Ebben az értelemben mondhatjuk azt is, hogy az oktatás célja

azonos a tanítás céljával, amely lehet azonos a tanulási céllal, közelíthet hozzá, illetve el is térhet

tőle."

"...az oktatási cél egyben nevelési cél is. ...az oktatás a teljes gyermeki személyiségre ható

folyamat, így a neveléssel egységben, egymástól el nem különítve értelmezhető csak." 

"A művelődési anyag feldolgozása mint az oktatási cél megvalósításának eszköze jelenti

azt a sajátosságot, amelyik a nevelési célok rendszerén belül elkülöníti az oktatási célokat..." 
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"A korszerű jelző már önmagában sugallja, hogy a műveltségfelfogás koronként, az adott

társadalom értékrendjének vagy értékrendjeinek megfelelően szükségszerűen változó tartalmakat

foglal magában, s ennek következtében fog változni az oktatás céljairól kialakított elképzelés is."

"Az oktatási célok korlátozott értelmezését és használatát erősíti a már előzőekben említett

technológiai szemlélet is, mely a mérhetőség, az objektív értékelhetőség kritériumával kapcsolja

össze a céltételezést, sőt magát a pedagógiai munka eredményességét is. Egy iskola vagy egy

tanár "jósága", hivatalos minősítése elsősorban tanulói továbbtanulási statisztikáin, tanulmányi

versenyeken  elért  eredményein  alapul,  a  teljesítmény-központú  társadalmi  értékrend  szinte

kizárólag csak az intellektuális teljesítményt ismeri el. Igen erős pedagógiai elhivatottság kell

ahhoz,  hogy  valaki  a  közgondolkodás  ellenében  a  gyermekek  egyéni  képességeire  és

szükségleteire alapozva az értelmi fejlesztésen túl az erkölcsi értékrend, az érzelmi kultúra, a

mozgáskultúra fejlesztését, az egészséges életre való nevelést is egyenrangú célként fogalmazza

meg, netán olyan iskolában vállaljon önként  munkát,  ahol  nem számíthat  a magasabb szintű

intellektuális teljesítményekre."

"Nagy Sándor a 60-as évektől megjelenő oktatáselméleti munkáiban az oktatás céljait a

következő teljesítménytípusokban jelöli meg:

• az ismeretek mint a teljesítményképes tudás elemei,

• a jártasságok és készségek mint az elsajátított tudás alkalmazásának objektivációi,

• a képesség mint  a  velünk született  diszpozíciókból  az előbbi  műveletek  segítségével

kifejlesztett szellemi objektivációk,

• a magatartás,  mely  a  definíció  értelmében  viszonyulásokat,  érzelmi  és  akarati

tulajdonságokat, magatartást is jelent a maga egészében. (Nagy, 1993)" (Kotschy, 2003 ebben:

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

Oktatási eszköz – a nevelési-oktatási célok és stratégiák megvalósítását támogató eszköz.

Főbb  típusai  –   háromdimenziós  demonstrációs  eszközök  (pl.  természeti  tárgyak,  kísérleti

eszközök,  sportszerek);  nyomtatott  segédletek  (pl.  tankönyv,  munkafüzet,  feladatlap,

feladatgyűjtemény, kézikönyv, falitabló); oktatástechnikai anyagok (pl. vetített vázlat, ábra, fotó,

rajz;  hangfelvétel,  rádióműsor;  film, tévéműsor;  számítógépes  oktatóprogram, honlaptartalom,

digitális tananyag); oktatástechnikai eszközök (pl. CD-lejátszó, projektor, televízió, számítógép)

stb. Egyre inkább terjed az IKT alkalmazása.  Fontos, hogy a pedagógus célszerűen, az adott

nevelési-oktatási célnak és az adott tanulási környezetnek megfelelően, a tanulók sajátosságaihoz

igazodva válassza ki az eszközöket. Igen hasznosak a szemléltetést kísérő grafikai eszközök –  a
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táblázat,  a halmazábra,  az aláhúzás, a bekeretezés, a színezés és a kiemelés egyéb módjai is.

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

Oktatási  folyamat – "mint  komplex  interaktív  folyamat  magában  foglalja  nemcsak  a

tanítás és tanulás folyamatát, de a kognitív önszabályozás, illetve a motivációs önszabályozás

kiépítésének,  kialakításának  folyamatát  is.  E  folyamatban  a  tanár  és  tanuló  együttes

tevékenysége során nem csupán a tananyag (művelődési  javak)  aktív  feldolgozása,  hatékony

elsajátítása kell hogy megvalósuljon, hanem a tanuló autonóm tanulásra való képessége, kognitív

önszabályozása, valamint tanulási motivációinak magas szinten szerveződő önszabályozása is.

Mindez  csak  abban  az  esetben  következik  be,  ha  az  oktatási  folyamatban  a  tanítási  anyag

pedagógiailag  indokolt  differenciált  adagolásban  és  a  tanulási  törvényszerűségek

figyelembevételével,  folyamatos  visszacsatolás,  motiválás  biztosításával,  a  tanulók  aktív

részvételével  közvetítődik,  s  ha  egyben  figyelembe  veszi  a  tanár  az  adott  osztály,  csoport

összetételét, a tanulók egyéni sajátosságait, fejlettségi szintjét, előzetes ismereteit, tapasztalatait,

a tananyag jellegét s saját metodikai lehetőségeit."

"Az oktatási folyamat legfontosabb célja az élethosszig tartó tanulás igényének kialakítása,

s az ehhez szükséges pedagógiai feltételrendszer megteremtése a tanulók számára. Mindehhez

elengedhetetlen  az  önszabályozó  tanulás  kialakítása."  (Réthy,  2003  ebben: Falus,  2003)

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

Oktatási módszerek – "az oktatási folyamatnak állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és

tanuló  tevékenységének  részei,  amelyek  különböző  célok  érdekében  eltérő  stratégiákba

szerveződve kerülnek alkalmazásra. A módszerek azonban nem tekinthetők az oktatási folyamat

legkisebb,  tovább már nem osztható  elemeinek,  ugyanis  ezeket  különféle  eljárások,  fogások,

tevékenységelemek, tanítási készségek alkotják."

A legjelentősebb, legátfogóbb oktatási módszerek: előadás, magyarázat, elbeszélés, tanulói

kiselőadás, megbeszélés, vita, szemléltetés, munkáltató módszer (cselekedtetés), projektmódszer,

tanulási szerződés, kooperatív oktatás, szimuláció, szerepjáték, játék, tanulmányi kirándulás, házi

feladat.

A  fentieken  "kívül  számos  módszervariáns,  illetve  egyes  tantárgyakban  alkalmazható

sajátos módszer áll még rendelkezésünkre. Az eredményes tanításnak előfeltétele a módszerek

széles skálájának ismerete, gyakorlati alkalmazásuk elsajátítása, de legalább ennyire fontos az,

hogy  az  adott  helyzetben  a  legmegfelelőbb  módszert  válasszuk  ki."  (Falus,  2003)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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Oktatási  rendszer –"az  oktatási  szolgáltatások  egy  adott  társadalomban  működő

rendszere. A legtöbb modern ipari országban az oktatási rendszer (0) az iskola előtti intézményes

nevelést követően három alapvető szakaszra oszlik: (1) alapiskolai vagy iskolai kezdő szakasz:

az  elemi  oktatás  általában  10/12  éves  korig  tartó  szakasza,  az  alapismeretek,  a  tanulás,  a

társadalmi beilleszkedés alapismereteinek megismerésére szolgál, (2) alsó középiskolai szakasz:

általában15/16 éves korig tartó, elsősorban az alapvető ismeretek (társadalmi és tudományos) és

a munkavégzéshez szükséges elemi képességek és készségek elsajátítása, (3) a felső középiskolai

szakasz: a 18/19 éves korig tartó, a társadalmi és tudományos ismeretek részletesebb tanítása és a

fiatalok felkészítése a felsőfokú tanulmányokra, illetve szakmai felkészítése a munkába lépésre."

(Kron, 1997)

"...oktatási rendszeren olyan nemzeti vagy országos rendszert értünk, amelybe 

1) a népesség egésze belép, 

2) amelynek működését országos érvénnyel bíró törvények szabályozzák, 

3) amelyeket döntően közpénzekből finanszíroznak, és

4) amely felett az adott ország politikai hatósága felügyeletet gyakorol." (Halász, 2001)

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

Oktatási stratégia  – "...sajátos célok elérésére szolgáló módszerek, eszközök szervezési

módok és formák olyan komplex rendszere, amely koherens elméleti alapokon nyugszik, sajátos

szintaxissal  (a végrehajtandó lépések meghatározásával  és adott  sorrendjével)  rendelkezik,  és

jellegzetes tanulási környezetben valósul meg."

"A  stratégiák  meghatározásában  központi  szerepet  tulajdonítottunk  a  stratégiák

célirányosságának.  Az  alábbiakban  megkülönböztetjük  a  stratégiák  két  fő  csoportját,  azt,

amelyikben  a  stratégia  általános  felépítésében  is  a  cél  játssza  a  központi  szerepet,  ahol  a

stratégiák  megkülönböztetése  is  az  általuk  elérendő  célok  alapján  történik,  és  azokat  a

stratégiákat, amelyeknek központi elve az alapjukban meghúzódó szabályozáselméleti felfogás.

• Célközpontú stratégiák:

1. Információ tanítása bemutatás segítségével.

2. Fogalomtanítás magyarázat és megbeszélés segítségével.

3.  Készségtanítás direkt oktatás segítségével.

4.  Szociális és tanulási készségek tanítása kooperatív tanulás segítségével.

5.  Gondolkodás fejlesztése felfedezéses tanulás segítségével.

•Szabályozáselméleti stratégiák:
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1. Nyílt oktatás. (nyílt didaktikák, nyitott iskola)

2. Programozott oktatás.

3. Adaptív oktatás.

4. Optimális  elsajátítási  stratégia."  (Falus,  2003)

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

Oktatás szervezési módjai vagy munkaformái –  tanulásszervezési mód –  az oktatás

során alkalmazható  szervezési mód,  azaz frontális munka,  egyéni munka,  páros munka,

csoportmunka,  rétegmunka. A frontális  munka –  olyan szervezési mód, amelyben az együtt

tanuló/tanított gyerekek, ifjak tanulási tevékenysége párhuzamosan, egy időben, gyakran azonos

ütemben  folyik  a  közös  oktatási  célok  érdekében.  Az egyéni  munka –   az  egyes  gyerekek

önállóan  megoldandó  egyéni  feladatokat  kapnak.  Öt  változata  –   egyedül  végzett  munka,

rétegmunka,  teljesen  vagy részben egyénre  szabott  munka,  individualizált  munka.  A párban

folyó tanulás – lényege, hogy két tanuló működik együtt valamely tanulmányi feladat megoldása

érdekében. Változatai –  páros munka és a tanulópár. A csoportmunka –  3-6 fő közös munkában

old meg kapott vagy vállalt feladatokat. A csoport tagjai között pozitív hatású kölcsönös függési,

felelősségi  és  ellenőrzési  viszonyok  jönnek  létre  és  a  tanulók  kommunikatív  és  kooperatív

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

Oktatás szervezeti keretei – a hazai oktatás alapvető és rugalmas szervezeti kerete az

osztály.  A  társas  kényszerképződményből  az  osztályfőnök  alakít  szociális  egységet.

Csoportbontás –  a  csoportot  két  vagy  több  alcsoportra  bontják  fel  az  intenzívebb  oktatás

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

kényszerképződményből az osztályfőnök alakít szociális egységet. Osztálybontás: az osztályt két

vagy  több  csoportra  bontják  fel  az  intenzívebb  oktatás  érdekében.  A  nívócsoportos  oktatás:

párhuzamos osztályok tanulóiból  egyes tantárgyakból  hasonló színvonalú csoportokat  hoznak

létre. A teamoktatás: két vagy több osztály számára szervezett közös tanítás, melyet a hasonló

elsajátítási  szinten levő tanulókkal történő kiscsoportos foglalkozás követ.  A tanárok intenzív

együttműködését  követeli  meg.  A  projektoktatás:  az  osztályoktól  független,  feladatcentrikus

szervezeti keret, melyben a tanulók az általuk választott komplex témát önállóan dolgozzák föl.

Oktatási célok – a tanulók tudásában és személyiségfejlődésében bekövetkezett tervezett

változások,  amelyek a tanítási-tanulási folyamat eredményeképpen valósulnak meg a korszerű

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
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műveltségfelfogást reprezentáló  művelődési anyag feldolgozása során. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-

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

Oktatási folyamat makrostruktúrája – ismeretszerzés (figyelemfelkeltés,  célkijelölés,

előzetes ismeretek, új ismeretek), alkalmazás (tények, jelenségek sokoldalú elemzése, feladat- és

problémamegoldás),  rendszerezés (fogalomalkotás,  következtetés és általánosítás),  rögzítés

(ismétlés,  összefoglalás,  logikai kapcsolás,  ismeretszintézis),  ellenőrzés (tudásfelmérés,

teljesítménymérés,  szintmérés stb.)  értékelés (diagnosztikus,  formatív,  szummatív).

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

Oktatási módszerek – az oktatási folyamatnak állandó,  ismétlődő összetevői,  a tanár és

tanuló  tevékenységének részei,  amelyek különböző  célok érdekében eltérő  stratégiákba

szerveződve kerülnek alkalmazásra.  Megkülönböztethetünk  általánosan  alkalmazható  és

szaktárgyspecikus módszereket. Gyakran használatos módszerek –  tanári előadás, magyarázat,

elbeszélés,  tanulói  kiselőadás,  megbeszélés,  vita,  szemléltetés,  munkáltatás,  projektmódszer,

tanulási szerződés, kooperatív tanulás, játék, tanulmányi kirándulás, házi feladat stb. Érdemes a

tanulói  tevékenységekre  építő  módszereket  nagyobb  arányban  alkalmazni  a  tanórán,  mint  a

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

Oktatási módszerek kiválasztásának szempontjai –  az oktatás és tanulás

törvényszerűségei (ld.  oktatási folyamat),  az oktatási célok sajátosságai,  a tananyag tartalma,  a

tanulók különböző  tulajdonságai,  a külső  tárgyi lehetőségek,  feltételek és a pedagógus

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

Oktatási stratégiák –  sajátos célok elérésére szolgáló  módszerek,  eszközök,  szervezési

módok és formák olyan komplex rendszere, amely koherens elméleti alapokon nyugszik. Fajtái –

célközpontú- és szabályozáselméleti stratégiák. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Oktató játékok – valamely oktatási feladat szolgálatába állított játékot. Jelentősége, hogy

játékosan  –  tehát  a  gyermek  szükségleteinek megfelelően  –  ad  módot  az  ismeretek

megszerzésére,  a  gondolkodási műveletek  és  a  beszéd  gyakorlására.  A  szabályok

nélkülözhetetlen  elemei  a  didaktikus  játéknak,  betartásuk  nemcsak  oktatási  funkciójuk  miatt

jelentős, hanem  az  erkölcsi  nevelés  szempontjából  is. 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
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Operáns  tanulás  – a  klasszikus  kondicionáláson  alapuló  tanulás  és  megerősítés

(Thorndike és Skinner által)  továbbfejlesztett  modellje.  Azokat a feltételeket  jelenti,  amelyek

között  bizonyos  műveletek,  reakciók  vagy  cselekvések  jelentkezésének  valószínűsége  a

megerősítő események vagy ingerek útján oly módon válik megváltoztathatóvá,  hogy azok a

viselkedésmódok  ugyanilyen  vagy  hasonló  helyzetben  instrumentálisan  (megerősítés  gyors

elérésének   eszközeiként)  jelentkezzenek.  Az operáns  tanulás  mindig  olyan  tevékenységekre

vonatkozik, amelyek megerősítő ingerek útján lehetővé teszik valamely kielégítő állapot

elérésére.v https://www.studocu.com/ro/document/universitatea-babes-bolyai/pedagogy-module-i/a-pedagogia-

alapjai-jegyzet/16132682

Optimális  elsajátítás stratégiája – "E stratégia kidolgozása Benjamin Bloom amerikai

pszichológus,  pedagógus nevéhez  fűződik,  aki  a  hatvanas  évek végén Carroll  tanításelméleti

felfogására  támaszkodva  fogalmazta  meg  azt  az  álláspontját,  hogy  megfelelő  időt  és

körülményeket  biztosítva  a  tanulóknak,  a  tanulók  teljesítményeinek  az  eloszlása  nem  fogja

követni a született adottságok megoszlására jellemző haranggörbét. Azaz nem szükségszerű az,

hogy a  teljesítmények  a közepes  elsajátítás  körül  csúcsosodjanak  ki,  s  ettől  lefelé  és  felfelé

arányosan oszoljanak meg.  Ha a tanulást  megfelelően szervezzük,  azaz minden egyes tanuló

számára biztosítjuk a számára szükséges tanítási időt, a megfelelő motivációt s a korrekciókhoz

szükséges  segítséget,  akkor  a  teljesítmények  görbéje  az  iskolákban  megfogalmazott

követelmények,  kritériumok maximumának irányába fog dőlni. A tanulók túlnyomó többsége

képes arra, hogy ezeknek a követelményeknek eleget tegyen."

"A hagyományos oktatás feltételei között a pedagógus egy általa jónak ítélt tanítási tempót

és stílust követve eljuttatja valamilyen teljesítményhez a tanulókat, ezt megméri, ennek alapján

leosztályozza a tanulókat, majd tovább halad a következő tanítási egységre, témára. A tanulók

egy jelentős  része,  akik  ennek  a  kezdeti  tanulásnak  a  hatására  nem sajátították  el  optimális

szinten - mondjuk legalább nyolcvan-kilencven százalékos szinten - az anyagot,  a következő

anyagrész elsajátításából eleve ki lesznek zárva, hiszen nincsenek meg a szükséges előfeltételek.

A stratégia lényege - a programozott oktatáshoz hasonlóan - az, hogy csak akkor térjünk rá a

következő anyagrészre, ha a megelőzőt optimális szinten elsajátítottuk. A két stratégia közötti

különbség  abban  ragadható  meg,  hogy  az  egyes  egységeken  belüli  tevékenységek

változatosabbak, kevésbé szabályozottak az optimális elsajátítási stratégián belül."

"Az egyes anyagrészek végén végzett ellenőrzésnek nem az a funkciója, hogy minősítse a

tanulókat, sokkal inkább az, hogy minősítse az eddigi tanítási folyamatot, hogy feltárja, melyik



tanulónak  milyen  további  feladatok  elvégzésére  van  szüksége  ahhoz,  hogy  az  optimális

elsajátítási szintet elérje. Miután ezt megállapítottuk, felzárkóztató, korrepetáló anyagokat kell

adnunk  a  lemaradóknak,  s  gazdagító,  az  iskolai  követelmények  szintjén  túlmutatót  a  már

eredményesen  teljesítőknek.  Ezek  a  kiegészítő  anyagok  a  gyerekek  igényeihez  igazodnak,

eltérnek  az  alapfázisban  nyújtott  eljárásoktól.  Amennyiben  így  a  kritériumoknak  eleget  téve

térünk  át  a  következő  anyagra,  mindig  minden  tanuló  "tiszta  lappal"  indul,  nincs  kizárva  a

későbbi  eredményes  tanulás  lehetőségéből."  (Falus,  2003)

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

Óra (= tanítási óra)  – "az oktatás alapvető, de nem kizárólagos szervezeti formája a mai

magyar  iskolában.  A  tanítási  óra  jelentősége  kiemelkedő,  hiszen  egy  tanuló  a  fennálló

rendelkezések értelmében kötelezően, minimálisan - a tankötelezettség idejét véve alapul - több

mint 12000 tanítási órán vesz részt."

"Az iskolatörténeti kutatások alapján látható, hogy történetileg a mainál hosszabb tanítási

időszakokban gondolkodtak. A másfél órás, kétórás időtartamok voltak általánosnak tekinthetők,

délelőttre és délutánra szétosztva. (Mészáros, 1982)"

"1890-ben jelent meg Poroszországban az a rendelet,  amely a középiskolák számára 50

perces tantárgyi órákat írt elő, 10-15 perces szünetekkel. A növekvő óraszám miatt egy 1911-es

rendelet lecsökkenti a tanítási órák idejét 45 percre, és a szünetek idejét is szabályozza 10, 20

percben. (Magyar Pedagógiai Lexikon, 1933)"

"Az egyes  reformpedagógiai  iskolákban az  alapkoncepciónak  megfelelően  különböző a

"tanítási  órák",  a  tanítási  alapegységek  hossza.  A  Waldorf-iskolákban  a  fő  tanulási  idő

(Hauptunterricht) 90-120 perc is lehet, a napi gyakorlást igénylő tárgyakra fordított idő akár 25

percben  is  meghatározható;  a  Montessori-iskolákban  az  oktatás  megalapozó  szakaszában  az

egyéni  tanulási  időszak  120  perc  is  lehet;  a  Petersen-iskolákban  a  délelőtti  fő  tanulási  idő

leggyakrabban 100 perces, amit 40 perces szünet követ. Látható, minél nagyobb szerepe van az

önálló  (egyéni  és  csoport-)  tanulásnak,  minél  kevesebb pedagógus  érdekelt  egy-egy  oktatási

időszak megtervezésében, irányításában, annál szabadabban bánnak az oktatási idővel."

"Az egyes tanítási órákhoz kapcsolódóan a nevelés története során különböző, a pedagógus

és a tanuló iskolai életét egyaránt szabályozó, az intézmény hatalmát érzékeltető, ugyanakkor a

napi  tevékenységrendszert  egyszerűsítő  (mert  döntést  nem kívánó)  viselkedésmódok,  rituálék

alakultak ki." Például: csengetés, napkezdő ének, hetes jelentése.

"Az órarend a tanítási órák heti vagy ciklusos rendje."

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html


"Központilag  a  terhelhetőség  felső  határának  jelzésére,  az  iskolai  időbeli  túlfáradás

elkerülése érdekében csak a maximális napi óraszám meghatározott. A gyerekek életét azonban

jelentősen meghatározza a - nem ritkán nyomasztó mennyiségű - különórák köre is. Ezeknek az

óráknak csak egy része szolgálja a diákok sokoldalú, az iskolai keretekbe nem férő fejlesztését

(például karateedzés, klarinétóra), másik része, sajnos, az iskolai munka hiányosságai miatt válik

szükségessé (korrepetálás  a  legkülönbözőbb tantárgyakból)."  (M. Nádasi,  2003 ebben: Falus,

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

Órarend – "a tanítási órák heti vagy ciklusos rendje." "...kialakítása hagyományosan több

szempont együttes figyelembevételével történik:

• intenzív  szellemi  munkára  a  hét  második  és  harmadik  munkanapja  9-től  11  óráig  a

legalkalmasabb;

• a  hasonló  tartalmú,  logikájú  órák  egymásutánja  gátolja  a  feldolgozást,  zavarja  a

felidézhetőséget, azaz fellép a homogén gátlás;

• a  fizikai  megterhelést  kívánó  óra  után  nem  célszerű  finomabb  mozgást  igénylő

foglalkozást betervezni;

• az  egyes  tantárgyak  óráinak  arányos  heti  elosztása  az  érdeklődés  fenntartásának,  a

folyamatos gyakorlásnak, a rendszeres ismétlésnek egyik feltétele. (Geréb, 1962)"

"A  tanítási  órák  rendszerét  elutasító  reformpedagógiai  irányzatokban  az  órarend  nem

kérdés. Nem tartják pszichológiailag megalapozottnak azt az elképzelést, hogy a tanulók képesek

negyvenöt percenként érdeklődést váltani, hogy képesek ennyi idő alatt a tanóránként változó

témákba  elmélyedni.  A  Montessori  pedagógiában  9-10  éves  korig  a  szabad  egyéni  munka

különböző változatainak időtartamát a gyerek maga határozza meg. A Petersen-iskolákban mind

az elvégzendő,  mind a szabadon választott  tevékenységekre a gyerekek tervezik meg a saját

idejüket, heti tervet készítenek. A Waldorf-iskolákban egy-egy komplex témát hosszabb időn át,

epochálisan dolgoznak fel. A projektoktatás esetén - kapcsolódjék bármelyik reformpedagógiai

irányzathoz - az órarend szerinti tanítás-tanulás nem is értelmezhető." (M. Nádasi, 2003 ebben:

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

Óravázlat – "tartalmazza  az  adott  tanítási  óra  konkrét,  személyre  szóló  feladatait,

tevékenységformáit, felhasználandó eszközeit, pontos időbeosztását."

"A pedagógusok véleménye szerint az óravázlatírásnak igen sok előnye van:

• Az írásban történő megfogalmazás segíti a gondolatok tisztázását és pontosítását.

• Az emberek nagy része "vizuális" típus, szükségük van a gondolatok írásbeli rögzítésére.

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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• A  leírt  tervek  a  későbbiek  folyamán  is  használhatók  az  új  objektív  és  szubjektív

feltételeknek megfelelő változtatásokkal.

• Különös jelentősége van a tervek írásban történő rögzítésének a tanárjelöltek és a kezdő

pedagógusok  esetében,  amikor  az  oktatási  szituáció  bonyolultsága  és  a  tanóra  közben  átélt

szorongás  miatt  nem képesek gondolatban  átlátni  az  összefüggéseket,  megjegyezni  az  egyes

döntéseket.

• Az írott tervek a tanítás során segítséget és támaszt jelentenek ahhoz, hogy a tanulók

szabad asszociációi vagy gondolati elágazásai ne vigyék teljesen mellékvágányra az óra menetét

(Falus–Golnhofer–Kotschy–M. Nádasi–Szokolszky, 1989)." (Kotschy, 2003 ebben Falus, 2003)

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

Óraelemzés  –  a személyes  óramegfigyelést  követő  tevékenység.  Célja  az

óramegfigyelésre  épülve  a  pedagógus  tanórai  munkájának  elemzése,  értékelése.  Az

óraelemzésnek  az  óralátogatás  céljaitól  függően  különböző  szempontjai  lehetnek.  Az

óraelemzést  általában  az  órát  tartó  pedagógus  rövid  önértékelése  nyitja  meg,  ezt  követik  az

óramegfigyelésen részt vevők elemzései, majd az óralátogatásra felkért szakértő hozzászólása,

összegző értékelése. A pedagógus az óraelemzés végén válaszolhat a kérdésekre és az elhangzott

reflexiókra,  ezekre  épülve  következtetéseket,  saját  pedagógiai  munkájának  fejlesztésére

vonatkozóan  javaslatokat  fogalmazhat  meg.
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalomtr.html

Osztály – "az oktatás alapvető, rugalmas szervezeti kerete a mai hazai iskolákban."

"Szociálpszichológiai  közhely,  hogy az  iskolai  osztály  társas  kényszerképződmény.  Az

osztály  a  kezdeti  halmazszerű  állapotból,  egymásmellettiségből  -  a  közös  élmények  és

tevékenységek  hatására  -  légkörében,  értékrendjében...  sajátos,  az  osztályt  alkotó  egyes

tanulókkal vagy más osztállyal össze nem téveszthető szociális egységgé válik."

"Az,  hogy az  osztályban  mindenki  mindenkinek  közönsége,  azaz  a  "közönségeffektus"

érvényesülése, valamint a közös "sors", a közös élmények az osztály integrálódása, a "mi-tudat"

kialakulása  irányába  hatnak.  Ugyanakkor  az  egyes  gyerekek,  ifjak  önmagukról,  másokról

szerzett közvetlen és közvetett tapasztalatai (ezen belül is kiemelkedő jelentőségűek a pedagógus

és a társak értékelései) az osztály differenciálódásához, belső struktúrájának kialakulásához, a

presztízsviszonyok, az osztályon belüli szerepek kialakulásához vezetnek."

"Az oktatás tartalmának feldolgozásához kapcsolódva az osztály mint társas nagycsoport

tagjait számtalan élményhez, tapasztalathoz, felismeréshez, ismerethez, tevékenységlehetőséghez

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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juttatja.  Mindezek  mellett  a  tanulók  önmagukra,  a  sajátjuktól  eltérő  életmódokra,

értékpreferenciákra,  a  társakra,  az  interperszonális  kapcsolatok  természetére,

alakítására/alakíthatóságára vonatkozóan is meghatározó élményekre, tudásra tehetnek szert."

"Az  egyedi  tapasztalatokat  sajátosan  színezi,  hogy  ki  kivel  ül,  kik  a  gyerek,  az  ifjú

közvetlen szomszédai." "Jelenleg az egészségügyi szempontok figyelembevétele mellett a szabad

ülésrend  gyakorlata  dominál,  bár  a  pedagógus  beavatkozása  a  tanulók  elrendeződésébe

pedagógiailag  indokolt  lehet  (például  az  "összeültetésnél"  szempont  lehet  a  kölcsönös

segítségnyújtás lehetősége, a "szétültetésnél" az egymást zavaró hatások megszüntetése)."

"Az osztály belső élete jelentős részben a pedagógusok elől elfedve zajlik. Nem azért, mert

a gyerekek titkolják (ez is előfordul), nem azért,  mert a pedagógusokat ez nem érdekli (ez is

előfordul), hanem mert erre a gyerekek, ifjak közötti hatásrendszerre a rejtettség is jellemző."

"Az iskoláztatás kezdeti évszázadaiban az egyes szintekre, osztályfokokra való besorolás a

gyerekek, ifjak tudásától függött. Tehát tudás szempontjából megközelítően homogén, de életkor

szempontjából többnyire heterogén csoportokban folyt a tanulás."

"A 20. század második felében az európai közoktatási gyakorlatban, ezen belül nálunk is

még  mindig  az  életkor  és  a  továbbhaladáshoz,  felsőbb  osztályba  lépéshez  szükséges  tudás

együttes kezelése alapján történt az osztályba sorolás, de többféle korrekciós megoldásmóddal

próbálkoztak/próbálkoznak. Ilyen megoldás az iskolaérettségi vizsgálat (ma már iskolaérettségi

vizsgálatok),  amelynek  alapján  a  közoktatásba  kerülés  előtt  véleményezik  a  gyerekeket  az

iskolában való helytálláshoz szükséges ismeretek, képességek, készségek terén."

"A hazai szakirodalomban a koedukáció kérdése jelenleg nem tartozik a frekventált témák

közé. Ezért is különös figyelemre méltó az oktatás szempontjából Báthory Zoltán összegezése a

nemek  közötti  teljesítmények  alakulásáról,  részben  nemzetközi,  részben  hazai  vizsgálatok

alapján.  Talán  nem  torzít  az  általánosítás,  ha  az  ismertetett  eredmények  alapján

megfogalmazzuk: a lányok általában jobbak a humán és az esztétikai tárgyakban; a fiúk előnye a

természettudományos  tárgyakban  és  a  matematikában  jelentkezik,  s  ez  a  különbség  az

iskolarendszerben való előrehaladással nő."

"A pedagógiai közvélemény egységes abban, hogy az oktatás eredményességéhez szorosan

hozzákapcsolja  az osztálylétszámot,  hiszen a  ma optimálisnak tartott  egyénre  figyelő oktatás

csak alacsony létszám esetén képzelhető el."

"Az  oktatás  eredményessége  érdekében...  a  hagyományos  megoldás  mellett  egyre

gyakrabban jelennek meg az osztályra épülő, de az osztálykereteket időlegesen fellazító, átlépő

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

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


Osztálybontás – egyes  tantárgyakban  annak  érdekében,  hogy  a  hasonló  szinten  levő

diákok számára kisebb létszámú csoportban intenzívebb lehessen az oktatás, az osztályt két vagy

több csoportra bontják fel. Ez szolgálhatja a tehetségfejlesztést, a korrekciót, a felzárkóztatást

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

"...az iskolai osztályok hierarchikus csoportjai demokratikus közösségekké alakulhatnak,

ha a következő elveket követik: az osztályokban alapvetően szükség van olyan megbeszélésekre,

amelyeknek hatalma van az osztály életét megváltoztatni. Az ilyen osztálygyűléseken a hatalom

jelenléte azt jelenti, hogy ott a többségi elv érvényesül, és mindenkinek – tanárnak és gyereknek

–  egyenértékű  szavazata  van.  Az  osztályok  életében  világos  kép  kell  éljen  az  egyéni,  a

kisebbségi  és  a  többségi  jogokról,  a  közöttük  kialakuló  konfliktusokról,  azok  ideiglenes

megoldási módjáról. Mindezek biztosíthatják, hogy az iskolai osztály köztársaság legyen, annak

pozitív  jellemzőivel:  az  egyes  osztálybeli  klikkek  helyett  mindenki  megtanulhat  a  közösség

egészének  javáról  gondolkodni."  (Fóti,  2014)

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

Osztályozás – "az  iskolai  teljesítmény,  tanulmányi  előmenetel  minősítése  kategóriába

sorolással. A kategóriákat jelölhetik szövegesen (jeles, jó stb.), betűkkel (pl. A, B, C, D, F) vagy

számokkal." (Wikipédia)

"Magyarországon  a  tanulók  iskolai  teljesítményének  értelmezésére  döntően  az  ötjegyű

osztályzatot alkalmazzák, amellyel a tudásnak öt különféle színvonalát lehet megkülönböztetni.

Ezen a skálán az egyjegynyi tévedés is alaposan megváltoztatja a tanuló tudása és a jegye közötti

összhangot, ezért sokan a többjegyű osztályzatban látják a differenciáltabb, pontosabb értékelés

megvalósulását.  Vannak  olyan  országok,  ahol  ötnél  több  jegyet  alkalmaznak,  de  érdemes

megfontolni,  hogy  az  ember  nem  képes  ötnél  sokkal  több  értéket  egymástól  pontosan

megkülönböztetni,  így a közvetlen  megfigyelésre  alapozott  értékeléskor  a  skála  értékeit  nem

lehet bármeddig növelni (Csapó, 1998)."

 "Az osztályozás szinte mindig viták középpontjában áll a gyakorlatban és az elméletben

is. Ellenzői hangsúlyozzák hátrányait:

•az  osztályzatok  nem  fejezik  ki  a  tanulói  teljesítmény  összetettségét,  a  minőségek,  a

teljesítmények közti különbségeket;

• az  értékelők  (tanárok)  oldaláról  számos  szubjektív  tényező  torzíthatja  az  értékelés

objektivitását, például a diákokkal kapcsolatos rokon- és ellenszenvek, előítéletek, sztereotípiák;

• különböző  csoportdinamikai  hatások  ugyancsak  veszélyeztethetik  az  objektivitást.

(Tanárok és diákok közötti viszony sajátosságai, az egyes diákok helyzete az osztályban stb.);

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Oszt%C3%A1lyzat
http://www.tani-tani.info/az_iskolai_osztaly


• az osztályozás szorongást, félelmet és a kiszolgáltatottság érzését keltheti a tanulókban;

• külsődleges motivációként dominánssá válhat, csak az osztályzatokért tanulnak a tanulók;

• az  osztályzatokkal  kategóriákba  sorolják  a  tanulókat,  s  ez  felerősíthet  előítéleteket,

stigmatizációt,  címkézést  jelenthet.  Gyakran  a  produktumok  értékelése  kiterjed  a  tanuló

személyiségének megítélésére is;

• a tanárok a hatalmukkal leginkább a tanulói teljesítmények ellenőrzésekor, értékelésekor,

különböző (gyakran nem tudatos) igazságtalanságok elkövetésekor élnek vissza."

"Az osztályozás mellett különböző érvek is szólnak:

• az oktatásban érdekeltek (tanárok, tanulók, szülők) megtanulták az osztályozást, értik, így

betöltheti visszacsatoló szerepét;

• az  osztályozás  lehetővé  teszi  a  teljesítmények  összemérését,  ezzel  megoldható  az

értékelés minősítő, szelekciós szerepe is;

• az osztályzatok dokumentálják a tanulók iskolai teljesítményét, így különböző döntések

alapjául is szolgálhatnak;

• mindehhez azonban a minősítő jellegű osztályozásnak eleget kell tennie néhány alapvető

követelménynek:  legyen  tárgyszerű,  ne  függjön  az  értékelő  személyétől  és  a  helyzet

sajátosságaitól,  legyen  megbízható,  pontos,  és  érvényessége  maradjon  az  elfogadható

hibahatárok között."

"Az  osztályozásban  rejlő  problémák  miatt,  de  főként  az  ún.  gyermekközpontú  tanítás

elvének  érvényesítése  érdekében  sokféle  kísérlet  történt  és  történik  az  osztályozás  nélküli

értékelés  gyakorlatának megvalósítására.  A szóbeli  és az írásbeli szöveges értékelés szerepe

kerül  előtérbe  például  Dániában,  Norvégiában,  Svédországban,  Olaszországban,  a  különböző

reformpedagógiai  iskolákban (Waldorfiskolák,  Peter Petersen iskolái),  néhány egyedi,  sajátos

pedagógiai  megközelítésben  (például  Winkler  Márta  Kincskereső  Iskolájában,  a

projektoktatásban),  különböző  iskolakísérletekben,  napjainkban  az  iskolakezdésben.  (Czike,

2001;  M.  Nádasi,  1993;  Zágonné,  2001)"  (Golnhofer,  2003  ebben: Falus,  2003)

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

Osztálytermi kommunikáció  – a tanórán folyó  kommunikáció,  amelynek szereplői a

tanulók és a pedagógusok. Típusai – a pedagógus és a tanulók között, valamint a tanulók egymás

között  zajló  kommunikációja.  Fontos,  hogy  az  osztálytermi  kommunikációban  a  pedagógus

kommunikációja világos, érthető, célszerű és mértéktartó legyen, megfelelő teret és lehetőséget

adjon  a  tanulói  megszólalásokra,  a  kommunikáció  tanulói  kezdeményezésére  és  a  hosszabb

tanulói  megnyilatkozásokra.  A  pedagógusnak  törekednie  kell  arra,  hogy  a  szóátadás  és  a

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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megszólalók  kijelölésének  a  joga  se  csupán  őt  illesse  meg,  hanem  minél  több  valóságos

párbeszéd alakuljon ki a tanulók és a tanulócsoportok között. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-

13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Önreflexió Tudásunk  és  viselkedésünk  aktív,  kitartó  vizsgálata.  Segítségével  a

pedagógusok  tudatossá  teszik  azt,  ami  öntudatlan,  és  elemzik  viselkedésük  okait.

Megkülönböztetjük  a  gyakorlati  tevékenység  érdekében,  a  tevékenység  során  és  az  az  után

végzett  elemző,  értékelő  magatartást.  A pedagógusok  munkájának  hatékonyságát

megsokszorozza  e  tudatos  elemzés.  A  jelenleg  formálódó  reflektív  pedagógia  adhat  a

pedagógusok  önreflexiójának  kialakításához  sajátos  szempontokat  segítségül.  Felszínre

kerülhetnek például az énvédő mechanizmusok, a kognitív disszonancia vagy az attribúció, naív

becslés, első benyomás, személyészlelés torzításai, s megerősödhet a hitük például a saját pálya-

alkalmasságukban,  elhivatottságukban,  illetve  a  pszichológiai-pedagógiai  ismereteik

használhatóságában. http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalomtr.html

Óvoda – intézmény, melynek  alapvető feladata, hogy az életkori és egyéni sajátosságok,

az eltérő fejlődési ütem figyelembe vételével az óvodáskorúak sokoldalú, harmonikus fejlődését,

a  gyermeki  személyiség  kibontakozását  elősegítse.  Az  óvodai  nevelés  célja:  meghatározott

ismeretek,  jártasságok,  készségek-adottságok,  hajlamok  figyelembe  vételével-képességek

kibontakoztatása, fejlesztése, cselekvésreguláció affektív, kognitív, viselkedéses összhangjának

biztosítása. 

Óvodai nevelés országos alapprogramja –  keret jellegű, országos tartalmi szabályozó,

mely elvekben fogalmazza meg a magyar óvodákban folyó nevelés tartalmát. Olyan központi

tartalmi szabályozó dokumentum, amely meghatározza a magyar óvodákban folyó nevelőmunka

célját,  alapelveit,  az  óvoda  funkcióit,  feladatrendszerét,  az  óvodai  tevékenységformákat,  az

óvodai  élet  megszervezésének  elveit,  az  óvodapedagógusok,  a  nevelést  segítő  szakemberek

szakmai  munkájának  elveit,  a  tervező,  ellenőrző,  értékelő  tevékenységeik  elvi  irányait,  a

megvalósítás  feltételeinek  biztosítását,  valamint  az  óvodáskor  végére  várható  fejlődési

jellemzőket.  Minden  más  program  hordozója  és  minden  más  program  erre  épül.

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

Ölelkezési idő – a napnak azon szakasza,  amikor a csoportban minden gondozónő  jelen

van (10-14 óra között). http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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Önálló tanulás – közvetlen irányítás nélkül, önirányítottan (egyéni tanulási szokások vagy

tanulási stratégiák alapján)  végbemenő  tanulás.  Célja  a  tanulók  aktív  részvétele  a  tanulási

folyamatban,  ezáltal  a  független,  önálló  kritikai  gondolkodás,  a  problémamegoldó  képesség

fejlesztése.  A  célok  elérését  a  tanulók  folyamatos  önmegfigyelése,  önellenőrzése,  a  tanulás

eredményességével  kapcsolatos  felelősségérzet  kialakulása  és  a  tanár  aktivizáló,  motiváló,

szükség esetén korrigáló tevékenysége segíti. Az önálló tanulást megelőzheti előkészítés, direkt

irányítás az iskolai oktatási folyamat egyes szakaszaiban (pl. önálló munka mint szervezési mód,

valamint  otthoni  tanulás  formájában),  de  végbemehet  egyéni  kezdeményezésből,  pl.  az

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

Önfejlesztés – saját személyiségünk fejlesztésére irányuló azon törekvés, amely jó esetben

tudatos tevékenység, önreflexióval fejleszthető. Részben tudatos, részben ösztönös tevékenység,

a  társas  összehasonlításnak  az  a  fajtája  (a  felfelé  hasonítás),  amelyhez  azt  a  célszemélyt

választjuk ki, aki jobb az összehasonlítási dimenzióban. Aki meg tud tanítani bennünket arra,

hogy hogyan teljesítsünk az eddigieknél jobban, s egyben ösztökél bennünket a fejlődésre. Ez a

heterogén összetételű szervezeti formákban nagy húzóerőnek bizonyul. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-

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

Önirányítás (önszabályozás) – az érett személyiség jellemzője, vagyis az a képesség- és

tulajdonságegyüttes, ami tudatos cselekvésre (vagy éppen cselevéseink gátlására, késleltetésére)

késztet,  illetve  képessé  tesz  (külső  és  intrapszichikus)  tevékenységeink  saját  magunk  által

kontrollált  meghatározására,  értékelésére,  öntevékenységeink melletti  döntésre,  önfejlesztésre.

(Pedagógiai  konzekvenciáihoz  lásd  –  aktivitás,  aktivizálás,  visszacsatolás.)

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

Önreflexió  – tudásunk  és  viselkedésünk  aktív,  kitartó  vizsgálata.  Segítségével  a

pedagógusok  tudatossá  teszik  azt,  ami  öntudatlan,  és  elemzik  viselkedésük  okait.

Megkülönböztetjük  a  gyakorlati  tevékenység  érdekében,  a  tevékenység  során  és  az  az  után

végzett  elemző,  értékelő  magatartást.  A  pedagógusok  munkájának  hatékonyságát

megsokszorozza  e  tudatos  elemzés.  A  jelenleg  formálódó  reflektív  pedagógia  adhat  a

pedagógusok  önreflexiójának  kialakításához  sajátos  szempontokat  segítségül.  Felszínre

kerülhetnek például az énvédő mechanizmusok, a kognitív disszonancia vagy az attribúció, naív

becslés, első benyomás, személyészlelés torzításai, s megerősödhet a hitük például a saját pálya-

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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alkalmasságukban,  elhivatottságukban,  illetve  a  pszichológiai-pedagógiai  ismereteik

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

Önszabályozó  tanulás – "egy  személy  saját  maga  számára  állít  fel  tanulási  célokat,

önmagát  motiválja  és  a  tanulási  tevékenységet  önállóan,  önmagáért  felelősen  tervezi,

strukturálja, vezérli, kontrollálja és értékeli. A tanulás különböző aspektusaira vonatkozó tanulói

autonómiát hangsúlyozza ez a meghatározás."

"A tanulók közötti legalapvetőbb különbség az, hogy képesek-e az önszabályozásra vagy

sem.  Az  önszabályozás  képessége  pedig  kialakítható  minden  egyes  tanulóban.  E  képesség

kialakítása nem csupán az iskolai tanulás során fontos, de a távolabbi, iskolán kívüli önképzést is

segíti. (Boekaerts, 1997.)"

"A legtöbb tanuló azonban nem képes az önregulációra, őket erre külön meg kell tanítani.

Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy az önszabályozásra képes tanulók nevelésére a tanárok nagy

része  nincs  kellően  felkészítve.  Sokuk  közvetlenül,  direkt  módon  vezeti  a  tanítás-tanulás

folyamatát, túlzottan irányítja tanítványait, reprodukciót, alkalmazkodást, utánzást várva el tőlük.

Így  a  tanulók  az  ismereteket  lemásolják,  mintegy  "átírják"  saját  fejükbe.  Tudásuk  ezáltal

"felszíni".

"Az önszabályozásra képes tanuló jellemzői: a kialakult érdeklődés, belső célok állítása,

saját képességek reális ismerete, a tanulás szeretete. (Gardner, 1991; Weinert-Helmke, 1995) Az

önszabályozásra  képes  tanulók  a  tudásukat  megkonstruálják,  s  ezáltal  "mély"  koncepcionális

tudást birtokolnak."

"A tanulók által értékesnek talált célok az önszabályozott tanulás elengedhetetlen feltételei.

E célok ugyanis irányítják a tanulók konkrét tanulási tevékenységét,  illetve segítenek az elért

fejlődés mértékének monitorizálásában. Ha a tanulók képesek saját szükségletük alapján céljaik

megfogalmazására,  rugalmasabbak  a  problémamegoldó  stratégiák  kiválasztásában,

következetesebbek  tanulási  tevékenységükben,  mint  azok  a  tanulók,  akik  nem  tudják

meghatározni célkitűzéseiket, vagy csupán a környezetük által közvetített célokat teljesítenek."

"Az önkontroll a célok fenntartásának képessége, az elterelő alternatívák kiküszöbölésével

segíti az egyént olyan célok elérésében, amelyek azonban nincsenek beágyazódva a személyes

szükségletstruktúrába."

"A kutatók viszonylag korán rájöttek már arra, hogy az emberek anélkül is tudnak tanulni,

hogy rá  lennének  kényszerítve,  vagy  valaki  közvetlenül  irányítaná  őket.  A saját  érdekek  és

vágyak önálló megvalósítása, pozitív korrelatív viszonyban áll a belső motivációval, továbbá a

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


kellemes  emocionális  érzelmekkel  és  motivációs  önszabályozó folyamatokkal."  (Réthy,  2003

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

Összehasonlító  pedagógia – "a  különböző  országok  nevelési  rendszereinek

összehasonlítása alapján tárja fel az adott nevelési rendszerek általános és sajátos vonásait (pl.: a

pedagógusok  képzésének  rendszerét,  az  iskolai  oktatás  időtartamát,  az  oktatási  rendszer

tagolódását,  különböző  szintjeit)."  (Mogyorósi-Virág:  Iskola  a  társadalomban...).

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

Összefoglalás  –  a  nevelési-oktatási  folyamathoz,  egy  tanulási-tanítási  egységhez

kapcsolódó didaktikai feladat. Célja az elsajátított ismeretek rendszerezése. Megkülönböztetünk

óra  végi,  témazáró  és  év  végi  összefoglalást.  A  tanórán  a  tanulási-tanítási  szakaszokat,

gyakorlatokat  is  lezárhatják  részösszefoglalások.  Célszerű  az  összefoglaláshoz  új  szempontot

alkalmazni az ismeretbővítés folyamatához képest, továbbá hasznosak a rendszerező fürtábrák,

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

Összegző  (szummatív)  értékelés – az  összegző és  a  fejlesztő  értékelés  célja  egyaránt

adatok gyűjtése egy oktatási programról vagy az egyén (tanuló) teljesítményéről azért, hogy az

adatgyűjtő  befolyásolja  az  egyéni  fejlesztést  vagy  a  tanuló  további  haladására  vonatkozó

döntéshozatalt.  Az  osztályokban  tanító  pedagógusok  hagyományosan  egyegy  tanítási  ciklus

végén alkalmazott összegző értékeléssel határozzák meg, hogy a tanuló milyen mértékben érte el

a  tanulási  célokat.  Az  összegző  értékelés  a  tanuló  teljesítményének  minősítését  tartalmazza

szöveges formában vagy érdemjegy alkalmazásával. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Pedagógus beszéde  A pedagógus beszéde fontos pedagógiai  eszköz a nevelési-oktatási

folyamatban. A pedagógus beszédkultúrájának meghatározó elemei a paralingvisztikai eszközök

(a hangsúly, a hanglejtés, a hangerő, a hangfekvés, a hangszín, a beszédtempó, a szünettartás

stb.).  A  pedagógusi  beszédet  nem  nyelvi  jelek  kísérik:  az  arcjáték,  a  testmozgás,  a

térközszabályozás  stb.  Fontos,  hogy  a  hangzó  pedagógusi  beszéd  és  a  nem  nyelvi  jelek

összhangban  legyenek  egymással.  Az  osztálytermi  kommunikációnak  meghatározó  részei  a

pedagógus megnyilatkozásai.  Főbb típusai:  pedagógusi instrukció, kérdés, kapcsolatteremtő, -

tartó és záró, kijelentő, magyarázó, értékelő, diskurzusjelölő stb. pedagógusi megnyilatkozások.

Érdemes  a  pedagógusnak  megismernie  saját  beszédszokásait,  egyéni  sajátosságait,  hogy
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megfelelő  önismerettel,  hatékonyan  tudja  fejleszteni  saját  kommunikációját.
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalomtr.html

Pedagógusi  instrukció A  pedagógus  egyik  tanórai  megnyilatkozási  típusa,  amely  a

tanulóktól várt tevékenységet, a tanulói feladatot fogalmazza meg. A pedagógusi instrukció része

a  feladatot  megnevező  szó,  amely  leggyakrabban  ige:  Olvassátok  el  némán  a  szöveget! Az

instrukciós ige alakja igazodik a pedagógusi instrukció címzettjéhez. Fontos, hogy az instrukció

egyszerű, világos és érthető legyen, és a pedagógus fölöslegesen ne ismételje meg, ne halmozza

őket. A pedagógusi instrukció után a pedagógusnak elegendő időt kell adnia a tanulók számára a

feladat  végiggondolására.  Az  írásbeli  instrukciók  általában  nem  tartalmaznak  udvariassági

elemeket,  és gyakran az instrukciós igével  kezdődnek.  Minden külön tanulói  feladatot  külön

instrukcióban célszerű megfogalmazni. http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalomtr.html

Pályaszocializáció,  pályaidentifikáció – a foglalkozási vagy szakmai szocializációnak is

nevezett pályaszocializáció  a szocializációban mind a szerepelsajátítás,  mind az identitás

kialakulásának fontos része.  Felnőtt  életünk jellemzője  (s  az  önmegvalósításunk  terepe  is)  a

munkavégzés, amely különböző pályákon zajlik. A pályaszerepeket fokozatosan sajátítjuk el (a

pedagógusok az anticipáló foglalkozási szocializáció révén). A pályaidentifikáció folyamatában

a kiválasztott szerep elvárásait elfogadjuk, azonosulunk vele, s ha már tökéletesen magunkénak

érezzük foglalkozásunkat,  akkor nevezhetjük az állapotot  pályaidentitásnak.  Mivel azonban a

pályakövetelmények  és  mi  magunk  is  folyamatosan  változunk,  időről  időre  a  pályával  való

azonosulási  és  adaptációs  folyamat  is  újraindulhat. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Páros munka –  a tanulási-tanítási folyamatnak az a szervezési módja, amelyben a tanulók

párban dolgoznak a tanórán.  A  páros  munka  egyik  típusában  a  pár  tagjai  azonos  feladatot

oldanak meg. A másik, kooperatív tanulásra épülő típusában a pár tagjai különböző feladatot

végeznek, de a tanulók együttműködnek a feladat megoldása érdekében. A párban folyó tanulás

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

Pedagógia – "a nevelés elméletével és gyakorlatával, a tudás, az ismeret megszerzésének

és továbbadásának kérdéseivel, valamint a gyakorlat orientálásával foglalkozó, önálló, komplex

tudomány. "Amíg a pedagógia mindenekelőtt a pedagógiai gyakorlattal kapcsolatban használatos

és elsősorban a gyakorlat ismeretét jelzi, addig a neveléstudomány fogalma a nevelés és képzés

megfigyelésének ismereteit  írja le,  valamint a pedagógiának egy akadémiai  tudománnyá való

http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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fejlődését  is  magába  foglalja."  (Krüger-Grunert,  2006)  (Mogyorósi-Virág:  Iskola  a

társadalomban...)

"A  pedagógia  olyan  társadalomtudománynak  tekinthető,  amely  a  nevelésre  irányuló

cselekvések értelmező megértésére és ezen keresztül hatásaik oksági magyarázatára törekszik."

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

Pedagógia résztudományok és azok kutatási területei:

• Általános pedagógia: a nevelés alapvető kérdései, általános összefüggései

• Didaktika: a szervezett tanítási és tanulási folyamatok kérdései,

• Felnőttoktatás-pedagógia: a felnőttkori képzés képzés kérdései,

• Felsőoktatás-pedagógia: a felsőoktatásban folyó képzés és szocializáció kérdései,

• Gyógypedagógia: az emberi fogyatékosság kérdései minden életkorban és életterületen,

•  Interkulturális  pedagógia:  a  különböző  kultúrákban  élő  emberek  együttoktatási

problémái,

•  Iskolapedagógia (iskolaszervezettan):  pedagógiai  és  társadalmi  intézményként

értelmezett iskola kérdései,

• Környezetpedagógia: a környezettudatos magatartás kialakításának kérdései,

• Kultúrpedagógia: a kulturális értékvilágba történő bevezetés folyamata,

• Médiapedagógia: a különböző médiák pedagógiai hatásai,

• Metodológia: pedagógiai kutatási módszerek és vizsgálatok kérdései,

• Neveléselmélet: a nevelő hatások és nevelési eredmények közötti összefüggések,

• Óvodapedagógia: az óvodai nevelés kérdései,

• Összehasonlító pedagógia: különböző országok nevelési rendszereinek összehasonlítása,

•  Pedagógiatörténet (neveléstörténet):  a  pedagógia  tudománytörténete,  a  nevelés  és

művelődés története,

• Pedagógiai antropológia: "az embernek, mint a nevelés alanyának vizsgálata",

•  Pedagógiai  diagnosztika:  a  fejlődés,  a  nevelés  és  a  szocializáció  különböző

akadályoztatásának okaival kapcsolatos kérdések,

• Pedagógiai tudományelmélet: a pedagógia mint tudomány kérdései,

• Szociálpedagógia: iskolán kívüli nevelés és szocializáció kérdései,

•  Tantárgypedagógia  (szakmódszertan):  valamely  tantárgy  tanításának-tanulásának

módszerei.

Pedagógiai elmélettípusok és metodikai eljárások – 
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1. Normatív pedagógia: alapvető erkölcsi elvekből indul ki.

2. Szellemtudományos pedagógia: a mikroszintből indul ki

3. Empirikus  pedagógia:  a  valóság  megfigyelése,  módszere:  a  hipotézisek  igazolása

(verifikáció) empirikus módszerekkel

4. Kritikai-racionalista neveléstudomány: logikus következtetés, módszere: a hipotézisek

cáfolata (falszifikáció).

5. Kritikai-történeti pedagógia: a makroszociális szintből indul ki.

6. Materialista pedagógia."

 "...sem az  egyelméletűség...,  vagyis  egy  egyedül  üdvözítő  elmélet  érvényességét,  igazságát

szorgalmazó igény,  sem egy minden elméletet  egybeolvasztó  "egysége elmélet"  megjelenése

nem fogadható el.  Csak a különböző elméleti  megközelítések "egészséges versenye" hozhatja

meg a kívánt eredményt, a tudományos megismerés színvonalának emelkedését." (Kron, 1997)

Pedagógiai kutatási típusok –

1. Terepkutatás: megfigyelés, interjú, esettanulmány

2.  Történeti kutatás, dokumentumelemzés (= hermeneutika): tartalomelemzés, statisztikai

források elemzése, történeti elemzés.

3.  Kérdőíves vizsgálatok: írásos kikérdezés a motívumok, attitűdök, nézetek, vélemények,

érzelmek feltárására; szociometriai vizsgálat.

4. Tesztelés: méréses próba.

5. Kísérletek és kvázi-kísérletek" (Kontra, 2009).

Kritikák –"A nyugati pedagógiának az empirikus-analitikus paradigma hatása alatt fejlődő

irányzatait  az  a tendencia  jellemzi,  hogy a pedagógia tárgyát  pszichológiára és szociológiára

redukálják le. Azok az irányzatok, amelyekre a fenomenológia, a hermeneutika, vagy valamely

más  filozófiai  tan  van  hatással,  ezt  általában  filozófiával,  ideológiával  vagy  "józan  ésszel"

keverik. Sokatmondó azonban, hogy a nyugati pedagógia mindkét áramlatát  – bár viszonylag

távol állnak egymástól – az intervencióval mint a pedagógiai tevékenység alapelvével szembeni

tartózkodó attitűd jellemzi." "Módszertani szempontból csak az a kutatás minősül tökéletesnek,

amely a passzívan (beavatkozás nélkül) gyűjtött adatok statisztikai elemzésére épül. Úgy tűnik,

hogy  a  nyugati  empirikus  pedagógia  azzal,  hogy  a  módszer  „érintetlenségének”  megőrzése

kedvéért elutasítja a beavatkozás elvét, és azzal, hogy alapvetően passzív, objektivista kijelentés

alapú  kutatásra  korlátozza  magát,  elpusztítja  a  pedagógia  mint  önálló  tudomány  identitását.

Véleményünk szerint a legtöbb úgynevezett nyugati empirikus pedagógiai kutatást nem szabadna

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
https://mek.oszk.hu/12600/12648/12648.pdf


pedagógiainak  nevezni;  inkább  a  nevelés  területén  folytatott  empirikus  szociológiai  és

pszichológiai kutatások ezek." "A beavatkozás... mind az oktatási-nevelési folyamatnak, mind a

tanár  gyakorlati  tevékenységének  attributív  vonása.  A  pedagógia  és  pedagógus  kifejezések

etimológiája  (paidos  a  görögben  "gyerek",  agogos  pedig  "vezet,  vezető")  mindennél  jobban

tükrözi azok denotációs kapcsolatát az aktív részvétel, beavatkozás stb. szándékával. Ebben az

értelemben nincs jelentősége annak, hogy milyen nevelésről és milyen pedagógiáról beszélünk:

az  autoritárius,  dogmatikus  pedagógiáról,  ahol  a  beavatkozás  fontossága  megengedhetetlenül

abszolúttá  válik,  vagy  a  gyermekközpontú,  humanista  pedagógiáról,  amelyben  a  gyermek

érdekei  és elvont  személyes  boldogsága irracionálisan  mindenek elé  kerülnek.  Az is  teljesen

mindegy,  milyen fajta  nevelésre  vagy milyen pedagógusra gondolunk -  intézményire,  ahol  a

nevelés  hatása  hosszútávú,  mereven  szabályozott  és  a  nevelő  szakképzett,  vagy  alkalmira,

amikor  például  egy járókelő fegyelmezetlen gyerekeket  figyelmeztet,  akik a forgalmas utcán

játszanak,  és  ideiglenesen  a  szociális  pedagógus  szerepét  tölti  be.  A  tudatos  és  célirányos

pedagógiai beavatkozás kizárása minden esetben elkerülhetetlenül megszünteti a pedagógiának

mint egyedi és konkrét jelenségnek a státuszát, és az egyén alkalmazkodási reakcióival vagy a

természeténél fogva spontán és önálló szocializáció jelenségével teszi egyenlővé." 

"A  pedagógiát  azonban  -  még  a  fogalmilag  és  eszközeiben  is  nagyon  hasonló

tudományokkal (pl. a pszichológiával vagy a szociológiával) összehasonlítva is - bizonyosfokú

autenticitás jellemzi." 

"Sem a pszichológusnak, sem a szociológusnak nem célja, hogy kutatása során formáljon

vagy átformáljon  egy adott  társadalmi  attitűdöt,  vagy politikai  vagy szakmai  népszerűséget."

"Ugyanakkor a pedagógiát elvileg elsősorban mint interventív tudományt, a pedagógiai kutatást

pedig  mint  beavatkozási  folyamatot  definiálhatjuk."  (Merkys,  1996)

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

Pedagógiai kompetenciák – a tudás, nézetek és gyakorlati készségek ötvözetei, amelyek

lehetővé  teszik,  hogy  a  pedagógus  egy  adott  területen  sikeresen  elláthassa  feladatát.

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

Pedagógiai munkaportfólió  – a pedagógiai munkaportfólió  segíti a kognitív

önszabályozás kialakulását és fejlődését,  segítségével a hallgató  és a tutor rendszeresen

megvitatja a hallgató  eredményeit,  problémáit,  a fejlődésével és a fejlesztésével kapcsolatos

szakmai célkitűzéseit.  A környezet számára is láthatóvá, értékelhetővé  teszi,  hogy a tanárjelölt

hol tart az elméleti ismeretek elsajátításában,  hogyan képes az elméleti-  és a gyakorlati

http://www.magyarpedagogia.hu/document/Merkys_MP964.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


ismereteket integrálni,  azt egy-egy gyakorlati probléma értelmezése,  megoldása érdekében

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

Pedagógiai program – a nevelési-oktatási intézmények nevelési-oktatási céljait,

feladatait,  alapelveit és a fejlesztés eljárásait meghatározó dokumentum. A pedagógiai program

az érvényes Nemzeti alaptantervre és kerettantervekre épül,  de figyelembe veszi az adott

intézmény tanulóinak,  környezetének és a pedagógusok testületének sajátosságait is.

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

Pedagógiai szakasz – a nevelési-oktatási intézményekben folyó  nevelő-oktató  munka

tagolódása az életkor és nevelési-oktatási cél szerint. A köznevelés főbb pedagógiai szakaszai –

óvodai nevelés,  alapfokú  nevelés-oktatás,  középfokú  nevelés-oktatás,  szakképzés.  Ezek a

szakaszok egymásra épülnek,  de cél-  és feladatrendszerük szerint elhatárolhatók egymástól.

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

Pedagógiai  program – "az  iskola  tanítóinak  és  tanárainak  "pedagógiai  hitvallása"

fogalmazódik  meg  benne,  azok  a  nevelésfilozófiai  elvek  és  értékrend,  amely  alapján  az

intézmény  pedagógusai  közösen  határoznak  az  intézmény  pedagógiai  célrendszeréről.  Ez  ad

lehetőséget arra, hogy hozzávetőlegesen egységes nevelői hatást tudjanak majd megvalósítani. A

célrendszer mellett tartalmazza az iskolai oktatás teljes képzési ciklusára szóló helyi tantervet, az

egyes  évfolyamokon  tanított  kötelező  és  választható  tantárgyakat,  a  tanórai  foglalkozások

óraszámait,  fő  témaköreit  és  követelményeit,  a  magasabb  évfolyamba  lépés  feltételeit,  az

ellenőrzés, értékelés, minősítés tartalmi és formai követelményeit,  a differenciálás módjait,  az

alkalmazható tankönyveket és más taneszközökre vonatkozó döntéseket, azaz az intézményben

folyó oktató-nevelő munka kurrikulumát."

"Miért fontos az intézmény számára a sajátos, egyéni pedagógiai program készítése?

• Lehetővé  teszi  az  iskola  feltételrendszerének  figyelembevételét  s  ezáltal  a  tervek

megvalósíthatóságát.

• Igazodik  a  nevelőtestület  értékrendjéhez,  pedagógiai  elveihez,  ezáltal  növeli  az

elkötelezettségüket a vállalt feladatok ellátásában.

• Figyelembe  tudja  venni  az  iskola  fenntartójának,  a  szülőknek  és  a  tanulóknak  a

szükségleteit  és  érdekeit,  ez  segíti  a  velük  való  együttműködést,  végső  soron  az  iskola

működését, fennmaradását.

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


• "Kényszeríti" a pedagógusokat saját pedagógiai elveik tisztázására és megfogalmazására,

és megfelelő kompromisszumok révén lehetővé teszi az egységesség és az egyéni eltérések és

sajátosságok optimális arányának megteremtését.

• Kiszámíthatóvá  teszi  a  pedagógusok,  tanulók,  szülők  és  a  fenntartók  számára  az

intézmény munkáját, biztosítja a folyamatosságot, tervszerűséget és stabilitást.

• Egyedi arculatot ad az iskolának, megkülönböztetve a többitől.

• A  helyi  tanterv  pedagógiai  bázisát  képezi."  (Kotschy,  2003  ebben Falus,  2003)

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

Pedagógiai  szabadság – "szűkebb értelemben  a  tanár  azon lehetősége,  hogy felelősen

megtervezze  és  megvalósítsa,  valamint  értékelje  saját  oktatótevékenységét,  és  – tágabb

értelemben  – a  hivatásából  adódó  egyéb  feladatait." (Kron,  1997)

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

Pedagógiai tudományelmélet – "a pedagógiának az a résztudománya, amelynek kutatási

területe  a  tudomány  metaszinten  újraértelmezhető  reflexióira  irányul."  (Kron,  1997)

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

Pedagógiai  viszony –"a  pedagógiai  kapcsolat  modelljének  egyik  alapfogalma,  amely

művelt felnőtt és egy fiatalabb ember intenzív, személyyes, szellemi-lelki viszonyát jelenti, mely

a  fiatalabb  embert  arra  készteti,  hogy  maga  is  műveltségre  törekedjen,  továbbá  "felnőtt"

példaképéhez  hasonlóan  kialakul  benne  a  műveltségre  irányuló  törekvés."  (Kron,  1997)

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

Pedagógus – "neveléssel  és  tanítással  foglalkozó  személy.  Maga  a  szó  a  görög

paidagogoszból származik, jelentése: gyermekvezető. A pedagógusnak a tanításon és nevelésen

kívül  sok  más  egyéb  feladatnak  is  meg  kell  felelnie,  szerepköre  rendkívül  komplexnek

tekinthető. Ide tartozik a kollégáknak, diákoknak, illetve a szülőknek való megfelelés, amelyek

sokszor ellentétbe is kerülhetnek egymással. A pedagógusnak egyaránt van hatalma, de egyben

kiszolgáltatott is." (Wikipédia)

"A pedagógust, aki a pedagógiai folyamatot meghatározó kulcsszereplő, természetszerűleg

sok szempontból vizsgálják és elemzik. Jelentős kutatások igyekeznek feltárni mind külföldön,

mind  hazánkban  a  pedagógus  lehetséges  szerepeit,  társadalmi  helyzetét,  beilleszkedését,  a

pedagóguspálya  szociológiai  aspektusait,  ugyancsak  gazdag  irodalma  van  a  pedagógusok

lélektanának."

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
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
https://hu.wikipedia.org/wiki/Pedag%C3%B3gus
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html


"A  pedagógusok  hatékonyságának  okát  a  pedagógia  történetében  régóta  kutatják.  Egy

dologban minden kutató és gyakorlati szakember egyetért: az oktatásnak, a nevelésnek központi

szereplője a pedagógus. A nevelési filozófiák, a tantervek változtatása mit sem ér a "hatékony"

pedagógus közreműködése nélkül."

"Mindennapi  tapasztalataink  is  azt  mutatják,  hogy  jelentős  különbségek  vannak  a

pedagógusok között.  Míg az egyik tanár  erős hatást  gyakorol  tanítványaira,  egy életre  szóló

élményt  jelentenek  a  vele  való  találkozások,  óráin  megfeszített  figyelemmel  dolgoznak  a

tanulók,  addig  egy  másik  pedagógus  szinte  hatástalan  marad  tanítványaira,  óráit  végigülni

komoly  erőfeszítést  kíván.  De  vajon  mi  okozza  ezt  a  különbséget?  Mitől  jó,  eredményes,

hatékony az egyik pedagógus, s hatástalan a másik?"

"A pedagógus személyiségének, alapvető személyiségvonásai

• A feltétel nélküli elfogadás olyan pozitív érzelmi odafordulás a másik ember felé, amely

nem a tulajdonságoknak, a viselkedésnek szól, hanem a személynek, aki önmagában érték és

tiszteletre méltó. Lényegéhez tartozik, hogy nem feltétele a viszonosság.

• A  kongruencia alapja az értékeinkben való bizonyosság. Ha a pedagógus hisz a saját

tapasztalatainak,  hisz  a  saját  érzéseinek,  és  nem mossa  össze  ezeket  másokéval.  Ezt  úgy  is

fogalmazhatjuk, hogy a verbális és nem verbális közlései egymással és a saját belső állapotával

egybeesnek. Így a kommunikációs hatások összességének azonos jelentése van. A pedagógiai

hatékonyság szempontjából azért van nagy jelentősége, mert csak a hiteles, érett személyiségű

tanár tud a diákokkal jó kapcsolatot kialakítani.

A pedagógiai képességek:

• A  kommunikációs ügyesség azt jelenti,  hogy a "pedagógus a kommunikációs modell

mindkét szerepében (üzenő, befogadó) hatékony tud lenni. Üzenőként a lehető legpontosabban

képes kifejezni gondolatait,  érzéseit,  szükségleteit.  Fogadóként pedig a lehető legpontosabban

képes befogadni, megérteni az üzenő teljes kommunikációját, és ha szükséges, visszajelezni azt.

S  meg  tudja  teremteni  azt  a  kontextuális  feltételrendszert,  amiben  mód  van  a  tiszta

kommunikációra és tere van a kommunikációnak. (Sallai, 1994)

• Az  eredményes  pedagógiai  munkának  feltétele  a  gazdag  és  rugalmas

viselkedésrepertoár. A gazdag viselkedésrepertoár azt jelenti, hogy az adott helyzetben minél

több  viselkedési  mód  közül  választhassa  ki  a  pedagógus  azt  az  eljárást,  amelyet  a

leghatékonyabbnak ítél. A rugalmasság viszont azt jelenti,  hogy a pedagógus mindig az adott

tényekből indul ki, és ha azok változnak, akkor az ő viselkedése is változik. Nem viselkedési

paneleket  használ,  hanem a  konkrét  helyzet  átélése,  élménye  határozza  meg  a  viselkedését.

(Sallai, 1994)



•...gyors  helyzetfelismerésnek,  a  konstruktív  helyzetalakításnak a  képessége.  A

pedagógusnak  át  kell  látnia  a  helyzetet,  a  lehetséges  változtatási  módokat  és  ezek

következményeit.  El  kell  tudnia  dönteni,  hogy  mit  tegyen,  ha  például  egy  érdekes  feladat

megragadja  a  tanulók  figyelmét,  szívesen  foglalkoznak  vele,  de  így  kifutnak  az  időből,

képtelenek elvégezni a továbbhaladáshoz szükséges anyagot.

• A  pedagógiai  munkának  elkerülhetetlen  velejárói  a  konfliktusok.  Az  ajánlott

konfliktusmegoldási módokra az erőszakmentesség, a kreativitás a jellemző.

•...a  szülőkkel,  a  diákokkal,  a  kollégákkal  való  együttműködés  igénye  és  képessége

alkotja.  Ennek  fontos  összetevője  a  mások  véleményének  elfogadása,  a  megállapodásra,  a

kompromisszumra való készség megléte.

•...a  pedagógiai helyzetek, jelenségek elemzésének képessége. Ez egyrészt feltétele az

adott  szituációkban  szükséges  korrekciók  végrehajtásának,  másrészt,  ami  még  fontosabb,  a

pedagógus önfejlődésének.

• ...az eredményes munka feltétele a pedagógus mentális egészsége.

 Gyakorlati készségek:

• Tervezési  készségek:  a  korszerű  pedagógiának  azok  a  törekvései,  amelyeket  a

differenciálás, individualizálás, az audiovizuális és kísérleti eszközök térhódítása, a pedagógus

növekvő  szabadsága  jellemez,  növelik  a  pedagógiai  tevékenységben  a  tervezési,  szervezési

teendők részarányát a tényleges tanítási  tevékenység rovására. Úgy is szokták ezt jellemezni,

hogy a pedagógus az oktatási folyamat főszereplőjéből annak rendezőjévé válik.

• Óravezetési  készségek:  a motiváló  órakezdés,  a változatos  óravezetés  és a  hatékony

összefoglalás.

•Kérdezési  készségek:  a  kérdések  különböző  gondolkodási  műveletek  szerinti

osztályozása,  a  gondolkodási  műveleteket  kiváltó  kérdések  feltétele;  a  kérdések  világos,

egyértelmű  megfogalmazása;  olyan  kérdezési  stratégia  alkalmazása,  amely  minél  nagyobb

számú tanuló minél magasabb szintű aktív gondolkodását, aktív részvételét teszi lehetővé; olyan

további  kérdések,  segédkérdések  feltétele,  amelyek  biztosítják,  hogy  a  lehető  legjobb  és

legteljesebb válaszhoz jussanak el a tanulók.

• Magyarázási  készségek:  figyelmet  kell  fordítaniuk  a  világos  célmegjelölésre,  az

illusztráló példák kiválasztásának szabályaira, a példák alkalmazásának sorrendjére, a bemutatás

módjára,  a  magyarázat  logikus  szerkesztésére,  az  audiovizuális  és  demonstrációs  eszközök

célszerű  használatára,  a  tervszerű  ismétlésekre,  az  egyértelműséget  biztosító  redundanciára.

Mellőzni  kell  a  magyarázat  érthetőségét  csökkentő  olyan  tényezőket,  mint  a  logikai  és  a



fogalmazásbeli következetlenség, a határozatlan, a bizonytalan megfogalmazás, a töltelékszavak,

az idegen és az ismeretlen szavak használata.

• A tanári-tanulói interakció és kommunikáció készségei: teszik lehetővé a pedagógus

számára azt, hogy irányítsa és ellenőrzése alatt tartsa az egyes tanulókkal, illetve az osztállyal

fennálló kapcsolatrendszerét. Az indirekt tanári magatartás elsajátítása megteremti a szabad, a

tanulók  önállóságára  lehetőséget  adó  demokratikus  légkör  kialakítását.  A  kommunikációs

készségek (szemmozgás, arckifejezés, gesztusok, testtartás, csend stb. jelentésének felismerése

és  tudatos  alkalmazása)  módot  adnak a metakommunikatív  közlésekre.  A tanulói  közlésekre

történő megfelelő reagálás pedig lehetővé teszi a tanulási folyamat szabályozását.

• Osztálymunka szervezésének készségei.

• Csoport- és egyéni munka irányításának készségei.

• Megfigyelési-elemzési  és értékelési  készségek:  a pedagógusnak képesnek kell  lennie

arra,  hogy  a  munkájáról,  annak  eredményeiről  érkező  jelzéseket  regisztrálja,  feldolgozza,

értékelje.  Ez  teszi  lehetővé  a  szükséges  módosítások  megtételét,  önismeretének  fejlődését."

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

Pedagógusi instrukció  – a pedagógus egyik tanórai megnyilatkozási típusa,  amely a

tanulóktól várt tevékenységet, a tanulói feladatot fogalmazza meg. A pedagógusi instrukció része

a feladatot megnevező szó, amely leggyakrabban ige –  Játsszátok el a játékot! Az instrukciós

ige alakja igazodik a pedagógusi instrukció címzettjéhez. Fontos, hogy az instrukció egyszerű,

világos és érthető legyen, és a pedagógus fölöslegesen ne ismételje meg, ne halmozza őket. A

pedagógusi instrukció után a pedagógusnak elegendő időt kell adnia a tanulók számára a feladat

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

Pedagógusi kérdés –  olyan megnyilatkozási típus,  amely a pedagógus kérdését

fogalmazza meg.  Típusai –  nyílt és zárt végű  pedagógusi kérdések.  A nyílt végű  kérdésre a

gyermekek különböző  helyes válaszokat adhatnak,  és problémamegoldásra,  gondolkodásra,

hosszabb válasz megfogalmazására ösztönzik őket. Gyakran a miért kérdőszóval kezdődnek. A

zárt végű  kérdésre a gyermekek/tanulók csak egyfajta helyes választ adhatnak,  és gyakran

ténykérdés, azaz csak egy-egy adatot (nevet, helyet stb.) kér. Zárt végű az eldöntendő kérdés is.

Hasznos,  ha a pedagógusi kérdéseket a pedagógus a foglalkozás/óra előtt végiggondolja,  és

fontos, hogy minél több nyílt végű kérdést tegyen fel. Célszerű a pedagógusi kérdést egyszerűen,

tömören és világosan megfogalmazni és csak a szükséges mértékben megismételni.  A

pedagógusi kérdések után megfelelő időt kell hagyni a gyermekeknek a válasz végiggondolására.

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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Pedagógusi magyarázat – nevelési-oktatási módszer,  amely a pedagógus monologikus

szóbeli közlésére épül, törvényszerű összefüggések, szabályok, tételek és fogalmak értelmezését,

megértését szolgálja.  A fogalmak tanítására ajánlatos módszer az induktív megközelítésű

pedagógusi magyarázat,  amikor a tipikus példák elemzéséből kiindulva történik meg a

következtetések megfogalmazása,  az új fogalmak értelmezése.  A pedagógus problémamegoldó

kérdésekkel a magyarázatba is bevonhatja a gyermekeket/tanulókat. Szemléltetésül fürtábrákat,

táblázatokat, halmazábrákat stb. is használhat. A magyarázat a gyermekek értelméhez szól. Az

előadásnál  rövidebb terjedelmű,  de hozzá hasonló szerkezetű.  Fajtái  –  értelmező (mi? vagy

mit?),  leíró (hogyan?)  és  okfeltáró (miért?)  irányú  magyarázat.  A  magyarázat

eredményességének  feltételei  –  célfogalmazás,  példák,  logikus  felépítés,  taneszközök,

részösszefoglalások  és  ismétlések,  előismeretek  számbavétele,  szabatos  fogalmazás,  kérdések

feltétele,  változatos  előadásmód,  vázlat  készítése. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Pedagógus szerep –  a pedagógus státuszához kapcsolódó,  az elvárásoknak megfelelő,

illetve azokra reagáló  viselkedésmintázat. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Pluralizmus – "olyan filozófiai szemlélet, amely szerint számos világnyelv és világlényeg

létezik, amelyek egymásból nem levezethetők, ezért azok egymás melletti megjelenésével kell

számolni.  Az  ezzel  kapcsolatos  társadalomelméletek  a  különböző  egymással  versengő

értékrendek  és  érdekcsoportok  szerepét  hangsúlyozzák  annak  megakadályozásában,  hogy  túl

nagy hatalom összpontosuljon valamely érdekcsoport kezében." (Kron, 1997)

"A pluralizmus a posztmodern kor teremtés- és bűnbeesésmítosza.  Kiderült,  hogy Isten

nem a világot, hanem világokat teremtett, és az ember nem a tudás fáját, hanem a tudások fáit

dézsmálta meg. A fákról nemcsak almát, hanem körtét, szilvát, cseresznyét, majomkenyeret és

sok másféle gyümölcsöt lopogatott, és mindegyik jó és rossz, avagy igaz és hamis, és senki, s

ami még borzalmasabb: semmi nincs, ami eldöntené, hogy melyik az igazi gyümölcs. Sőt, némi

hezitálás, ellenállás után az is világossá vált, hogy a tudás gyümölcseit mindenki maga csinálja,

ki-ki a magáét."

"A bajok,  a  paradoxonok a  pluralizmusból  következnek  s a  pedagógia  normativításába

fészkelték  be  magukat,  és  kikezdték  a  neveléselmélet,  a  neveléstanok  preskriptív,  előíró

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
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mondatait, és ezzel magát a tant, a tanokat. Kiderült, hogy a klasszikus paradoxonok további és

talán még mélyebb paradoxonokat takarnak."

"A pluralizmussal jelentős történelmi, időbeli késéssel szembesülő magyar neveléselméleti

gondolkodás - a szó legszorosabb értelmében - egyszerűen tudomásul vette, hogy pluralizmus

van. Tudomásul vette, de elméletileg még nem nézett szembe vele, illetve csak tünetileg, és ezért

csak  egyes  tüneteit  próbálja  valahogy  kezelni.  Az  egyetemi,  főiskolai  jegyzetek  színesebbé

váltak, az iskolai szocializációt normatív módon irányítani kívánó neveléstanok egymás mellett

és  egymás  után  közlik  a  neveléstani  paradigmákat,  és  egyiket  vagy  másikat  kinevezik

követendőnek.  Magáról  a  pluralizmusról,  a  miértekről,  arról,  ami  valóban  új,  magáról  a

megváltozott, pluralizálódott iskolai szocializáció paradoxonainak elméleti hátteréről, magáról a

problémáról azonban – mintegy reménykedve: múló divat, majd túl leszünk rajta – szégyenlősen

hallgat  az  elmélet.  Az  úgymond  koncepcionális  neveléselméleti  munkák  szerzői  is  csak

regisztrálnak, és ettől mintegy függetlenül kifejtik az "igaz" neveléstanát.

"A pluralizmus,  amely  a  modern utáni  világ  talán egyetlen  vitathatatlan  ténye és  talán

egyetlen  axiomatikus  állítása,  a  legérzékenyebb  pontján  támadta  meg  a  nevelést  és  a

neveléselméletet: kikezdte, elbizonytalanította valamennyi hagyományos legitimizációs bázisát.

Világossá tette,  hogy a nevelés igazolásának egyetlen kritériuma: azok, akikre vonatkozik,  és

azok, akik csinálják, megalkudnak, megegyeznek abban, hogy ez így "jó"."

 "A pluralizmus a nevelést mint gyakorlatot és mint elméletet két vonatkozásban támadta

meg:

1. Az időben is elsőként jelentkező támadást a politikai pluralizmusban is manifesztálódó

alkotmányos pluralizmus jelentette mint a társadalmi-politikai pluralizmus jogi kodifikálása. Az

alkotmányos  pluralizmust  (amely  csak  számunkra  ennyire  új)  a  nevelés  vonatkozásában

közvetlenül  úgy éljük meg, mint  jogot,  szabadságot az iskolaalapításra,  iskolaválasztásra.  Az

alkotmányos  pluralizmus  kikényszeríti  az  oktatási  rendszer  egészében  egységesnek  tételezett

iskolai  erkölcsi  szocializáció  felbomlását.  Az  oktatási  rendszer  és  ezen  belül  az  erkölcsi

szocializáció  egységes  szövetének  eme  felfeslését  a  magyar  pedagógiai  gondolkodás

pragmatikus értelemben viszonylag gyorsan feldolgozta és megtanulta kezelni. Azaz: tudomásul

vette, hogy vannak világnézeti alapon működő iskolák, vannak ilyen vagy olyan elméleti alapon

szerveződő alternatív iskolák a maguk sajátos erkölcsi hitével és szocializációs gyakorlatával. A

pragmatikus  "befogadás"  azonban  mintegy  érintetlenül  hagyta  a  nevelés  legitimizációjára

vonatkozó alapkérdéseket, azokat az elmélet zárójelbe tette.

2.  Zárójelbe  tette,  mert  nem  nézett  szembe  azzal  a  ténnyel,  hogy  az  alkotmányos

pluralizmus egyik legitimációs bázisát az erkölcsi pluralizmus, szélesebben az értékpluralizmus



képezi. Amikor az alkotmányos pluralizmus kodifikálja, hogy a gyermek világnézeti és erkölcsi

neveléséről való döntés joga a szülőt, illetve magát a gyermeket illeti meg, azt mondja ki, hogy

legitim módon a világnézet és az erkölcs csak mint az egyén (és éppen ennek alapján csoportot

alkotó  egyének)  világnézete  és  erkölcse  létezik,  és  ezért  a  nevelés  egyetemesen  nem

legitimálható  valamiféle  egyetemes  világnézetre  és  erkölcsre  való  hivatkozással.  Az

értékpluralizmus  eme  premisszája...  egyfelől  felszámolja  a  nevelés  klasszikus  legitimizációs

bázisát,  másfelől  magukat  a  klasszikus  neveléstanokat  és  a  belőlük  levezetett  erkölcsi

szocializációs követelmények egyetemességre való törekvésének alapjait." (Mihály, 2004) http://

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

Posztmodern  pedagógia – "A  posztmodern  a  pedagógiában  minden  elméletet

megkérdőjelez, minden "bizonyosságtudatot" elvet, főleg az átfogó koncepciók terén. Tagadja az

"igazság-  és  értékmonopóliumok"  létét.  Lemond  a  feltételezett  egészlegességről,  a  nevelés

"mindenhatóságába"  vetett  hitről.  Állítja,  hogy  egyik  pedagógiai  törekvés  sem értékesebb  a

másiknál, a jelen és a jövő között nincs többé a múltból származtatott megbízható folyamatosság.

Az egész személyiség képzése helyett a részterületekre kíván hatni (mikrológia = posztmodern

didaktika). Elsősorban tapasztalatra építő oktatást jelent, amely főként bemutatásra, fantáziára,

belső lelki életre, átélésre, erős befolyásoltságra, szemantikus orientációjú tanulásra koncentrál,

középpontjában a szocializációval."

"Napjaink  úgynevezett  "modern"  didaktikájának  szisztematikus  kritikájából  kiinduló  új

áramlat a posztmodern, melyet az oktatási elmélet és gyakorlat markáns bírálata, a többszörösen

"megjavított" oktatási rendszerben való csalódottság hívott életre. Az iskola a bírálatok szerint

csak felületesen szocializál, félig megértett ismereteket közvetít, a reformpedagógiák elemeinek

beszűrődése miatt igénytelenség uralja. Mivel a reformpedagógiák a gyermek szükségleteire és

tapasztalataira  építenek,  az  irányzat  képviselői  szerint  "önvesztő"  pedagógiák  (schirlbauer,

1992), azaz az elmélet és a tudás megrágalmazását, az akarat és a tevékenység előcsalogatásának

ritualizálását okozzák. A nyitott kurrikulum - amely a kultúrát minimalizálja - mindazonáltal az

életre sem készít fel, pusztán a gyermeki szükségleteket favorizálja, glorifikálja, rendkívül káros.

Így csak egy út maradhat a pedagógia számára: a posztmodern, mely akár jelentheti a megújított,

a hagyományos értékekre alapozott didaktikát is." (Réthy, 2003 ebben: Falus, 2003)

"Az  már  elfogadott  nézet,  hogy  napjaink  posztmodern  társadalmában  nem tűzhetők  ki

általános  nevelési  célok.  De  mit  is  nevezünk  posztmodern  társadalomnak,  posztmodern

pedagógiának? Preuss-Lausitz szerint a posztmodern korban megrendülnek bizonyos megszokott

bizonyságok,  régi  utópiák,  hagyományos  identitások.  A  posztmodern  időszakban  hiányzik  a

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
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haladásba és jövőbe vetett hit, és eltűnnek az illúziók. A posztmodern a kockázatok társadalma,

először  van  módjában  az  emberiségnek  a  történelem  folyamán  elpusztítani,  megszüntetni

önmagát és a földet. A korábbi nagy távlatok, a szocializmus, a kereszténység, a nacionalizmus

mostanra  elvesztették  hitelüket.  Az  értékpluralitás  világában  mit  tehet  a  nevelő?  Mire

vállalkozhat ilyen körülmények között a pedagógia, amely természeténél fogva a jövőre irányul?

Hogyan  ragadhatók  meg  a  célok  a  pluralizmus  idején?  Lemondhat-e  az  iskola  arról,  hogy

általános, mindenkire érvényes célkitűzéseket fogalmazzon meg? Preuss-Lausitz úgy gondolja,

hogy minden pluralizmus ellenére megfogalmazható három olyan elv, melyhez a pedagógiának

feltétlenül ragaszkodnia kell:

1.  a minden egyént megillető emberi jogok;

2.  az élet teljességét garantáló ökológiai felelősségetika;

3. a szociális kohézió, azaz az esélyegyenlőtlenség állami és iskolai eszközökkel történő

csökkentése.

Ugyancsak számos szerző gondolja, hogy a pluralitás viszonyai között is nevelési értékké

konvertálhatunk  a  nevelt  számára  a  ma  érvényes,  többnyire  semleges,  tartalmilag  variábilis

társadalmi  és  nevelési  értékeket  és  célokat,  mint  például  az  önmeghatározást,  érettséget,

emancipációt,  individualitást  és  közösséget,  toleranciát,  agressziókerülést,  szolidaritást,

békeakaratot, konstruktív életvezetést."

"A posztmodern korszak pedagógiája csak egy modern, reflektív, a gyermek viselkedésére

reagáló, cselekvésbe torkoló pedagógia lehet. A posztmodern jelző ennélfogva nem más, mint

metafora annak kifejezésére, hogy a pedagógia elméletének és gyakorlatának nem könnyebbé,

hanem éppen ellenkezőleg: nehezebbé váltak (Bessenyei, 1996)."

"Kialakult az erkölcsi és kulturális normák pluralizmusa, ami miatt az egyén állandó és

sokszor  kínosan  nehéz  választási  kényszerbe  kerül,  s  mintegy  naponta  kell  megküzdenie

önazonosságáért  (Bessenyei,  1996).  Preuss-Lausitz  megfogalmazza:  a  jelenlegi  kockázati

társadalomra  jellemző,  hogy  mindenki  maga  felel  saját  életéért,  ennek  értelmében  neki  kell

felépítenie  saját  magát,  definiálnia  személyes  céljait  és  kialakítania  kapcsolatrendszerét.

Mindenki  maga hozza létre  saját  egyéni  etikáját,  csakis  ő  találhatja  meg élete  értelmét.  ...az

egyénnek tudnia kell önállóan gondolkodni... Az önálló gondolkodás feltételezi, vagy magával

vonja a döntéshozatal, a tervezés képességét ahhoz, hogy az egyén meg tudja védeni magát és

saját  értékrendjét,  beszédkészségre  van  szüksége,  érzelmei  kifejezésére  stb.  ...az  ember

nevelésének-önnevelésének feladata  nem más, mint életének konkrét  általános  értelmére való

orientációja, annak megkeresése és megvalósítása."



"Mihály  Ottó  úgy  gondolja,  hogy  radikálisan  a  pedagógus  etikai  helyzete  válik

problémává. Ugyanis a változás lényege, hogy a nevelés a pedagógus számára etikai problémává

válik. Megszűnik az a lehetőség, hogy a magatartást  egy magától értetődően közösnek tartott

értékrendszerben elhelyezve ítélje meg a gyermek moralitását,  neveltségét.  Ez a megváltozott

szerep úgy fogalmazható meg, hogy a pedagógus ítélőbíró szerepe átalakul elemzői, moderátori,

animátori, értékelői szereppé."

"Preuss-Lausitz  a  pluralista  iskolára  vonatkozóan  a  következő  javaslatokat  fogalmazza

meg:  elsősorban  legyen  élettér,  ahol  integrált  nevelés  folyik,  lehetővé  téve  a  másság,  a

sokszínűség elfogadását. Legyen nyilvános, s ennek kapcsán elítéli az iskola privatizálását, ahol

a szegényebbek, egyes etnikumhoz, világnézeti  csoportokhoz tartozók kétségkívül hátrányban

állnak...  A  pluralista  iskola  helyet  kell  hogy  adjon  a  diákok  önállóságának,  egyedi  tanulási

tempójuknak,  érdeklődésüknek és  tanulási  módjuknak.  A tanároknak be kell  látniuk,  hogy a

parancsokat  fel  kell  váltaniuk  a  diákokkal  való  megállapodásnak,  teret  kell  adni  az  egyéni

tanulásnak,  az  együttes  odafigyelésnek,  a  visszacsatolásnak."  (Birta-Székely,  2004)

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

Problémamegoldás – lényege a gondolkodás átstrukturálása, a meglévő ismeretek újakkal

történő kiegészítése, valamint a régiek és az újak eddig nem volt, új struktúrába való áthelyezése.

A  problémamegoldás  gondolatmenetei  új  ismeretekhez  vezetnek,  s  lehetőséget  adnak  a

cselekvési,  gyakorlati-cselekvési,  gyakorlati  és  az  érzelmi  struktúrák  átrendezésére  is.

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

Programozott oktatás – az oktatásnak az a formája, amely lehetővé teszi, hogy a tanuló

gondosan összeválogatott feladatokból álló  program segítségével,  közvetlen tanári irányítás

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

Programtanterv – a nevelési és oktatási program (pedagógiai rendszer) kerettanterve. A

nevelési  és oktatási  program fogalmát  a NAT-kormányrendelet  fogalmazza meg. A nevelési-

oktatási  program a  nevelés-oktatás  megtervezését-megszervezését  segítő,  a  NAT-ban  és  egy

adott  kerettantervben  kitűzött  nevelési-oktatási  célok  elérését,  tartalmi  elemek  feldolgozását

lehetővé tévő, egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott  hét elemű rendszer, amely

minimálisan egy-egy tantárgyra, egy vagy több műveltségi területre, vagy pedagógiai szakaszra

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

https://docplayer.hu/9130807-Nevelesi-celok-es-emberkep-a-posztmodern-pedagogiaban.html
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Projektmódszer –  nevelési-oktatási módszer,  amely a gyermekek/tanulók és a

pedagógusok közös tevékenységére,  együttműködésére épül.  A projekt során a

gyermekek/tanulók valamilyen tárgyi vagy szellemi produktumot állítanak elő  közösen.  Ehhez

maguk készítik elő,  tervezik és szervezik meg,  végzik el a munkát,  a pedagógus támogatói

szerepben vesz részt benne.  A projektek több műveltségi területhez is kapcsolódhatnak

egyszerre.  A projektek olyan komplex feladatok,  melyek elvégzése során a témát annak széles

körű összefüggésrendszerében dolgozzák fel. Alkalmazásának lépései – témaválasztás, tervezés,

kivitelezés és értékelés. Jellemzői – nagyfokú önállóság és szabadság, az ismeretek integrálódása,

fejlett kapcsolatkezelés.  A projekt kidolgozása történhet egyénileg vagy csoportosan,

végeredménye minden esetben egy bemutatható  szellemi vagy anyagi alkotás.

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

komplex  probléma,  amely  nem  köthető  egyetlen  tantárgyhoz,  hanem  tantárgyakat  átfogó,

tantárgyközi téma; a gyerekek teljes értékű tagjai, főszereplői a folyamatnak; a gyerekek által

elfogadott, őket végig motiváló cél áll a középpontjában; valóságos produkció, valóságos haszon

érdekében történik; csak kooperációban valósítható meg. (Hortobágyi, 2001)"

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

számára  biztosít  a  célok  kiválasztásától,  a  tervezéstől  a  feladat  végrehajtásának  módozatain

keresztül egészen az elkészült produktum és a tevékenység értékeléséig. A módszer lényegeként

kell említenünk azt a sajátosságot is, hogy a tanulást, azaz az ismeretek, jártasságok, szokások

stb. elsajátítását indirekt módon kívánja biztosítani. A cél a tanuló szemében sohasem a tanulás,

hanem valamilyen konkrét produktum, s a tanulás ehhez képest mindig eszközi jellegű, mintegy

mellékterméke a produktum elérésére irányuló tevékenységnek."

"A projektmódszer  nagyfokú tanulói  önállóságot  tesz  lehetővé,  módot  ad az  ismeretek

integrálására, az iskolán kívüli világ megismerésére, kapcsolatok kialakítására, a demokratikus

közélethez szükséges készségek elsajátítására. Megvalósítása azonban nehézségekbe is ütközik:

igényli a tantervi keretek megbontását, nehezíti az ismeretek elméleti rendszerének kialakítását,

nehezen illeszthető  a szokásos szervezeti  formák és keretek közé,  újfajta  tanár-diák viszonyt

feltételez. Mindezen ismérvei alapján az egyes témák esetében el kell döntenünk, hogy a várható

jelentős oktatási és nevelési eredmények érdekében érdemes-e a projektmunkát alkalmaznunk."

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

Portfólió (dokumentumdosszié,  szakértői dosszié) – a fejlődést dokumentáló  vagy egy

adott állapotot tükröző  dokumentumgyűjtemény,  amely reprezentálja tulajdonosának szakmai

kompetenciáit. 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
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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Pszichopedagógiai kísérlet –  a pontos,  meggyőző  adatok gyűjtésére szolgál.  Lehetővé

teszi a különböző megismerő folyamatok tanulmányozását. Alkalmazható az emlékező képesség

tanulmányozására, fogalomalkotás meghatározására, a szókincs gazdagságának felmérésére, stb.
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

Referencia-hatalom – amennyiben a hatalom lehetséges forrása az, hogy a másik személy

őt (a diák a tanárt) vonatkoztatási keretként,  bizonyos szempontból modellként használja saját

viselkedésének értékelésére.  A pedagógus –  ha érett,  hiteles,  elkötelezett,  hozzáértő –  az un.

hivatásszemélyiségéből fakadó  referens hatalma által gyakorolhatja a legnagyobb fejlesztő

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

Reflexió  – valamely személy vagy csoport viselkedésének,  tevékenységeinek

megfigyelésén alapuló  visszajelzés.  A reflexiói tapasztalataink,  ismereteink és cselekedeteink

szisztematikus elemzése.  Segítségével a pedagógusok tudatossá  teszik azt,  ami öntudatlan, és

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

Reflektivitás – olyan magasabb rendű, az önszabályozást támogató folyamat, amelynek

során az egyén a tapasztalatokra, a megvalósított tevékenységekre azzal a céllal tekint vissza,

hogy annak tanulságait felhasználva a jövőben hatékonyabban tudjon teljesíteni. A tanuló saját

tanulási  tapasztalataira  reflektálva  vizsgálhatja  adott  tartalom  megértésének  pontosságát,

teljesítményének  minőségét,  továbbá azt,  hogy tevékenységének  milyen elemei  támogatták  a

tanulási folyamatot.  A tanulási-tanítási folyamatban a tanuló és a pedagógus is reflektál a saját

tevékenységére, annak hatékonyságára. A reflektivitás az alaptantervben meghatározott tanulási

eredmények  elérése  szempontjából  a  tanulás  meghatározó  összetevője.  pedagogiai-s-modszertani-

szakkifejezesek.pdf

Reformpedagógiák – "azok a pedagógiák, amelyek társadalmi, pedagógiai mozgalomként

a 19. század második felétől, Magyarországon pedig a 20. század elejétől bontakoztak ki. Közös

vonásuk a markáns társadalmi, tudomány- és iskolakritika." (Réthy, 2003 ebben: Falus, 2003)

"A reformpedagógiai gondolkodásmód... alapgondolatai az alábbiakban összegezhetők:

•  gyermek-,  illetve  ifjúkorra  vonatkozó  antropológiájának  fundamentuma  szerint  a

gyermek a civilizáció által még nem megrontott,  természetes alkotó, a tökéletes jövőt létében

hordozó ember;

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
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• a neveléshez a gyermek megértése és elismerése érdekében olyan pedagógiai kapcsolat

kialakítására  van szükség,  amely  lehetővé  teszi  a  párbeszédet,  a  találkozást  és  a  teljességre

törekvő jelen időt megélését;

•  ehhez  továbbá  olyan  új  oktatási  módszerek  kialakítása  szükséges,  amelyek  az

öntevékenységen alapulnak és lehetővé teszik az alkotó önkifejezés különböző formáit;

• az iskolát olyan élettérré kell átalakítani, amelyben érvényesülnek az Új Iskola alapelvei:

a  családias  légkör,  közösségi  szellem,  a  tartalmas  iskolai  élet,  a  munka,  játék,  ünnep  és

beszélgetés különböző tevékenységformái;

•  olyan  új  formában  megjelenő  oktatási  tartalmak,  amelyek  az  integrált  tantárgyi  és

projekt-orientált  formák  segítségével  lehetővé  teszik  a  világ  nagy  összefüggéseinek  a  közös

munka során történő megismerését." http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Reprodukálás –  újraelőállítás, újra létrehozás, amely megismétlés, utánzás révén megy

végbe. A reproduktív működés nem alakít át, és nem alkot újat, csupán újrarendezi a meglévőt,

változtatás nélkül felidézi és változtatás nélkül alkalmazza. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-

2013-0014/97/fogalotr.hml

Részleges megerősítés –  ha egy viselkedésmódot csak néha követ kívánatos

következmény, akkor a viselkedés fenn tud maradni, lényegesen nehezebben kioltható lesz, sőt,

ha nagyon kívánatos a következmény,  akkor szinte kiolthatatlanná  válik.  Egy viselkedésforma

jutalmazásának ezt a speciális fajtáját hívják részleges megerősítésnek. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-

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

Saját gondozónő  rendszer –  egy bölcsődei csoportban öt-hat gyermek gondozását és

nevelését folyamatosan végző,  illetve figyelemmel kísérő  gondozónő. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-

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

SNI – sajátos Nevelési Igény,  a megyei Szakértői Bizottság szakvéleményében javasolt

diagnózis,  amely a nevelési-oktatási intézmény ellátási kötelezettségét vonja maga után.

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

Speciális képességek –  olyan pszichés diszpozíciók,  amelyek csak meghatározott

tevékenységváltozatok végrehajtásához szükségesek (pl.  konstruáló  képesség,  a finommozgás

koordináció  képesség stb.).  Mérhető,  teljesítményképes  tudás.  A  képesség  magas  szintű

kifejlesztésének  eredménye  a  kompetencia. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml
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Spirális-teraszos  elrendezésű tananyag – az alaptantervek a tananyag szerkezeti jellege

alapján  többféle  elrendezést  követnek.  A koncentrikus  elrendezés  azt  jelenti,  hogy az  egyes

ismeretek és tevékenységi körök a tanulás magasabb fokán, összetettebb formában ismétlődnek.

A lineáris szerkezeti elrendezésben az egyes ismeretkörök sorban követik egymást, ismétlésükre

nem fektetnek nagy hangsúlytA tananyag szerkezeti elrendezésében kialakítható a koncentrikus,

illetve a lineáris szerkezet együttes használata, amely spirális-teraszos elrendezést eredményez.

A spirális elrendezésnél a tartalom és a szerkezet is követi azt az elvárást, hogy egyes témák,

feladatok ismételten, de más összefüggésben és mélységben térjenek vissza a tanulás és tanítás

során. A teraszos elrendezésű tananyagnak úgy célszerű felépülnie, hogy a mélyebb elemzések,

illetve  az  alkalmazásszintű  elsajátítás  érdekében  hosszabb  időtartamú  szakaszok,  „teraszok”

beiktatása váljék lehetővé. A Nat 2020 ezt az elvet követi. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Szakmai standard – egy adott szakma vagy munkakör elvárásainak a széles szakmai

közvélemény által elfogadott rendszere.  A  folyamatos  szakmai  fejlődés,  a  képzés,  a

továbbképzés, az értékelés és a minősítés közös alapja. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Szakmódszertan (= tantárgypedagógia):  "a különböző szaktárgyak (matematika,  fizika,

földrajz,  testnevelés  stb.)  esetében  a  tanítási-tanulási  folyamat  sajátosságaival  foglakozó

tudomány.  Az  adott  tárgyat  tanító  pedagógus  számára  gyakorlati  jellegű  információkat  ad."

(Mogyorósi-Virág: Iskola a társadalomban...

Szegregáció – a csoportok elkülönítése, elkülönülése (az integráció ellenkezője) valamely

szempontból közös jegyeket mutató  csoportosítás szerint.  A pedagógiában  ilyen  mérlegelési

szempont,  hogy  szegregáltan  vagy  integráltan  történjék-e  pl.  a  cigány  származású  vagy  a

fogyatékos gyermekek speciális szükségleteinek a kielégítése. Ez egyszerűbb (s rövid távon talán

eredményesebb is) az elkülönített csoportokban, de valódi (a velük szembeni diszkriminációt,

előítéleteket is megváltoztató),  a befogadó és a befogadott  csoport együttműködését egyaránt

fejlesztő  hatás  csakis  a  többségi  csoporttal  való  integrált  együtt-neveléssel  érhető  el,

természetesen, ha a speciális szükségleteket is tekintetbe veszik. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-

13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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Szelektív iskolarendszer – "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."

"A szelektív iskolarendszer hátterében meghúzódó "filozófia" a teljesítményeken alapuló

szabad verseny filozófiája."

"A  "Minden  gyereknek  a  neki  megfelelő  iskolát!"  követelés  mögött  a  szelektív

iskolarendszer  követelése  húzódik  meg,  a  "Minden  gyereknek  a  neki  megfelelő  pedagógiai

gondoskodást!" követelés mögött ezzel szemben az angol őseredetije, a comprehensive school

nyomán elkeresztelt komprehenzív iskolarendszer követelése."

"A profil,  szint  és  presztízs  szerint  elkülönült  középfokú  intézményekből  álló  oktatási

rendszer  szükségképpen szelektív,  mert  valahogy el  kell  osztania  az alapfokon végzetteket  a

különböző profilú, szintű és presztízsű intézmények között. Ebben a rendszerben elkerülhetetlen

a válogatás a gyerekek között, vagy - ami ugyanez, csak szebben hangzik - elkerülhetetlen, hogy

megkíséreljék  valamilyen  minősítő  eljárásrendszerrel  megtalálni  minden  gyereknek  a  neki

megfelelő iskolát és minden iskolának a neki megfelelő gyerekeket. Méghozzá éppen a gyerekek

érdekében! Ebben tökéletesen igazuk van a szelektív iskolarendszer híveinek, még akkor is, ha

abban  a  közegben,  amely  oly  sokszorosan  összetett  és  oly  dinamikusan  változó-fejlődő

"szerkezetekből"  áll,  mint  aminők  a  gyerekek,  nem  létezhet  pszichológiai  és  pedagógiai

kritériumok  alapján  igazolható  "szelektálási  technológia".  Egyszerűen  azért  nem,  mert

pedagógiai és pszichológiai szempontok alapján eldönthetetlen, hogy minek az alapján volna jó

szelektálni, és mikor."

"Azt, hogy minek az alapján szelektáljanak, az dönti el, hogy milyen típusú intézmények

várják  a  gyerekeket.  A  szelektálás  szempontjai  nem  a  gyerekekben  lakoznak,  hanem  az

intézményekben. Nem a gyerekek immanens adottságainak egy adott időpontban létező skálája

dönti el, hogy az adott időpontban miféle intézményeket kell létrehozni, hogy a skála minden

hangja megszólalhasson, azaz kiképzést nyerhessen. Soha, sehol a világon nem a gyerekekből

kiindulva épültek ki az iskolarendszer intézményei, hanem mindig és mindenhol a termelés, az

adott  társadalom  és  kultúra  fennmaradásának  érdekeiből.  Ez  teljesen  érthető.  A  gyerekek

elosztása  az  intézmények  között  tehát  nem  aszerint  történik,  hogy  a  gyerekeknek  milyen

intézményre  van  szükségük,  hanem  épp  megfordítva:  aszerint,  hogy  az  iskolának  milyen



gyerekekre. Amikor tehát a felszínen úgy tűnik fel, mintha a szülők választanának gyerekük vélt

vagy valós tehetségéhez, adottságaihoz illeszkedő iskolát, a valóságban az iskolák válogatnak a

sokféle tehetség-ígéret között."

"Azt sem a gyerekek érdekeiből kiinduló pedagógiai és pszichológiai szempontok döntik

el, hogy mikor történjék a szelektálás, hanem az adott iskola "tehetségtermelő technológiájának"

szempontjai. Eklatáns példa erre, hogy a balettoktatás vagy az artistaképzés már óvodáskorban

kezdődik, az entellektüel-képzés pedig nálunk újabban ismét a 10. életév táján, azzal az érvvel,

hogy  a  szellemi  képességek  "termelése"  annál  ígéretesebb,  mennél  korábban  kezdik  meg

válogatott, homogén közegben, és abban a hiszemben, hogy ekkor már lehetséges annyi szellemi

megterhelésnek  kitenni  a  kisgyermekeket,  amennyit  csak  teljesítményekkel  viszszaigazolni

képesek.  Számos  külföldi  kutatás  bizonyítja  ugyan,  hogy  a  gyerekek  egyoldalú

teljesítményorientált  szellemi  megterhelése  ebben  a  korban  súlyos  idegrendszeri  zavarokhoz

vezet,  de  hát  ezek  az  adatok  nem  az  oktatásügyi,  hanem  a  gyermek-  és  ideggyógyászati

statisztikákban szerepelnek."

 "Az eltérő profilú, szintű és presztízsű önálló intézményekből álló középfok az alatta lévő

iskolafokozatot  is  szelektálásra  kényszeríti.  És  nem csak  a  folyamat  legvégén.  Az  általános

iskolán belüli szelektálás nem akkor kezdődik, amikor a 7. osztályban láthatóvá válik a szülők

beiskolázási verseny- és vesszőfutása. Már jóval korábban kezdetét veszi annak a mérlegelése,

hogy melyik gyerek "hova való". Lényegileg ennek eldöntésére szolgál mindvégig a minősítés,

azaz a gyerekek "osztályozása".  A szó eredeti  értelmében!  Mint az almáké:  ez első osztályú

minőség, az másodosztályú, és így tovább. Mutatis mutandis: ez jeles, az jó, emez közepes, tehát

ez  ebbe  az  iskolába  való,  amaz  meg  a  másikba.  Mivel  pedig  az  egyes  általános  iskolák

presztízsét az adja, hogy milyen arányban oszlottak meg az eltérő presztízsű középiskolák között

a  nála  végzett  tanulók,  érthető,  hogy  minden  iskola  a  legjobb  minőségi  arányok  elérésére

törekszik.  Ez  pedig  annál  ígéretesebbnek  látszik,  minél  korábban  megkezdődik  az  általános

iskolán belül is a reá épülő háromágú középfokhoz való alkalmazkodás. Eklatáns példái ennek az

úgynevezett "tagozatos osztályok" vagy a teljesítménycsoportos differenciálás, hogy csak a két

legdurvább előrehozott szelekciós eszközt említsem. Ha ehhez még hozzávesszük az általános

iskolák minden nagyobb városban kialakult színvonal- és presztízs- különbségeit, és azt, hogy

minden szülő tudja (mármint  azokban a társadalmi rétegekben,  amelyek erre súlyt fektetnek,

illetve amelyeknek módjuk van az informáltságra, tehát az úgynevezett "jobb körökben"), hogy

melyik  iskolába  kell  íratnia  a  gyerekét,  ha  nagyobb  valószínűséggel  kívánja  garantálni

bejuttatását valamelyik elitebb középiskolába, akkor aligha marad érvünk amellett,  hogy a mi

általános  iskolánk  pedagógiai  értelemben  valaha  is  általános  volt.  Az  általános  iskola  egy



háromágú  iskolarendszer  alépítményeként  nem  válhatott  a  szó  pedagógiai  értelmében  soha

általánossá."

"A  szelektív  iskolarendszerben,  amelyben  az  egyes  iskolatípusokhoz  meghatározott

tartalmak és meghatározott szintek rendeltettek, annak, aki meg szeretné változtatni képzésének

tartalmát  vagy szintjét,  intézménytípust  kell  váltania.  Ennek a lehetősége igen korlátozott.  A

tanulók többnyire a foglyai maradnak annak az intézménytípusnak, amelybe beiskolázták őket,

mert - ha jogilag nem is - gyakorlatilag alig van lehetőségük az intézménytípus-váltásra. Ebből

adódóan igen kicsi az esélye a téves beiskolázás vagy a később érés és fejlődés következtében

szükségessé  váló  korrekciónak."  (Loránd,  2009)

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

Személyre  szabott  tanítás –a  tanulók  azonosított  tanulási  szükségleteit,  érdeklődését,

célkitűzéseit és kulturális hátterét figyelembe vevő tanulási tapasztalatok, tanítási módszerek és

támogató  stratégiák  összessége.  Ezen  módszerek  és  stratégiák  tudatos  alkalmazása  révén

teremthetőek  meg  az  egyénre  szabott  tanulási  lehetőségek.  A  személyre  szabott  tanítás  a

tanulóközpontú  megközelítések  egy  formája,  ahol  a  tanítással  kapcsolatos  döntések

középpontjában a tanuló, mint egyén tanulási szükségletei hangsúlyosak azzal szemben, hogy

mit részesítene előnyben a tanár vagy az iskola. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Szemléltetés (=  demonstráció  =  illusztráció):  "olyan  szemléletes  oktatási  módszer,

amelynek  során  a  tanulmányozandó  tárgyak,  jelenségek,  folyamatok  észlelése,  elemzése

történik."

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

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

is alkalmaztak, és jelenleg is alkalmaznak. A demonstráció a természettudományok, a zene, a

művészetek  oktatásában,  az  egyes  mesterségek fogásainak,  az idegen nyelvek elsajátításában

egyaránt jelentős szerepet tölt be."

"A  szemléltetés  módszere  az  oktatási  folyamatban  hozzájárul:  a  képszerű-szemléletes

gondolkodás  fejlesztéséhez;  kiinduló  bázis  megteremtésével  a  fogalomalkotáshoz,  illetve  a

tevékenység  elsajátításához;  a  gyakorlati  alkalmazási  lehetőségek  feltárásához;  a  tanult

jelenségek  szemléletes  rendszerezéséhez,  osztályozásához;  a  tanulók  érdeklődésének

felkeltéséhez; a tanultak alkalmazásához."

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

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

https://ofi.oh.gov.hu/tudastar/egyseges-iskolarol
../../../../C:%5C%5CUsers%5C%5CJ%5C%5CDesktop%5C%5Cmetodicska%5C%5C%C3%B3vodapedag%C3%B3giai%20alapfogalmak%5C%5Cpedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas


megfogalmazott  kérdésekkel,  feladatok  kijelölésével,  a  bemutatás  időleges  megállításával

érhetünk el."

"A szemléltetés két fő fajtáját szokták megkülönböztetni: a közvetlen megfigyelést, amely

"tárgyak, jelenségek, folyamatok közvetlen megjelenítését, a tények meghatározott csoportjának

a  nevelő  által  történő  prezentálását  jelentik",  és  a  közvetett  megfigyelést,  amely  az  oktatási

eszközök  egyre  bővülő  választékával  valósítható  meg.  Az  utóbbi  évtizedekben  a  technikai

fejlődés  jelentős  mértékben  tágította  a  közvetett  bemutatás  lehetőségeit.  Olyan jelenségekről

kapunk  szemléletes  képet,  amelyekhez  korábbi  földrajzi,  időbeli  távolságuk,  elzárt  jellegük,

veszélyességük  stb.  révén  nem  juthattunk  hozzá.  Mód  nyílik  arra,  hogy  minden  felvételen

lassítással,  gyorsítással,  animációval  a  megfigyelt  jelenségek  elemzését  előmozdíthassuk.  A

számítógépes  szimuláció  elméleti  konstrukciók  érzékletes  bemutatását  teszik  lehetővé.  Az

internet segítségével olyan mennyiségű és minőségű illusztrációs anyaghoz juthatunk, amelyet

néhány  évvel  ezelőtt  elképzelni  sem  tudtunk.  A  pedagógus  szerepe  ebben  a  tekintetben

jelentősen  megváltozik.  A  keresés  leggazdaságosabb  útjainak  elsajátítása  az  elérhető

információk  szelektálásának,  aktív  feldolgozásának,  elemzésének,  értelmezésének,

szintetizálásának elősegítése mind új feladatként jelenik meg. A pedagógus az órai közös munka

számára előre letölthet  állóképeket,  mozgóképi részleteket,  illetve a tanulók otthoni keresése,

elemzése  számára  jelölhet  ki  témákat."  (Falus,  2003)

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

Szemléltető  szöveg –  a nevelési-oktatási célt és a didaktikai feladatot szolgáló,

szemléltetésre alkalmazott szöveg.  Fontos,  hogy  a  szemléltető  szöveg  tartalma,  formája  és

terjedelme igazodjon a tanulók életkori és egyéni sajátosságaihoz, és változatos típusú legyen. A

szemléltető szöveg szolgálhatja a személtetés tanítási módszerére épülő ismeretbővítést is. Ebben

az esetben fontos, hogy a szemléltető szövegben megfelelő számban, arányban és elosztásban

legyenek  az  új  fogalmakat  és  szabályokat  szemléltető,  tipikus  példák.  A  szövegekkel  való

munkát megelőzheti a szövegfeldolgozás előkészítése, a szövegben szereplő ismeretlen szavak

értelmezése,  ráhangolódás  a  szöveg  tartalmára. http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Szenzomotoros –  érzékelő  és mozgató  idegi (pszichés)  folyamatok együttese.

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

Szenzoros élménykeresés –  hajlam a változatos,  új és izgalmas ingerek keresésére.

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


Szeparáció – elkülönítés (a másik embertől,  egyéni szinten;  csoportok esetén inkább a

szegregációt használjuk).  Egymagában  az  ember  gyengébbnek,  sérülékenyebbnek,

tehetetlenebbnek  érzi  magát,  mint  mások  társaságában.  Kisgyermekkorban  különösen  nagy

szorongást (un. szeparációs félelmet) kelt az egyedüllét. (Affiliációs szükségletünknek is részben

a társas környezet védő hatása az alapja.) A szeparációt ezért éli meg büntetésként a gyermek.

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

Szerepjáték – "olyan  oktatási  módszer,  amelyben  a  tanulók  tapasztalati  tanulás  révén

fogalmakat, eseményeket, jelenségeket sajátítanak el, tevékenységeket gyakorolnak be."

"Szerepjátékról  akkor  beszélünk,  ha  valaki  egy másik  személy  szerepét  vagy funkcióit

játssza el. Például ha mikrotanítási szituációban az iskolásokat egyetemisták helyettesítik, már

nem szimulációról, hanem szerepjátékról van szó."

"Az iskolai tanításban a szerepjátéknak nagy lehetőségei vannak. Például eltérő nézeteket

valló elképzelt vagy valós történelmi személyiségeket testesíthetnek meg a tanulók. Széchenyi és

Kossuth, Nagy Imre és Kádár János, egy gyáriparos és egy környezetvédő, egy orvos és egy

kábítószer-fogyasztó, egy munkaadó és egy álláskereső, a nagyszülő és az unokája állíthatják

szembe  nézeteiket.  A  szerepjátékra  történő  felkészülés  -  amely  előfeltétele  a  személyiségek

valósághű megformálásának - motivált kutatási tevékenységet jelent a tanulók számára. Szinte

minden tantárgy, ismeretkör kínál szerepjátékra alkalmas problémákat. Kettőnél több nézetet is

szembeállíthatunk egymással, s minden nézetnek több képviselője is lehet, illetve részt vehetnek

a  játékban  a  kiemelt  szereplők  "hívei"  is.  Különös  izgalmat  s  hatékony tanulási  lehetőséget

jelent, ha a szerepjáték lezárásakor bemutatjuk, hogy a valós történelmi személyiségek hogyan

viselkedtek az eljátszott szituációkban."

"A  szerepjáték  életközelbe  hozza  az  időben,  térben  távoli  jelenségeket,  motiválja  a

tanulókat,  élményszerű,  tartós tudást biztosít,  fejleszti  az empátiát.  Időigényessége miatt  csak

alkalmanként  célszerű  beiktatni  a  módszerek  sorába."  (Falus,  2003)

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

Szerepkonfliktusok –egy személy egyidejűleg általában többféle szerepet játszik, amelyek

elvárásai  között  (sőt,  egy szerepen  belül  is,  pl.  a  tanáréban)  ellentmondások  lehetnek.  Ezek

okozzák  a  szerepkonfliktusokat  –  a  szülőét  pl.,  aki  a  gyerekével  töltené  az  idejét,  de  a

családfenntartói vagy szakmai szerepében ehelyett a munkájával kellene törődnie; vagy a tanár

az  iskolai  szervezet  tagjaként  belső  (intrapszichikus)  konfliktusba  kerülhet  akkor,  ha  a

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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diákcsoport tagjaként az iskolai normákkal ellentétes normákat követ. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-

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

Szervezési mód –  más néven munkaforma. A tanórán a tanulás és a tanítás szervezési

módja a nevelési-oktatási célok elérésére. Ha a pedagógus tevékenységét nevezzük meg, akkor

szervezési módról, ha a tanulók tevékenységét, akkor munkaformáról beszélünk. A szervezési

módok és munkaformák típusai –  egyéni munka, páros munka, hagyományos csoportmunka,

kooperatív  tanulásra  épülő csoportmunka és frontális  munka.  Kutatási  eredmények igazolják,

hogy eredményesebb a nevelés és az oktatás, ha nagyobb arányban alkalmazzák a pedagógusok a

tanulóközpontú  szervezési  módokat,  például  a  kooperatív  tanulásra  épülő  páros  és

csoportmunkát, valamint a differenciált fejlesztést támogató egyéni munkát.

Széles korcsoport – az a csoport, ahol a 20 hetes kortól a 4 éves korosztályig a gyermekek

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

Szimuláció – "olyan  oktatási  módszer,  amelyben  a  tanulók  tapasztalati  tanulás  révén

fogalmakat, eseményeket, jelenségeket sajátítanak el, tevékenységeket gyakorolnak be."

"A  szimuláció  a  fizikai  vagy  társadalmi  valóság  bizonyos  elemeit  elvonatkoztatja  oly

módon,  hogy  a  tanulók  ezekkel  kapcsolatba  léphetnek  és  a  szimulált  valóság  részeseivé

válhatnak. A szimulációk a valóság absztrakciói, leegyszerűsítései, amelyek inkább a rendszer

egészére s kevésbé annak részleteire koncentrálnak."

 "Megkülönböztetnek gép-ember és ember-ember szimulációt. Az első esetben a szimulált

valóságot  a  gép  közvetíti,  s  a  tanulók  avval  lépnek  kapcsolatba.  Például  a  repülőgép  vagy

gépkocsi  működését  szolgáló  szimulátorok  alkalmasak  a  vezetői  tevékenység

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

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

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

valóságot. Jó példa erre a pedagógusképzésben alkalmazott mikrotanítás, ahol a tanulók egy kis

csoportja szimulálja a valós osztály lényeges jegyeit, s a tanárjelölt őket tanítja a valós szituáció

nehézségeitől,  veszélyeitől  megóvva."  (Falus,  2003)

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

Szociális tanulás – "a pedagógiai folyamatokban a szaktantárgyak tartalmainak tanulása

mellett  a  szociális  tanulási  tartalmak  elsajátításának  folyamata.  Egyik  értelmezés  az  iskolai
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kulturális tanulási tartalmak egy különleges osztályának, azok szociális vonatkozásainak külön

tantárgyi  keretben  történő  megtanulását  (például  társadalmi  ismeretek)  állítja  előtérbe.  A

második értelmezés  elsősorban a  "tanulás"  vonatkozásait  hangsúlyozza.  Ez a  megközelítés  a

tanulási folyamatok olyan szociális kereteinek kialakítását jelenti, amely az oktatás új szociális

jellegű szervezeti formáinak megvalósítását tenné lehetővé, mint például a csoport- vagy páros

munka, illetve olyan új tevékenységformáknak az oktatásba történő bevezetése, mint például a

projektmunka, vagy az iskolának a társadalmi élet felé történő megnyitása által." (Kron, 1997)

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

Szóbeli értékelés – az értékelő és az értékelt személyes jelenlétét feltételező, verbális és

metakommunikatív csatornát alkalmazó pedagógiai módszer,  illetve rendszerszabályozó elem.

Előnyei  –   közvetlen  alkalmazhatóság,  erős  motivációs  hatással  bír,  különösen  a  formatív,

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

Szocializáció – a társadalmi normák, érték- és szokásrendszerek beépülése,  elsajátítása.

Tágabb értelemben a társadalom spontán és szervezett (így benne a nevelési)  hatásainak

összességén alapuló  un.  társadalmi tanulás,  amely nyomán az egyén a társadalomba

beilleszkedik,  annak eredményes tagjává  válik.  A szocializáció  során a társas viszonylatok

normáinak,  szokásainak elsajátítása a szerepek megismerésén és gyakorlásán keresztül

szerepelsajátítással történik.  Szűkebb értelemben az egyén viselkedésének és értékrendjének

valamely társadalmi csoport normáihoz való  hozzáigazítása,  illetve hozzáigazodása.  Az

elsődleges vagy családi szocializáció  a mindennapi élet viselkedési formáinak,  együttélési

normáinak az elsajátításához ad mintát.  A másodlagos,  szakmai vagy (anticipáló)  foglalkozási

szocializáció  során a társadalmi munkamegosztásban való  részvételre készülünk fel.

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

Szociális kompetencia,  szociális intelligencia –  ez határozza meg,  mennyire sikeres,

hatékony az egyén a szociális élet során jelentkező  problémák megoldásában,  társas

kapcsolatainak építésében és fenntartásában. Összetevői között vannak kognitív, kommunikációs

és egyéb képességek, melyek az életkori előrehaladás ellenére bizonyos fokú egyéni kontinuitást

is mutathatnak.  A kapcsolattartáshoz szükséges képességek együttesét nevezik szociális

intelligenciának,  mely újabban az intelligencia egyik lényeges összetevőjének számít.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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Szociálpedagógia – "a pedagógiának a családon és iskolán kívüli nevelés és szocializáció

kérdéseivel foglalkozó résztudománya." (Kron, 1997)

"A  szociálpedagógia  nem  kizárólag  általános  értelemben  vett  társadalom-  és

neveléstudományi diszciplína, hanem egyúttal különleges szakmai intézmények, mindenekelőtt

az  ifjúságsegítés  és  szociális  munka  intézményeinek  elmélete.  Mint  neveléstudományi

diszciplína  a  szociálpedagógia  azokkal  a  társadalmi  és  intézményi  struktúrából  adódó

konfliktusokkal  foglalkozik,  amelyek a  gyermekek  és  az  ifjúság  szocializációs  folyamatában

jelentkeznek:  azokkal  a  konfliktusokkal,  amelyek  a  gyermekek  és  az  ifjúság  szubjektív

törekvései  és  képességei,  valamint  a  család,  az  iskola,  a  munka  világa  és  a  közösség  által

közvetített társadalmi és intézményes követelmények között alakulnak ki. A szociálpedagógia

megpróbálja  ezeket  a  konfliktusokat  megérteni,  következményeiket  előre jelezni  és  ebben az

összefüggésben a nevelési segítség alapjait kifejleszteni." (Böhnisch, 1979 idézi Sárkány, 2011)

"A  szociálpedagógia  a  szociális  segítség  interaktív  feltételeinek  és  lehetőségeinek

tudománya, amely a különböző életkorokra jellemző szociális helyzetekben és összefüggésekben

fellépő  megküzdési  és  integrációs  problémák  során  nyújt  segítséget."  (Böhnisch,  1994 idézi

Sárkány, 2011)

"Az iskola... kénytelen a tanulók személyiségét egyformán kezelni, az egyén személyisége

emiatt épp az iskolán kívül (a szociálpedagógia tevékenységi területén) fog megnyilvánulni. Míg

az iskola az oktatáshoz szükséges fegyelem megteremtésében érdekelt, addig a szociálpedagógia

a  (lelki-szellemi)  szükségletek  iránti  érzékenységet  tartja  szem  előtt"  (Niemeyer,  2000

idézi Nagy, 2016), "így az iskola csak "távolságot  tartva" ad segítséget a személyes identitás

kiteljesítéséhez"  (Giesecke,  2000  idézi Nagy,  2016).

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

Szociális referencia –  az a kommunikációs viselkedés, amelyben a gyerekek gondozóik

arckifejezéséből  kísérlik  meg  leolvasni,  hogyan  értelmezzenek  egy  szokatlan  eseményt.

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

Szociometriai módszer:  a csoport szerkezetének és az egyes gyerekek közösségben

elfoglalt helyzetének feltárására irányul, a csoporton belüli ellenszenvi-rokonszenvi kapcsolatok

alapján tárja fel a csoport szerkezetét (Mérei-Binét 1997)  Az adatok feldolgozása

szociometriaitáblázatok, illetve szociogram formájában történik. A szociogram elemzése alapján

megállapíthatjuk a csoport összeforrottságát,  és az egyes gyerekek szociometriaihelyzetét.  A

gyermek szociometriai helyzetét elemezve több mindent megtudhatunk a személyiségéről,  és

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
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://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml


fordítva:  személyiségvonásait ismerve jobban megérthetjük a csoportban elfoglalt helyét.
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

Szokás –  automatizált cselekvéseket tartalmazó,  sztereotip,  azonos módon,  gyakran

ismétlődő viselkedéssor. A hétköznapi nyelvben többféle jelentése van 

–  a rutincselekvések mozdulatainak mechanikus,  félautomatizált sorozata,  ideges,  kényszeres

megnyilvánulások,  a beszéd egyes elemei és fordulatai,  a gondolkodás jellegzetes módjai.  A

nevelésben gyakran etikai megítélés tárgya 

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

Szöveges értékelés – "kötöttségek nélkül teszi lehetővé az eredmények hosszabb szóbeli

vagy  írásbeli  elemzését,  értékelését.  Hátrányai:  sok  a  szubjektív  mozzanat,  az  értékelések

nehezen hasonlíthatók össze egymással." (Gaál, 2015)

"Az  osztályozásban  rejlő  problémák  miatt,  de  főként  az  ún.  gyermekközpontú  tanítás

elvének  érvényesítése  érdekében  sokféle  kísérlet  történt  és  történik  az  osztályozás  nélküli

értékelés  gyakorlatának  megvalósítására.  A  szóbeli  és  az  írásbeli szöveges  értékelés szerepe

kerül  előtérbe  például  Dániában,  Norvégiában,  Svédországban,  Olaszországban,  a  különböző

reformpedagógiai  iskolákban (Waldorfiskolák,  Peter Petersen iskolái),  néhány egyedi,  sajátos

pedagógiai  megközelítésben  (például  Winkler  Márta  Kincskereső  Iskolájában,  a

projektoktatásban),  különböző  iskolakísérletekben,  napjainkban  az  iskolakezdésben.  (Czike,

2001; M. Nádasi, 1993; Zágonné, 2001)"

"Az osztályozást kiváltó szöveges értékeléseknek két formája terjedt el. Az egyiknél előre

meghatározott,  a  tantárgyi  teljesítményeken  túlmutató  szempontok  mentén,  az  értékelési

kritériumokra specializált skálán értékelik a tanulók teljesítményét. A másik esetben az értékelő

teljesen szabad szövegformálása történik.  Mindegyiknél alapvető szándék, hogy árnyaltabb, a

tanulókhoz  jobban  igazodó,  segítő  szándékú  értékelés  valósuljon  meg,  amely  a  tanulás

folyamatát is tükrözi, megerősítő, korrigáló és fejlesztő funkciót tölt be."

"Különböző technikák alakultak ki a szöveges értékelés megvalósítására.  Vannak olyan

iskolák,  ahol  gyűjtőmappában tárolják  a  diák  valamennyi  munkáját,  a  bemutató  mappában a

legjobb  munkák  kapnak  helyet,  az  értékelő  mappában  pedig  a  legjobb  munkákról  készült

másolatok és az értékelő feljegyzések találhatók. E dokumentumok segítségével lehet nyomon

követni a tanulók fejlődését. Egyes iskolákban a szülők, a pedagógusok és a tanulók párbeszéde

is megjelenik az értékelési módszerekben, dokumentumokban."

http://okt.ektf.hu/data/szlahorek/file/kezek/02_terv_ert/921minsgi_kvalitatv_rtkels.html
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"A szöveges értékelés csak akkor tölti be pozitív szerepét, ha a tanulók és a szülők számára

is érthető, nyelvileg differenciált, személyre szabott, ha a pozitív és a negatív jelenségekre úgy

mutat  rá  az  értékelő,  hogy  egyértelmű  a  segítő  szándék.  Az  értékelésnek  e  módjával

kapcsolatban leggyakrabban hangoztatott ellenérvek: időigényes; sablonos, nehéz minden egyes

tanulóra  szabni,  differenciált  nyelvi  megoldásokat  találni;  szubjektív;  nem  küszöböli  ki  az

előítéletek, a tanulói sémák negatív hatását." (Golnhofer, 2003 ebben: Falus, 2003)

"A szöveges értékelés típusai:

•  Szabad,  előzetesen  meghatározott  szempontok  nélküli  szöveges  értékelés  =

"esszéisztikus".

•Előre meghatározott, nyomtatott skála szerinti értékelés = "aláhúzásos".

• Előzetes szempontok alapján, szabadon fogalmazott szöveg = "mondatbankos"." (Gaál,

2015) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Tananyag  adaptálása – a tananyag módosítása,  megváltoztatása,  átdolgozása,  az adott

tanuló/tanulócsoport  képességeihez  igazítása.  Az  adaptálás  lehetővé  teszi  az  egyéni  haladási

ütem biztosítását is. A tananyag adaptálása a leggyakrabban a különleges bánásmódot igényló

tanulók tanítási-tanulási tevékenységéhez pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Tanári  kompetencia –  "a  tanári munka  szakszerűségét  jelenti,  amely  számos

részképességet foglal magában:

1.  a  "szakmai  kompetencia".  A  szakmai  kompetencia  a  szakmai  alapképesítésen  és

szakmán belül és kívül megszerezhető képzettségen alapszik, és a szakmai tudásban, valamint

abban a képességben nyilvánul meg, hogy a szakmai tartalmakat és kérdéseket az illető képes

átfogóbb, például filozófiai, tudománytörténeti és társadalompolitikai összefüggésbe helyezni.

2.  Ehhez  kapcsolódik  többnyire  az  "eszközök  használatának  kompetenciája",  azaz  a

szaktudás fejbentartásának és a nevelési, oktatási folyamatokban való gyakorlati alkalmazásának

képessége.

3.  A  professzionális  cselekvési  kompetenciának  ezt  az  oldalát  egészíti  ki  a  "reflexiós

kompetencia".  Ezt az a képesség jellemzi,  hogy az ember képes saját  cselekvését értelmezni,

egymás  mellett  látni  a  szakmai  és  eszköz  jellegű  vonatkozásokon  túl  a  saját  életútjához

kapcsolódó, valamint a társadalmi és politikai vonatkozásokat is.

4.  A  "szociális  kompetencia"  a  pedagógiai  és  szervezői  tevékenység  kliensek

szemszögéből  történő  értelmezésének  képességét  jelenti.  Ennek  szubjektív  vonatkozásai  az

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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empátiás képesség, a szereptől való távolságtartás, a felettes én rugalmas kezelése." (Kron, 1997)

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

Taneszköz  –  információhordozó  oktatási  médium,  a  tanítás-tanulás  folyamatában

felhasználható, az oktatás céljainak elérését segítő tárgy. A taneszközök felosztása 

–  háromdimenziós, nyomtatott  és oktatástechnikai eszközök. A taneszközök tulajdonságai

–  dokumentumszerűség, manipulálhatóság és sokszorozhatóság. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-

13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml "A taneszközöket értelmezhetjük hardver- és szoftveroldalról, ezek

együttesen jelennek meg a fogalomban. A hardveroldalhoz tartoznak azok a tárgyak, eszközök,

szerkezetek, gépek - összességében oktatástechnikai eszközök -, amelyek segítségével rögzíteni,

közvetíteni,  ellenőrizni  tudjuk  az  információkat.  A  szoftveroldalhoz  tartoznak  az

információhordozók,  amelyeket  az  oktatástechnikai  gépek  segítségével  jelenítünk  meg,

közvetítünk a tanulóknak, az átadandó ismereteket – leggyakrabban didaktikus feldolgozásban -

tartalmazzák (a magnószalagon rögzített hanganyag, a film-, videofelvétel, az írásvetítő fólián

rögzített  ábra  stb.).  Több  technikai  eszköz  különböző  variációjú  rendszerben  -

multimédiarendszer  -  is  alkalmazható."  (Petriné,  2003  ebben  Falus,  2003)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas „Olyan  anyagok,  könyvek  vagy

kiadványok, amelyek a tanulási-tanítási folyamathoz szükséges szövegeket, feladatokat, valamint

szemléltető és a megértést elősegítő eszközöket (képek, táblázatok, diagramok) tartalmaznak. A

tananyagok egyik leggyakoribb megjelenési formája a publikált tankönyv, munkafüzet és szótár,

egy másik jelentős része a tanításban használt kiegészítő anyagok, például a tanítási  ötleteket

tartalmazó forráskönyvek, az autentikus kiegészítő anyagok (újságok, magazinok, könyvek, e-

könyvek),  az  interneten  talált  feladatok,  illetve  saját  ötletek  alapján  összeállított  kiegészítő

anyagok  (feladatlap,  kiosztmány).  A  taneszközök  között  fontos  megemlíteni  a  táblát,  az

interaktív táblát, a számítógépet, a szókártyákat, a képeket,a diasorozatokat, a tanításhoz használt

tárgyakat (valódi tárgyak) és az egyre gyakrabban használt  mobileszközöket (mobiltelefonok,

MP3-as lejátszók, kamerák, táblagépek, laptopok, e-könyv olvasók)”. (Harmer 2007b, Ur 2012)

Tanítás –  a pedagógus célirányosan megvalósított tervező,  szervező,  szabályozó  és

értékelő  tevékenysége.  Az ismeretszerzésben való  rendszeres vezetés,  melyhez a gyermek

érdeklődésének mesterséges,  azaz didaktikai hatásokkal történő  irányítása társul.

http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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Tanítási óra (= óra) – "az oktatás alapvető, de nem kizárólagos szervezeti formája a mai

magyar  iskolában.  A  tanítási  óra  jelentősége  kiemelkedő,  hiszen  egy  tanuló  a  fennálló

rendelkezések értelmében kötelezően, minimálisan - a tankötelezettség idejét véve alapul - több

mint 12000 tanítási órán vesz részt."

"Az iskolatörténeti kutatások alapján látható, hogy történetileg a mainál hosszabb tanítási

időszakokban gondolkodtak. A másfél órás, kétórás időtartamok voltak általánosnak tekinthetők,

délelőttre és délutánra szétosztva. (Mészáros, 1982)"

"1890-ben jelent meg Poroszországban az a rendelet,  amely a középiskolák számára 50

perces tantárgyi órákat írt elő, 10-15 perces szünetekkel. A növekvő óraszám miatt egy 1911-es

rendelet lecsökkenti a tanítási órák idejét 45 percre, és a szünetek idejét is szabályozza 10, 20

percben. (Magyar Pedagógiai Lexikon, 1933)"

"Az egyes  reformpedagógiai  iskolákban az  alapkoncepciónak  megfelelően  különböző a

"tanítási  órák",  a  tanítási  alapegységek  hossza.  A  Waldorf-iskolákban  a  fő  tanulási  idő

(Hauptunterricht) 90-120 perc is lehet, a napi gyakorlást igénylő tárgyakra fordított idő akár 25

percben  is  meghatározható;  a  Montessori-iskolákban  az  oktatás  megalapozó  szakaszában  az

egyéni  tanulási  időszak  120  perc  is  lehet;  a  Petersen-iskolákban  a  délelőtti  fő  tanulási  idő

leggyakrabban 100 perces, amit 40 perces szünet követ. Látható, minél nagyobb szerepe van az

önálló  (egyéni  és  csoport-)  tanulásnak,  minél  kevesebb pedagógus  érdekelt  egy-egy  oktatási

időszak megtervezésében, irányításában, annál szabadabban bánnak az oktatási idővel."

"Az egyes tanítási órákhoz kapcsolódóan a nevelés története során különböző, a pedagógus

és a tanuló iskolai életét egyaránt szabályozó, az intézmény hatalmát érzékeltető, ugyanakkor a

napi  tevékenységrendszert  egyszerűsítő  (mert  döntést  nem kívánó)  viselkedésmódok,  rituálék

alakultak ki." Például: csengetés, napkezdő ének, hetes jelentése.

"Az órarend a tanítási órák heti vagy ciklusos rendje."

"Központilag  a  terhelhetőség  felső  határának  jelzésére,  az  iskolai  időbeli  túlfáradás

elkerülése érdekében csak a maximális napi óraszám meghatározott. A gyerekek életét azonban

jelentősen meghatározza a - nem ritkán nyomasztó mennyiségű - különórák köre is. Ezeknek az

óráknak csak egy része szolgálja a diákok sokoldalú, az iskolai keretekbe nem férő fejlesztését

(például karateedzés, klarinétóra), másik része, sajnos, az iskolai munka hiányosságai miatt válik

szükségessé (korrepetálás  a legkülönbözőbb tantárgyakból)."  (M. Nádasi,  2003 ebben:  Falus,

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

Tanmenet –  a tanítás-tanulás menetének egy tantárgyra vagy műveltségi területre,  egy

tanulócsoportra és rendszerint egy tanévre vonatkozó,  a tárgyat tanító  pedagógus által történő
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írásos megtervezése.  A  pedagógus  által  készített  tervezési  dokumentum,  amely  a  Nemzeti

alaptantervre,  a kerettantervre és az intézmény pedagógiai programjára épül. Célja áttekintést

adni  a  pedagógusnak  egy  szaktárgyhoz  kapcsolódva  az  adott  osztályban  zajló  egész  éves

nevelési-oktatási  folyamatáról.  A  tanmenet  tartalmazza  az  osztály  megnevezését,  a  tanórák

számát  és  felosztását  témakörönként.  A  tanórákhoz  kapcsolódva  megadja  a  főbb  didaktikai

feladatokat, a fejlesztendő készségeket és képességeket, valamint a kapcsolódó ismereteket is. A

tanmenetet  a  pedagógus  év  közben  a  tapasztalataival,  megjegyzéseivel  egészítheti  ki. http:

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

Tantárgyi  kerettanterv  –  a  tantárgyi  kerettanterv  a  kerettanterv  alkotóeleme.  Ahhoz

hasonlóan iskolatípusra,  pedagógiai szakaszra, egyes sajátos köznevelési  feladathoz készül. A

tantárgyi kerettanterv csak kerettanterv részeként értelmezhető. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-

13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Tantárgypedagógia (= szakmódszertan) – "a különböző szaktárgyak (matematika, fizika,

földrajz,  testnevelés  stb.)  esetében  a  tanítási-tanulási  folyamat  sajátosságaival  foglakozó

tudomány.  Az  adott  tárgyat  tanító  pedagógus  számára  gyakorlati  jellegű  információkat  ad."

(Mogyorósi-Virág:  Iskola  a  társadalomban..).

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

Tanterem  –  a  tanulás-tanítás  egyik  intézményi  színtere.  A  tanterem  berendezése

befolyásolja az alkalmazott nevelési-oktatási stratégiákat és eljárásokat. A padok elrendezése is

különböző  lehet,  ha  mód  van  rá,  alkalmazkodik  a  tanórai  tanulói  tevékenységekhez.

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

tapasztalat megszerzésének folyamata, amely magatartásmódosulással jár, illetve változást idéz

elő  a  gondolkodásban,  viselkedésben.  Az  új  információk  beépülnek  a  gyermek

ismeretrendszerébe,  kiegészítik,  vagy adott  esetben módosítják,  megváltoztatják azt.  A tanuló

tudatos és aktív közreműködése az oktatás folyamatában. Az elméleti és gyakorlati ismeretek,

jártasságok és készségek elsajátítása,  a képességek kialakulása,  meghatározott  viszonyulások,

érzelmi és akarati tulajdonságok fejlődése, magatartásformálódás. A tanulás a pszichikum tartós

módosulása  külső  tényezők  hatására,  részben  ismeretelsajátítás,  a  figyelem  és  az  emlékezet

működtetése által. Tág értelmezése magában foglalja valamennyi értelmi képesség és az egész

személyiség  fejlődését,  fejlesztését.  Összetett  tevékenység,  amely  megfelelő  ismeretek  és

különböző  képességek,  készségek,  attitűdök,  tanulási  módszerek,  technikák  és  stratégiák
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birtoklását  feltételezi.  A személyiségfejlődés  és a  tanulás  összetartozó fogalmak.  Az oktatási

gyakorlatban  a  tanulás  a  tanulónak  a  motiváció  hatására  végzett,  egyénileg  különböző

erőfeszítést  igénylő,  tudatos,  alkalomszerű  vagy  tervszerű,  folyamatos  tevékenysége.”
http://polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-0014/97/fogalomtr.html

Tanterv –  a nevelés és hangsúlyosan a tanítás-tanulás teljes iskolai időtartamra szóló

terve.  Egyrészt pedagógiai dokumentum –  az iskolai műveltség foglalata,  közvetítő  eszköz a

kultúra és az iskola között.  Másrészt az oktatásirányítás szabályozási eszköze (pl.  a Nemzeti

Alaptanterv és az iskolafenntartó  által jóváhagyott helyi tantervek =  Intézményi Pedagógiai

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

az oktatás tartalmának kiválasztását és elrendezését szabályozó dokumentum. Meghatározza egy

adott  iskolatípus,  -fokozat,  intézmény  céljaival  és  a  tanulók  fejlődésével  összhangban  álló

tananyagoknak,  tantárgyainak  rendszerét,  időkereteit,  szakaszokra  (többnyire  évfolyamokra)

bontott  fő  témáit,  az  egyes  szakaszok  végén  a  tanulók  tudásának  értékelését  megalapozó

teljesítmények legfontosabb jellemzőit,  esetenként  útmutatásokat,  ajánlásokat  nyújt  az oktatás

eszközeire, módszereire, szervezeti kereteire is (Ballér, 1996; Báthory, 1997). A tanterv sokféle

fogalma (a szakirodalom több mint félszáz meghatározását tartja számon), értelmezése, típusa

évszázadok során alakult ki. A különböző megközelítések azzal függnek össze, hogy a tanterv

sok funkciója közül melyeket állítják előtérbe. 

1. Hangsúlyt kaphat az előíró, irányító, kijelölő, szabályozó, oktatáspolitikai szerep. 

2.  A  tanterv  kiemelheti  a  nevelési-oktatási  folyamat  egyes  területeit  (célok,  értékek,

képességek, tananyag, ellenőrzés, értékelés, módszerek). 

3.  Eligazítást  nyújthat  az  oktatás  különböző  tényezőinek  (oktatásirányítók,  fenntartók,

pedagógusok, tanácsadók,  taneszközkészítők,  oktatáskutatók,  szülők,  munkaadók,  tanulók).  A

sok értelmezésből azért napjainkban bizonyos összetartó tendencia is kibontható. Ezek iránya

egyrészt az oktatás központi szabályozásától az iskolák (tartalmi) önállóságának erősítése felé

halad  (kétpólusú  szabályozás,  alap-  és  helyi  tantervek).  Másrészt  a  személyiség-  és

képességfejlesztés differenciálásának megalapozása kap nagy szerepet (tevékenység-központú,

képességfejlesztő, „tényleges” tantervek, curriculumok)." (Ballér, 2003 ebben Falus, 2003) http://

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

Tantervtervezet –  "az  a  kurrikulum-típus,  amelynek  a  kialakításában  és

továbbfejlesztésében - esetleg csak meghívott vagy megválasztott képviselőik útján - tanárok is

részt  vesznek.  Ilyenkor  a  tanár  a  kurrikulum  alkalmazójaként,  transzformálójaként  kerül  az
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előtérbe. Persze a tanár által esetenként elvégzett "helyi" adaptáció gyakorta a tanterv szakmai

előírásainak  keretén  belül  marad.  Ezért  célszerű  a  kurrikulumot  strukturálni  különböző

kategóriák  szerint,  melyek  általában  a  következők:  tanulási  célok,  tartalmak,  módszerek  és

eszközök.  Ennélfogva  a  tantervtervezetek  beérik  azzal,  hogy  csupán  a  tanulási  célokat  és

tartalmakat írják elő,  és ezáltal  mintegy előidézik a tanár szerepének szakmai kiteljesedését."

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

Tanulás  –  minden  olyan  információ,  tapasztalat  megszerzésének  folyamata,  amely

magatartásmódosulással jár, illetve változást idéz elő a gondolkodásban, viselkedésben. Az új

információk  beépülnek  a  gyermek  ismeretrendszerébe,  kiegészítik,  vagy  adott  esetben

módosítják, megváltoztatják azt.

A  tanuló  tudatos  és  aktív közreműködése  az  oktatás  folyamatában.  Az  elméleti  és

gyakorlati  ismeretek,  jártasságok  és  készségek  elsajátítása,  a  képességek  kialakulása,

meghatározott viszonyulások, érzelmi és akarati tulajdonságok fejlődése, magatartásformálódás.

A tanulás a pszichikum tartós módosulása külső tényezők hatására, részben ismeretelsajátítás, a

figyelem  és  az  emlékezet  működtetése  által.  Tág  értelmezése  magában  foglalja  valamennyi

értelmi képesség és az egész személyiség fejlődését, fejlesztését. Összetett tevékenység, amely

megfelelő  ismeretek  és  különböző  képességek,  készségek,  attitűdök,  tanulási  módszerek,

technikák és stratégiák birtoklását feltételezi.  A személyiségfejlődés és a tanulás összetartozó

fogalmak. Az oktatási gyakorlatban a tanulás a tanulónak a motiváció hatására végzett, egyénileg

különböző erőfeszítést igénylő, tudatos, alkalomszerű vagy tervszerű, folyamatos tevékenysége.

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

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

Tanuláselméleti  paradigmák (=  tanulásparadigmák)  –  "A  fejlődés  szakaszolása  a

didaktika nagy átalakulásaihoz kötődik:

•Ismeretátadás:  az  ókorban  és  a  középkor  legnagyobb  részében  jellemzi  a  pedagógiai

gondolkodók tanulásfelfogását,  valójában nagyon közel  áll  egy köznapi  felfogáshoz.  Ez nem
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más,  mint  a  tanulásnak  mások  által  már  feldolgozott  ismeretek  elsajátításával  történő

azonosítása.  Az  ismeretek  forrása  tehát  már  egy  feldolgozási  folyamat  eredménye,  a  tanuló

ember  nem  közvetlenül  a  tanulás  valóságos  tárgyával  kerül  kapcsolatba.  E  felfogáshoz

elsősorban  olyan  didaktika  kapcsolódik,  amely  élőszóban  előadott  vagy  olvasott  ismeretek

sokszor  szó  szerinti  megtanulására,  majd  visszaadására  épül.

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

•  Szemléletes  pedagógia:  gondolati  feltételei  az  empirizmus  ismeretelméletének

létrejöttével teremtődtek meg. Az empirizmus... egységes filozófiaként... a 17–18. században, az

angol empirista filozófusok munkásságában született meg. Az empirizmus lényege az a gondolat,

hogy  az  emberi  ismeretszerzés  nem  más,  mint  az  embert  körülvevő  valóságból  származó

információk elsősorban érzékszervek útján történő befogadása.

• Cselekvés pedagógiája: megszületése a 19. és 20. század fordulóján következett be. A

reformpedagógiák megszületése jelzi  elsősorban az átalakulást,  amelyet  találóan a "cselekvés

pedagógiája"  megjelenésével  szoktak  jellemezni.  A  reformpedagógia  áramlataiba  sorolható

gondolkodók és gyakorló pedagógusok tanulásfelfogásának közös lényege talán abban foglalható

össze, hogy a gyermeket nem egyszerűen az ismereteket passzívan befogadó, a külvilág hatásait

elszenvedő  valakiként  értelmezik,  hanem  cselekvő,  a  külvilág  folyamataiba  beavatkozó,  e

beavatkozás eredményeként fejlődő emberként.

•  Konstruktivizmus:  a  napjainkban  formálódó  szemlélet  a  tanulást  a  megelőző

elképzelésekkel,  tanulásparadigmákkal  szemben  nem a  tudás  transzportálásának,  átvitelének,

hanem a tudás  konstruálásának,  vagyis  egy alapvetően  aktív  folyamatnak  tartja,  amelyben  a

leglényegesebb mozzanat,  hogy a tanuló ember meglévő és rendszerekbe szervezett  ismeretei

segítségével  értelmezi  az  új  információt."  (Nahalka,  2003  ebben  Falus,  2003)

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

Tanulási  eredmények –  az  átfogó  célként  kitűzött  tanulási  eredmények a  négyéves  nevelési-

oktatási  szakasz  végére  elérendő  általános,  a  tantárgyi  tartalomhoz  kötődő  (kimeneti  mutatók,  vagy

tartalmi  standardok)  eredmények.  A fejlesztési  területekhez  kapcsolódóan  meghatározott  részletesebb

tanulási eredményeket a tanuló a tanulási-tanítási folyamat eredményeképpen érheti el (ez a szándékolt

céljaa  tanulási-tanítási  folyamatnak),  és  ehhez  a  köznevelési  intézmény  pedagógiai  munkája  során

biztosítja a személyi  és infrastrukturális feltételeket.  A tanulási eredményeket általában ismeretekben,

készségekben,  attitűdökben  (összefoglalóan  kompetenciákban),  valamint  a  tudásalkalmazás  elérendő

szintjében, a területre specifikus, valamint általános kompetenciák szerint szükséges megadni. A „tanulási

eredmény”  mint  fogalom használata  és  leírása  tanulóközpontú  szemléletet  tükröz  a  „követelmények”

kifejezés alkalmazásával szemben. A követelmény elnevezés a teljesítés felelősségét a tanulóhoz rendeli,

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas


míg a célként kitűzött tanulási eredmény megosztja azt a tanuló és a pedagógus között, illetve előtérbe

helyezi a tanulást támogató értékelést, a fejlesztő értékelést az összegző értékeléssel szemben. A tanulási

eredmény a tanulási-tanítási tevékenység kimenetét írja le , egy hatással bíró beavatkozás eredményeként

(jelen esetben a tanítási tevékenység valószínűsíthető vagy megvalósult rövid és középtávú hatása). „(A)

tanuló mit ismer, mit ért meg, mit képes megcsinálni egy tanulási folyamat sikeres végrehajtása után.

pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Tanulásifolyamat-központúság  –   tanulásifolyamat-központúság  a  nevelés-oktatás

folyamatát, az iskola vagy az iskolarendszer olyan szemléletmódját jelenti, amely − a hatékony

tanulás  folyamatait  állítja  középpontba  –  minden  szereplő  számára  lehetőséget  teremtve  a

sikerességre;  −  eltérő  intenzitással,  de  az  iskola  és  az  iskolarendszer  összes  szereplőjére

(iskolavezetés,  pedagógus,  szülő,  tanuló)  irányuló  módon  értelmezi  a  tanulást;  −  a  tanulás

folyamatának értelmezése során a tanulás tudományos elméleteire támaszkodik; − a tanulás teljes

folyamatára kiterjed (célkitűzés, tervezés, megvalósítás, mérés/ellenőrzés, módosítás).

Tanulás  kisgyermekkorban  –  a  tanulás  a  gyermek  korából  és  fejlettségéből  adódó

tevékenység,  illetve  tevékenységbe  ágyazottan  történik.  Csecsemő-  és  kisgyermekkorban  a

tanulás fogalmát a lehető legtágabban értelmezzük, nem része a teljesítményelváráshoz kötött

erőltetett ismeretgyarapítás. Legfontosabb irányítója a természetes kíváncsiság, az érdeklődés. a

kisgyermekkori tanulás színterei a természetes élethelyzetek, a gondozás és a játék, a felnőttel és

a társakkal való együttes tevékenység és kommunikáció. A tanulás formái –  utánzás, spontán

játékos  tapasztalatszerzés,  a  gondozónő-gyermek  interakcióból  származó  ismeretszerzés  és

szokáskialakítás.  A beszéd a  kisgyermekkori  tanulás  nagyon fontos  eleme.  A kommunikatív

képességek fejlődésének feltételei a biztonságos és támogató környezetben zajló felnőtt-gyermek

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

Tanulási környezet – "a tanulás eredményességére ható különböző környezeti tényezőket

együttese." (Makó, 2015)

"A tanulási  környezet  az a támogató  környezet,  amelyben minden feltétel  adott  ahhoz,

hogy az emberek a lehető legjobban tanuljanak. A rendszer figyelembe veszi az egyéni tanulói

sajátosságokat és támogatja  a pozitív emberi kapcsolatokat,  amelyek szükségesek a hatékony

tanuláshoz.  ...idetartozhat  minden  fizikai  és  virtuális  környezet  is,  amelyben  a  tanuláshoz

szükséges  források  rendelkezésre  állnak  ahhoz,  hogy  az  egyén  tanulási  tevékenységet

végezhessen."

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_tanulasmodszertan/tananyag/JEGYZET-09-1.4._A_tanulasi_kornyezet_kia.scorml
../../../../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


"Ismert, hogy a rendelkezésre álló források szűkössége és az infrastruktúra sok esetben az

intézményeken  belül  a  legnagyobb  gátja  a  tanulási  tevékenység  kiterjesztésének.  Itt  fontos

hangsúlyozni,  hogy míg  az  intézményen  belül  a  felszereltség  jelenti  a  legnagyobb akadályt,

addig az intézményen kívül ez már nem bizonyul igaznak. A hallgatók tanulási folyamatának

támogatására az oktatók innovációra való nyitottsága és attitűdje van a legnagyobb hatással."

"A  XXI.  századi  tanulási  környezetek  olyan  környezetek  közös  rendszerét  jelentik,

amelyek:

•  személyes  támogatással  működő,  fizikai  környezetben  egészítik  ki  a  XXI.  századi

készségek tanulását és tanítását,

•  támogatják  a  szakmai  fejlődést,  amelynek  keretében  az  oktatók  együttműködhetnek,

megoszthatják  egymással  jó  gyakorlataikat  és  ezen  keresztül  integrálhatják  a  XXI.  századi

készségeket a tantermi gyakorlatba,

• a XXI. században megjelenő, valós kérdéseket és valós problémákat mutatnak be (pl.

projektmunka),

• minden résztvevő számára egyforma lehetőségeket biztosítanak a minőségi eszközökhöz

való hozzáférés, a technológia és a források terén,

• biztosítják a XXI. századi megjelenést a csoportok és egyén számára egyaránt,

•  támogatják a kiterjesztett  közösségeket és a nemzetközi  hatások megjelenését  mind a

személyes, mind pedig az online tanulás során."

"A fenti  felsorolásból  kitűnik,  hogy ezeknek  az  elvárásoknak a  hagyományos  tantermi

környezet  önmagában  nem  tud  eleget  tenni,  szükség  van  arra,  hogy  a  kontakt  oktatási

tevékenységet  akár  a  tanterembe  bevitt  online  eszközökkel,  akár  a  tanulási  folyamat

kiterjesztésére használható online rendszerekkel, felületekkel támogassuk. Érdemes átgondolni,

hogy a tanulási környezetek nem szükségképpen tanítási  környezetek is egyben, a tanulásnak

számos  olyan  formája  létezik,  akár  a  formális,  akár  az  informális  és  nonformális  tanulási

folyamatok  során,  amikor  a  hallgatók  oktató  (vagy  mentor,  tutor)  nélkül  fedezik  fel  az  új

ismereteket és hoznak létre tartalmat. A tanulási környezetek elválasztó tipológiája során Ollé

János nyomán az alábbi csoportokat különíthetjük el:

•Kontakt  oktatási  környezetnek  nevezzük  azokat  a  környezeteket,  amelyek  a

hagyományos, intézményes oktatás keretei között a hallgatók és az oktató közös tevékenységét

meghatározza. Ez lehet egy tanítási óra környezete, egy szemináriumi foglalkozás, vagy előadás.

Ebben  a  környezetben  az  oktató  hagyományos  tanári  kompetenciái  érvényesülnek,  jelentős

szerepet  kap  a  hallgató-oktató  kommunikáció,  amely  jellemzően  egyidejű  tevékenység.  A

hallgatók a kontaktórák között nem, vagy csak csekély mértékben kommunikálnak az oktatóval.



Kontakt  oktatási  környezet  a  közoktatásban  és  felsőoktatásban  egyaránt  megjelenik,  és

természetesen - mivel ez az oktatás hagyományos formája - jelentős többségben vannak az ilyen

oktatási  környezetek.  (A  kontakt  oktatási  környezet  =  az  iskola  infrastruktúrája.  -  Hajnal

Anna)

•Hálózattal  támogatott  kontakt  tevékenységről  beszélhetünk,  akkor,  amikor  a

hagyományos,  kontaktórán  zajló  tanítási  és  tanulási  folyamatot  online  (web2.0-s)

szolgáltatásokkal egészítjük ki. A hálózattal  támogatott  kontakt tevékenység esetében kiemelt

figyelmet  szánhatunk azoknak az eszközöknek, amelyek a felhasználók rendelkezésére állnak

(pl.  mobiltelefon,  okostelefonok,  internetkapcsolattal  rendelkező  eszközök,  számítógépek,

laptopok). A hálózattal támogatott kontakt oktatási tevékenység során nem szükségképpen kell a

tanterembe vinni ezeket az eszközöket, használhatjuk ezeket az otthoni feladatok előkészítésére,

feldolgozására, benyújtására is.

• Az online oktatási környezet fogalma alatt olyan tanulási környezeteket értünk, amelyek

online keretrendszereken alapulnak (Learning Management System: LMS és Learning Content

Management  System:  LCMS),  vagy  olyan  online  eszközökből  állnak,  amelyek  a  hallgatók

(felhasználók)  számára  megkönnyítik  az  információszerzést,  az  információk  értékelését,  a

kommunikációt, a közös gondolkodást és együttes munkát, a tartalomszerkesztést és támogatják

a  produktivitást.  Az  ilyen  célból  összeállított  eszközök  az  oktatók  számára  természetesen

lehetőséget  adnak  a  véleményezésre  és  értékelésre,  valamint  a  hallgatókkal  való  párbeszéd

kialakítására. Az online oktatási környezetek tér- és időfüggetlenek lehetnek, lehetőséget adnak,

iskolákon,  vagy  akár  földrajzi  területeken  átívelő  együttműködések  megalapozására  és

fenntartására.  Online  oktatási  környezetekben  megvalósulhat  kizárólag  távoktatási  képzés  is,

azonban hazánkban jelenleg az online oktatási környezetek még többségében a hagyományos

képzést  egészítik  ki  olyan  lehetőségekkel,  amelyek  internetkapcsolat  nélkül  lassabban,

nehezebben kivitelezhetőek.

•  A  virtuális  oktatási  környezetek alapvetően  háromdimenziós  tér-  és  időfüggetlen

környezetek,  amelyekben  tanulási  és  tanítási  tevékenység  éppúgy  megjelenhet,  mint  kutatási

vagy szabadidős tevékenység. A felhasználók is háromdimenziós megjelenésben, úgynevezett

avatarként  vesznek  részt  a  kommunikációban  és  interakcióban.  A  háromdimenziós

környezetekben  lehetőségünk  van  szinkron  és  aszinkron  kommunikációra  is,  de  jellemzőbb,

hogy egyidőben beszélgetnek egymással a felhasználók. Az ilyen környezetekben zajló tanulási

tevékenységek  esetében  tértől  függetlenül,  akár  megyéken,  vagy  országokon  átívelő  közös

tevékenység is megvalósulhat, a szóbeli és írásbeli kommunikáció minden fél számára biztosított

lehetőség. Jellegzetes virtuális környezetre példa a  Second Life. (Az ilyen típusú környezetek

https://secondlife.com/


kisebb arányú elterjedése miatt még sok esetben az online tanulási környezeteket is a "virtuális"

jelzővel  látják  el,  pedig  a  kétfajta  tanulási  környezet  között  számos  jelentős  különbség

megfigyelhető.)

• Hibrid oktatási környezetről akkor beszélhetünk, ha az előbbiekben felsorolt környezetek

bármelyikét  ötvözzük,  egymás  hatékony  kiegészítésére  használjuk.  (Tempus  Közalapítvány,

2019)

"A  jó  tanulási  környezet  tanuló  környezetet  hoz  létre,  és  segíti  a  tanuló  szervezetek

kialakulását.  Vagyis  olyan  hálózatos  struktúrát  teremt,  ahol  a  szereplők  együttműködése

szinergiák képződését, információk megosztását és újraértelmezését teszi lehetővé.

A tanulási környezetek minőségi kritériumainak hat vetülete:

• A didaktikai vetület az, amely a tervezés alapját képezi, és amely az összes többi vetületet

is meghatározhatja: a didaktikai környezet a pedagógiai törekvések, a tanulási programok és az

ezek kapcsán alkalmazott módszerek, értékközvetítő, nevelő munkánk, intézményi küldetésünk

és oktatási céljaink leképeződéséből áll össze.

• A fizikai vetület jelenti a fizikai tényezők (maga az épület kialakítása, anyagai, az általa

nyújtott térélmény, illetve az olyan környezeti hatások, mint a levegő minősége, hőmérséklete, a

fényviszonyok,  színek,  szagok)  összességét,  amelyek  a  tanulás  alapfeltételét  képező

koncentrációt  és  a  megfelelő  élettani  állapot  fenntartását  alapozzák  meg.  A  fizikai  vetület

egyúttal behatárolja és keretbe helyezi a többi vetület hatókörét is.

•  A technikai  vetület  azokat  az infrastrukturális  elemeket  foglalja  magában,  amelyek a

tanulás  segítéséhez  célszerűek,  illetve  elengedhetetlenek.  Ezek  milyensége,  minősége

természetesen a didaktikai vetület alapján nyerhet értelmet.

•  A virtuális  vetület  egyre erősebben határozza meg a tanulást:  ezt  a hatást  érdemes a

tanulási környezet tervezése során kiaknázni. Nemcsak az IKT-alkalmazások, hanem az iskola

teljes  virtuális  környezete,  szociális  média  és  különböző platformok,  nem utolsósorban saját

honlapja révén kialakított imázsa tartoznak ide.

•  A  szociális  vetület  azt  tükrözi,  mennyire  sikerül  a  lényegesen  eltérő  életkori

sajátosságokkal, szociokulturális háttérrel rendelkező csoportok bevonása a közös tevékenységbe

(beleértve a pedagógusok és más felhasználói csoportok különbségeit is). Érdemes erre külön

figyelmet  fordítani,  hiszen  sokszor  az  infrastruktúra  apró  formálásával  befogadóvá  tehetjük

fizikai környezetünket anélkül, hogy az intézmény értékközvetítő szerepe csorbulna.

• A helyi vetület az, amely abban segít, hogy a tanulás a valós, a hétköznapok során is

előforduló, a tanulókat érintő (ezért motiváló) problémákhoz kapcsolódjon. A tanulási környezet

helyi vetülete a nemzeti, európai identitás kialakítása mellett más lényeges nevelési szempontok

https://tka.hu/celcsoport/6479/tanulasi-kornyezetek
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-  így  a  fenntarthatóság,  az  aktív  állampolgári  szerepre  való  felkészítés,  hogy csak  néhányat

említsünk - alapját képezi."

"A tanulási környezetek minőségi kritériumai:

• Fizikai jólét: egészséges munkakörnyezet, testi igények, rekreáció.

•  Biztonság:  megoldások  vészhelyzetekre,  a  balesetmentes  munkavégzés  és  az  egyéni

biztonságérzet biztosítása, elhatárolódás és kapcsolat a környezettel, a torlódás és túlzsúfoltság

elkerülése, a nyitottságot biztosító elemek.

•  Egyénre  szabottság:  otthonosság  és  befogadó  környezet,  akadálymentesítést  szolgáló

megoldások.

•  Közösség:  a  tanuló  szervezetté  és  a  közös  értékek  mentén  munkálkodó  közösséggé

alakulást segítő terek, a közösségi használat lehetőségei, az iskola beágyazódása környezetébe.

• Tanuló környezet:  az oktatás igényeinek való megfelelés:  aktív részvételre,  a tanulási

folyamatba való bevonódásra inspiráló tényezők.

•  Olvashatóság:  az  iskolaépület  tanulhatósága,  tájékozódási  lehetőségek,  világos  és

könnyen megjegyezhető tértagolás, az épület prezentációja (ez jelenti a leendő felhasználókkal

történő folyamatos kommunikációt, de az épület használatának megtanítását is).

• Azonosulás: az iskola ethoszának és a település helyi jellegzetességeinek reprezentációja,

a felhasználók helykötődésének kialakítása.

•  Alkalmazkodókészség:  a  pedagógiai  igényeknek  megfelelően  variálható,  több  célra

alkalmas - ezáltal a használhatóság időtartamát növelő kritériumok.

• Fenntarthatóság: A környezeti fenntarthatósággal, a környezetvédelemmel, a természeti

környezet  iránti  érzékenységgel  kapcsolatos  szempontok  mellett  az  épület  üzemeltetése,

működtetése, annak költségei és lehetőségei." (Réti, 2011)

A komplex tanulási környezet - mint a pedagógia modern fogalma - tehát mindenekelőtt

"differenciált taneszközrendszert jelent" (Nagy, 1997), amely olyan, napjainkban még igencsak

költséges  hardver-  és  szoftverösszetevőket  is  magában  foglal  (számítógépek,  multimédia-

rendszerek,  interaktív  programok  stb.),  amelyek  mind  a  tanár,  mind  a  tanulók  számára

használhatók.  A tanulóknak is  lehetőségük van önálló ismeretszerzésre,  problémamegoldásra,

források, adatok felhasználására,  kutatói  attitűdök érvényesítésére e környezetben.  A világ is

kitárul előttük, hiszen például az iskolák bekapcsolása az internethálózatba ezt is lehetővé teszi.

Az ilyen tanulási környezetben tanuló fiatalok képzési költsége majd később, munkába állásuk

során  térül  meg.  A  technika  fejlődése  szinte  kötelezővé  teszi  az  oktatás  irányítóinak,

finanszírozóinak  e  téren  a  befektetést.  El  kell  fogadnunk  Coombs  ismert  szavait:  "A  drága

oktatás  lehet  rossz,  de a  jó  oktatás  sohasem olcsó.  A világ  szükségletei  pedig  jobb oktatást

http://mek.oszk.hu/13000/13022/13022.pdf


követelnek."  (Coombs,  1971)"  (Petriné,  2003  ebben  Falus,  2003)

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

Tanulási  motiváció  –  az  egyén önszabályozó  folyamatainak  része,  amelyben  a  tanuló

(metakognitív,  metamotivációs  és  viselkedési  szempontból)  aktív  részese  saját  tanulási

folyamatának. Ez a tanuló által  meghatározott  folyamat önszabályozó interakciókon keresztül

valósul meg. A tanulási motiváció(k) a tanulásra ösztönöznek minket. A tanulási motiváció fajtái

–   kompetenciamotiváció,  elsajátítási  motiváció,  érdeklődés,  teljesítménymotiváció.

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

Tanulási motiváció  szintjei –  külső (extrinsic)  motiváció  =  a tanulás eszköz egy

külsődleges cél elérése (jutalom elnyerése vagy büntetés elkerülése)  érdekében.

Presztízsmotiváció =  a tanulást belső  én-érvényesítő  tendenciák és külső  versenyhelyzetek

befolyásolják. Belső (intrinsic)  motiváció  =  a tanulás érdeklődésen,  kíváncsiságon alapul.

Beépült (internalizált) motiváció = a tanulás erkölcsi kötelességgé válik. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-

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

Tanulási-tanítási egység –  a tanulási-tanítási folyamatnak egy olyan egysége,  amelynek

keretében a tanuló valamely nevelési-oktatási célt egy adott tananyag, tanítási téma feldolgozása

révén ér el.  A tanulási-tanítási egységhez meghatározott időkeret kapcsolódik.  Egyik fajtája a

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

Tanulási terület/tanulásterület – hagyományosan egymástól független tudástartalommal

rendelkezőnek tekintett, de közös jellemzőkkel bíró tantárgyak csoportosítása azzal a kifejezett

céllal,  hogy  elősegítse  a  tanulók  által  elsajátított  tudás  integrálását,  a  tantárgyakon  átívelő

tudástartalmak egy egységként történő kezelését. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Tanulási  nehézség – "A tanulási  nehézség általában csak egyes  tanulási  helyzetekben,

egyes  területeken,  időszakosan  jelentkező,  gyakori  tanulási  probléma.  Minden  tanulónál

előfordulhat.  A  tanulóban  rejlő  okok  miatt  tanulási  nehézséggel  küzdő  a  lassú,  a  hosszabb

betegség  miatt  lemaradó,  a  szorongó gyermek.  Alulteljesítést  okozhat  a  tanulási  módszerek,

eljárások ismeretének hiánya és a hiányos vagy nem reális önismeret is. Külső okok lehetnek a

következők:  emocionális  (például  családi  okok  miatt)  problémák,  motiválatlanság,  szociális,

kulturális,  nyelvi  hátrányok  (Réger,  1990).  Ezeken  a  nehézségeken  a  pedagógia  tanórai

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
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differenciálással, tanórán kívüli korrepetálással, felzárkóztatással, egyéni foglalkozással, egyéni

programokkal igyekszik segíteni. A szép számban kapható tanulás-módszertani könyvek segítik

a tanulás tanítását, illetve tanulását, tartalmaznak önismereti kérdőíveket, képességvizsgáló és -

fejlesztő feladatokat, gyakorlatokat is. A külső okok enyhítése érdekében eredményes lehet: a

szülőkkel való kapcsolattartás, családlátogatások, esetleg a családsegítő szolgálat igénybevétele,

orvos, pszichológus segítése, a hivatalos - iskolai,  fenntartói - szociális intézkedések (például

segélyek, kedvezmények), az iskolán kívüli kulturális rendezvények stb." (Petriné, 2003 ebben:

Falus,  2003) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas A tanulási  nehézség

általában csak egyes tanulási helyzetekben, egyes területeken, időszakosan jelentkező, gyakori

tanulási probléma. Minden tanulónál előfordulhat.

Tanulási  probléma – "olyan  gyűjtőfogalom,  amely  az  iskolai  tanulást  hátrányosan

befolyásoló tényezőket, jellemzőket foglalja magában. Fokozatai:

• Tanulási zavarról beszélünk abban az esetben, ha a tanulónál egyes képességterületek

működésében jelentkezik súlyos és tartós probléma

• Tanulási  akadályozottság–  a  tanulás  minden  területén  jelentkező,  átfogó,  súlyos  és

tartós  tanulási  probléma,  amelynek  következtében  az  iskolai  teljesítmény  gyenge  vagy

elégtelen."  (Petriné,  2003  ebben: Falus,  2003)

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

Tanulási zavar – "Tanulási  zavarról beszélünk abban az esetben, ha a tanulónál egyes

képességterületek  működésében  jelentkezik  súlyos  és  tartós  probléma,  mely  elsősorban  az

olvasás,  az  írás,  a  helyesírás  és  a  matematika  tantárgyakban,  a  tanulás  alapképességeinek

kialakításánál okoz gondot. Átlag alatti és átlag feletti, vagyis bármilyen tanulónál jelentkezhet,

és  befolyásolhatja  a  tanulását,  magatartását.  A  tanulási  zavarok  enyhítése,  megszüntetése

kiscsoportos  és/vagy  egyéni  fejlesztő  foglalkozásokkal,  tréningekkel,  terápiás  eljárásokkal

lehetséges.  A speciális  fejlesztést  az esetek súlyosságától  függően hosszabb-rövidebb ideig a

segítő szakemberek (gyógypedagógus, logopédus, iskolapszichológus, terapeuta) helyben vagy

ambulánsan  végzik.  Szükséges  a  tanuló,  a  pedagógusok,  a  szaksegítők  és  a  szülők

együttműködése.  (Számos  ismert  nagy  alkotóról  írnak  a  szakirodalomban,  akik

részképességzavarokkal,  gyengeséggel  küzdöttek.  Például:  Flaubert,  Mandelbrot,  Einstein,

Edison, Rodin, Anatole France (Gyarmathy, 1998).) A tanulási zavarok fajtái:

• Neurogén  tanulási  zavarok:  a  központi  idegrendszer  működési  zavarainak  –

részfunkciózavarok  –  következménye:  diszlexia  (olvasászavar),  diszgráfia  (írászavar),

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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diszkalkulia  (számolási  zavar),  diszfónia  (hangképzési  zavarok),  diszfázia  (nyelvi  fejlődési

zavar),  diszgrammatizmus  (a  beszéd  morfológiai  szabályrendszerének  zavara),  diszpraxia

(enyhébb fokú mozgás-, koordinációs zavar), a figyelem, a koncentrálóképesség, az emlékezet

zavarai. Egymással sokféleképpen kombinálódhatnak. A legtöbb óvodában diszlexia-diszgráfia-

diszkalkulia  szűrést,  prevenciót  végeznek.  Minél  korábbi  felismerése  és  kezelése  javasolt.

(Fejlesztő  Pedagógia,  1992,  1994.)  A  diagnosztizált  diszfunkció  indokolttá  teszi  a  tanuló

esetében a követelmények módosítását (például az idegen nyelv tanulásánál).

• Pszichogén tanulási zavarok: elsősorban a korai életszakaszban elszenvedett környezeti

ártalmak hatására alakulnak ki (motiválatlanság, szorongás, kudarcorientált viselkedés).

• Poszttraumás  tanulási  zavarok:  a  gyermekkorban  történt  agykárosodás  következtében

kialakult állapot, a neurogén tanulási zavarokhoz hasonló jellegű." (Petriné, 2003 ebben: Falus,

2003) 

Tanulásszervezés (=  classroom  management) – "az  osztályban  zajló  folyamatok

szervezése," amely "többet foglal magában annál, hogy az osztály fegyelmezett.  Nemcsak azt

jelenti,  hogy a tanár tudja kezelni a felmerülő problémákat, hanem azt is, hogy olyan módon

tudja megszervezni a folyamatot, hogy megelőzze a deviáns viselkedés megjelenését."

"A szervezőtevékenység és az oktatás hatékonyságának kapcsolata olyan régóta közismert

a  tudomány  számára,  hogy  számos  európai,  de  főként  amerikai  egyetem  továbbképző

programjában  szerepel  önálló  kurzusként  is  a  tanár  szervezéssel  kapcsolatos  tudásának,

készségeinek fejlesztése. Az egyik ilyen programban részt vett fiatal tanárral készült interjúból

idézünk: "Ha megtanulod, milyen is a jó óraszervezés, képes leszel egy csomó dolgot egyszerre

látni és csinálni az órán, képes leszel figyelni az egész osztályra éppen olyan jól, mint az egyes

tanulókra, képes leszel többféle tevékenységet váltogatni az óra során és ezek alatt a váltások

alatt a fegyelmet fenntartani, az idődet és a gyerekeknek diktált tempót jól kiszámítani, és ami

döntő:  képes  leszel  figyelni,  hogy megfelelően halad-e az óra,  s  ha  nem,  akkor  mit  kellene

változtatni..."

"...szervezésen  a  tanulási  folyamat  optimális  megvalósulásához  szükséges  feltételek  és

környezet megteremtését és fenntartását értjük."

 "Mivel  a  tanítási-tanulási  folyamat  során  a  közvetlenül  oktatási,  illetve  szervezési

feladatok, tevékenységek rendszerint egymást kiegészítve, párhuzamosan zajlanak, a hatékony

tanárnak képesnek kell  lennie arra,  hogy megkülönböztesse  az oktatási  problémákat,  melyek

oktatási  megoldást  követelnek,  és a szervezési  gondokat,  melyekre szervezési megoldást  kell

találni.  A  tanárok  gyakran  próbálják  a  szervezési  problémákat  oktatási  megoldásokkal

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_519_42498_2/adatok.html
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helyrehozni, gyakran éppen azért, mert nem a probléma okát, csupán tüneteit mérlegelik. (Ennek

fordítottja is igaz, bár ritkábban fordul elő.)"

"A  szakértők  többsége  megegyezik  abban,  hogy  a  szervezés  legfontosabb  és  egyben

leghatékonyabb  eleme  a megelőző,  preventív  tanári  tevékenység,  amely  egyrészt  segíti  a

megfelelő  tanulási  környezet  megteremtését,  másrészt  megelőzi  vagy  csökkenti  a  tanulási

tevékenység során felmerülő, azt megzavaró egyéni, illetve csoportos problémákat."

"A hatékony tanár tudatában van annak, hogy a legtöbb nemkívánatos viselkedés akkor

jelenik  meg,  ha  a  diákoknak  nincs  éppen  értelmes  feladatuk.  Ha  a  tanulókat  lefoglalják  a

tanulmányaik,  akkor kevesebb alkalom nyílik arra, hogy rosszul viselkedjenek. Éppen ezért a

hatékony tanárok előre megtervezik, hogy pontosan mi fog történni a tanítási folyamat alatt."

"A  tanítási-tanulási  folyamat  minden  résztvevője  számára  megkönnyíti,  szabályozza  a

munkavégzést a közösen kialakított, világosan megfogalmazott és következetesen számon kért

szabályok  rendszere,  mely  a  lehetséges  problémák  nagy részét  eleve  megelőzi.  Ezt  célszerű

megállapodás  formájában  rögzíteni  is.  A  tanulónak  tudnia  kell,  milyen  szabályokat  kell

betartania, mit várhat, ha betartja a vonatkozó szabályokat, és milyen következményekkel jár, ha

megszegi  azokat.  Az elfogadott,  ismert  szabályok rendszere önmagában fegyelmező erejű  és

mintaértékű,  lehetővé  teszi  a  csoport  és  az  egyes  tanulók  önszabályozó  magatartásának

fejlődését. Az elfogadott szabályok mindig egyszerre vonatkoznak tanulóra és tanárra egyaránt,

így fegyelmező erővel hatnak az oktatási folyamat minden résztvevőjére."

"Az  egyik  legfontosabb  képesség  az,  hogy  a  tanár  felismerje,  melyik  viselkedés  az,

amelyik  valóban  nem  megfelelő.  Ezért  fontos  minden  egyes  szituációt  elemezni,  hogy

meghatározzuk, mi a helyes lépés. Például egy tanárnak, aki egy érdekes óra kellős közepén tart,

nem kellene megszakítania egy pozitív tanulási folyamatot azáltal, hogy mindenki figyelmét két

olyan diák felé irányítja, akik suttogva egy-két szót váltanak egymással. Vagyis egy jó irányító

nem reagál mindenre, ami történik, ami persze nem azt jelenti, hogy figyelmen kívül hagyhatja a

valódi  rendbontásokat.  A  hatékony  tanár  csak  arra  a  viselkedésre  reagál,  amely  valóban

akadályozza  a  tanulási  folyamatot.  Másik  fontos  kérdés  annak  meghatározása,  hogy  melyik

viselkedés igényel azonnali javító reagálást a tanár részéről. A viselkedési szabályok komolyabb

áthágásakor a tanárnak határozottan kell fellépnie, a leghatékonyabb az, ha emlékezteti a diákot a

szabályokra,  aki  így  elgondolkodhat  viselkedése  következményein  is.  Ha  valóban  komoly

rendbontásról van szó, akkor a tanárnak fel kell hívnia a diák figyelmét a következményekre. Az

osztályban a fegyelmezetlen magatartás teljességgel soha nem előzhető meg, de egyes tipikusnak

mondható tanári hibák kiküszöbölésével jelentős mértékben csökkenthető."



"A diákok aktivációs és motivációs szintjének csökkenése, vagyis az unalom, mely okot és

lehetőséget  szolgáltat  a  rendbontásra,  többnyire  a  túlmagyarázás,  a  túlterhelés  (fáradás)  és  a

túlzott  elaprózás (amikor  a tanár a tevékenység legkisebb mozzanatát  is  instruálja,  felügyeli)

esetén jelentkezik. Nem csupán óraszervezési kérdés, hiszen az oktatási folyamatot alapvetően

meghatározó tényező a tanulók érdeklődésének felkeltése, az érdeklődés fenntartása."

Nem célravezető szervezési-irányítási eljárások, tanári gyakorlatok:

• "A tanárok gyakran nem lépnek fel a valódi rendbontások ellen, és ezzel tönkreteszik a

hitelességüket  mint  vezetők.  A tanárok  akkor  tűnnek  a  leginkompetensebbeknek,  mikor  egy

kaotikus csoportnak próbálnak megtanítani valamit, az ilyen helyzet aláássa a tanár tekintélyét.

Ezeknek a tanároknak a viselkedésében közös elem a meghátrálás. A meghátrálás akkor jelenik

meg, amikor a tanár valamilyen a tanulói magatartás befolyásolását célzó utasítást ad és azt a

diákok figyelmen kívül hagyják,  oly módon, hogy ezzel  tudtára adják a tanárnak, hogy nem

hajlandók az utasítást követni. Ha ilyenkor a tanár figyelmen kívül hagyja a lázadó viselkedést,

tulajdonképpen  megfutamodik.  Amint  a  tanár  meghátrál,  a  lázadó  viselkedés  nagy

valószínűséggel végigfut az egész csoporton. A legjobb elkerülni az ilyen viselkedést."

• "A megszégyenítő-fenyegető  eljárások a  külső kontroll  kényszerítő  erejével  csupán a

viselkedés felszínére hatnak, egy adott  szituációra érvényesek, nem egy bizonyos viselkedési

szabály  elfogadására.  Csupán  elkerülő  magatartásra  késztetnek,  és  sok  esetben  további  nem

kívánt, esetleg súlyosabb viselkedési problémákat hívnak elő (rosszindulat, düh...)."

•"Az elhárító,  figyelmen  kívül  hagyó  magatartás következtében  a  szabályok  betartása

lényegtelenné  válik,  a  csoport  gyakran  széthullik,  nyugtalanság,  bűnbakkeresés,  agresszió

uralkodik el  az osztályban.  Ilyen típusú tanulói  magatartást  hív elő,  ha a tanár  nem reagál a

tanulók zavaró viselkedésére, ha egyes helyzetek megoldását bizonyos tanulók eltávolításában

keresi,  ha  a  csoportfelelősség  megállapítása  helyett  egyszerűbbnek  véli  a  felelősség  egyes

tanulókra  való  áthárítását,  vagy ha  a  zavaró  viselkedés  megszüntetése  érdekében  feladatokat

hagy el."

•"Az uralkodó-elnyomó  tanári  magatartás hatása  a  tanulók  és  a  csoport  viselkedésére

hasonlít  a  fenyegető  eljárások  során  felsorolt  következményekre.  A  tanári  gyakorlatban

megtalálható formái: az irányítás parancsokban történő megfogalmazásai, hatalmi személyekre

való hivatkozás, feltételekhez kötött ígérgetés, más csoportokkal való hátrányos összehasonlítás,

egyes kiválasztott  tanulók felruházása korlátozó hatalommal,  hízelgés,  "erkölcsi  prédikáció"."

(Szivák, 2003 ebben Falus, 2003) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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Tanulást  támogató  értékelés –  egy  ernyőfogalom,  amely  magában  foglalja  a

diagnosztikus és fejlesztő értékelést. Ezeken felül ebbe a fogalomkörbe tartozik minden olyan

értékelési folyamat, ahol a tanulási folyamat elején, folyamatában vagy végén − a tanuló korábbi

készségeihez  vagy  teljesítményeihez  képest  történik  a  viszonyítás,  és  −  olyan  szöveges

visszajelzés valósul meg, amely a tanuló erősségeire, a tanulás belső motivációjának és a tanuló

erőfeszítésének  fenntartására  helyezi  a  hangsúlyt,  valamint  −  kijelöli  a  további  fejlődés  és

fejlesztés  irányát.  Így  az  összegző  értékelés  azon  formái  is  ide  tartoznak,  amelyek  a  fenti

kritériumoknak megfelelnek.  pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Tanulmányi kirándulás – "olyan módszer, amelynek során a tanár és a tanulók hosszabb-

rövidebb  időre  elhagyják  az  iskola  falait  a  való  világgal  való  ismerkedés,  új  tapasztalatok

megszerzése érdekében."

 "Az oktatás során gyakorta törekszünk arra, hogy az iskolai megismerésbe beépítsük a

külvilágból, a valóságos életből származó tapasztalatokat. Erre törekedhet a tanár magyarázata

során,  ezt  a  célt  szolgálja  a  demonstráció,  kedvező feltételeket  biztosít  a  projektmódszer,  új

távlatokat nyitnak a korszerű technikai eszközök: a film, a videó, a számítógép, az internet stb.

Esetenként azonban célszerűnek bizonyulhat az, hogy a tanár a tanulókkal együtt ismerkedik a

valóság  egy  tényleges,  nem  virtuális  elemével,  s  ennek  érdekében  hosszabb-rövidebb  időre

elhagyja az iskola falait."

"A  tanulmányi  kirándulás  minden  életkorban  alkalmazható.  Óvodások  felkereshetik  a

környező  parkot,  a  bevásárlóközpontot;  kisiskolások  moziba,  könyvtárba,  múzeumba,

repülőtérre,  állatkertbe  stb.  mehetnek;  felső  tagozatosok,  gimnazisták  gyárakat,  üzemeket

látogathatnak,  műemlékeket  nézhetnek  meg,  más  városba,  országba  látogathatnak  el;

egyetemisták  majdani  munkahelyeiket  kereshetik  fel.  A  tanulók  életkorának  és  a  kirándulás

tárgyának függvényében a kirándulás időtartama 20 perctől néhány napig terjedhet."

 "A  tanulmányi  kirándulás  célja,  hogy  olyan  valóságos  ismereteket  nyújtson,  olyan

attitűdöket  alakítson  ki,  olyan  tapasztalatokat  jelentsen,  amelyek  az  iskola  falai  közt  nem

elérhetők. A tanulmányi kirándulás megfelelő szervezés esetén semmivel sem pótolható élményt

nyújthat.  Ennek  érdekében  a  pedagógusnak  tartalmilag  és  szervezés  tekintetében  nagyon

alaposan elő kell készítenie a kirándulást. Meg kell határoznia az elérhető célokat, számba kell

vennie a látogatás és az oktatási folyamat egészének kapcsolatát, a tanulók rendelkezésére kell

bocsátania,  össze  kell  gyűjtetnie  a  szükséges  előismereteket,  tájékoztatnia  kell  a  tanulókat  a

látogatás  körülményeiről,  a  viselkedési  szabályokról,  lehetőségeikről.  Biztosítani  kell  a
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fogadókészséget,  ismertetni  kell  a  fogadó  féllel  az  elvárásokat,  a  tanulók  szintjét,  igényeit,

gondoskodni kell az utazásról, szállásról, kíséretről stb."

"A  tanulmányi  kirándulás  során  a  pedagógusnak  vezetőként,  az  információgyűjtés

segítőjeként, szükség esetén a hiányzó ismeretek forrásaként kell közreműködnie. A kirándulás

után meg kell beszélni a szerzett tapasztalatokat, meg kell teremteni a kapcsolatot ezek és az

oktatás céljai, illetve a korábbi ismeretek között. A későbbiekben is gondoskodni kell a gyűjtött

tapasztalatok felelevenítéséről, a lehetséges esetekben beépítésükről az oktatás folyamatába."

"A tanulmányi  kirándulás,  mint  az az eddigiekből  is  kitűnt,  jó lehetőségeket  biztosít  a

közvetlen, életszerű tapasztalatszerzésre. Ugyanakkor időigényes, költséges, sok fáradsággal jár.

A  fentiek  figyelembevételével  kell  eldöntenünk,  hogy  mely  esetekben  hozzuk  meg  ezt  az

áldozatot,  s  mely  esetekben  helyettesítjük  egyéb  módszerekkel."  (Falus,  2003)

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

Tanuló  kiselőadása  –  nevelési-oktatási  módszer,  egy  tanuló  monologikus  szóbeli

közlésére  épül.  Célja  egy  téma  önálló  kifejtése  kiselőadás  formájában  előzetes  felkészülés

alapján,  a  tanulótársaknak  címezve.  Alkalmazására  csak  felsőbb  osztályokban  kerülhet  sor.

Eredményessége a tanár alapos felkészítő munkáján múlik (élmény, tapasztalat,  kutatómunka,

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

Tanulói  sokféleség (Diverzitás)  – a tanulói  jellemzők és  tanulói  utak változatossága,  amelynek

gyökerei biológiai (neurodiverzitás: az agyi működés fejlődési változatossága) és társadalmi (hátrányos

helyzet,  eltérő kulturális háttér,  személyiség- és képességfejlettség) természetűek. A tanulói diverzitás

fogalma – a biodiverzitás koncepciójához hasonlóan – a tanulói sokféleséget, a tanulói utak sokféleségét

és változatosságát jelenti. A neurodiverzitás tehát egy olyan, a tipikustól (korábbi kifejezéssel ép, normál)

az  atipikusig  (zavar,  akadály,  diszfunkció)  terjedő  skálán  értelmezhető,  amelyen  az  eltérő  agyi  és

szociokognitív  (a  gondolkodás  és  a  társas  kapcsolatok  kölcsönös  egymásra  hatása)  működések

megjelenése  a  tanulási  teljesítményben  természetes,  s  nem  rendellenes.  Ennek  a  megközelítésnek  a

megértése és elfogadása fontos a pedagógus számára ahhoz, hogy a különböző tanulói szükségleteket

természetesként fogadja el és támogassa. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Tanulók feladatmegoldásra szerveződése osztálytól függetlenül – ennek lehetőségét az

oktatás  keretein  belül  a  projektoktatás  adja  meg,  illetve  ez  teszi  lehetővé.  A  projektoktatás

feltételezi, hogy a tanulók az általuk választott komplex témát önállóan (egyénileg, csoportban,

párban) dolgozzák fel,  s  az eredményt  az általuk  meghatározott  kör számára mutatják  be.  A

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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pedagógus ebben a folyamatban nem direkt irányító, hanem facilitátor és szupervizor. A tanulók

feladatra szerveződése adott osztályban vagy párhuzamos osztályok között éppúgy elképzelhető,

mint  egy-egy  tagozat  vagy  az  iskola  egészén  belül.

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

Tanulók  haladási  tempójára  tekintettel  levő  szervezeti  megoldások –  egyes

tantárgyakban mind a gyorsított megoldást, mind a pótlást lehetővé teszik. Ha egy tanuló például

egy tárgyból lényegesen gyorsabban halad, mint osztálytársai,  abban a tárgyban tanulhat más

osztályban;  ha  egy  tanulónak  például  valamelyik  területtel  nagy  nehézségei  vannak,

osztályismétlés  helyett  tanulhat  a pótlás  időszaka alatt  tartósan ebből a  tárgyból alacsonyabb

osztályban." (M. Nádasi, 2003 ebben: Falus, 2003)

"Sokak számára nem világos, hogy a mai iskolai osztályok (beleértve az osztályban tanító

tanárokat) nagymértékben hasonlítanak a történelemből jól ismert diktatúrákhoz. Az osztályok

egy hierarchikus  csoportot képeznek, amelyben általában a tanárok a főnökök, ahol  erősek a

belső ellentétek,  ahol mindenki a maga fontosságát hangsúlyozza (tanár és gyerek is),  ahol a

hatalom  egy  kézben  fut  össze,  ahol  minden  szabály  a  főnök  által  mereven  rögzített.  Az

ellenségeskedések ezekben az osztályokban rombolóan hatnak a gyerekekre és a felnőttekre. Ez

a romboló hatás megmutatkozik a lelki egészség rossz alakulásában és a tanulási képességek

romlásában is.  Ezekben a csoportokban erős a félelem minden szereplőben.  A főnökök saját

helyzetüket  féltik,  az  alávetettek  félnek  a  főnököktől.  Az  egész  rendszer  merev,  nem

alkalmazkodik  a  tagok  igényeihez,  azokat  passzivitásra  szoktatja.  Ha  a  hatalom  szorítása

meggyengül, akkor anarchikus állapotok alakulnak ki mindaddig, míg egy új erős kéz meg nem

jelenik.  A  demokratikus  fejlődéshez  hiányoznak  a  tapasztalatok,  és  hiányzik  az  azt  segítő

elméleti tudás is."

Tanuló-központúság  – a tanulóközpontú megközelítés az aktív tanulásra építő tanítási

módszerek  és  stratégiáknak  azt  a  széles  tárházát  foglalja  magában,  amelynek  célja,  hogy

megvalósuljon  a  tanulási  folyamatnak  az  eltérő  kulturális  háttérrel,  érdeklődéssel,

célkitűzésekkel és szükségletekkel rendelkező tanulók vagy tanulócsoportok (tanulói sokféleség)

szükségleteihez történő illesztése (személyre szabott tanulás-tanítás). A szemlélet lényege, hogy

a  tanulási  folyamat  értelmezésében  a  tanulást  tudáskonstruálásként,  a  tudás  megalkotásának

folyamataként  értelmezi,  amelyben  az  egyéni  és  társas,  közösségi  folyamatok  az  uralkodóak

(szocio-konstruktivista nézőpont). A tanulóközpontú szemléletre jellemző a tanulók bevonása a

döntéselőkészítési  és  döntési  folyamatokba,  erősítve  ezzel  a  tanulás  iránti  elköteleződést
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(bevonódás).  A  tanuló-központúság  a  társas  tanulásra,  a  tanítási  módszerek,  technikák  és

stratégiák  sokszínűségére  törekszik,  és  a  tanulás  változatos  színtereit  biztosítja.  pedagogiai-s-

modszertani-szakkifejezesek.pdf

Tanulóközpontú  didaktika  –  az  érintetteket  is  be  kívánja  vonni  az  intézményesített

nevelési-oktatási  folyamatok  tervezésébe  és  kialakításába.  Lehetővé  kívánja  tenni  az

önrendelkezési  és  beleszólási  jog  gyakorlását,  az  ember  önmagának  és  embertársainak

felelősséggel tartozó 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  intézményében  –  mint  a  társadalom  egyik  alrendszerében  –

valóra kellene váltani a társadalom deklarált demokratizmusát.  http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-

13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Tanuló szakmai közösség vagy szakmai tanulóközösség –  az egymást támogató, együtt

dolgozó  emberek csoportja,  akik fontosnak tartják a közösségbe való  bevonódást,  a tanulásra

vonatkozó  közös elképzelés kialakítását,  s akik közvetlen közösségükön belül és kívül

lehetőségeket keresnek gyakorlatuk vizsgálatára,  arra,  hogy közösen új,  jobb módszereket

sajátítsanak el,  melyekkel diákjaik tanulását eredményesebbé  tehetik.  http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-

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

Tanulói portfólió  –  a tanulói portfólió  a tanuló  munkáiból összeállított célirányos

gyűjtemény, amely bemutatja készítőjének egy vagy több területen tett erőfeszítéseit, fejlődését

és eredményeit. A tartalom összeállításában a tanuló is részt vesz; a gyűjteménynek tartalmaznia

kell a dokumentumok kiválasztására szolgáló  szempontrendszert,  az értékelési

szempontrendszert és a tanuló  reflexióit.  http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Tartalmi szabályozás –  a pedagógiai fejlesztésnek,  hangsúlyosan a tanítás-tanulás

kötelező érvényű tartalmának és követelményrendszerének központi vagy helyi szinten történő

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

Tartalom –  azoknak az ismereteknek,  képességeknek,  készségeknek,  motívumoknak,

emócióknak a rendszere,  amelyet az oktatás fejleszteni kíván.  A korábbi értelmezés szerint a

tartalom csak a tananyagot (az ismeretek rendszerét) jelentette.  http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-

13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml
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Taxonómia – osztályozási rendszer. A pedagógiában tanulási taxonómiákat, követelmény

taxonómiákat,  és (újabban)  értékelési taxonómiákat szoktak megkülönböztetni.  A tanulási

taxonómiák általában a tanulás formáit,  fázisait rendszerezik.  http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-

13/1-2013-0014/97/fogalotr.hml

Társas kompetencia –  azon készségek összessége,  amelyek a kortársakkal való  sikeres

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

Társtámogatás –  munkatársak,  partnerek egymásnak nyújtott,  tudatos támogatása az

általuk végzett munka minél magasabb szintű  ellátása érdekében.  http:  //polc.ttk.pte.hu/tamop-

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

Teamtanítás – általában  két  olyan  oktatási  szakember  (pl.  tanító,  tanár  és

gyógypedagógus,  fejlesztő  pedagógus  stb.)  együttes  munkáját  értjük,  akik  egyidőben  egy

heterogén tanulói csoportot tanítanak. Az ún. kéttanáros modellben a két pedagógus (pl. tanító és

gyógypedagógus,  két  tanár,  tanító  és  tanár)  a  tanórák  jelentős  részén  közösen  vesz  részt,

kooperatív  munkaformákat  alkalmazva.  A két  pedagógus  egyidejű  jelenléte  jobb lehetőséget

kínál a tanulói  sokféleség kezelésére,  a különleges  bánásmód és a személyre szabott  tanítás-

tanulás biztosítására és a tanulók támogatására. pedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf

Távoktatás –"az oktatás egy olyan formája, ahol a tanár és a diák nem egy helyen vannak.

A hallgató a képzési idő nagyobbik részében egyedül,  önállóan tanul,  kisebb részében pedig

konzultációkon vesz rész. Az otthoni tanuláshoz a tananyagot az intézmény bocsátja a hallgató

rendelkezésére (könyv, jegyzet, CD, DVD, online tananyag), a konzultációkon - amelyekhez a

kapcsolattartás bármely formái használhatók: internet, telefon, stb. - a tanuló az önállóan szerzett

ismereteit mélyíti el."

A távoktatási formák sok tekintetben különbözhetnek egymástól, de vannak olyan közös

jellemzők, amelyekben megegyeznek:

• Az  oktatás  valamilyen  távolság  áthidalásával  történik,  ezért  a  tanulóknak  meg  kell

tanulniuk önállóan tanulni.

• Csak az  a  tanuló  lehet  sikeres  a  távoktatásban,  aki  az  új  tanulói  szerepben is  képes

megfelelni  -  ehhez  megfelelően  motivált,  folyamatosan  tanul  és  a  kétoldalú  kommunikáció

minden lehetőségét kihasználja.
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• A pedagógusnak is új szerepben kell jelen lennie: a tanulási folyamat középpontjában a

tanuló áll, a tanár pedig segíti, irányítja őt.

• Az  oktatási  anyagok  nemcsak  az  ismeretanyagot  tartalmazzák,  hanem  a  tanulási

folyamatban alkalmazott módszereket is, biztosítaniuk kell a gyakorlást, a motiválást - tehát a

tanuló egyéni tanulását kell szolgálniuk.

A távoktatás előnyei:

• Tanulási lehetőséget nyújt azoknak, akik egyébként hagyományos iskolai keretek között

nem tudnának tanulni.

• Megszűnik a  "tanév-beosztás"  és  az órarend kötöttsége,  sokkal  nagyobb szerep  jut  a

tanuló saját időbeosztásának, így a tanulás ritmusa igazodhat az egyéni tanulási képességekhez.

• Az ismeretközpontú oktatás helyett a kompetenciafejlesztésre kerül a hangsúly.

• Nincs közlekedési, szállás, stb. költség, ezekre időráfordítás.

• A  változatos  programkínálatból  a  hallgató  kiválaszthatja  az  adott  pillanatban  neki

legmegfelelőbbet.

• Egy képzés egyszerre több hallgató számára válik elérhetővé.

A távoktatás hátrányai:

• A személyközi kommunikáció és a közös tevékenység hiánya csökkentheti a motivációt,

így a lemorzsolódás a képzések egy részénél igen magas.

• A hallgató nem kap elég gyorsan személyre szóló visszacsatolást.

• A hallgató meg van fosztva egy intézmény életében való aktív részvételtől.

• Egyes  készségeket,  szakmai  fogásokat  csak  hagyományos  gyakorlati  képzéssel  lehet

elsajátítani.

• Mivel egyre inkább az internet lesz az oktató és hallgató közötti kapcsolattartás formája,

a képzésben való részvételnek eszközigénye van (számítógép, internetelérés, stb.), ill. feltételezi

a digitális írástudást. (Wikipédia)

"A  távirányítással  végbemenő  tanítás  egyik  változataként  fejlődött  ki  az  a  jól

körülhatárolható,  bár sokféleképpen alkalmazható rendszer, amit – jobb híján – távoktatásnak

szoktak  nevezni.  Az elnevezéssel  némi  gond van.  Használják  ezt  a  kifejezést  minden  olyan

oktatásra,  ami  távirányítással  történik.  Használják  úgy,  hogy  minden  távirányítással  történő

oktatásra  érvényes,  kivéve  a  levelező  oktatást,  amelynek  a  távoktatási  szisztéma  valóban  a

kritikája és továbbfejlesztése. És természetesen elkülönítve is használják - ez történik most - a

távirányítással végbemenő tanítás-tanulás egyik változatát  jelölve meg általa,  s hangsúlyozva,

hogy rajta kívül másféle távirányítási megoldások is vannak, lehetnek."

https://hu.wikipedia.org/wiki/T%C3%A1voktat%C3%A1s


 "A távoktatás valamennyi változatában jól felismerhetők a programozott oktatásra utaló

jegyek.  Mindenekelőtt  a  törekvés  a  tanulás  feszes,  minél  részletesebb  irányítására.  Ennek

érdekében a távoktatás:

• a  tananyagot  elsajátítási  szakaszokból  építi  fel,  és  a szakaszokon belül  megkísérli  az

elsajátításához teljesítendő tanulási feladatok minél részletezőbb előírását;

• az  elsajátítási  szakaszokon  belül  igyekszik  megteremteni  a  folyamatos  tanulói

önellenőrzés lehetőségeit;

• minden elsajátítási szakaszt ún. visszacsatolással, tanári ellenőrzéssel-értékeléssel fejez

be, úgy, hogy csak akkor lehet hozzáfogni a következő szakasz (tananyagrész) tanulásához, tehát

továbblépni  a  következő  tanulási  szakaszba,  ha  az  előző  tananyagrész  tudása  tanári

visszaigazolást nyert;

• előre  meghatározván  a  visszacsatolások:  a  tanulási  szakaszok  tanári  ellenőrzésének-

értékelésének  időpontjait,  eléggé  feszesen  ütemezi  a  tanulást  és  előírja  az  előrehaladás

átlagsebességét."

"Az  önellenőrzés,  valamint  a  tanári  ellenőrzés-értékelés  akkor  működik  jól,  ha  sikerül

minél  pontosabban  és  közérthetőbben,  minél  részletesebben  megfogalmazni  a  tanulás

követelményeit,  vagyis az elérendő, megkívánt tudásszinteket,  mégpedig a tanulási  szakaszok

számára  külön-külön:  a  szakaszokon  belül  minden  egyes  tanulási  feladatsor  számára  és

összegezve,  minden  egyes  tanulási  szakasz  egésze  számára.  Ezért  a  távoktatás  valamennyi

változata törekszik a követelmények részletes és közérthető kidolgozására. A tanári ellenőrzés-

értékelés  (a  visszacsatolás)  nem  egy-egy  kurta  osztályzatot  vagy  pontszámot  jelent,  hanem

részletes tájékoztatást  arról, hogy egy-egy tanulási szakasz munkája milyen eredménnyel járt.

Ezenkívül  persze  ki  lehet  fejezni  az  eredményt  érdemjegyekkel  és  pontszámokkal  is.  Az

ellenőrzés-értékelés fő feladata az, hogy feltárja a tanulási problémákat, rámutasson a hiányokra,

és útmutatást adjon a hiányok pótlásához, mégpedig oly módon, hogy a tanulás menetében jogot

ad a hibázásra, és degradálás nélküli alkalmakat a hibák javítására. Összességében aztán:

• vagy engedélyt ad a következő tanulási szakasz megkezdéséhez,

• vagy  korrekcióra  és  a  korrekció  önellenőrzésére  hívja  fel  a  figyelmet,  ami  után

automatikusan tovább lehet lépni,

• vagy  javasolja  a  teljes  tanulási  szakasz  megismétlését  és  a  jelentkezést  az  ismételt

ellenőrzésre-értékelésre.

Az  ellenőrzés-értékelés  aktusai  mindig  egyénre  szabottak.  A  tanulás  irányítói  nem  a

tanulók csoportjaival, hanem a tanuló egyénekkel vannak kapcsolatban, s őket - egyéni tanulási

problémáikra  ügyelve  -  egyénileg  irányítják.  A  távoktatás  individuálizált  oktatás,  amit



természetesen tarkítani lehet kiscsoportos (kollektív) munkaformákkal. S mindez távirányítással

történik. (Csoma-Lada, 2009) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Taxonómia –  "...egy olyan osztályozási  rendszer,  amelyben az események,  jelenségek,

tárgyak  vagy célok  egymásutánját  egységes  elv  határozza  meg.  A pedagógiában  ez  a  belső

rendező elv általában a kumulatív hierarchia, ami azt jelenti, hogy az egymás fölé rendelt célok,

jelenségek  (osztályok)  mindig  magukban  foglalják  az  alacsonyabb  szintűeket.  A  pedagógiai

taxonómia fogalmának értelmezésére, illetve a taxonómiai szemlélet bemutatására Benjamin S.

Bloom rendszere jelentheti a legjobb példát."

"Bloom  és  munkatársai  a  személyiségfejlesztés  három  területét  emelték  ki,  és  ezekre

készítették el célrendszerüket:

• az értelmi jelődés szintjei (Bloom, 1956);

• az érzelmi-akarati fejlődés szintjei (Krathwohl-Bloom-Masia, 1964);

• a pszichomotoros fejlődés szintjei  (Dave, 1969)."  (Kotschy, 2003 ebben: Falus, 2003)

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

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

Teamoktatás – két, esetleg több osztály számára közös tanítás (legtöbbször tanári előadás,

magyarázat,  elbeszélés,  bemutatás);  az ennek nyomán kialakuló elsajátítási  szintről  a tanulók

körében  (legtöbbször  feladatlappal)  személyre  szóló  tájékozódás;  az  elsajátítás  tekintetében

hasonló szinten levő, hasonló problémákkal küzdő tanulókból csoportképzés,  és ezt követően

velük, nekik való oktatás. A mindenki számára közös tanítás az egyik szaktanár feladata, ezen a

jelenlevő  osztályok  szaktanárai  is  részt  vesznek.

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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Tehetség –  egy potenciális  lehetőség,  ígéret  arra,  hogy valaki valamilyen társadalmilag

hasznos  emberi  tevékenységi  körben  kiemelkedő  teljesítményt  hozzon  létre  úgy,  hogy  ez

számára is megelégedettséget, sikerélményt jelentsen. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-2013-

0014/97/fogalotr.hml

Tehetséggondozás –  a tehetség meghatározását,  a tehetség felismerését és a

tehetségfejlesztést magában foglaló  pszichológiai,  pedagógiai tevékenység;  tárgya tág

értelemben a tehetség kibontakoztatása,  melybe beleértjük azoknak a tulajdonságköröknek a

meghatározását,  amik a tehetséget alkotják,  valamint a tehetségfejlesztést,  a tehetséges tanulók

iskolai és iskolán kívüli nevelését, képzését, az életpályájukról való gondoskodást, a tehetségek

védelmét és az oktatásirányításra,  pedagógiai képzésre,  szülők orientálására háruló

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

Tehetség-koncepciók –  tehetségnek valamely kiemelkedő  adottságunkat,  képességünket

nevezik. Egytényezősnek az olyan tehetségkoncepciók minősülnek, amelyek a tehetség-fogalom

terjedelmét kitágítva azt valamely általános pszichológiai adottsággal,  képességgel (pl.  az

intelligenciával)  magyarázzák.  A többtényezős tehetségértelmezés szerint a tehetség egy-egy

részterületen is kibontakozhat,  kialakulásának nincs közös gyökere vagy egyéb általános

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

Tematikus terv –  a tanulási-tanítási egység egyik fajtája.  A pedagógus által készített

tervezési dokumentum,  amely a Nemzeti alaptantervre,  az adott műveltségi területhez és

szaktárgyhoz kapcsolódó  kerettantervre,  az intézmény pedagógiai programjára és a pedagógus

által készített tanmenetre épül.  Célja,  hogy áttekintést adjon egy adott osztályban egy konkrét

témakörnek a tanulási-tanítási folyamatáról.  A tematikus terv részletesebb,  mint a tanmenet,

tartalmazhatja az osztály megnevezésén,  a tanórák számán és felosztásán,  a tanórákhoz rendelt

didaktikai feladatokon,  a fejlesztendő  készségeken és képességeken,  valamint a kapcsolódó

ismereteken túl az alkalmazott főbb módszerek,  szervezési módok és tanítási eszközök

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

A tényalapú tanulás és tanítás  – pedagógusnak tényekre (az angol tükörfordítás gyakran

a bizonyíték kifejezést használja) kell alapoznia a döntéseit, aszerint, hogy milyen módon tudja

tanítványai tanulását a leghatékonyabban támogatni, a kimenetet maximalizálni. A mindennapi
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pedagógiai tapasztalaton túl a különböző pedagógiai mérések nyújtják azokat a bizonyítékként

szolgáló tényeket, amelyek felhasználhatók: 

a) a tanítás fókuszának megerősítésére vagy módosítására; 

b) a tanulók erősségeinek és fejlesztendő képességeinek tudatosítására; 

c) a pedagógiai tervezés és program fejlesztésére, javítására; 

d) a felmérés eredményeinek visszajelzésére a tanuló számára. 

Ahhoz,  hogy  a  bizonyítékok  megfelelően  támogassák  a  pedagógiai  folyamatot  és  a

döntéseket, az adatgyűjtésnek reprezentatívnak, megbízhatónak, érvényesnek és minden érintett

számára  átláthatónak,  a  folyamatnak  pedig  méltányosnak  kell  lenniepedagogiai-s-modszertani-

szakkifejezesek.pdf

Tervezési dokumentum – az intézményes nevelés tartalmát és rendszerét meghatározó

dokumentum.  Közéjük tartoznak a nemzetközi és a nemzeti oktatáspolitikai dokumentumok,

például az Európai Unió  oktatási-nevelési dokumentumai,  valamint Magyarország nemzeti

oktatáspolitikai, köznevelési törvényei és rendeletei. A 2012-ben megújult Nemzeti alaptantervre

és a 2013-ban megjelent új kerettantervekre épülnek a pedagógiai intézmények saját pedagógiai

programjai.  A pedagógus ezeket a dokumentumokat is figyelembe véve végzi nevelési-oktatási

tervezőmunkáját,  és készít tanmenetet,  tematikus tervet,  valamint óratervet/foglalkozástervet.

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

Testi nevelés –  a gyermek egészségéről,  testi fejlődéséről történő  gondoskodás annak

érdekében,  hogy egészséges,  ép idegrendszerű,  jó  mozgású,  jó  felépítésű,  egészségesen élő,

ügyes,  edzett felnőtté  váljon.  A testi fejlődés elősegítésére szolgáló  pedagógiai tevékenységet

jelenti,  mely olyan sajátos műveltségtartalmakkal van kapcsolatban,  mint az egészségkultúra,

cselekvéskultúra.  Így tehát a testi és lelki egészség ápolására szolgáló  tevékenységek fontos

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

Teszt –"a teszt méréses próbát jelent. A pedagógiai kutatásban mérésről beszélünk, amikor

adott dolog valamilyen tulajdonságához elfogadott szabály alapján számot rendelünk. A tesztek

három jóságmutatója  a  validitás,  a  reliabilitás  és  az  objektivitás.  A tesztelmélet  a  tesztekkel

kapcsolatos kérdéseket matematikailag fogalmazza meg." 

"A teszt érvényessége, validitása az a tulajdonság, hogy a teszt valóban azt méri, aminek a

mérésére kidolgozták." A teszt megbízhatósága, reliabilitása...  "azt jelenti,  hogy egy bizonyos

tulajdonság ismételt mérése ugyanazt az eredményt adja." 

../../../../C:%5CUsers%5CJ%5CDesktop%5Cmetodicska%5C%C3%B3vodapedag%C3%B3giai%20alapfogalmak%5Cpedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf
../../../../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


"A teszt  tárgyilagossága,  objektivitása azt  jelenti,  hogy a mérés eredménye független a

mérést  végző  személyektől."  (Kontra,  2009)

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

Tevékenységközpontú tanulás –  tanulási folyamatban a gyermek, a tanuló nem passzív

befogadóként vesz részt, hanem tevékenykedések során, saját élményként éli át és sajátítja el az

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

Tolerancia –  türelmesség,  mások viselkedésének,  gondolkodásának,  másságának az

elfogadása.  A tolerancia nem jelenti a mássággal,  a másfajta gondolkodással való  egyetértést

vagy annak követését,  pusztán annak az elfogadását,  hogy másképp is lehet dolgokról

gondolkozni,  másképp is lehet a világot látni s abban élni,  mint ahogy mi tesszük.  A másság

elfogadása azt is jelenti,  hogy nem tartjuk szükségszerűnek,  hogy saját viselkedésünket,

gondolkodásunkat feltétlenül jobbnak ítéljük,  mint másokét.  (Ellenkezője az intolerancia.)

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

Tradicionális pedagógiai kutatási módszerek –

1. Hermeneutika: történeti kutatás, dokumentumelemzés, szövegmagyarázat.

2.  Fenomenológia  (=  humanisztikus  pszichológia):  megfigyelésen  alapulva,  a  korábbi

ismereteket mellőzve, csak a látható dolgok alapján vizsgálja a jelenségeket, azt, hogy hogyan

észleli, éli meg az egyén a valós élet tapasztalatait.

3. Dialektika: gondolkodási módszer, amely alkalmazásával a különféle fogalmakban levő

feltételezett  belső  ellentétek  felismerése  után,  azok  magasabb  rendűnek  tekintett  egyesítése,

feloldása útján halad a gondolkodó előre." (WikiSzótár)

Tudás/alkalmazásképes tudás – az ismeretek, készségek, jártasságok és képességek azon

együttese, amely lehetővé teszi a tanulás helyétől és körülményeitől független helyzetekben ezek

felhasználását  egy  probléma  vagy  feladat  megoldása  érdekében.  Ez  egyben  a  kompetencia

meghatározó tényezője is.  A tudás nemcsak elméleti,  hanem gyakorlati  kategória,  és minden

esetben az ismeretek megfelelő alkalmazására is vonatkozik (alkalmazásképes tudás). A korszerű

alaptantervek a tudáson belül megkülönböztetik az ismereteket és a készségeket, azaz a „tudni

mit” és a „tudni hogyan” eredményeit konkrét elvárásként fogalmazzák meg. A tudásalkalmazás

meghatározása a használható tudás alapelveire épül, fogalomhasználatában az alapkompetenciák

(olvasás, írás, számolás, mozgás) és az általános (transzverzális) kompetenciák egymásra épülő

https://mek.oszk.hu/12600/12648/12648.pdf
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kompetenciaelsajátítási  szakaszaihoz,  illetve  a  nevelési-oktatási  szakaszokhoz

köthetőpedagogiai-s-modszertani-szakkifejezesek.pdf "az  ismeretek  olyan  rendszerének

birtoklása,  melyben az egyes ismeretek egymással  összefüggenek és készek az alkalmazásra.

Szintjei: felismerni tudás, felidézni tudás, alkalmazni tudás." (Wikipédia)

"Deklaratív  tudás (explicit  emlékezet):  a  tudatosan,  és  explicit  módon  felidézhető

formában tárolt tapasztalatok, ismeretek. Fajtái: esemény-tudás (epizodikus emléklezet) és tény-

tudás (szemantikus emlékezet)." (Pajkossy, 2010)

"A tény-tudás kategóriájába képzetek, fogalmak, tények, definíciók,  szabályok, leírások,

törvények,  elméletek,  rendszerek,  összefüggések,  szabályok  ismerete  tartozik.  A  tudás

kiterjedtsége  azt  mutatja,  milyen  széles  területen  rendelkezik  az  egyén  az  adott  tudással,

ismerettel.  A  tudás  mélysége  azt  mutatja,  hogy  mennyi  és  milyen  mélységű  ismerettel

rendelkezik az egyén." (Farkas, 2017)

"Nem  deklaratív  tudás (implicit  emlékezet):  az  előhívás  során  nem  igényel  tudatos

erőfeszítést.  Az információ nem hasonlítható össze más információkkal,  és csak a tanuláshoz

hasonló  helyzetekben  alkalmazható.  Ilyenek  a  procedurális  tudás,  a  motoros  készségek,  a

kognitív készségek, a klasszikus kondicionálás és az operáns kondicionálás válaszai." (Pajkossy,

2010) http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas

Tudásmegosztás –  az a folyamat, amikor egy személy vagy szervezet valamely tudását

más személyek vagy szervezetek rendelkezésére bocsátja, akik ezt felhasználva módosíthatják

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

Tudatosság – "az a  folyamat,  aminek során az agy leképezi  tapasztalataink  mentális

modelljét. A tudatosság leggyakoribb típusa a hétköznapi ébrenlét állapotában jellemző ránk, de

emellett  léteznek  megváltozott  tudatos  állapotok  is."  (Zimbardo,  2012)

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

Tudástartalom – az információknak, ismereteknek, összefüggéseknek egy meghatározott

csoportja,  amelyet  a  tanuló  a  pedagógus  aktív  közreműködésével  úgy  sajátít  el,  hogy  az

elsajátítás  eredménye  egy  tantárgyra,  egy  tanulási  területre  és  minden  tanulóra  vonatkozóan

megfeleljen az alaptantervi elvárásoknak. A tudástartalom klasszikus meghatározása általában

tényekre, fogalmakra, elméletekre és alapelvekre vonatkozik egy tudásterületen, és nem irányul

készségekre,  mint  például  az  írás,  az  olvasás  vagy  a  kutatás pedagogiai-s-modszertani-

szakkifejezesek.pdf

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#irodalom
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Tudományos  elmélet –  tények  vagy  megfigyelések  tesztelhető  magyarázata.  A

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

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

Tudományos  módszer –  "egy  hipotézis  empirikus  vizsgálatához  szükséges  eljárás,

aminek során kizárhatók a torzítások és hibák, illetve szubjektív értékítéletek.

Menete:

1. lépés: hipotézis megfogalmazása

2.  lépés: objektív adatgyűjtés (kísérlet,  korrelációs  vizsgálat,  természetes  megfigyelés,

felmérés, esettanulmány);

3.  lépés: eredmények elemzése, hipotézis elfogadása vagy elvetése;

4. lépés:  publikálás,  kritikák,  eredmények  megismétlése."  (Zimbardo,  2012)

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

Tudományos  nyelv – "az  adott  tudomány  jellegéből,  lényegéből  fakadó  -  specifikus

fogalmakkal, jelekkel, logikai alakzatokkal dolgozó - önálló szaknyelv, amelynek segítségével a

tudomány  komplex  és  bonyolult  tárgyi  és  módszertani  rendszerek  belső  összefüggései

specifikus,  metodológiai  szintű  megragadása  által  képessé  válik  vizsgálati  tárgyát  olyan

formákba, fogalmakba, gondolati rendszerekbe tömöríteni, melyek a kutatás és a tudományos

diskurzus  során  a  gyorsabb  és  világosabb  megértést  szolgálják."  (Kron,  1997)

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

Utánzásos tanulás (= modell  alapján történő tanulás) – "Bandura szerint  a modelleket

utánozva  új  reakciók  tanulhatók  meg,  illetve  az  eddigiek  módosíthatók.  Ha  ennek  során  a

tanulást folytató személy jutalomban részesül, akkor megfelelő helyzetekben növekszik annak

bekövetkezésének  valószínűsége.  A  viselkedés  viszonylag  stabillá  válik,  amennyiben  a

megfigyelt  viselkedés  és  annak  következményei  áttevődnek  az  utánzó  személy  attitűd-  és

felfogásrendszerébe.  A  tanulási  folyamat  során  némely  esetben  elképzelnek  egy  kompley

viselkedést,  amelyhez  aztán  tartják  magukat  (szabálytanulás),  vagy  úgy  változtatják  meg

viselkedésüket,  hogy maguk hozzák létre  a  környyezeti  ingereket  (szociális  tanulás),  melyek

aztán  jutalmazással  járnak  (önmegerősítés)."  (Kron,  1997)

http://www.hajnalanna.hu/fogalom/fogalom.htm#Kritikus_gondolkodas
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Veszélyeztetés, veszélyeztetett gyermekek – azok a gyermekek, akik testi-lelki fejlődése

szempontjából  a  családi  nevelés  káros  vagy elégtelen.  A veszélyeztetés  olyan  –  magatartás,

mulasztás vagy körülmény következtében kialakult  – állapot,  amely a gyermek testi,  értelmi,

érzelmi, erkölcsi fejlődését gátolja vagy akadályozza. Veszélyeztetés esetén – ahol egyik vagy

mindkét szülő, esetleg más családtag alkoholista, antiszociális magatartású, pl. börtönviselt vagy

brutális,  bántalmazó,  nemtörődöm,  elhanyagolja  gyermekét,  lumpen  életmódot  folytat  –  a

gyermek védelmére törvény határozza meg a megfelelő intézkedéseket. (Csupán a szegénység

nem ok a gyermekek állami gondozásba vételére.) Az iskolákban a gyermek- és ifjúságvédelmi

felelős  pedagógus  feladata  a  veszélyeztetett  és  a  hátrányos  helyzetű  gyermekekkel  történő

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

Vezetési stílusok – a pedagógiában leginkább a Kurt Lewin nevéhez fűződő autokratikus,

demokratikus és a laissez faire (újabban anarchikus) stílus néven ismert tipizálást hasznosítják. A

pedagógusok (és ugyanígy a szülők) nevelői attitűdjében nagy szerepet játszik a másik ember (a

diák, gyermek) önállóságának figyelembe vétele és a velük kapcsolatos érzelmi hőfok is, ezért e

kétféle dimenzió  (hideg-meleg és korlátozó-engedékeny)  mentén koordináta-rendszerben

ábrázolt felosztás is jól alkalmazható  mind önismeretünk,  mind a személyiségjegyeinktől is

függő vezetési stílusunk tudatos korrigálására, fejlesztésére. http: //polc.ttk.pte.hu/tamop-4.1.2.b.2-13/1-

2013-0014/97/fogalotr.hml

Visszacsatolás (feedback)  –  olyan szabályozottságot jelent (pl.  a megismerő

tevékenységben,  tanulásban,  kommunikációban),  amely során egy ingerre,  információra adott

(vagy kapott)  válaszreakció  jelenti azt az új információt,  amely szabályozza a további

válaszreakciónkat. A pedagógiában a visszacsatolásnak – tágan értelmezve – szintén visszajelző

és korrekciós szerepe van (a pedagógus jelzi vissza a gyerekeknek a tevékenységükről szerzett

információt,  illetve saját további tevékenységének tervezéséhez is támpontul szolgál pl.  a

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

Visszajelzés – olyan  információ,  amelyet  a  tanár  ad  egy  tanulónak  a  tanulási

tevékenységére.  Célja  a  tanuló  teljesítményének  az  értékelése.  Lehet  szóbeli  vagy  írásbeli,

történhet jegyek, százalékok vagy szöveges értékelés segítségével, amelynek hossza változó: már

egy szó is visszajelzésnek tekinthető (például: Jó!), de a szöveges értékelés lehet egy hosszabb,

szóbeli vagy írásbeli szöveg is. A visszajelzés egyik gyakori formája a hibajavítás. (Thornbury

2006, Ur 2012)
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Vita – nevelési-oktatási módszer,  amely a tanulók dialogikus szóbeli kommunikációjára

épül.  Az  ismeretek  elsajátításán  túl  célja  a  gondolkodási  és  a  kommunikációs  készségek

fejlesztése.  A  vitában  a  tanulók  viszonylag  nagyfokú  önállóságot  élveznek,  a  pedagógus  a

háttérből irányítja a vita menetét. A megbeszéléstől abban különbözik, hogy itt az interakciók

elsősorban  a  tanulók  között,  s  legtöbbször  vélemények  ütköztetésének  formájában  zajlanak.

Fontos  a nyitottság és  a  vita  megfelelő  pedagógiai előkészítése,  vezetése és lezárása

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