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A képzési csomag koncepciója 

A képzési csomag elméleti orientációja 

Az iskola és a pedagógiai folyamatok céljának történelmünkben sokáig és döntően még ma is a műveltség kialakítá-
sát, a művelt (közoktatásban: alapműveltséggel rendelkező) ember képzését tekintettük, tekintjük. A korunk igényei 
által meghatározott tudásban (műveltség-fogalomban) a hangsúly egyre inkább a tartalomtudásról az eszköztudásra 
helyeződik át. A szervezetek, közösségek számára a társadalomban való aktív, hatékony működéshez, az egyén 
számára pedig a sikeres részvételhez szükséges alkalmazható tudás kerül előtérbe. A legújabb hazai és nemzetközi 
vizsgálati eredmények (pl. PISA 2000, 2003, Monitor) azonban e tekintetben olyan alapvető hiányosságokra hívják 
fel a figyelmet, mint pl.: 
− -a magyar iskolarendszer ma nem képes az alapkészségek és -képességek (pl. a szövegértés) megfelelő elsajátít-

tatására, 
− -konzerválja, újratermeli a meglevő társadalmi egyenlőtlenségeket, sőt, egyes jelek arra mutatnak, hogy hozzájárul 

azok növekedéséhez, 
− -az iskola túlterheli a gyerekeket, és ezzel fölöslegesen okoz számukra szorongást. 

 
A hazai oktatáspolitika ezért a fő feladatokat úgy határozza meg, hogy csökkenő terhelés mellett kapjanak a gyer-
mekek használható tudást, és az iskolarendszer csökkentse az iskolázással kapcsolatos esélyegyenlőtlenségeket. A 
tanuláshoz való jog valódi egyenlőségének biztosítása, vagyis az alapvető emberi jogi törekvések, az Európai Unión 
belül az oktatási rendszerrel szemben megfogalmazott igények is ugyanebbe az irányba mutatnak. Mindezen köve-
telmények kielégítésében alapvető szerepet játszik az integrált nevelés. 

A nevelés és az oktatás eredményessége nagymértékben függ attól, hogy az alkalmazott pedagógiai módszerek 
mennyire illeszkednek a gyermekek sajátosságaihoz. A pedagógiai tevékenység tervezéséhez, szervezéséhez és 
értékeléséhez ezért elengedhetetlen a tanulók megismerésére irányuló módszertani tudás bővítése. 

Az itt ismertetendő programcsomag olyan integratív elméleti megközelítésre épít, amelyben pedagógiai, pszicho-
lógiai és szociológiai ismeretek ötvöződnek. A továbbképzési csomag célja, hogy alkalmazásával a képzők hatékony 
eszközhöz jussanak a pedagógusok, nevelő testületek szemléletformálásában, ismereteik formálásában és a 
tanulómegismeréssel kapcsolatos módszertani repertoárjuk bővítésében. 

Munkánkban kiemelt szerepet kap a humanisztikus pszichológia emberközpontú szemlélete, amely a bánásmód 
és a szükségletek felismerése terén biztosít elméleti hátteret a pedagógiai gyakorlat számára. Ez az elméleti háttér 
szükséges ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű, elsősorban roma tanulók integrálása az iskolában eredményes legyen. 
Az elsajátítandó ismeretek terén építünk a korszerű fejlődéslélektani, kognitív pszichológiai kutatások eredményeire, 
amelyek a pedagógusok számára a gyermek aktuális fejlettségi szintjének megítéléséhez adnak támpontot. Beépít-
jük a programba azokat a pedagógiai, neveléslélektani és szociológiai kutatási eredményeket, amelyek a tanulók 
megismerésében módszertani szempontból jelenthetnek újat a pedagógusok számára. 
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A különböző pedagógiai, pszichológiai, szociológiai nézőpontok összefogására a program szempontjából a humán-

ökológiai modellt tartjuk a legalkalmasabbnak. E rendszerszemléletű modell segítségével kapcsoljuk össze a meg-
ismerési technikákat a patronáló rendszerekkel. 

A humánökológia az ember és környezetének kölcsönhatására helyezi a hangsúlyt, illetve az embert és környe-
zetét egy rendszernek tekinti. Ahhoz, hogy az ember szükségleteit ki tudja elégíteni és problémáit meg tudja oldani, 
közlekednie kell (mozognia), kapcsolatokat kell teremteni ebben a rendszerben, és így létrejön a kommunális adap-
táció (alkalmazkodás) a fizikai és emberi környezet között. Nyilvánvaló, hogy a különböző természeti és mesterséges 
környezeti feltételek között különbözőképpen alakulnak ezek a kapcsolatok, és az emberek különbözőképpen elégí-
tik ki szükségleteiket és oldják meg problémáikat. 

Az interkulturalizmus egyrészt egy szemlélet, alapelve az emberi méltóság tisztelete, másrészt pedig egy kom-
munikációs helyzetfelismerés és kommunikációs készség, illetve gyakorlat, amikor a két fél kultúrája találkozik és 
hatást gyakorol egymásra. A multikulturalizmus csak azt fejezi ki, hogy egy társadalomban több kultúra él egymás 
mellett, az interkulturalizmus azonban magába foglalja a kommunikációt, a hatást, az interperszonalitást is (Ladányi 
– Szelényi, 2004). 

A humánökológia által vizsgált, az egyént a környezetével egy szisztémába helyező rendszereket Welch (idézi: 
Woods, 1994) alapján hét szintre oszthatjuk. Az így kialakuló séma közepén az egyén, illetve a mi esetünkben a 
gyermek áll, s az egyes szintek, vagyis a kölcsönhatások elkülöníthető típusai koncentrikus körökkel ábrázolhatók. 
Vagyis egy olyan ego-központú koncentrikus körrendszerről van szó, amely minden egyes ember esetében más és 
más tartalmakat és jelentéseket hordoz. 

 
Az így kialakuló szintek a következők: 

1. a gyermek fizikai-biológiai állapota, 
2. a gyermek intrapszichés szintje, 
3. a gyermek interperszonális kapcsolatai, 
4. a gyermek helye a családjában, rokonsági rendszerében, kapcsolatai más informális közösségekkel, 
5. a gyermek lakóhelyi környezete, 
6. a gyermek kultúrája (kulturális antropológiai értelemben) mint identitása, 
7. a gyermeket körülvevő össztársadalmi közeg, az állami intézkedések, szolgáltatások, intézmények. 
 

Ezeken a szinteken találhatók azok az erőforrások, amelyek a különböző (primer, szekunder, tercier) szükségletek 
kielégítését szolgálják. Ezért a gyermeknek és családjának állandóan mozognia kell ezeken a szinteken, állandóan 
kapcsolatokat kell létesítenie, és kapcsolatokat kell fenntartania az egyes szinteken elhelyezkedőkkel. 

A humánökológia fenti szintjeit az alábbiak szerint érdemes tipizálni: 
− -természetes támaszok, vagyis védőhálók: 2., 3., 4., 6. szint, 
− -mesterséges támaszok, vagyis társadalmi védelmi rendszerek: 5., 7. 

 
Mind a természetes, mind a mesterséges támaszok szintjén kétféle emberi (gyermeki) kapcsolatot különböztethetünk 
meg, az erős és gyenge kötéseket, kapcsolatokat (Granovetter és Lin). 
− Az erős kötések legfontosabb jellemzője a kölcsönös elfogadás, a szeretet, a szimpátia. Ezek tehát az expresszív 

(érzelem, biztonság, individuumként való kezelés, identitás) szükségletek kielégítését szolgálják. Belső mecha-
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nizmusaik az érzelmi identifikáció, az utánzás, a modell követése. Legtipikusabb megjelenési formái a családi, ro-
koni, baráti kapcsolatok. 

− A gyenge kötések érzelmek nélküli kapcsolatok, amelyek elsősorban azt szolgálják, hogy a gyermek, illetve csa-
ládja hozzájuthasson olyan össztársadalmi javakhoz, amelyek elvileg mindenki számára biztosítottak. 

 
Az erős kötések tipikusan – de nem kizárólagosan – a természetes, a gyenge kötések pedig a mesterséges védőhá-
ló-rendszerben alakulnak ki. 

Mindezen fogalmakat és összefüggéseket az alábbiakban ismertetendő módon hasznosítjuk a tanulók megisme-
résével kapcsolatos tudás fejlesztésének programjában. A felvázolt szintek, az azok jellemzésére kialakított kategó-
riák abban segítenek, hogy logikus rendben és rendszerszerűen vegyük számba mindazokat a területeket, amelye-
ken egyáltalán meg kell ismerni a gyermeket. 

Hatékony tanulómegismerési technikák 

ALAPELVEK 

Képzési csomagunk használatával reményeink szerint hatékonyan fejleszthetők a tanárjelöltek kompetenciái (isme-
reteik, képességeik, beállítódásaik) a tanulók megismerésével kapcsolatban. A program témája tehát a 
tanulómegismerés, ezért először érdemes áttekintenünk, hogy ez a képzési csomag e téma tekintetében milyen 
alapelveket fogad el. 

 
1. A pedagógus legyen motivált a tanulók megismerésére. Nem evidens, hogy minden pedagógus minden helyzet-
ben rendelkezik ezzel a motivációval. Ám ennek a motivációnak alapfeltétele, hogy a pedagógus olyan pedagógiai 
gondolkodásmódot és gyakorlatot képviseljen, amelyben a tanulók megismerése fontos, elengedhetetlen feltétele a 
hatékony nevelésnek. Így például, ha valaki abban hisz, hogy a tanulók közötti különbségek csak abból a szempont-
ból fontosak, hogy meghatározzák az ismeretátadás eredményességét, és e különbségeket egyáltalán nem kell 
figyelembe venni a pedagógiai munka során, akkor a tanulók megismerését sem tartja majd elengedhetetlennek, és 
legföljebb az egyszerű emberi érdeklődés, kíváncsiság szintjén él benne az igény a tanulók megismerésére. A peda-
gógusok motivációi tehát úgy alakíthatók eredményesen, ha olyan képet segítünk formálódni bennük saját pedagó-
giai tevékenységeikkel kapcsolatban, amely kép természetes módon, szinte logikai szükségszerűségként kívánja 
meg a tanulók megismerésével kapcsolatos tevékenységet. 

 
2. A tanulók személyiségének megismerése nem lehet akciójellegű, mindig egy komplex pedagógiai folyamatba 

ágyazódjon, legyen integráns része a mindennapi pedagógiai munkának, épüljön be annak elméletébe és gyakorla-

tába. A tanulók megismerése nem önmagáért történik, nem egy elkülönült, kipipálandó, az osztálykönyvben rögzíthe-
tő feladat, hanem szoros kapcsolatban van minden más pedagógiai tevékenységgel. Bár vannak a cselekvés szint-
jén elkülönülő mozzanatai is (pl. egy teszt felvétele, egy beiktatott személyes beszélgetés), de ezek az alkalmak is a 
globális pedagógiai tevékenység számára kitűzött célok elérését szolgálják. A tanulók megismerése számos peda-
gógiai paradigma, neveléssel, oktatással kapcsolatos elmélet szerves, integráns része, így az azok alapján felépülő 
pedagógiai gyakorlatformákban is olyan elem, amelynek elhagyása, kiiktatása alapvetően sérti az adott elmélet 
alkalmazását, továbbá a neki megfelelő gyakorlat eredményességét csökkenti, akár jelentős mértékben is. 
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3. Törekedjünk arra, hogy a tanulóról viszonylag teljes, személyiségének egészére vonatkozó képünk legyen. Van-
nak pedagógiai gondolkodásmódok és gyakorlatformák, amelyek ilyen vagy olyan módon leszűkítik azt a perspektí-
vát, amelyen keresztül a tanulót szemlélik. A leginkább elterjedt a tanulóknak szűk tantárgyi szempontból történő 
megítélése, vagyis az a szemlélet, amely a tanuló megismerése tekintetében csak azt tartja releváns információnak, 
hogy a gyermek egy adott tantárgyból (vagy tantárgyak csoportját tekintve) milyen eredményességet produkál. Meg-
születik a „tantárgyi okosság” tulajdonsága, amely mindenfajta, a tanulót érintő döntés kiindulópontjává válik.  

Egy másik veszélyes, ám rendkívül elterjedt, szűkítő szemléletmód, hogy a személyiséget azonosítjuk lényegé-
ben két sajátosság rendszerével, az egyik a képesség, a másik a szorgalom. Ebben a naiv személyiségképben a 
képesség (mindig egyes számban, és soha nem a képességek rendszeréről beszélve) a személyiség legbelső alko-
tóeleme, valamifajta okosság, amely megváltoztathatatlan, valamilyen módon genetikailag kódolt vagy alapvető 
családi, környezeti hatásokra még kisgyermekkorban alakul ki. A szorgalom a képességre mintegy ráépülő, annak 
hatását részben közvetítő személyiség-összetevő, amely szintén meghatározó szerepet játszik – e naiv személyi-
ségelmélet szerint – a tanulásban, de már nem megváltoztathatatlan, ugyanis maga a gyermek képes a megváltozta-
tására. Külső tényezők, így elsősorban a család és az iskola azonban nem képes megváltoztatni a gyermek szor-
galmát ebben a képben, e tényezők pusztán a tanulás külső feltételeit teremtik meg. E két személyiség-összetevő 
mintegy determinálja a tanulás eredményességét. Könnyen „kiszámítható”, milyen variációk lehetségesek, ha „jó és 
gyenge képességet” valamint „jó és gyenge szorgalmat” próbálunk meg kombinatorikusan összerendezni. A világ 
elrendeztetett, kijelöltettek a személyiségtípusok a tanulás, az iskolai eredményesség szempontjából, a naiv elmélet 
megnyugtató eredményt hozott (erre szolgálnak az ilyen elképzelések). Közben, mintegy melléktermékként „sikerült” 
a tanulás eredményességével kapcsolatos felelősséget a tanulóra hárítanunk, hiszen a tanulást meghatározó ténye-
zők közül csak az egyik befolyásolható, az is csak a tanuló által, ez volt a szorgalom. 

Nyilvánvaló, hogy a pedagógusok gondolkodásában e kérdés tekintetében fogalmi váltás elérését kell kitűznünk 
célként. Fontosnak tarjuk, hogy a pedagógusok árnyaltabban legyenek képesek diákjaik személyiségjegyeit megítél-
ni. A tanuló személyiségének egésze, és egy komplex személyiségelmélet kell, hogy az alapja legyen a megisme-
résnek. Fontossá válik a tanuló minden képessége, attitűdjei, érdeklődési területei, vonzalmai és ellenszenvei stb., 
ha most csak a belső összetevőkre utalunk (a következő pontokban egy még ennél is szélesebb szempontrendszer 
igényét vázoljuk fel). 

 
4. Az a „terep”, amelyen a gyermeket megismerjük, legyen a gyermek teljes tevékenység- és kapcsolatrendszere. 

Lényegében az előbbi, holisztikus elv „folytatása” ez a követelmény. Ha célunk, hogy a gyermek személyiségéről 
minél teljesebb képet alkossunk, akkor ezt elsősorban úgy tehetjük meg, ha a megismerés folyamatában – amennyi-
re lehetőségeink ezt megengedik – mindenféle helyzetben, mindenféle kapcsolatában, mindenféle megnyilvánulásá-
ban igyekszünk őt megismerni. Legyen nagyon gazdag azoknak a szituációknak (akár spontán, akár kifejezetten a 
megismerés érdekében teremtett szituációk ezek) a köre, amelyek a megismerés alapjául szolgálnak. Ez tehát egy 
módszertani jellegű alapelv. 

 
5. A tanulók személyiségének megismerése a humánökológia szemléletén alapuljon, és foglalja magába az 

intrapszichés, az interperszonális és interkulturális jellemzők feltárását. Ez az alapelv a program elméleti orientációját 
leíró bevezető pontban leírtakra reflektál, és egy elköteleződést fejez ki a humánökológiai szemléletmód érvényesí-
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tése mellett. Kapcsolatban van a megelőző két alapelvvel, amennyiben ez is a megismerési folyamat holisztikus 
jellegére, a gyermek kapcsolatrendszere teljességének a figyelembevételére fókuszál. 

Programunk az integrált nevelésre való felkészítés egyik része, ezért hallatlanul fontos számunkra, hogy a 
tanulómegismerés szempontjából jelentős hangsúlyt kapjanak a gyermekek közti különbségek értékelésének azok a 
mozzanatai, amelyek a gyermek családi, közösségi hátterének, kötődéseinek, bizonyos kulturális meghatározottsá-
goknak a megismerésével kapcsolatosak. Már most jelezzük azonban – s erre a későbbiekben még részletesen is 
kitérünk –, hogy a gyermek szociokulturális hétterének megismerése során különösen veszélyes csapdákat kell 
elkerülnünk, amennyiben e tekintetben lehet a legerősebb a különböző társadalmi előítéletek hatása. Kulturális 
eredetű sajátosságokat tételezhetünk fel ott, ahol ilyenek nincsenek, és természetesen e probléma, vagyis a sztereo-
típiáknak előítéletekké merevedése elsősorban a roma gyerekek nevelése során a legnagyobb. 

 
6. A megismeréshez a pedagógus rendelkezzen megfelelő szakmai felkészültséggel és sokféle módszertani eszköz-

zel. A szakmai felkészültség egyik oldalról azoknak a pszichológiai és pedagógiai elméleteknek az ismeretét és 
alkalmazni tudását jelenti, amelyek alapvető szerepet játszanak a gyerekek megismerését célzó pedagógiai munka 
során. Valljuk, hogy ezeknek a sokak által – indokolatlanul – feleslegesnek, elméletieskedésnek tartott ismereteknek 
az elsajátítása alapozza meg a legjobban a hatékony tanulómegismerést. A másik oldalról a technikák, a módszerek 
szintén nagyon fontosak, mert az elméleti felkészültség önmagában még nem eredményez hatékony pedagógiai 
munkát. A technikák alkalmazása és az elméleti háttér így kéz a kézben járnak, egyik a másik nélkül értelmetlen és 
inadaptív gyakorlathoz vezet. 

 
7. A megismerésben a gyermekek életkori sajátosságai és jellemzői legyenek a meghatározók, illetve meghatározó 

legyen a gyermek aktuális fejlettségi állapotából kiinduló, a sajátos gyermeki elképzelések számbavételére alapozott 

gyermekmegismerés. Az életkori sajátosságok elve természetesen akkor érvényes, ha a pedagógus munkájának 
hátterében olyan pedagógiai, pszichológiai meggondolások, paradigmák állnak, amelyekben az életkori sajátosságok 
fogalmának van értelme. A reformpedagógiai mozgalmakhoz kötődő pedagógiai felfogásmódok, a Jean Piaget ér-
telmi fejlődéssel kapcsolatos elméleti rendszerét a gyakorlatba átültető elképzelések, illetve bármilyen, életkori sza-
kaszokban gondolkodó fejlődéselméletet valló pedagógia szerinti gyakorlatban az életkori sajátosságok fontos sze-
repet kapnak, s így ezek ismerete, a diagnosztizálásukkal kapcsolatos tudás a képzés során is fontos szerephez jut.  

Az életkori sajátosságok elvének mintegy alternatívája az elsősorban a konstruktivista pedagógia alapeszméire 
épülő elv, amely nem fogadja el, hogy léteznének életkori sajátosságok, ezzel szemben inkább a gyermek aktuális 
tudásán alapuló, a sajátos gyermeki elképzelésekre vonatkozó kutatások eredményeit felhasználó 
tanulómegismerést szorgalmazza. Ez a szemléletmód nem fogadja el a tudásterületektől független fejlődési szaka-
szok létét a gyermeki fejlődésben, nem műveleti, konkrét műveleti és elvont műveleti megnyilvánulásokat – az éppen 
szóba kerülő tudásterülettől függően – minden életkorban elképzelhetőnek tart. A gyermeki világ, ahogyan tehát a 
tanulók a világ jelenségeit, folyamatait, összefüggéseit, törvényeit, valamint az ehhez szükséges fogalmakat értel-
mezik, tehát elsősorban ez a világ a megismerendő e felfogás keretei között, mert csakis erre az előzetes tudásra 
lehet építeni a következetes tanítást-tanulást. 

 
8. A komplexebb megismerés segítheti a differenciált pedagógiai fejlesztést. A tanulók megismerésének elsődleges 
célja a differenciált fejlesztés segítése. A tanulók megismerésével elsősorban a köztük lévő különbségeket, az egyé-
ni sajátosságokat ismerjük meg. Ezek az információk rendkívül hasznosak a differenciált pedagógiai tevékenység 
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kialakítása során. Így nélkülözhetetlenek a differenciált, individualizált egyéni munka szervezésében, hiszen ezen 
információk alapján tudunk az egyes tanulók számára optimális tanulási környezetet teremteni. Rendkívül hasznosak 
a kooperatív tevékenységek szervezése során (csoportmunka, páros tevékenység), elsősorban a csoportok, párok 
összeállításánál, a kooperációban a gyerekek által kialakítandó munkamegosztás megformálásában, a csoportmun-
ka és a páros munka segítésében, mentorálásában, valamint a kooperatív tevékenységek értékelése során is. 

A GYERMEK MEGISMERÉSÉNEK TERÜLETEI, RENDSZERSZEMLÉLETŰ MEGKÖZELÍTÉSBEN 

A korábban vázolt, rendszerszemléletű, a humánökológiai gondolkodásmódra alapozó felfogás megjelenik azoknak 
a területeknek a pontosabb kijelölésében, amelyeken egyáltalán a tanulók megismerését a program kidolgozása 
szempontjából fontosnak tartottuk. Ezek a területek a következők. 

 
A biológiai, fiziológiai működés sajátosságai: fejlődési eltérések, esetleges betegségek, amelyek miatt a gyermek 
speciális bánásmódot igényel az iskolában, pl. lisztérzékenység, cukorbetegség stb. 

 
A tanulói személyiség működési jellemzői: 

1. Kogníció: 
− kognitív stílus, tanulási stílus, 
− kognitív stratégia, tanulási stratégia, 
− tanulói képességek, 
− nyelv, nyelvi kód, 
− a figyelem és az emlékezés működési sajátosságai, 
− a gondolkodás műveletei, mechanizmusai, 
− a mentális lexikon, a mentális folyamatok modellezése, 
2. A tanulói motiváció és affektivitás jellemzői 
3. Tanulói attitűdök, érdeklődés  
4. Tanulói tevékenységek 
 

Az interperszonalitás jellemzői: a társas viselkedés jellemzői különböző helyzetekben és környezeti feltételek között. 
 

Család, rokonság, más informális közösségek jellemzői: 

− Társadalmi integrációs és szociális helyzet 
− Hátrányos helyzet, bikulturális szocializáció, iskolához való viszony 
− Családi szokások, normák, értékek 
− A család típusa pedagógiai és szociológiai szempontból 
− Családi identitás 
 

A helyi társadalom erőforrásainak megismerése: önkormányzati alapellátások, pedagógiai-pszichológiai szakszolgá-
latok, civil szervezetek stb.  
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A TANULÓK HATÉKONY MEGISMERÉSÉNEK FŐBB LÉPÉSEI 

A tanulók megismerésére számtalan módszer alakult ki a pszichológiában és a pedagógiában. Az összes módszer 
gyakorlati alkalmazásának azonban van egy váza, egy közös „logikája”, amelyet érdemes megismerni a konkrét 
eljárások ismertetése előtt. 

 
1. A probléma, illetve a tanulómegismerést igénylő helyzet meghatározása, annak megfogalmazása, hogy milyen cél 

érdekében kívánunk a gyerekekről információkat gyűjteni. A tanulómegismerésnek számtalan oka és célja lehet, 
nagyon széles azoknak a szituációknak a köre a gyakorlati pedagógiai munka során, amikor erre szükségünk van. 
De nem szabad elfelejtenünk, hogy a tanulók megismerése spontán módon is, a napi pedagógiai tevékenységbe 
szerves módon beépülve, külön szervezést lényegében nem is igénylő módon is zajlik. Ugyanakkor a „direkt” meg-
ismerés iránt is sokszor merül fel igény. Ez lehet az a szituáció, amelyben a pedagógus és egy tanulócsoport első 
találkozásai zajlanak, a folyamatos nevelői tevékenység szerves részeként működő, tudatosan szervezett megisme-
rő tevékenység, lehet egy-egy új nevelési, oktatási feladat (például új téma tanítása) elején felmerülő igény, egy-egy 
nevelési, tanítási probléma megoldása érdekében folytatott megismerő tevékenység, s ezzel még biztosan nem 
merítettük ki a lehetséges szituációk körét. E helyzetek, célok, igények lehetőleg minél pontosabb meghatározása 
fontos kiinduló feltétele a hatékony tanulómegismerésnek. Befolyásolja a megismerő tevékenység tervezését, a 
módszerek, az eszközök kiválasztását, a feladatra fordítandó időt, egyáltalán a feladatnak a nevelés folyamatában 
betöltött szerepét, súlyát. 

 
2. A szituáció, az igények, a célok meghatározása alapján az alkalmazható pszichológiai, pedagógiai tudás feleleve-

nítése, felfrissítése, s ha szükséges, kiegészítése. Ma még sajnos nem elég széles körű, nem kellően hozzáférhető a 
témában rendelkezésre álló magyar nyelvű szakirodalom, de az is igaz, hogy a meglévő és hozzáférhető források 
használata sem nagyon intenzív. Általában jó lenne, ha a hazai pedagógustársadalom számára hétköznapi tevé-
kenység lenne az új szakmai ismeretek folyamatos elsajátítása, konkrét feladatok kapcsán pedig a specifikus szak-
mai források használata. 

 
3. Módszerek, eszközök kiválasztása. A módszerek és eszközök kiválasztása során érdemes arra gondolni, hogy a 
konkrét feladat mit igényel elsősorban: a) a tanuló intrapszichés sajátosságainak megismerését, b) az interperszoná-
lis, környezeti rendszerek feltérképezését, esetleg c) mindkettőt, hiszen ez utóbbit az alapelvek közt erősen hangsú-
lyozott holisztikus megközelítés szinte kötelezővé teszi. 

 
4. Vizsgálatok, mérések, felmérések elvégzése. A munka e fázisa igényli a leginkább kézzelfogható szakmai tudást. 
Ne felejtsük el azonban, hogy a technikák önmagukban nem juttatnak bennünket, pedagógusokat automatikusan 
ismeretekhez. Ezért a következő pontnak legalább ekkora a jelentősége. 

 
5. A nyert adatok feldolgozása, elemzése, értékelése, a folyamat elején meghatározott igényekre és célokra való 

vonatkoztatása. A pedagógiai, pszichológiai mérésekben kapott adatok – s ez természetesen igaz a „normál” peda-
gógiai tevékenység közben végrehajtott hasonló tevékenységekre is – nem önmagukban tartalmazzák azt a peda-
gógiai információt, amire szükségünk van. Az adatok egy előzetes tudást, értelmezési kereteket, gondolkodásmódo-
kat és attitűdöket alkalmazó értelmezési folyamaton mennek keresztül. Az adatokat értelmező elme varázsol azokból 
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nevelésre, oktatásra, pedagógiai feladatokra vonatkoztatott, pedagógiai tartalomtól átitatott kijelentéseket, megállapí-
tásokat. Az adatokból nem lehet kiolvasni objektív információkat, gyakorlatilag minden adatrendszert többféleképpen, 
egymástól akár lényegesen távol álló módokon lehet értelmezni. Az adatok kezelésében, értelmezésében ezért a 
pedagógusnak nyitottnak kell lennie, soha nem szabad elvetnie más, az először felmerülttől eltérő értelmezések 
lehetőségét. Az így kialakítható, szinte már szokássá váló önreflexió, az értelmezési keretekre való állandó vissza-
kérdezés a feltétele annak, hogy a mért adatok segítsenek a nevelés jobbításában. 

 
6. Az eredmények alapján a pedagógiai (pedagógusi) kompetenciába tartozó feladatok megállapítása, fejlesztési stratégia 

kidolgozása, illetve a pedagógusi kompetencián kívül álló esetekben külső, adekvát kompetencia bevonása. Ezért végeztük 
el a feladatot, itt kamatoztatjuk az eredményeket. Természetesen érdemes – legalább néhány gondolat, megállapítás 
erejéig – értékelni is a folyamatot, hogy aztán a tapasztalatokat a későbbiekben kamatoztathassuk. 

A PEDAGÓGUS MÓDSZEREI A MEGISMERÉSBEN 

A képzési csomag alapján történő oktatás során a hallgatók természetesen megismerkednek a tanulómegismerés 
legfőbb, a gyakorlati pedagógiai tevékenységben is alkalmazható módszerével. Tekintsük át röviden, hogy a prog-
ram mely tanulómegismerési technikákra összpontosít! 

1.A tanulók megfigyelése (pl. órán, foglalkozáson, szabadidőben, strukturálatlan megfigyelés, strukturált megfigyelés). 
2.Kérdőíves módszerek (attitűdskálák, a tanuló önjellemzésén alapuló öndefiníciós kérdőívek, pl. képesség a 
tanulók pályaorientációjának megismerésére, érdeklődés, értékvizsgálatok, a tanulási stílus feltárása). 
3.Interjútechnikák (a tanuló kapcsolatrendszerének feltérképezésére, megismerésére anamnézis, exploráció, 
célzott beszélgetés). 
4.Dokumentumelemzés (tanulói munkák, rajzok, tantárgyi felmérők, a tanulóra vonatkozó dokumentumok, írá-
sos feljegyzések elemzése). 

Patronáló rendszerek bevonása a pedagógiai folyamatba 

A PATRONÁLÓ RENDSZER SZÜKSÉGESSÉGÉRŐL 

A patronáló rendszer fogalmának meghatározásakor is a kiindulási alap a humánökológia elmélete és szemlélete, 
amelyet a konceptuális alapvetésekben már megfogalmaztunk. A patronáló rendszer a gyermek számára egy olyan 
támaszt jelent, amely közvetlen környezetében fellelhető és elérhető, segíti a társadalmi és iskolai elvárásoknak való 
megfelelést, ezáltal a pedagógiai munkában partnerként jelenik meg. 

A PATRONÁLÓ RENDSZER FOGALMA  

A patronáló rendszer elemeit természetes személyek, valamint a humánszolgáltató szervezetek alkotják. Ezek az 
elemek, beágyazódva a gyermek humánökológiai terébe, őt körülvevő kapcsolathálózatot hoznak létre, és biztosítják 
számára a szükségletek kielégítését, elősegítik a társadalmi integrációt. 
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A PATRONÁLÓ RENDSZER ELEMEI 

Természetes támaszok: a gyermek közvetlen környezetében (iskola, család, rokonság, szomszédság) élő olyan 
felnőttek és gyermekek (kortársak, idősebbek), akikhez a tanuló érzelmileg kötődik, és akit modellként, 
transzlátorként (magyarázó, értelmező) el tud fogadni. 

Mesterséges támaszok: az állam és az önkormányzatok által működtetett intézmények, civil szervezetek (pl. ne-
velési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, gyermekorvos stb.). 

A PATRONÁLÓ RENDSZER FELADATA 

A támogató rendszer a tanuló megismerésén alapszik: egyrészt a megismerés során feltárt tanulási (bizonyos ké-
pességekkel kapcsolatos) problémákat igyekszik megoldani, másrészt pedig figyelemmel kíséri, támogatja, motiválja 
a gyermek iskolai tanulmányait. 
− -Mivel a gyermek individuális helyzetéből és szükségleteiből indulunk ki, minden egyes gyermeknek saját patroná-

ló, illetve támogató rendszere van. 
− -A pedagógusnak az a feladata, hogy a gyermek komplex megismerése után határozza meg a gyermek szükség-

leteit, ehhez igazodva keresse meg az intézményes és informális megoldásokat, valamint hozzon létre és tartson 
fent a kulcsszereplők között folyamatos kommunikációt a rendszerszerű működés érdekében. 

− -A gyermek számára biztosítsa a szeretetet, biztonságot, az identitás, a pozitív önkép kialakulását, az elfogadást, 
az individuumként kezelést, nyújtson támaszt stb., valamint a gyermek életesélyeinek növelése érdekében szerez-
zen és szervezzen külső erőforrásokat. 

A PATRONÁLÓ RENDSZER FUNKCIONÁLIS SZEREPLŐI 

Mindazon felnőttek és gyermekek, akiket a gyermek mint szignifikáns másikat elfogad (tehát akikhez érzelmileg 
kötődik), továbbá azok, akik a gyermek életében be tudják tölteni a modell, a közvetítő (mediátor) és a magyarázó, 
értelmező, tanító (transzlátor) szerepeket. 

A PATRONÁLÓ RENDSZER MŰKÖDÉSÉNEK FELTÉTELE 

A gyermek interperszonális, családi, rokonsági, baráti, lakóhelyi kapcsolatrendszerének, valamint a különböző állami, 
önkormányzati és civil szolgáltatásoknak a megfelelő működése. 

A PATRONÁLÓ RENDSZER KIÉPÍTÉSÉNEK PEDAGÓGIAI FELADATAI ÉS MÓDSZEREI 

A potenciális patronáló rendszerek megismerése. (A megismerési módszerek részletezését lásd a hatékony 
tanulómegismerési technikák leírásánál, az egyes területeit pedig a tanuló megismerésének interperszonális, csalá-
di, rokoni, települési szintjeinél.) 

Interperszonális kapcsolatépítés lakóhelyi környezetben, iskolában, továbbá a szakmai szolgáltatások bevonása 
és elfogadtatása. 

 
A patronáló rendszer létrehozása és működtetése. Az alkalmazható módszerek: esetkonferencia, esetmegbeszélés, 
egyéni tanácsadás a tanuló és a patronáló rendszer tagjai számára, a támasznyújtás technikái. 
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A továbbképzés során kialakítandó/fejlesztendő kompetenciák 

A továbbképzési csomag, ahogy az eddigiekből is kiderült, a pedagógusoknak a tanulómegismeréssel, valamint a 
patronáló rendszerek pedagógiai alkalmazásával kapcsolatos kompetenciáit fejleszti. Tekintsük át, hogy melyek 
részletesebben ezek a kompetenciák! Ezzel egyben a továbbképzési csomag alkalmazása során érvényesíthető 
követelmények kijelölését segítő támpontokat is meghatározzuk. 

 
1. Az integrált nevelés megvalósítását lehetővé tevő szemléletmód. Nyilvánvaló, hogy ha a pedagógusok elsajátítják, 
hogy milyen célok elérése érdekében, milyen elvi alapokon, milyen módokon lehet hatékonyan megismerni a tanuló-
kat, ezzel felkészültté válnak arra, hogy értékeljék a tanulók közötti különbségeket, az egyénekre ható optimális 
fejlesztés tennivalóit képesek legyenek kijelölni, akkor az integráció körülményei között jól kamatozó kompetenciát 
formálunk bennük. Az integrált nevelésnek elemi feltétele a hatékony tanulómegismerés. 

 
2. A gyermek és környezete kapcsolatrendszerében való gondolkodás képessége. A továbbképzési csomag rend-
szerelvű, humánökológiai logikát képviselő orientációjából következik, hogy ezt a kompetenciát fontosnak, alapvető-
nek tartjuk a hatékony tanulómegismerés megtanulása során. A pedagógusoknak el kell sajátítaniuk, hogy a gyer-
mek megismerése során nem pusztán arról van szó, hogy kisebb-nagyobb megalapozottsággal bizonyos tulajdonságokat 
tulajdonítsanak a gyermeknek, hanem elsősorban arról, hogy a korábban bemutatott holizmus szellemében elsősorban a 
gyermek és környezete közötti kapcsolatrendszerre, a szocializáció feltételrendszerére összpontosítsanak. 

 
3. Az árnyalt tanulómegismerési módszerek kreatív alkalmazása. A pedagógusok viszonylag sok (természetesen a 
rendelkezésre álló idő által korlátozott számú) technikával is megismerkednek, de ahogy korábban már jeleztük: 
mindig szem előtt tartva, hogy a technika és az alkalmazását körülölelő gondolkodásmód együttes fejlesztésére kell 
törekedni. 

 
4. Az adatok elemzésében, értelmezésében való jártasság. A módszertani tudáshoz szorosan kapcsolódik, sőt, 
lényegében annak része ez a kompetencia, amelynek fejlesztését a továbbképzési csomag alapján történő oktatás 
szintén vállalja. 

 
5. Problémafelismerés, problémadefiniálás. A tanulómegismerésre vonatkozó tudás alkalmazásának egyik kritikus 
kompetenciája, amennyiben a megismerés céljának, a megismerést ösztönző motivációknak a pontos és minél 
részletesebb felismerése, tudatosítása a megismerő tevékenységet a valóságos pedagógiai gyakorlat más elemei-
hez kapcsoló talán legfontosabb tényező. Nem ad hoc módon, nem valamifajta kipipálandó feladatként kell megis-
merni a tanulókat, hanem határozott célok érdekében, s e célok gyakran problémákhoz, problémákként is értelmez-
hető feladatokhoz kapcsolódnak. A problémafelismerés természetesen nem egy az adott tartalomtól, az arról alkotott 
tudástól független képesség, ezért e kompetencia általános fejlettsége erősen függ a pedagógiáról, a nevelési hely-
zetekről, azok elemzéséről, értékeléséről alkotott tudástól. 

 
6. Különböző célú tanácsadási technikák szakszerű használata. A továbbképzési csomag – mivel ez a lehetőség a 
témából azonnal adódik – a tanácsadási technikák bizonyos mértékű elsajátítását is szolgálja. 
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7. Tanulás tanítása eljárásainak alkalmazása. A tanulómegismerés eredményeinek egyik legfontosabb alkalmazási 
területe, hogy az egyes tanulókat segítsük abban, hogy maguk számára megfelelő tanulási elképzeléseket és tanu-
lási módszereket formáljanak meg. Természetes, hogy a program kitér erre az alkalmazásra, egyben ezzel egy a fő 
témától bizonyos mértékig függetlenedő területen is szolgál képzési célokat. 

 
8. Pályaorientáció szakszerű segítése. A tanulómegismerés egy másik fontos alkalmazási lehetősége a pályaorien-
táció. Ismét nyilvánvaló, hogy a szakszerű és hatékony tanulómegismerési technikák alkalmazása olyan információ-
kat szolgáltat, amelyek jól felhasználhatók a pályaorientáció folyamatában. 

 
9. A környezeti rendszerek erőforrásainak felhasználása. Ez a kompetencia azáltal fejlődik, hogy a hallgatók megta-
nulják a tanuló megismerésének folyamatában kezelni a környezetre vonatkozó információkat, a már sokszor emle-
getett holizmus nevében. 

 
10. Együttműködést fejlesztő, interkulturális kommunikációs kompetencia a hátrányos helyzetű gyermekekkel és 

környezetükkel való kapcsolatokban. Képzési csomagunk számára kiemelt jelentőséggel bíró kompetencia, a 
tanulómegismerés és a patronáló rendszerek működtetése területén a megszerezhető tudás hátrányos helyzetű 
gyerekek integrált nevelésében való alkalmazását jelenti. 

 
11. Fejlesztési stratégiai terv kialakítása. A tanulómegismerés eredményeinek talán első számú alkalmazását jelenti 
ezen eredményeknek a fejlesztésben történő közvetlen alkalmazása. Ennek elsődleges feltétele, hogy a pedagógus 
tudjon fejlesztési stratégiai terveket végiggondolni és elkészíteni. 

Javaslat a programcsomag MA tanárképzésbe történő beépítésére 

A programcsomagot az MA tanárképzésbe 2×30 órás (2×2-3 kredites) tanegységként javasoljuk beépíteni, a követ-
kezőképpen: 

1. kurzus: „Hatékony tanulómegismerési technikák” címen: a tanulók megismerésére vonatkozó módszertani is-
meretek oktatása az MA tanár szak tanegységei között, 30 kontaktórás kurzus keretében, kötelező vagy kötelezően 
választható tanegységként.  

2. kurzus: „Patronáló rendszerek” címen. Oktatását olyan szakokon tartjuk célszerűnek beépíteni, amelyek kizá-
rólag második tanári szakképzettségként felvehető szakterületi ismereteket tanítanak, és főként a tanulók támogatá-
sát célozzák meg. (Pl.: Család- és gyermekvédő tanár, Tanulási és pályatanácsadási-tanár, Játék- és szabadidő-
szervező tanár, Inkluzív nevelés tanára, Tehetségfejlesztő tanár.) Ezekben a képzésekben akár önálló tantárgyként 
(30 órás, 2-3 kredites), akár más tantárgyakban megjelenhetnek a patronáló rendszerekre vonatkozó ismeretek. A 
tanegység felvételének előfeltételeként célszerűnek tartjuk a „Hatékony tanulómegismerési technikák” című kurzust 
megadni.   

A két tananyag egymásra épül. Az első kurzus a tanulók intrapszichés tulajdonságainak megismerésére fóku-
szál. Egyúttal egy olyan gondolkodásmódot is kialakít, amely a pedagógiai tevékenység tervezését a tanuló aktuális 
állapotához igazítja, a tantervi előírások mellett figyelembe veszi a gyermek szükségleteit is. A második kurzus a 
tanuló kapcsolatrendszerének, környezetének megismerésére alkalmas módszereket oktat. Erre a tudásra alapozva 
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elősegíti a tanuló környezetében fellelhető erőforrások feltárását, fejlesztését. Mindkét programban megfelelnek a 
tanult módszerek a pedagógus kompetenciahatárainak, és segítik annak eldöntését, hogy külső szakértelem bevo-
nására van-e szükség a tanuló fejlesztése, problémájának kezelése érdekében. Felkészíti a tanárjelölteket más 
szakmák képviselőivel való együttműködésre is (orvos, pszichológus, szociális szakember stb.). 

A programtantervet kiegészíti egy tréneri kézikönyv, amely elektronikus formátumban, CD-re feldolgozva áll az 
oktatók rendelkezésére, és az egyes anyagrészekhez lehetővé teszi a feladatok bővítését, variálását, többlet felada-
tok tervezését. 

A programtantervben szereplő feladatok megtalálhatók a kötelező irodalomban:  
Dávid Mária – Estefánné Varga Magdolna – Farkas Zsuzsanna – Hidvégi Márta – Lukács István: „Hatékony tanu-

ló-megismerési technikák pedagógus továbbképzési kézikönyv” (Budapest, suliNova, 2006). 
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Tantárgyi tematikák 

1. KURZUS: „HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK” 

A tantárgy megnevezése:  

„Hatékony tanulómegismerési technikák” 

Kód: Kreditszám: 2 

A tantárgyért felelős szervezeti egység:  A kurzus jellege: szeminárium Kontaktóraszám: 30 

Előfeltételek:  Az értékelés formája: gyakorlati jegy 
(ötfokozatú minősítés) 

 

A tanegység célja: 

A hallgatók elméleti és módszertani ismereteinek bővítése a gyermekek személyiségének megismerésére..  

Pedagógiai kompetencia kialakítása a tanuló-megismerési módszerek alkalmazásában a pedagógiai megfigye-
lés, dokumentumelemzés, interjútechnikák és kérdőíves eljárások területén.  

A hallgatók felkészítése a tanulói személyiséghez illeszkedő pedagógiai beavatkozások tervezésére.  

Tartalom:  

− Ismerkedés, követelmények tisztázása, csoportépítés 
− A társadalmi integráció fogalma, megvalósulása a mindennapokban és a pedagógiai gyakorlatban  
− A tanulómegismerés lépései, bevezetés a tanulók megismerésének módszereibe 
− A megfigyelés és a kérdőív módszere, bevezető gyakorlatok 
− Az interjúkészítés és a dokumentumelemzés bevezető gyakorlatai 
− A személyiség kognitív összetevőinek megismerése, intelligencia 
− A személyiség kognitív összetevőinek megismerése, képességek  
− A személyiség kognitív összetevőinek megismerése, tanulási szokások és tanulási stílus 
− Kommunikációs képességek megismerése 
− A tanulók értékrendjének, attitűdjeinek és viselkedési jellemzőinek megismerhetősége 
− A tanulói érzelmek, motivációk megismerésének lehetőségei 
− A tanulói érdeklődés megismerésének jelentősége 
− A tanuló társas kapcsolatai az iskolán belül 
− Az adatok összegzése, felkészítés az esettanulmány megírására 
− Félévzárás, a tanultak összefoglalása, hallgatói és oktatói visszajelzések 

Módszerek: 

Tréningelemek, kooperatív technikák, előadás, forráselemzés 

Követelmények: 

A pedagógusjelölt legyen képes tervszerű megfigyeléseket végezni és azok eredményeit dokumentálni. Tudja 
értelmezni a tanulóra vonatkozó dokumentumokat.  Ismerjen kérdőíves módszereket és interjútechnikákat, ezek 
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szakszerű felvételét, értékelését, az adatok értelmezése alapján legyen képes a helyes következtetések levoná-
sára, pedagógiai vélemény készítésére és a megfelelő pedagógiai beavatkozás tervezésére.  

A tanegység teljesítésének feltételei:  

Aktív órai részvétel, önálló tanulói vizsgálatok elvégzése, elemzése, értékelése, esettanulmány keretében. 

Kötelező olvasmányok: 

Dávid Mária – Estefánné Varga Magdolna – Farkas Zsuzsanna – Hidvégi Márta – Lukács István: Hatékony tanuló-

megismerési technikák pedagógus továbbképzési kézikönyv. Budapest, suliNova, 2006 

Tóth László: Pszichológia a tanításban. Debrecen, Pedellus Kiadó, 2004. p. 14–172. 

N. Kollár Katalin – Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak. Budapest, Osiris Kiadó, 2004. p. 22–29. 

Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. Budapest, 
IFA Kiadó, 2002 

Tantárgyfelelős:  

Oktatók:  
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2. KURZUS: PATRONÁLÓ RENDSZEREK 

A tantárgy megnevezése:  

Patronáló rendszerek 

Kód: Kreditszám: 2 

A tantárgyért felelős szervezeti egység:  A kurzus jellege: szeminárium Kontaktóraszám: 30 

Előfeltételek:  Az értékelés formája: gyakorlat jegy 
(ötfokozatú minősítés) 

 

A tanegység célja: 

A tanárjelöltek elméleti és módszertani felkészítése a tanulók személyiségfejlődését befolyásoló környezeti té-
nyezők feltérképezésére, valamint a gyermek fejlődését segítő támogató – patronáló hálózat kiépítésére. Peda-
gógiai kompetencia kialakítása a tanuló-megismerési módszerek alkalmazásában a pedagógiai megfigyelés, 
dokumentumelemzés, interjútechnikák és kérdőíves eljárások területén. E módszerek alkalmazása lehetővé te-
szi, hogy a pedagógusjelöltek megismerjék a hátrányos helyzetű gyermekek szűkebb és tágabb környezetét, 
kapcsolathálózataik működését. Felkészítése a patronálórendszer potenciális tagjainak megtalálásához és pe-
dagógiai tanácsadói feladatok ellátásához.  

Tartalom:  

− Ismerkedés, követelmények tisztázása, csoportépítés 
− A hátrányos helyzet fogalma, a hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelésének megvalósítási lehetőségei  
− A tanulómegismerés lépései, módszerei, a módszerek alkalmazási lehetőségei a szociális háttér és a kap-

csolatrendszer megismerésére 
− A megfigyelés és az interjúkészítés gyakorlása a HOME leltár segítségével 
− Társas kapcsolatok, a csoportban elfoglalt pozíció megismerése, a tanuló iskolán kívüli kapcsolatai 
− A családi, rokonsági kapcsolatok jellemzői, a családszerkezet megismerhetősége 
− Patronáló rendszerek, a természetes támogató rendszer és felismerhetősége 
− Tanácsadási lehetőségek a patronáló személyek számára 
− Tanácsadási gyakorlat 1. (problémafeltárás) 
− Tanácsadási gyakorlat 2 (alternatívák kidolgozása) 
− Tanácsadási gyakorlat 3. (megállapodás, cselekvési terv kidolgozása) 
− Mesterséges támaszok a patronáló rendszerben 
− A kapcsolatépítés módszerei 
− Összefoglalás, felkészítés az esettanulmány megírására 
− Félévzárás, a tanultak összefoglalása, hallgatói és oktatói visszajelzések 

Módszerek: 

Tréningelemek, kooperatív technikák, interaktív előadás, forráselemzés 

Követelmények: 

A pedagógus legyen képes a tanulóra és környezetére vonatkozóan megfigyeléseket végezni, interjút készíteni. 
Tudja értelmezni a tanulóra vonatkozó dokumentumokat.  Legyen képes a tanulók családjának megismerésére, 
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működési mechanizmusának feltárására, és eldönteni, hogy a család természetes támaszként funkcionál-e a 
gyermek számára, vagy mesterséges támaszokat kell bevonni a tanuló megsegítése érdekében. Egyéni peda-
gógiai tanácsadás módszerével tudja segíteni a tanulókat vagy patronálóikat a hátrányos helyzet enyhítésében. 

A tanegység teljesítésének feltételei:  

Aktív órai részvétel, önálló tanulói vizsgálatok elvégzése, elemzése, értékelése, esettanulmány keretében. 

Kötelező olvasmányok: 

− Dávid Mária – Estefánné Varga Magdolna – Farkas Zsuzsanna – Hidvégi Márta – Lukács István: Hatékony 

tanuló-megismerési technikák pedagógus továbbképzési kézikönyv. Budapest, suliNova, 2006 
− Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. Buda-

pest, IFA Kiadó, 2002 
− Ladányi János – Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Napvilág kiadó, Budapest, 2004 
− Ronald Woods: A szociális munkások tevékenységeinek egy lehetséges rendszerezése. In: Hegyesi Gábor 

– Talyigás Katalin (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. I. kötet. Semmelweis Kiadó, Buda-
pest, 1994 

Tantárgyfelelős:  

Oktatók:  

 
 



 

 

ÓRATERVEK, SEGÉDANYAGOK 
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1. kurzus: „Hatékony tanulómegismerési technikák”  

Tartalom - időtervezés 

A 30 kontaktórás kurzus 15 tematikai egységben került feldolgozásra, 15X2 órás lebontásban, az alapképzés 
szorgalmi rendjéhez igazodva. A tematikai egységek tartalma egy – egy táblázatban összefoglalva jelenik 
meg, és azt követik a tréner számára szükséges instrukciók, információk, segédanyagok. A kötelező iroda-
lomban is megtalálható segédanyagokra csak utalás történik a táblázatban. A tananyag 14 tematikát tartal-
maz, a 15. héten a félévzárás, a tapasztalatok összegzése, hallgatói visszajelzések kérése az adott oktatási 
intézmény szokásainak megfelelően, az oktató saját belátása szerint történik.  

 
1. hét: Ismerkedés, követelmények tisztázása, csoportépítés 
2. hét: Az integráció és humán ökölógia fogalma, szemlélete a pedagógiában 
3. hét: A tanulómegismerés lépései, bevezetés a tanulók megismerésének módszereibe 
4. hét: A megfigyelés és a kérdőív módszere, bevezető gyakorlatok 
5. hét: Az interjúkészítés és a dokumentumelemzés bevezető gyakorlatai 
6. hét: A személyiség kognitív összetevőinek megismerése, intelligencia 
7. hét: A személyiség kognitív összetevőinek megismerése, képességek  
8. hét: A személyiség kognitív összetevőinek megismerése, tanulási szokások és tanulási stílus 
9. hét: Kommunikációs képességek megismerése 
10. hét: A tanulók értékrendjének, attitűdjeinek és viselkedési jellemzőinek megismerhetősége 
11. hét: A tanulói érzelmek, motivációk megismerésének lehetőségei 
12. hét: A tanulói érdeklődés megismerésének jelentősége 
13. hét: A tanuló társas kapcsolatai az iskolán belül 
14. hét: Az adatok összegzése, felkészítés az esettanulmány megírására 
15. hét: Félévzárás, a tanultak összefoglalása, hallgatói és oktatói visszajelzések 

Kötelező irodalom 

Dávid Mária – Estefánné Varga Magdolna – Farkas Zsuzsanna – Hidvégi Márta – Lukács István: Hatékony tanuló-

megismerési technikák pedagógus továbbképzési kézikönyv. Budapest, suliNova, 2006 
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1. hét: Ismerkedés, követelmények tisztázása, csoportépítés, ráhangolás, témára érzékenyítés 

Cél: A hallgatói csoport tagjainak lehetőséget nyújtani az ismerkedésre, Tisztázni a csoporttagok elvárásait, és azt a képzési célokhoz közelíteni. Tisztázni az együttműködés kereteit, szabálya-
it, a követelményeket. Jó munkalégkör kialakítása, az együttműködéshez szükséges csoportlégkör megteremtése. 
 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

Célok megfogalmazása, cso-
portépítő interaktív gyakorlatok. 

Bemutatkozás. 

Csoporttal kapcsolatos elvá-
rások megjelenítése 

Rövid bemelegítő beszélge-
tés, kiscsoportos munka, 
saját élményű gyakorlat.  

Elvárás-aggodalmak 

„Egyéni céljaim kérdő-
ív”, kézikönyv, függe-
lék 1. oldal 

Nem szükséges Nem szükséges Tréneri instrukció,  
1–2. óra 

Az egyéni és csoportcélok 
összehangolása. 

Csoportépítő gyakorlat: to-
vábbképzési csoportnak név-
adás és jelvénykészítés 

 

Követelmények és kötelező 
irodalom tisztázása  

Kiscsoportos ötletgyűjtés, 
nagycsoportos kivitelezés 

 

 

 

 

Tanári közlés és nagycso-
portos megbeszélés 

 

 

 

 

 

 

A kötelező irodalom 

bemutatása 

Nem szükséges Megbeszélés 

 2 óra 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ, 1. HÉT 

1. Hagyományos csoportban a tréner bemutatkozik. Amelyikben a csoporttagok nem ismerik egymást, megszervezi 
a bemutatkozást. 

2. Az egyéni célok megfogalmazásához felhasználja az oktatási segédanyag „Egyéni céljaim” kérdőívét. 
3. A csoporttagok a kérdőívet egyénileg kitöltik, majd minden csoporttag bemutatja a nagycsoport számára saját 

elvárásait. 
4. A tréner összegzi a csoporttagok által mondottakat, és visszajelzéseket ad arra, hogy mik a továbbképzés által 

felhasználható célok. 
5. Megfogalmazzák a csoport működésének szabályait, amelyekben a csoporttagok megegyeznek. 
6. A csoportvezető 5 fős kiscsoportokat szervez. A kiscsoportok feladata, hogy gyűjtsenek ötleteket arra, mi legyen a 

képzési csoport neve és jelvénye. 
7. A tréner tájékoztatja a hallgatókat a tanegység teljesítésének követelményeiről és a szakirodalomról, majd vála-

szol a csoporttagok által feltett kérdésekre. Bemutatja a 14.1. transzparens alapján az esettanulmány főbb tartalmi 
egységeit, és közli a halgatókkal, hogy a záródolgozat esetismertetését ennek megfelelően kell elkészíteni. Célsze-
rű a kurzus követelményében szereplő záródolgozatot az utolsó előtti hétre bekérni, mert a különböző személyiség-
területek megismerési módszereit addigra veszi végig a csoport.  Az utolsó előtti órára a hallgatók hozzák maguk-
kal a kész záródolgozatot, de az órai munka során, ha még szükség van rá, kapjanak lehetőséget annak módosí-
tásra, úgy, hogy bejegyzéseket írhassanak bele, pontosíthassák azt az óra során, és ezt követően kelljen beadniuk 
osztályozásra. 
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2. hét: Az integráció és a humán ökológia fogalma, szemlélete a pedagógiában 

Cél: A hallgatók ismereteinek bővítése az ökológia, humánökológia fogalmáról, kiemelt figyelmet fordítva a gyermek holisztikus megközelítésére a pedagógiai gyakorlatban.  A hallgatók ökoló-
giai szemléletmódjának formálásán keresztül az integrált és toleráns gondolkodásmód, empátiás készségek fejlesztése. Az integráció–szegregáció hatásának tudatosítása. 
 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag 

Az ökológia fogalma, értelme-
zése a mindennapokban 

Kiscsoportos munka, majd 
nagycsoportos megbeszélés 

 

 Megbeszélés Nem szükséges 

A humánökológiai gondolko-
dás és szemlélet a társada-
lomtudományokban, a peda-
gógiában  

Rövid tanári előadás  Záró-dolgozat Nem szükséges 

A humánökológia rendszere, 
a gyermek szocializációs kör-
nyezete  

Kiscsoportos munka, majd 
nagycsoportos megbeszélés 

 Megbeszélés  

Humánökológiai rendszer, 
integráció–szegregáció ösz-
szefüggései 

Rövid tanári előadás,  
beszélgetés 

 Megbeszélés Nem szükséges 

25 perc 1 óra 20 
perc 

2. Tréneri instrukció 

1.2. A humánökológia 
fogalma 

1.2. A humánökológia 
fogalma transzparens 

1.2. A integráció–szeg-
regáció transzparens 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 2. HÉT 

1. A tréner 3-4 fős kiscsoportra osztja a résztvevőket, és megkéri őket, hogy írják össze gondolataikat az ökológiáról, 
a humánökológiáról: mit értenek alatta. (Lehet utalni a „zöld” mozgalmakra is.) 

2. A tréner kéri, hogy a csoportokból egy-egy szóvivő olvassa fel, amit gyűjtöttek, majd a csoportokban elhangzott 
vélemények figyelembe vételével röviden ismerteti az ökológia, humánökológia fogalmát, a kötelező irodalomban 
található elméleti anyag alapján.  

3. Ezt követően arra kéri a csoportokat, hogy írjanak néhány példát arra, hogy különböző humánökológiai terek 
miként befolyásolják a gyermek nevelkedését/fejlődését. (Pl. eszkimó, etióp gyerek, angol királyi családban nevel-
kedő gyermek, Bp. II. ker, VIII. ker.-ben, faluban-városban, családban-intézetben nevelkedő gyermek.) 

4. A csoportokban összegyűjtött példákat egy-egy szóvivő felolvassa, a csoportvezető pedig beszélgetést kezdemé-
nyez a humánökológiai másságok és a pedagógia kapcsolatáról, dilemmáiról, az integráció szükségességéről, in-
dokoltságáról, pedagógiai gyakorlatáról. 

5. A tréner 3-4 fős kiscsoportra osztja a résztvevőket, és megkéri őket, hogy írják össze tapasztalataikat a kirekesz-
tés mindennapos gyakorlatáról és annak lehetséges okairól. A tréner személyes múltbeli élmények elmondására is 
utalhat. Majd ezt követően nagycsoportban egyeztetik véleményüket.  

6. A tréner ismerteti a társadalmi befogadás (integráció) és kirekesztés (szegregáció) következményeit, majd ennek 
mindennapi gyakorlatáról beszélgetést kezdeményez a transzparens segítségével.  

 
A beszélgetésvezetéssel a csoportvezető a hallgatók attitűdjének formálását, az integrált nevelés szükségességének 
elismerését igyekszik elősegíteni. Fontos annak kiemelése, hogy a pedagógusok rendelkeznek olyan szakmai kom-
petenciákkal, amelyek lehetővé teszik az integrált nevelés megvalósítását az iskolában. 
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1.2. A HUMÁNÖKOLÓGIA FOGALMA 

Ökológia (oekologia = háztartástan): a szervezetek létfeltételeivel, a szervezeteknek a környezethez való viszonyával 
foglalkozó tudomány. 

Ernst Haeckel (19. század utolsó harmada) 

− német biológus, ő vezeti be a fogalmat és a szemléletet 
− nem lehet az élő organizmusokat az életfeltételeiktől függetlenül vizsgálni 
− az élőlények alkalmazkodnak környezeti feltételeikhez (kommunális adaptáció) 
− a különböző organizmusok együttműködve válaszolnak az őket érő hatásokra 
− az organizmusok együtt élnek, biotikus társulást hoznak létre 
− az együtt élő organizmusok között kölcsönös kapcsolatok lakulnak ki (színökológia) 

Robert Erza Park (20. század első negyede) 

− amerikai szociológus, a klasszikus humánökológia elmélet megteremtője – a biológiai ökológia adaptálása a tár-
sadalmi viszonyokra 

− a különböző természeti és mesterséges környezeti feltételek között különbözőképpen alakulnak az emberi kapcso-
latok, a társadalommá szerveződés formái 

− a társadalmi élet fizikai feltételei, a társadalmi kapcsolatok, a kultúra és a politika között szoros összefüggés van 

Ernest Burgess (20. század első negyede) 

− amerikai szociológus, a Chicago-iskola képviselője 
− egy településen a társadalom különböző rétegei törvényszerűen különülnek el – létrejönnek azok a területi egysé-

gek, amelyek a népesség és a funkciók rendszeres csoportosulását létrehozzák 
− Chicago vizsgálata – a városi övezetek koncentrikus körökben helyezkednek el 

− Belváros: üzletek, bankok, hotelek, államigazgatási központok − magas presztízsű lakosság 
− Átmeneti övezet: a terület funkcióváltozáson megy át, az épületek leromlott állapotúak – alacsony presztízsű 

lakosság, bevándorlók, szegények, bűnözők, alvilág élethelye 
− Ipari munkások lakóterülete 
− Felsőbb osztályok lakóterülete 
− Kertvárosi lakóterület a középosztály számára 

Otis D. Duncan (20. század közepe) 

− a társadalmi szervezetek is csak környezetükkel való kölcsönhatásukban érthetők meg 
− a társadalom az ökoszisztéma részeként működik 
− elemzési sémája az ún. ökológiai komplexum, melynek 4 része: 

− fizika környezet 
− népesség 
− technika 
− társadalmi szervezet 

− az elemek között interdependencia van (pl. eszkimók életmódja) 
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Welch (1987) 

− a humán ökorendszer-elmélet segítségével megérthetjük az ember és környezete közötti kölcsönhatásokat 
− az egyént  teljes komplexitásában láthatjuk környezeti tényezőinek összefüggésében 
− a környezeti hatások összefüggésében értelmezhetjük személyiségét, cselekvéseit, gondolkodását, érzelmeit, 

viselkedésmódját 
− az ökorendszer 7 szintje: 

− az ember fiziológiai-biológiai állapota 
− intraperszonális (a gondolkodás és az érzelmek) 
− interperszonális (egyes emberek közötti interakciók) 
− kapcsolat a családdal és más kiscsoportokkal 
− a lakóhely, a település nyújtotta szolgáltatások 
− viselkedés- és problémamegoldási mintát nyújtó társadalmi-családi gyökerek, személyes identitás 
− az állam törvényei által nyújtott lehetőségek, szolgáltatások, a társadalmi erőforrásokhoz való hozzájutás esélye 

Humánökológia a pedagógiában 

a gyermek beleszületik egy családba, annak társadalmi helyzetébe  

− a család társadalmi erőforrás-készlete határozza meg környezetét 
− a gyermeket/tanulót csak  környezete öszefüggésében ismerhetjük/érthetjük meg 
− a gyermek/tanuló szocializációja során adaptálódik környezetéhez, melynek 7 szintje: 

− a gyermek fiziológiai-biológiai állapota (életkori sajátosságok) 
− a gyermek intraperszonális szintje (életkori sajátosságok) 
− a gyermek interperszonális/társas kapcsolatai (életkori sajátosságok) 
− a gyermek családja, kapcsolatok más kiscsoportokkal 
− a gyermek lakóhelye, a település nyújtotta lehetőségek, szolgáltatások (egészségügy, oktatás, szociálpoltitika, 

kultúra, szabadidő, sport) 
− viselkedés- és problémamegoldási mintát nyújtó társadalmi-családi gyökerek, személyes identitás (nemzeti-

etnikai kisebbségi identitás) 
− az állam törvényei által nyújtott lehetőségek, szolgáltatások, a társadalmi erőforrásokhoz való hozzájutás esé-

lye, társadalmi-intézményi diszkrimináció, esélyegyenlőség eszközrendszere, általános és speciális gyermek-
védelem eszközrendszere 
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1.2. A HUMÁN ÖKOLÓGIA RENDSZERE TRANSZPARENS 

1

2
3
4
5
6
7

 
 
− a gyermek fiziológiai-biológiai állapota (életkori sajátosságok) 
− a gyermek intraperszonális szintje (életkori sajátosságok) 
− a gyermek interperszonális/társas kapcsolatai (életkori sajátosságok) 
− a gyermek családja, kapcsolatok más kiscsoportokkal 
− a gyermek lakóhelye, a település nyújtotta lehetőségek, szolgáltatások (egészségügy, oktatás, szociálpoltitika, 

kultúra, szabadidő, sport) 
− viselkedés- és problémamegoldási mintát nyújtó társadalmi-családi gyökerek, személyes identitás (nemzeti-etnikai 

kisebbségi identitás) 
− az állam törvényei által nyújtott lehetőségek, szolgáltatások, a társadalmi erőforrásokhoz való hozzájutás esélye, 

társadalmi-intézményi diszkrimináció, esélyegyenlőség eszközrendszere, általános és speciális gyermekvédelem 
eszközrendszere 

Irodalom 

Ronald Woods: A szociális munkások tevékenységeinek egy lehetséges rendszerezése. In: Hegyesi Gábor – 
Talyigás Katalin (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata. I. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994 
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1.2. INTEGRÁCIÓ, SZEGREGÁCIÓ TRANSZPARENS 

Integráció Szegregáció 

integrálni-bekapcsolni szegregálni: elkülöníteni 

társadalmi integráció – a társadalom életébe bekap-
csolódni, annak részévé válni emberi kapcsolatokon 
keresztül 

társadalmi szegregáció: tudatos elkülönítés, kirekesz-
tés a társadalomból, melynek következtében meg-
szűnnek az emberi kapcsolatok  

HATÁSA HATÁSA 

KÖLCSÖNHATÁS VAN A TÁRSADALMI RÉTEGEK 
KÖZÖTT 

NINCS KÖLCSÖNHATÁS MÁS TÁRSADALMI RÉ-
TEGEKKEL 

DINAMIZÁLJA A FEJLŐDÉST KORLÁTOZZA A FEJLŐDÉST 

NÖVELI A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁT KIEMEL BIZONYOS TULAJDONSÁGOKAT 

VISSZAFOGJA A NORMÁTÓL ELÜTŐ MAGATARTÁS-
MÓDOT 

VONZZA ÉS TOVÁBB FORMÁLJA AZ ODA ILLŐ 
EGYÉNEKET 

További hatások További hatások 

 

 

 

 

Irodalom 

Ladányi János – Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Napvilág kiadó, Budapest, 2004 
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3. hét: A tanulómegismerés lépései, bevezetés a tanulók megismerésének módszereibe 

Cél: A hallgatóknak ismeretet nyújtani a hatékony tanulómegismerés lépéseiről és főbb módszereiről. A személyiséglap áttekintésével bemutatni, hogy milyen tanulói személyiségjellemzők megismeré-
sére fognak módszereket tanulni, és annak felismertetése, hogy az egyes személyiségjellemzők több módszer segítségével is megismerhetők.  

 

Az egység tartalma: Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag 

A tanulói megismerés célja 

 

A tanulói megismerés 
főbb lépései: 

1. problémafelvetés,   

2. pedagógiai diagnosztika 

3. a pedagógiai tevé-
kenység probléma-
centrikus tervezése 

 

A tanulómegismerés 
módszerei, a személyi-
séglap egyes területeinek 
megismerésére alkalmas 
módszerekről példák 
gyűjtése, megbeszélése 

Egyéni munka, majd nagycsoportos meg-
beszélés, irányított kérdések segítségével 

Rövid tanári magyarázat, majd 

páros munkával a lépésekhez példák 
gyűjtése, utána nagycsoportos megbe-
szélése 

 

 

 

 

Rövid tanári magyarázat, majd kiscsopor-
tos munka 

 

 

Nagycsoportos megbeszélés 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Személyiséglap, 
kötelező irodalom 

Függelék,  
18–28. oldal 

 

 

A záródolgozat 
esettanulmá-
nya 

 

 

 

 

 

Záródolgozat 

 

 

Az esettanulmány 
felépítése kövesse 
a megismerés lépé-
seit 

 

 

 

 

Az esettanulmány-
ban adekvát mód-
szerek alkalmazása 

 

 

5 perc 

 

 

 

 

 

 

 

10 perc 

20 perc 

 

20 perc 

 

 

 

 

 

 

 

35 perc 

3. hét  

Tréneri instrukció 

3. hét 

3.1. Transzparens 

 

 

 

 

 

 

3. hét 

3.2. Transzparens 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 3. HÉT 

1. Egyéni feladat: Mindenki gyűjtsön kulcsszavakat arról, hogy mit tart a pedagógiai megismerés céljának, miért van 
szüksége a pedagógusnak a tanulók megismerésére! 

2. A kulcsszavakat bediktálás alapján a tréningvezető a táblára felírja, a hasonló kifejezéseket a csoport szelektálja, 
majd a megmaradt kifejezésekből közös listát alkotnak a tanulói megismerés céljáról. 

3. A tréner ismerteti a hatékony tanulómegismerés lépéseit (3.1. transzparens, tréneri segédlet). 
4. Párban a csoporttagok megbeszélik a tanulói megismerés folyamatát, a tanulói megismerés lépéseihez közösen 

gyűjtenek példákat a pedagógiai gyakorlat tapasztalatai alapján. A páros gyűjtés eredményeit a nagycsoportban 
összegzik. 

5. Rövid tanári magyarázat a tanulómegismerés módszereiről, visszautalva az előző feladatban gyűjtött példákra is 
(3.2. transzparens, tréneri segédlet). 

6. Kiscsoportos munka, a személyiséglap alapján a tanulói személyiség egyes területeinek megismerésére alkalmas 
módszerekről példák gyűjtése, majd nagycsoportos megbeszélés. Célszerű a személyiséglap területeit felosztani, 
és minden kiscsoportnak 1-2 személyiségterületet adni, amelyhez megismerési módszert rendelnek. Oktatási se-
gédanyag: Személyiséglap, kötelező irodalom, Függelék, 18–28. oldal. 

 
A nagycsoportos beszélgetés levezetése során fontos ügyelni a vélemények szabad áramlására, arra, hogy a cso-
porttagok gyakorlati tapasztalataikat megfogalmazhassák a témával kapcsolatban.  
− Ki kell emelni, hogy a személyiséglap által említett személyiségterületek megismerésére alkalmas módszereket 

fognak tanulni a hallgatók ezen a kurzuson.  
− Jó, ha a hallgató a tanítási gyakorlat helyszínén ki tud választani egy tanulót, akiről az esettanulmányt szeretné 

írni, és a tanulómegismerési módszereket erre a tanulóra vonatkoztatva próbálja alkalmazni az egész kurzus fo-
lyamatában, majd az eredményeket a személyiséglap alapján összegzi. 

 
Fontos annak hangsúlyozása, hogy a tanulói megismerés sohasem öncélú, a fő cél mindig a tanuló további optimális 
fejlesztésének a tervezése. 
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TRANSZPARENSEK, 3. HÉT 

3.1. A HATÉKONY TANULÓI MEGISMERÉS FŐBB LÉPÉSEI 

1. Problémafelvetés 

A probléma definiálása 

Milyen cél érdekében kívánunk a gyermekekről információt gyűjteni, mi jelent problémát az iskolai munkában 

A problémához kapcsolódó szakmai ismeretek felfrissítése 

Előzetes ismeretek felelevenítése, szakirodalmak tanulmányozása 

2. Pedagógiai diagnosztika 

Módszerek, eszközök kiválasztása 

A tanuló intrapszichés sajátosságainak megismerése 
Az interperszonális és környezeti rendszerek feltérképezése 

Pedagógiai vizsgálatok, felmérések elvégzése 

A tanulói megismerésben a pedagógusok által alkalmazható módszerek alkalmazásával 

Adatok értékelése, összegzése, elemzése, összefüggések keresése 

3. A pedagógiai tevékenység problémacentrikus tervezése 

Az eredmények alapján a pedagógiai kompetenciába tartozó feladatok megállapítása 

Fejlesztési stratégia terv kidolgozása, illetve adekvát szakmai kompetenciák, más szakterülethez tartozó szakembe-
rek, segítő szervezetek bevonása) 
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TRANSZPARENSEK, 3. HÉT 

3.2. A PEDAGÓGUSOK ÁLTAL ALKALMAZHATÓ MÓDSZEREK A TANULÓI MEGISMERÉSBEN: 

A tanulók megfigyelése  

pl. órán, foglalkozáson, szabadidőben, strukturálatlan megfigyelés, strukturált megfigyelés 

Kérdőíves módszerek  

attitűdskálák, a tanuló önjellemzésén alapuló öndefiníciós kérdőívek, pl. képesség a tanulók pályaorientációjának 
megismerésére, érdeklődés, érték vizsgálatok, a tanulási stílus felmérése stb. 

Interjútechnikák  

strukturált, strukturálatlan interjú, célzott beszélgetések vezetése, anamnézis, exploráció 

Dokumentumelemzés 

tanulói munkák, rajzok, tantárgyi felmérők, a tanulóra vonatkozó dokumentumok, írásos feljegyzések elemzése 
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4. hét: A megfigyelés és a kérdőív módszere, bevezető gyakorlatok 

Cél: A megfigyelés és a kérdőív tanuló-megismerési módszerek jellemzőinek áttekintése, kipróbálásuk a gyakorlatban. Ez a foglalkozás előkészíti a módszerek alkalmazását a tanulói személyi-
ségterületek megismerésére, felkészíti a hallgatókat arra, hogy a későbbiekben megjelenő megfigyelési és kérdőíves feladatokat megfelelően tudják alkalmazni. 

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

A megfigyelés fogalma 

Gyakorlat a strukturálatlan 
megfigyelésre 

Rövid bemelegítő beszélge-
tés, egyéni munka, kiscsopor-
tos összehasonlítás, nagy-
csoportos megbeszélés 

 Megbeszélés Nem szükséges Tréneri instrukció 

4.3. transzparens, 
Képek a megfigyelés 
gyakorlatához 

A köznapi és a tudományos 
megfigyelés különbségei 

Rövid tanári előadás    4.1. transzparens 

A megfigyelés típusai 

A strukturált és strukturálatlan 
megfigyelés dokumentálásá-
nak módjai 

Egyéni és kiscsoportos munka, 
nagycsoportos megbeszélés 

Kötelező irodalom, 
Függelék, 3. és 4. fel-
adat, strukturált és 
strukturálatlan megfi-
gyelés gyakorlólap 

Megbeszélés  

 

 

 

 

10 perc 

15 perc 

 

 

 

 

 

30 perc  

Ráhangolás a kérdőív mód-
szerére, a kérdőív típusai, 
kérdéstípusok 

Rövid tanári előadás, nagy-
csoportos beszélgetés 

   10 perc  

 

Tréneri instrukció 

4.4. transzparens 
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Kérdezés kérdezőbiztos által Páros munka, nagycsoportos 
megbeszélés 

Kérdőív gyakorlólap, 
kötelező irod., Függe-
lék, feladatok 13.  

Megbeszélés  25 perc  
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 4. HÉT 

1. A tréner bemutatja a fényképsorozat (Transzparens 4.3.) valamelyik képét a csoportnak strukturálatlan megfigye-
lés céljából. 

2. Miután a fényképet eltette, megkéri a résztvevőket, hogy egyénileg írják le észrevételeiket a képpel kapcsolatban. 
3. A résztvevők 4 fős csoportot alkotva megbeszélik megfigyeléseik azonosságait és különbségeit. 
4. A tréner rámutat a köznapi és a tudományos megfigyelés különbségeire, és ismerteti a megfigyelés típusait (4.1. 

transzparens). 
5. A tréner ismerteti a megfigyelési szempontokat, és ismételten bemutatja az előző képet.  

Megfigyelési szempontok:  
− kik vannak a képen, 
− mit csinálnak a képen szereplő személyek, 
− milyen kapcsolat van a képen szereplő személyek között, 
− hol történhetett a felvétel. 

A résztvevők a megfigyelés után a megfigyelési szempontoknak megfelelően egyénileg leírják észrevételeiket a 
4.2. Strukturálatlan megfigyelés űrlapjának sémája alapján, majd ugyanabban a 4 fős csoportban egyeztetik meg-
figyelési eredményeiket. 

6. A tréner vezetésével nagycsoportos megbeszélés zajlik arról, hogy az első és a második megfigyelés során mi-
lyen eltérések mutatkoztak a kiscsoport tagjai között. 

7. Strukturált megfigyelés dokumentálási módjának bemutatása „Strukturált megfigyelés” szempontsorának áttekin-
tésével, kötelező irodalom, függelék – feladatok 3. 

8. A tréner rövid bevezetőjében elmondja, hogy a pedagógiai munkában igen elterjedt a kérdőív használata, értelme-
zi a kérdőívtípusokat és a kérdéstípusokat a 4.4. „Kérdéstípusok” transzparens segítségével és áttekintik a kérdő-
ívek főbb jellemzőit, a résztvevők bevonásával (4.5. transzparens). 

9. A tréner segítségével párok alakulnak, és kézhez kapnak egy kérdőív-részletet (kötelező irodalom, függelék, 
feladatok 13.). Feladatuk, hogy a kérdőív egy részletét (értelemszerűen) lekérdezik egymástól. Ezt követően a hall-
gatók megbeszélik a páros munka tapasztalatait a tréner irányításával. A tréner utal rá, hogy a kérdőív módszerét 
több személyiségterület megismerésénél fogják gyakorolni. 
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TRANSZPARENSEK, 4. HÉT 

4.1. A MEGFIGYELÉS TÍPUSAI 

A megfigyelés rendszeressége szerint lehet: 

− egyedi, egyszeri eseményhez kapcsolódó, alkalomszerű, ezért következtetések levonására, általánosításokra 
nem ad lehetőséget. 

− rendszeresen, szabályszerűen ismétlődő napi eseményekhez kötődő, ezért bizonyos tendenciák és általánosítá-
sok megfogalmazásához szolgáltat adatot. 

A megfigyelés tudatossága szerint lehet: 

− strukturálatlan  
− nincs előre meghatározott terve és szempontrendszere 
− általában felderítő vizsgálatoknál alkalmazzák 
− a megfigyelőre a legerősebb ingerek hatnak, melynek következtében a szelektív figyelem súlyos problémája 

lép fel 
− többségében nem várt eseményekhez kötődik, így nehéz a megfigyelési szempontokat kialakítani (de lehet 

egy séma megfigyelési űrlap) 
− strukturált 

− előre kidolgozott konkrét terve, szempontrendszere és időkerete van  
− leíró (jellemző) és magyarázó (oksági viszonyokat kereső) vizsgálatoknál használják 
− objektív információkat nyújt, mert a szelektivitás és a szubjektivitás kiszűrhető   

A pedagógiai munkában alkalmazható megfigyelési típusok 

RENDSZERESSÉGE SZERINT SZÁNDÉK SZERINT 

Alkalomszerű Rendszeres 

STRUKTURÁLATLAN 

 

Strukturálatlan és alkalomszerű 

(pl.: osztálykirándulás, klubdélután, 
iskolán kívüli viselkedés) 

 Strukturálatlan és rendszeres 

(tanóra, óraközi szünet, menza) 

STRUKTURÁLT Strukturált és alkalomszerű 

(csoportmunka) 

Strukturált és rendszeres 

(tanóra, közösségi munka) 

Babbie, Earl (1989): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata alapján 
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4.2. STRUKTURÁLATLAN MEGFIGYELÉS ŰRLAPJÁNAK SÉMÁJA 

Megfigyelési, ill. visszaemlékezési 
szempontok 

Események  

(konkrét adatok) 

Értelmezések 

(saját vélemény, érzelmek, gondolatok) 

1. Résztvevők (kik a jelenlévők, 
hány fő, milyen kapcsolatban állnak 
egymással) 

  

2. Színhely (az adott hely milyen 
viselkedést bátorít, engedélyez, kor-
látoz vagy tilt) 

  

3. Cél (a jelenlévők milyen okból 
vagy célból vesznek részt) 

  

4. Mi történt? (Az esemény részletes 
leírása) 

− Ki mit csinált? 
− Milyen viselkedési vagy tevékeny-

ségi formák jelentek meg? 
− A viselkedés minőségei, hatásai. 

  

5. Gyakoriság és tartam 

− Mikor fordul elő? 
− Mennyi ideig tartott? 
− Milyen gyakori?  

  

 

Cseh-Szombathy László – Ferge Zsuzsa (1975): A szociológiai felvétel módszerei alapján 
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4.3. KÉPEK A MEGFIGYELÉS GYAKORLATÁHOZ 
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4.4. TRANSZPARENS, KÉRDÉSTÍPUSOK A KÉRDŐÍVEKBEN 

1. Zárt kérdések 

A lehetséges válaszok köre rögzített 

a) Egyszerű kérdés 

Példa: Az iskola és a lakóhelyed között naponta mennyi időt vesz igénybe a közlekedés (utazás oda-vissza)? 
1. jelentéktelen, pár perc 
2.  10-15 perc 
3.  15-30 perc 
4.  30-60 perc 
5.  60-90 perc 

b) Mátrix kérdés   

Példa: Milyen gyakran fogyasztasz az alábbi termékekből? 
 

Termék Naponta Hetente 2-3-szor Hetente egyszer Kéthetente Ritkábban 

Tej-tejtermék      

Sajtok      

Gyümölcs,  
zöldség 

     

Hús, felvágott      

Tészta      

c) Skála típusú kérdés 

Milyennek látom magam? Minden szópár esetén karikázza be a megfelelő számot! 
 

Aktív         1  2  3  4  5  6  7  Passzív 

Barátságos         1  2  3  4  5  6  7 Barátságtalan 

Tájékozott         1  2  3  4  5  6  7 Tájékozatlan 
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d) Attitűdskála típusú kérdés 

A következőkben olyan célokat olvashat, amelyek különböző embereknek különböző mértékben lehetnek fontosak. 
Kérem, rangsorolja ezeket 1-től 7-ig aszerint, hogy Ön mennyire tartja ezeket fontosnak. 1: egyáltalán nem fontos,  
7: nagyon fontos. 

 

1. Minden eszközzel segíteni az idős emberek társadalmi védelmét. 1    2    3    4    5    6    7 

2. Biztosítani az ország gazdasági egyensúlyát. 1    2    3    4    5    6    7 

3. Szociálpolitikai eszközökkel megakadályozni a népesség csökkenését. 1    2    3    4    5    6    7 

4. Egy olyan társadalom felé haladni, ahol az eszmék és a lelki értékek fonto-
sabbak, mint az anyagiak. 

1    2    3    4    5    6    7 

5. Több beleszólást adni az embereknek a munkahelyi és lakóhelyi döntésekbe. 1    2    3    4    5    6    7 

6. A legsürgetőbb feladat a gyerekszegénység megszüntetése. 1    2    3    4    5    6    7 

 

2. Nyitott kérdés 

Nincsenek válaszlehetőségek, saját szavakkal kell válaszolni. 
 

Példa: 
Hogy van berendezve az a szoba, ahol te otthon aludni szoktál? Meséld el! 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................... 



ÓRATERVEK ÉS SEGÉDANYAGOK   45 

 

4.5. TRANSZPARENS: A KÉRDŐÍV MÓDSZERE 

A kérdőív az adatgyűjtés leggyakrabban használt módszere, mert gyorsan, könnyen, egy időben sok embertől lehet 
információt szerezni általa. 

A mindennapi életben mi magunk is sokszor vagyunk kutatási alanyok, vagyis kérdezettek valamilyen társadalmi 
vagy piaci vizsgálatban. „Ön-beszámolóink” alapján pedig a kutatók következtetéseket vonnak le. 

A kérdőíveken található kérdéstípusok 

1. Zárt kérdések – kérdés vagy állítás formájában 

− a lehetséges válaszok köre rögzített, vagyis standardizált 
− a megadott válaszlehetőségek közül kell egyet vagy többet bejelölni  
− feldolgozása könnyű 
− sok értékes információ elveszhet 

2. Nyitott kérdések  

− nincsenek válaszlehetőségek 
− saját szavakkal kell válaszolni 
− feldolgozása nehéz, mert utólag csoportosítani (kódolni) kell a különböző válaszokat 
− differenciált, finom adatokhoz juthatunk, amelyek lehetővé teszik az árnyaltabb következtetések levonását 

A kérdőívek kitöltésének módszerei 

− Önkitöltős – olcsó, gyors, de számolni kell a hiányos kitöltéssel, amely a feldolgozás során okoz nehézséget 
− Megkérdezéses adatfelvétel – a kérdezőbiztos felolvassa személyesen vagy telefonon a kérdéseket, és a vála-

szokat rögzíti a kérdőíven, ez drágább, több időt igényel, de teljes körű adatokhoz jutunk 

A pedagógiai munkában is igen elterjedt a kérdőív használata 

− A tantárgyi ismeretanyag számonkérésének, ellenőrzésének ez a leggyakoribb formája: tantárgyi tesztek, feladat-
lapok, témazáró dolgozatok – ezek saját vagy mások által készítettek   

− A tanulók családi körülményeiről, iskolai kapcsolatairól, iskolán kívüli elfoglaltságáról információgyűjtés – saját 
vagy mások által készítettek 

− A tanuló különböző képességeiről, pszichológiai és pedagógiai jellegzetességeiről adatok gyűjtése – más szak-
emberek által készítettek  
− A tanuló tölti ki (öndefiníciós kérdőív) 
− A szülő tölti ki 
− A pedagógus tölti ki, korábbi megfigyelései alapján 

Irodalom 

Babbie, Earl (1989): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 1996. 175–188. p. 
Cseh-Szombathy László és Ferge Zsuzsa (1975): A szociológiai felvétel módszerei. Közgazdasági és Jogi Könyvki-

adó, Budapest. 150–176. p. 
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5. hét: Az interjúkészítés és a dokumentumelemzés bevezető gyakorlatai 

Cél: A hallgatók elméleti ismereteinek bővítése az interjúkészítés és a dokumentumelemzés módszeréről, és lehetőség biztosítása ezen módszerek kipróbálására, gyakorlására. Ez a foglalko-
zás előkészíti a módszerek alkalmazását a tanulói személyiségterületek megismerésére, felkészíti a hallgatókat arra, hogy a későbbiekben megjelenő interjúkészítési és dokumentumelemzési 
feladatokat megfelelően tudják alkalmazni. 

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok 
Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

Az interjú szerepe a 
tanulómegismerésben, folya-
mata, főbb kérdéstípusai  

Rövid interaktív tanári elő-
adás, példák kérése a kér-
déstípusokra  

   Tréneri instrukció 

és 5.1. és 5.2. transz-
parens 

Interjúkészítési gyakorlat Szerepjáték párban Kötelező irodalom, 
Függelék, 6. feladat 

Záródolgozatban 
szerepeljen in-
terjú is  

Az interjúval szerzett 
adatok legyenek 
benne a dolgozatban 

Tréneri instrukció 

A szerepjáték tapasztalatai-
nak megbeszélése 

Nagycsoportos megbeszélés    

15 perc  

 

 

20 perc  

 

 

10 perc 5.3. Az interjús visel-
kedés szabályai 
transzparens 

Ráhangolás a dokumentum-
elemzés módszerére 

Dokumentumok gyűjtése 

Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos megbeszélés 

 A kiscsoportos 
gyűjtés eredmé-
nyeinek bemuta-
tása 

  

 

 

15 perc 

 

 

Tréneri instrukció 

5.4. Dokumentum-
elemzés elmélete 

 



ÓRATERVEK ÉS SEGÉDANYAGOK   47 

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok 
Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

A dokumentum fogalma, cso-
portjai 

Rövid tanári előadás, kiscso-
portos munka 

 Záródolgozat Az esetismertetésben 
szereplő dokumen-
tumokat helyesen 
elemzi 

5.4. Dokumentum-
elemzés elmélete 

5.5. Dokumentumok 
csoportosítása transz-
parens 

 

A dokumentumelemzés gya-
korlata 

Dokumentumelemzés kiscso-
portokban, nagycsoportos 
megbeszélés 

Kötelező irodalom, 
Függelék, 8. és 9. 
feladata 

Megbeszélés  Tréneri instrukció 

A dokumentumelemzés sza-
bályai 

Rövid tanári előadás, nagy-
csoportos megbeszélés 

 Megbeszélés  

 

10 perc 

 

 

 

 

 

 

15 perc 

 

 

5 perc Dokumentumelemzés 
szabályai, 5.6. transz-
parens 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 5. HÉT 

1. Az interjúzás gyakorlatainak kezdetén rövid tanári előadás az interjú szerepéről a tanulómegismerésben, az inter-
júkészítés menetéről, majd a főbb kérdéstípusokról az 5.1. és 5.2. transzparens segítségével. 

2. Páros gyakorlat az interjúkészítés gyakorlásához, a kötelező irodalom Függelék 6. feladatának megfelelően, majd 
nagycsoportos megbeszélés az interjúkészítési gyakorlat tapasztalatairól, az 5.3. az interjús viselkedés szabályai 
transzparens felhasználásával. 

3. A tréner 4 fős csoportok kialakítására kéri a résztvevőket. A csoportokat megkéri, hogy egy papírlapon soroljanak 
fel iskolai dokumentumokat. A csoportok ismertetik gyűjtőmunkájuk eredményeit, a tréner ezeket felírja a táblára. 

4. A tréner értelmezi a dokumentum fogalmát, és a „Dokumentumok csoportosítása” transzparens segítségével a 
csoporttal közösen kategorizálja a gyűjtőmunka eredményeit (5.4. és 5.5. transzparens). 

5. A tréner ismerteti, hogy a továbbiakban a dokumentumelemzést fogják gyakorolni, ugyanabban a kiscsoportban. 
Megkéri a csoporttagokat, hogy a kötelező irodalom Függelék 8. feladatánál (Betti esetleírás) nyissák ki a könyvet, 
olvassák el az esetet, majd a kiscsoportban válaszolják meg a feltett kérdéseket. Az eredményeket nagycsoport-
ban megbeszélik. 

6. Ugyanígy dolgozzák fel a kiscsoportban a Függelék 9. feladatát, a táblázat elemzését. 
7. A tréner irányításával közösen megbeszélik a dokumentumelemzés nehézségeit, majd az 5.6., a „Dokumentum-

elemzés szabályai” transzparens segítségével összegzik ezeket.  
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5.1. TRANSZPARENS 
AZ INTERJÚ FOLYAMATA, SZAKASZAI 

Szakasz Feladat 

Felkészülés   

− Előzetes információk összerendezése, analízise és szintézise 
− cél meghatározása (miért készül az interjú – mit akarunk megtudni általa), 
− interjúvázlat elkészítése, főbb témakörök kijelölése, 
− időpont és helyszín egyeztetése az interjúalannyal. 

Bemelegítés, ráhangolás 

− Meghatározzuk beszélgetésünk témáit, elmondjuk, hogy mire és miért va-
gyunk kíváncsiak, ez az interjúalany biztonságérzete szempontjából fontos. 

− Bizalmat építünk azzal, hogy a mindennapokhoz kapcsolódó személyes 
jellegű kérdéseket teszünk fel. 

Az interjús beszélgetés 
− Fejben tartott interjúvázlat alapján a konkrét téma körüljárása, 
− közben kulcsszavas jegyzetelés. 

Lezárás 
− Az interjúalany visszavezetése a jelenbe, a hétköznapokba, stabil érzelmi 

állapotban való elengedése. 

Feldolgozás, elemzés,  
értelmezés 

− Kulcsszavak segítségével az interjú leírása a lehető leghitelesebb formában, 
− a céloknál feltett  miért kérdésekre a válaszok keresése. 
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5.2. TRANSZPARENS 
AZ INTERJÚ SORÁN ALKALMAZHATÓ KÉRDÉSTÍPUSOK 

Kérdéstípus Funkciója Példa 

Zárt vagy leltározó kér-
dés, csak egy válasz 
lehetséges 

− - tényadatok megismerése − Hol, mikor született? 
− Hány testvére van? 
− Mikor születtek gyerekei? 

Meséltetős kérdések 

− érzelmek, gondolatok vélemények, 
értékek, emberi viszonylatok megértése  

− eseményekhez kapcsolódó élmények 
feltárása 

− beszéltetés megindítása, folyamatos 
fenntartása 

− Meséljen iskolás éveiről! 
− Beszélne egy kicsit részletesebben erről? 
− Kifejtené ezt egy kicsit bővebben? 
− Mi a véleménye gyerek iskolájáról? 

Pontosító kérdések 

− szűkszavú válaszok kibontása 
− az interjúalany által használt fogalmak 

tartalmának pontosítása az azonos ér-
telmezés érdekében 

− érdeklődés kifejezése 

− Mit ért azon, hogy gyermeke szófogadó? 
− Milyen értelemben segítőkész a szom-

szédja? 
− Mondana egy példát arra, amikor a 

gyermekét bántották? 
− Megmagyarázná, mit ért az alatt, hogy a 

szülei szigorúak voltak? 

Érzelmi visszatükrözés 

− érzelmi megnyilvánulások elősegítése 
− együttérzés, empátia kifejezése 
− a kényes, elhallgatott témák  

előcsalogatása 
− „nem tudom” válasz kezelése 
− Indulatok, feszültségek kezelése 

− Úgy veszem ki a szavaiból, hogy nehéz 
időszak volt ez Önnek. 

− Látom, hogy ez nagyon boldoggá teszi. 
− Tudom, hogy erre a kérdésre nehéz 

válaszolni.  

Parafrázis 
− gondolatok visszatükrözése 
− a kölcsönös megértés ellenőrzése 
− a beszélgetés továbblendítése 

− Lássuk csak, Ön azt mondja… 
− Ha jól értem, akkor… 

A figyelem kifejezése 

− a beszélgetés továbblendítése, a be-
széltetés megindítása 

− érdeklődés kifejezése 

− Ühüm, igen. 
− Értem. 
− Aha, és utána… 
− Ez nagyon érdekes, folytassa. 
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5.3. TRANSZPARENS 
AZ INTERJÚS VISELKEDÉS SZABÁLYAI 

− Nyugodt hely megválasztása, amely alkalmas a „négyszemközti” beszélgetésre. 
 

− Udvariasság, a megszólítás tisztázása. 
 

− Állandó szemkontaktus, amellyel kifejezzük érdeklődésünket. 
 

− Ne akasszuk meg az interjúalany gondolatmenetét, mert azt érdektelenségként értelmezi. 
 

− Semlegesség biztosítása – nem adunk tanácsot, nem mondunk saját véleményt, értékelést, minősítést, a vissza-
kérdezést elhárítjuk. 

 
− Kerüljük a sugalmazó és tagadó kérdéseket (ösztönöznek a társadalmi elvárásnak megfelelő válaszokra, amit illik 

mondani). 
 

− Direkt kérdések kerülése, pl. „Szegények voltak gyermekkorában?”. 
 

− Visszahozás a jelenbe – az interjúalany miközben életének eseményeit meséli, az azokhoz kapcsolódó érzelmei is 
felszínre törnek, újból átéli múltbeli élményeit. Ezeket a természetes érzelmeket a beszélgetés során nem szabad 
elfojtani, hanem az érzelmi visszatükrözéssel kell kezelni. Valamint a beszélgetést addig nem szabad befejezni, 
még vissza nem hoztuk a jelenbe és egy nyugodt érzelmi állapotba. 
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5.4. TRANSZPARENS 
DOKUMENTUMELEMZÉS 

A mások által létrehozott nyomtatott, írott, rajzolt anyagok, statisztikai adatsorok, okiratok, tárgyak, vagyis a doku-
mentumok rengeteg információt szolgálatnak számunkra, igen sok következtetés levonására alkalmasak. 

A dokumentum latin eredetű szó, és tágabb értelmébe mindaz beletartozik, ami valamely tény valóságának bebi-
zonyítására szolgálhat. (Révai Nagy Lexikona) 

 
A dokumentumok köre szinte végtelen, egy-két kiragadott forrása: 
− történeti források, emlékiratok, oklevelek, anyakönyvek 
− statisztikai jelentések, népszámlálási adatok 
− hivatalos levelezések, beszámolók, jegyzőkönyvek, határozatok, kórházi zárójelentések 
− esetleírások, pszichológiai-pedagógiai jellemzések, környezettanulmány 
− személyes jellegű írások, naplók, levelek, visszaemlékezések 

 
A pedagógiai munka során is percről percre, folyamatosan keletkeznek azok a dokumentumok, amelyek a tanuló 
minél körültekintőbb, alaposabb és egyedi  megismerését,  valamint a tanuló szociokulturális és pedagógiai környe-
zetének megértését teszik lehetővé.  

 
A tanuló mint személyiség megismerésében azok a legértékesebb dokumentumok, amelyek személyes jellegűek, 
spontán módon, kérés nélkül keletkeznek (pl. szabad fogalmazás, levelek). 

Szöveges dokumentumok elemzési lehetőségei 

1. Kvantitatív szemantika (jelentéstan) 
− szövegek szókincsének elemzése 
− szókincs, stílus, kifejezési módok vizsgálata 
2. Tartalomelemzés 
− a szavak értelme, tartalma 
− általában a kommunikáció tanulmányozását jelenti 

Irodalom 

Babbie, Earl (1989): A társadalomtudományi kutatás gyakorlata. Balassi Kiadó, Budapest, 1996. 339–364. p. 
Cseh-Szombathy László és Ferge Zsuzsa (1975): A szociológiai felvétel módszerei. Közgazdasági és Jogi Könyvki-

adó, Budapest. 116–130. p. 
Giddens, Anthony (1993): Szociológia. Osiris Kiadó, Budapest 641–647. p. 
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5.5. TRANSZPARENS 
A TANULÓ MEGISMERÉSÉT SZOLGÁLÓ DOKUMENTUMOK FORRÁSAI 

Az iskolai dokumen-
tum forrása 

Példa 
További példák 

Önnek még mi jut az eszébe? 

A tanuló saját munkái Rajzok, fogalmazások, dol-
gozatok, füzetek, firkálmá-
nyok, levelek, fényképek  

 

A szülőtől származó 
dokumentumok 

Kérések, üzenetek, levelek, 
fényképek  

 

A vele foglalkozó peda-
gógusok dokumentumai 

Érdemjegyek, beírások az 
ellenőrzőbe, dolgozatok írá-
sos értékelése 

 

Más szakemberektől 
származó írásos anya-
gok (pszichológus, fej-
lesztőpedagógus, csa-
ládsegítő) 

Jellemzés, környezettanul-
mány 

 

Hivatalos okiratok Kórházi zárójelentés, szak-
értői vélemény, gyámügyi 
határozat, bizonyítvány  
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5.6. TRANSZPARENS 
A DOKUMENTUMELEMZÉS SZABÁLYAI 

− Meg kell vizsgálni a dokumentum hitelességét. 
 
− Fel kell mérni a dokumentum objektivitását. 
 
− Ki kell szűrni a dokumentumkészítő szubjektivitását, esetleges torzítását. 
 
− Ellenőrizni kell a dokumentum belső koherenciáját. 
 
− Azonos típusú dokumentumokat azonos kategóriák mentén helyes vizsgálni. 
 
− Támaszkodni kell intuitív gondolkodásunkra. 
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6. hét: A személyiség kognitív összetevőinek megismerése, intelligencia 

Cél: A tanárjelöltek kapjanak árnyalt képet arról, hogy a tanulói teljesítmények és az intelligencia milyen összefüggésben vannak egymással, legyen rálátásuk az intelligenciamérés gyakorlatá-
ra, az IQ-eredmények értelmezésére és a szakmai dilemmákra. Tudják, hogy az intelligenciamérés pszichológusi kompetencia, és tudják a szakértői vélemény adatait helyesen értelmezni. 

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

A tanulói teljesítményt befo-
lyásoló tényezők 

Az intelligencia fogalma, ösz-
szetétele, megismerhetősége 

Interaktív tréneri előadás Kötelező irodalom, 
intelligencia elméleti 
rész,  
51. oldal,  
IQ-szintek 

Nem szükséges Nem szükséges Tréneri instrukció 

6.1. transzparens 

A tanulói teljesítményt 
befolyásoló tényezők 
transzparens 

6.2. IQ-eloszlás 
transzparens 

Az intelligenciatesztek felvéte-
le és az általuk nyert adatok 

Tesztszemléltetés HAWIK IQ-teszt 
bemutatása 

Nem szükséges Nem szükséges HAWIK tesztdoboz 

A szakértői vélemények ada-
tainak értelmezése, a peda-
gógiai következtetések meg-
beszélése 

Kiscsoportos dokumentum-
elemzés, szakértői vélemé-
nyek értelmezése  

Kötelező irodalom,  
Függelék 42. oldal, 
szakértői vélemény 

Megbeszélés, 
értelmezés 

Az értékek helyes 
elemzése, jó követ-
keztetések levonása 

20 perc 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 perc 

5 perc 

 

 

 

 

 

 

20 perc 

 

20 perc 6.3 transzparens 
Szubteszt-
eredmények értelme-
zése 
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Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

A szakértői vélemények kis-
csoportos elemzése alapján 
felmerülő kérdések nagycso-
portos megbeszélése 

Nagycsoportos megbeszélés  Záródolgozat Ha tartalmaz a 
záródolgozat szakér-
tői véleményt, annak 
eredményét helyesen 
értelmezi 

 20 perc Tréneri instrukció 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 6. HÉT 

− Interaktív tréneri előadás a tanulói teljesítményt befolyásoló tényezőkről (6.1. transzparens), az intelligencia fogal-
máról, összetételéről, az IQ-eloszlások (6.2. transzparens) és az IQ-értékek jelentéséről, értelmezéséről. (Kötelező 
irodalom 51. oldal: IQ-szinteket áttekintetni a hallgatókkal, lehetőséget biztosítani a kérdezésre, véleménynyilvání-
tásra.) Fontos annak hangsúlyozása, hogy a tanulói teljesítményt több tényező befolyásolja, nem mindig áll intel-
lektuális deficit a gyenge teljesítmény hátterében.  

− A HAWIK intelligenciateszt bemutatása, az egyes részpróbákhoz tartozó feladatok szemléltetése. A hallgatóknak 
lehetőséget kell biztosítani a kérdezésre. Olyan szemléletet kialakítani, amely nem abszolutizálja az IQ-eredményt, 
hanem azt a maga komplexitásában vizsgálja, egy adatként kezeli. Rámutatni arra, hogy ez pszichológusi kompe-
tencia, a pedagógusok feladata a szakértői vélemények helyes értelmezése, és a deficites részterületeken a tanu-
lók fejlesztése. 

− 4 fős kiscsoportok alkotása, a csoporttagok elolvassák a kötelező irodalom Függelékének 42. oldalán levő szakér-
tői véleményt.  Ezt követően a tréner bemutatja és elmagyarázza a 6.3. transzparens segítségével, hogy az intelli-
genciateszt részeredményeiből milyen következtetést lehet levonni. A kiscsoport ennek alapján megkísérli értel-
mezni a szakértői véleményben foglaltakat. 

− A kiscsoportos munka eredményeit egy-egy szóvivő ismerteti és a nagycsoport megbeszéli. A téma kapcsán 
célszerű kitérni az tanulásban akadályozott tanulók integrált nevelésének kérdésére. A hallgatói vélemények ára-
moltatását, ütköztetését és az oktatói vélemények közlését úgy célszerű irányítani, hogy a tanárjelöltek elfogadják 
az integrált oktatás szükségességét, és pozitív attitűd alakuljon ki bennük ezzel kapcsolatban. 
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6.1. TRANSZPARENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: Kulcsár: Az iskolai teljesítmény pszichológiai tényezői. Tankönyvkiadó, 1982 

6.2. TRANSZPARENS 
IQ-ELOSZLÁS 
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6.3. TRANSZPARENS 
SZUBTESZT-EREDMÉNYEK ÉRTELMEZÉSE 

Általános ismerek Zömében oktatási anyagban szereplő és iskolában elsajátítható ismere-
teket vizsgál. 

Élethelyzetek Szociális, társas életben való tájékozódás, a „józan cselekvés” funkcioná-
lásának nívóját méri.  

Számismétlés Közvetlen emlékezet, megjegyző képesség, koncentráció, inverz gondol-
kodási funkció. 

Számolási feladat Négy alapművelet, szöveges feladatba ágyazva, a mindennapi élet és a 
pénzváltás körében – nehezül fokozatokban 

Fogalom-összehasonlítás Főfogalom megnevezési készség, gyűjtőfogalom alá csoportosítható 
szópárok. 

Jel- és számpróba Ismert és ismeretlen szimbólumok asszociálása, megfigyelés, gyorsaság 
és pontosság mérése. 

Képrendezés Időrendi sorrend felismerése képek alapján. Szituációmegértést és -
felfogási képességet mér. 

Képkiegészítés Megfigyelés, hiányzó részletek felismerését vizsgálja. Figurafelismerést 
és azonosítás képességet, lényeges és lényegtelen részek megkülönböz-
tetésének képességét méri. 

Mozaik A formafelfogás és az analizáló képesség mellett a cselekvési gyorsasá-
got is méri. 

Összeillesztés Használható észrevételeket ad a vizsgált személy gondolkodásmódjáról, 
munkastílusáról, kombinatív képességéről. Rész-egész-alak-felismerő 
készséget vizsgálja. 
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7. hét: A személyiség kognitív összetevőinek megismerése, képességek  

Cél: A tanárjelöltek ismerjenek olyan módszereket a tanulói képesség megismerésére, amelyek lehetővé teszik, hogy a tantárgyi teljesítményen túl árnyaltabban lássák a képességstruktúra 
működését és felismerjék tanítványaik vezető képességeit, erősségeit. Képesek legyenek arra, hogy az adatok figyelembevételével a tanulók fejlesztését úgy tervezzék, hogy a vezető képes-
ségekre (erősségekre) támaszkodjanak, a kevésbé fejlett képességeket pedig fejlesszék vagy a gyengeségeket  kompenzálják az oktató-nevelő munka során. 
 

Az egység tartalma Módszerek,  
munkaformák 

Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag 

A képesség fogalmának meghatáro-
zása, a hallgatók aktív részvételével 

 

Képességterületek gyűjtése, csopor-
tosítása 

 

A tanulói képességek megismerésére 
alkalmazható módszerek megbeszélése 

 

A részképességek megismerhetősé-
ge – a Sindelar módszer 

 

 

 

Egyéni munka, majd nagy-
csoportos összegzés 

 

Kiscsoportos gyűjtés, nagy-
csoportos megbeszélés 

 

Nagycsoportos megbeszélés 

 

 

Interaktív tréneri előadás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kötelező irodalom 60. 
oldal, példa elolvasása, 
és a 61. oldal, famodell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 perc 

15 perc 

 

 

 

 

20 perc 

 

 

 

10 perc 

 

 

 

Tréneri instrukció 

 

 

 

7.1. transzparens 
Főbb képességterü-
letek  
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Képesség-kérdőívek kipróbálá-sa. 
Egy kérdőív kitöltése, a képességek 
rangsorolása, eredmények értelme-
zése 

 

A kérdőívek eredményei alapján ter-
vezhető pedagógiai beavatkozások 

Saját élményű kérdőív kitöl-
tés, rangsorolás, kiscsoportos 
megbeszélés 

 

 

Nagycsoportos megbeszélés 

Gardner-féle Tanulási 
erősségek kérdőív  

Kötelező irodalom, 
Függelék 50. oldal 

 

Saját élmé-
nyű kérdőív 
kitöltés 

 

 

Záródolgozat 

 

A kérdőív ered-
ményeinek he-
lyes értelmezése 

 

 

A tanuló képes-
ségeinek jellem-
zése, a fejlesztés 
tervezése 

 

20 perc 

 

 

 

10 perc 

 

 

 

 

 

7.2. transzparens, 
Öndefiníciós mód-
szerek 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 7. HÉT 

1. Önálló egyéni munkával szinonimák gyűjtése a képesség fogalmához, majd nagycsoportban az egyéni gyűjtés 
alapján valamennyi szinonima leírása csomagolópapírra, az azonos jelentésűek szelektálása, a hiányzó fogalmak 
pótlása, majd a leglényegesebb kulcsszavak kiemelés aláhúzással, és közös definícióalkotás. 

2. Kiscsoportban képességterületek gyűjtése, nagycsoportban a képességterületek csoportba rendezése oly módon, 
hogy a kiscsoportból egy szóvivő felolvassa a gyűjtés eredményét, és a nagycsoportos megbeszélésen csomago-
lópapíron az egy csoportba tartozó képességeket rögtön egy oszlopba írják. 

3. Nagycsoportban a tanulói képességek megismerésére alkalmazható módszerek megbeszélése (megfigyelés, 
iskolai tantárgytesztek eredményei, pszichológiai vélemények dokumentumelemzése, öndefiníciós eljárások). 

4. Egyéni munkában a Gardner-féle Tanulási erősségek kérdőív kitöltése (Kötelező irodalom, Függelék 50. oldal). A 
kitöltés kétféle módon lehetséges, a kitöltés módját a tréner a csoport ismeretében döntse el. Amennyiben a 3. hé-
ten a személyiséglap áttanulmányozását követően meggyőződött róla, hogy a hallgatók a gyakorlóhelyükről tudtak 
olyan tanulót választani, akinél a tanult módszereket a gyakorlatban kipróbálják, akkor rögtön arra a tanulóra vo-
natkoztatva töltse ki a hallgató a kérdőívet. Ajánlott azonban úgy feldolgozni ezt a témát, hogy a hallgató saját 
személyiségére vonatkoztatva kitölti a kérdőívet, majd azt értékelve, az eredmények alapján a képességterületeket 
rangsorolja, saját erősségeit kiemeli, és a kiscsoportban megbeszélik, hogy kinek milyen eredménye van, mennyire 
ért egyet ezzel. 

5. A tréner a nagycsoportos megbeszélésen felhívja a figyelmet, hogy ez a kérdőív úgy is alkalmazható, hogy a tanár 
tölti ki a tanulóra vonatkozóan, és hogy az esettanulmányban a megismerni kívánt tanulóra vonatkozóan ezt töltsék 
ki. 

6. Nagycsoportban a kérdőív kitöltése és az eredmények értelmezése során felmerülő kérdések tisztázása, az ered-
mények gyakorlati alkalmazhatóságának megbeszélése. Fontos rámutatni arra, hogy nagyon sokféle képesség 
van, és a tanulónak lehetnek olyan részképességei erősek, amelyek az oktatás során nem tűnnek fel, de a min-
dennapi életben, a munkavállalásnál, pályaválasztásnál nagyon fontosak lehetnek. A pedagógus feladata, hogy 
felismerje a gyermek vezető képességeit, erősségei, és a fejlesztő munkát ennek figyelembe vételével tervezze, 
ezekre támaszkodjon. Ugyanakkor a gyengébben fejlett képességek fejlesztésére, a korosztály szintjéhez való kö-
zelítésre is szükség van a pedagógiai tevékenység tervezése során. 

7. A tréner hívja fel a figyelmet arra, hogy a kötelező irodalomban két másik, rövidebb képességkérdőív is található, 
és a hallgatók ezt is alkalmazhatják tanulóik megismerése során. 
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7.1. TRANSZPARENS 
FŐBB KÉPESSÉGTERÜLETEK 

PERCEPTUÁLIS 

(észlelési) képességek 

INTELLEKTUÁLIS 

képességek 

PSZICHOMOTOROS 

(testi-fizikai) képességek 

SZOCIÁLIS 

képességek 

    
− Látásélesség 
− Téri tájékozódás 
− Vizuo-motoros 

korrdináció 
− Hallási megkülönböztető 

képesség 
− Tapintás, érzékenység stb. 

− Emlékezet 
verbális, vizuális 

− Figyelem – megfigyelő-
képesség 

− Gondolkodási képesség: 
ok-okozati összefüggés 
felismerése, 
következtetés, 
analízis, szintézis, ösz-
szehasonlítás stb. 

− Alkotóképesség 
flexibilitás, 
origanilitás, 
fluencia 

− Verbális képességek, 
beszédértés, szóbeli ki-
fejező képesség 

− Testi erő, teherbíró ké-
pesség 

− Mozgásügyesség (kéz-
ügyesség) 

− Gyorsaság 
− Hajlékonyság 
− Koordináció 

− Empátia 
− Kapcsolatteremtő ké-

pesség 
− Tolerancia 
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7.2. TRANSZPARENS 
AZ ÖNDEFINÍCIÓ ALAKULÁSÁT ELŐSEGÍTŐ MÓDSZEREK ALKALMAZÁSA A PEDAGÓGIAI MUNKÁBAN 

Öndefiníció alatt az egyén önfelfogását, önmagáról kialakított képét értjük, azt, hogy hogyan határozza meg 
magát az egyén: milyen ember ő, milyen személyes tulajdonságokkal rendelkezik. 

Az öndefiníció alakulását elősegítő módszerek az egyén személyes tulajdonságainak felismerését, tudatosulá-
sát, az önmeghatározás pontosabb, részletesebb megfogalmazását teszik lehetővé. 

A pedagógiai munkában a tanulók gyakran jelentkeznek azzal az igénnyel, hogy saját magukra vonatko-
zóan kapjanak információt (pl.: a pályaválasztási döntést az nehezíti, hogy nem tudja, mi érdekli igazán vagy 
milyen munkához vannak jó képességei).  

A pedagógiai munkában előforduló tanácskérések során nem feltétlenül arra van szüksége a tanulónak, hogy 
egy diagnózist kapjon magáról, hanem inkább arra, hogy elgondolkodjon olyan személyiségtulajdonságairól, ame-
lyek ismerete a problémája szempontjából fontos.  

Az öndefiníció alakulását elősegítő módszerek ezt a belső munkát – a saját magamról való gondolkodást 
– teszik lehetővé. Használatuk előnye, hogy a tanácskérő szembesül olyan kérdésekkel, amelyeket azelőtt 
nem tudott vagy nem akart végiggondolni, és ezáltal a tanuló világosabban észlelheti önmagát és helyzetét. 

Az öndefiníció alakulását segítő módszerek alkalmazásának célja: 
− Segítse elő, hogy a tanácskérők meg tudják fogalmazni azokat a pozitívumokat és hiányokat, amelyek 

az ő számukra fontosak (Erősségek, gátak felismerése.) 
− Segítse a tanácskérők öndefiníciós képességének kialakulását, fejlessze önismeretüket. 

Az öndefiníciós eljárások sajátossága, hogy a tanuló önbecslésére építenek, ebből adódóan szükségszerűen na-
gyobb a szubjektivitásuk, mint a tesztes eljárásoké. Ha a pedagógus fontosnak tartja a tanuló megismeréséhez 
tesztek használatát, akkor kérje pszichológus segítségét. 
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8. hét: A személyiség kognitív összetevőinek megismerése, tanulási szokások és tanulási stílus 

Cél: A tanárjelöltek ismereteinek bővítése a tanulási stílusra és annak megismerési módszereire vonatkozóan. Annak tudatosítása, hogy milyen hatékony tanulási szokások segítik elő a valódi 
tudás kialakítását. Annak felismertetése, hogy a tanulók tanulási szokásainak és a tanítási módszereknek a tanulók domináns tanulási stílusához célszerű alkalmazkodni.  
 

Az egység tartalma Módszerek,  
munkaformák 

Segédanyagok Ellenőrzés  
módja 

Értékelés szem-
pontja 

Elméleti 
idő 

Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag 

Tanuláselméletek a tanulás és a tu-
dás kapcsolatáról, a konstruktivista 
felfogásról 

Rövid, interaktív elő-
adás 

   10 perc  Tréneri instrukció 

 

 

A tanulás egyéni jellemzői, tanulási 
szokások 

3-4 fős csoportokban 
végzett munka, fürtáb-
ra-készítés 

Csomagolópapír, 
vastag színes filc-
tollak 

Nagycsoportos megbeszé-
lésen a szóvivő bemutatja a 
fürtábrát 

 Tréneri instrukció 

  

A tanulási stílus fogalmának értelme-
zési lehetőségei 

Tanári közlés, megbe-
szélés 

   8.1. transzparens 

A tanulási szokások megismerése az 
interjú módszerével  

5 fős csoportmunka, 
majd nagycsoportos 
megbeszélés 

 Szóvivők ismertetik az inter-
júkérdéseket, és a záró-
dolgozat 

Az interjú ered-
ményei jelenjenek 
meg a záró-
dolgozatban 

Tréneri instrukció 

 

Felder stíluskategóriái és kérdőíve. 

A hallgatók által kitöltött kérdőív ered-
ményeinek elemzése, értelmezése 

Tanári közlés, egyéni 
munka, páros  
megbeszélés 

Kötelező irodalom, 
Függelék 61. oldal 

A párban ismertetett  
elemzés 

A tanulási stílusok 
értelmezése 

 

 

 

 

10 perc 

 

 

 

 

5 perc 

25 perc 

 

 

 

 

20 perc 

 

 

 

15 perc 

 

8.2. transzparens 
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A tanulási szokások jelentősége, 
megismerésének lehetőségei 

A gyakorlati feladatok 
alapján nagycsoportos 
megbeszélés 

 Megbeszélés  5 perc Tréneri instrukció 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 8. HÉT 

1. A tanuláselméletek és a tanulásról kialakult felfogások rövid, tömör összefoglalása. Célszerű az elméletek helyett 
valamilyen „leegyszerűsített csoportosítást” (pl.: innátista és instrumentális) ismertetni, csoportonként egy-egy jel-
lemző példával. Ennek a bevezető résznek ugyanis nem a tanuláselméletekről már feldolgozott egyetemi/főiskolai 
tartalmak újrafeldolgozása vagy kiegészítése a célja, sokkal inkább annak a megállapításnak az előkészítése, hogy 
semmi sem alakul ki a tanulási folyamatban, aminek ne lennének bennünk előzményei, és ezek az előzmények ne 
határoznák meg az új tartalmak beépülését.  

2. A témakör feldolgozását megelőzően a ráhangolást, a tanulási stílusokkal és szokásokkal kapcsolatban eddig 
szerzett ismeretek felelevenítését, a tapasztalatok számbavételét és rendszerezését szolgálja a fürtábrakészítés. A 
résztvevők 3-4 fős csoportokban fürtábrát készítenek, amelynek kiinduló központi eleme a tanuló tanulásának sajá-
tos, egyéni jellemzői (tanulási stílus). E köré terveznek egyik irányban olyan fogalmi hálót, amelynek elemei ezek-
nek a jellemzőknek más tulajdonságokkal való kapcsolatára vonatkoznak, másik irányban pedig olyat, amely e ta-
nulási jellemzők tanítási következményeit tárják fel. A fogalmi hálót a csoportok csomagolópapírra rajzolják, és a 
megbeszélés során bemutatják, értelmezik. Az így rendszerezett gondolatokra, felvetődött problémákra minden 
lehetséges tartalmi kapcsolatnál visszautal az ezt követő tanári közlés. 

3. Rövid, interaktív, a 8.1. transzparens ábráit felhasználó, a tanulási stílus fogalmának, fogalmi jegyeinek számba-
vételét szolgáló indító előadás, de a feldolgozás lényegét tekintve inkább a fürtábrákból következtethető előzetes 
tapasztalatokat és hiedelmeket ütköztető, tisztázó megbeszélés. 

4. A tréner 5 fős csoportokat alakít, amelyek feladata, hogy az eddigi ismeretek birtokában tervezzék meg egy tanu-
lóval és/vagy egy szülővel a gyermek otthoni tanulási szokásairól szóló interjú vázlatát. A tanulóval és/vagy a 
szülővel lefolytatott interjú eredményeinek a záródolgozat esetismertetésében meg kell jelenni. 

5. A rövid, a 8.2. transzparenst (Felder rendszere) felhasználó tanári közlést követően a hallgatók kitöltik a Felder–
Soloman-kérdőívet (Kötelező irodalom, Függelék 61. oldal). A bevezető tanári közlésben közösen megbeszélt 
szempontok alapján mindenki elvégzi a kérdőív értékelését, majd párban megbeszélik az eredményeket.  A páros 
munka után nagycsoportos összefoglalás a tapasztalatokról, következtetésekről. 
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8.1. TRANSZPARENS 
A TANULÁSI STÍLUS FOGALMA, FAJTÁI, CSOPORTOSÍTÁSA 

- Az osztálytermi helyzetek elemzéséből kiinduló elméletek

- A megismerési folyamat egy-egy mozzanatát középpontba állító  
elméletek

- Biológiai sajátosságokra épülő elméletek

- A személyiségtípusokból kiinduló elméletek

TanulTanuláási stsi stííluslus--elméletekelméletek

A jobb illetve bal agyfélteke dominanciája alapján kialakult különbözőségek, vagy az eltérő 
napi ritmus, a hőmérsékletre, fényviszonyokra és más környezeti hatásra vonatkozó 
elképzelések.

A személyiség egésze vagy annak egy kulcsfontosságú eleme: pl. mezőfüggőség-
mezőfüggetlenség (Witkin), extrovertált–introvertált személyiségdimenzió (Jung), 
sikerorientáltság – kudarckerülés, vagy a tanulási motivációra épülő elképzelések.

A tanulás egyes jól meghatározható eleme. Pl.: az információ felvételére ill. az emlékezetre 
(vizuális-verbális), az észlelésre (absztrakt-konkrét), az információ feldolgozási folyamatára 
(aktív-reflektív), a megértésre (analitikus-globális) vonatkozó elképzelések.

Jól körülírható tanulási helyzetekben megnyilvánuló tanulói viselkedésre és preferenciákra 
vonatkozó elképzelések. Pl.: aktivitás, önállóság, együttműködés.

 

TanulTanuláási stsi stíílus fogalmalus fogalma
• Az a mód, ahogy az egyén személyiségjellemzői befolyásolják a 

tanulást.
(Mann és Sabatino)

Tanulási stílus = kognitív stílus

• A tanuláshoz való hozzáállás szempontjából fontos kognitív és 
motivációs jellemzők összessége.

(Hunt)
Komplexitás, érettség, önállóság, szociális környezethez való

alkalmazkodás

• Befogadási és tárolási módok.
(Dunn-Dunn)

Környezeti, érzelmi, szociológiai, fizikai tényezők

• A tanulási stílusban a modalitás, a társas környezet és az egyén 
reagálás-típusa fejeződik ki.

(Pl. Balogh L.)
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A tanulA tanuláási stsi stíílus fogalmlus fogalmáát meghatt meghatáározrozóó
jegyek:jegyek:

• személyiségdimenziók (pl. extrovertált, 
introvertált)

• kognitív stíluselemek (pl. mezőfüggő, 
mezőfüggetlen)

• öröklött tényezők (pl. vizuális, auditív)
• tanult elemek (pl. aktív, reflektív)
• szocializációs hatások (pl. egyéni, társas)
• fizikai környezet (pl. csend, világosság)
• kulturális tényezők (pl. zenei-ritmikus)

 
 
 

analitikus, 
globális

MegértésMegértés

társas-
egyéni

Társas Társas 
környezetkörnyezet

induktív, 
deduktív

MegismeMegisme--
résirési
folyamatfolyamat

vizuáli, 
auditív 
(verbális)

InformációInformáció--
felvevő felvevő 
csatornacsatorna

konkrét
absztrakt

érzékelő, 
gondolkodó

DöntésDöntés

aktív
reflektív

extrovertált, 
introvertált

SzemélyiSzemélyi--
ségség--
dimenziódimenzió

KolbKolbTartalomTartalomTerületTerület

aktív 
reflektív interperszonális, 

intraperszonális, 

szenzitív-
intuitív

logika-matematikai, 
zenei-ritmikus,  
naturalista (termé-
szettel együtt élő)

nyelvi-verbális, 
vizuális-téri, 
testi-mozgásos

X

FelderFelder--
SilvermanSilverman GardnerGardner

X

X

alkalmazkodó
-asszimiláló, 
konvergens-
divergens
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8.2. 8.2. transzparens:transzparens:
FelderFelder--SilvermanSilverman tanultanuláási stsi stíílus lus 

dimenzidimenzióókk

Deduktív
Alapelvek

Induktív
Tények és megfigyelések

Következtetési út

Globális
Holisztikus kapcsolatok,
átfogó kép

Analitikus
Lineáris kapcsolatok,
kis egységek

Megértés

Reflektív
Önelemzés, egyéni 
munka

Aktív
Cselekvés, együttműködés

Folyamat

VerbálisVizuálisInput

Intuitív
Szimbólumok kialakítása

Szenzitív
Adatok megszerzése.
Tények és megfigyelések

Megfigyelés, észlelés, 
értelmezés

TartományDimenzió
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9. hét: Kommunikációs képességek megismerése 

Cél: A hallgatók felkészítése a tanulók verbális és nonverbális kommunikációs képességének megfigyelésére, a tapasztalataik összegzésére, a kommunikációs képességek fejlesztése terén 
jelentkező pedagógiai feladatok átgondolására. 

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

A beszédészlelés, beszéd-
megértés és beszédprodukció 
fejlődésmenete 

A normál fejlődéstől való elté-
rések 

Ráhangoló gyakorlatok 

 

Interaktív előadás, bemutatás 

 

  

Nem szükséges Nem szükséges Tréneri instrukció 

9.1. transzparens Miki 
beszél 

9.2. transzparens 
Nyelvi szintek 

A beszéd fejlettségi szintjének 
megismerése a megfigyelés 
módszerével 

A megfigyelőlap kitöltése pár-
ban, az eredmények megbe-
szélése nagycsoportban 

A beszéd megfigye-
lése  

Kötelező irodalom  

Függelék 69. oldal 

Záródolgozat A tanuló beszédének 
jellemzése jelenjen 
meg záródolgozatban 

Tréneri instrukció 

Korlátozott kommunikációs 
helyzetek felismerése az isko-
lában 

Kiscsoportos munka, majd 
nagycsoportos megbeszélés 

Korlátozott kommu-
nikációs helyzetek… 
Kötelező irodalom, 
Függelék 71. oldal 

Szóvivő bemu-
tatja a csoportos 
gyűjtés eredmé-
nyeit 

Nem szükséges 

30 perc  

 

 

 

 

20 perc 

 

 

 

15 perc 

 

Tréneri instrukció 
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A kommunikációs képessé-
gek fejlesztési lehetőségei 

Nagycsoportos megbeszélés, 
ötletbörze 

Csomagolópapír, 
vastag színes  
filctollak 

Záródolgozat A pedagógiai beavat-
kozások tervezésénél 
jelenjenek meg a 
kommunikációs ké-
pességek fejlesztését 
célzó feladatok 

 25 perc Tréneri instrukció 

 



ÓRATERVEK ÉS SEGÉDANYAGOK   73 

 

TRÉNERI INSTRUKCIÓ 9. HÉT 

1. A tréner felolvassa a résztvevőknek a 9.1. Miki beszél című idézetet, majd kéri a csoporttagok benyomásait, be-
szélgetést kezdeményez a környezet beszédfejlődésre gyakorolt hatásáról és a napjainkban jelentkező problémák-
ról, amelyek akadályozzák a tanulók kommunikációs képességének fejlődését.  

2. A tréner bemutatja a nyelvi szintek jellegzetességeit, és interaktív előadást tart a normál beszédfejlődésről és a 
normál beszédfejlődéstől való eltérésekről, kiemelten a megkésett beszédfejlődés és a pöszeség sajátosságairól. 
Kitér arra, hogy a beszéd tartalmi fejlesztése a pedagógusi kompetenciába beletartozik. A formai problémák, be-
szédhibák kezelése logopédusi feladat, de a felismerés és a logopédus véleményének kérése, a tanuló szakem-
berhez való irányítása a pedagógusok feladata. 

3. A hallgatók párokat alkotnak, lehetőleg azok kerüljenek párba, akik egy gyakorlati helyen vannak, és ismerik azt a 
tanulót, akiről a társuk a záródolgozat esettanulmányát készíti. A párok a kötelező irodalomból a Függelék 69. olda-
lán található, „A beszéd megfigyelése” című megfigyelési szempontsort közösen kitöltik. Mindketten arra a tanulóra 
vonatkozóan, töltik ki a megfigyelőlapot (az iskolai megfigyeléseikre emlékezve), akiről az esettanulmányt készítik.  

4. A megfigyelőlap végén 2-3 mondatban foglalják össze az eredményeket, jellemezzék a tanuló beszédét. A páros 
munkát követően a nagycsoportban néhány hallgató felolvassa a jellemzést, és megbeszélik a tapasztalatokat.  

5. A tréner 5 fős csoportokat alkot. Minden hallgató a kötelező irodalom Függeléke 71. oldalán elolvassa a Korláto-
zott kommunikációs helyzetek felismerése az iskolában című feladatlapot, majd a csoport iskolai tapasztalatai alap-
ján példákat gyűjtenek a korlátozott kommunikációs helyzetekre. A nagycsoportos megbeszélésen a csoport szóvi-
vője bemutatja a gyűjtés eredményeit. 

6. A nagycsoportos megbeszélésen a tréner ötletgyűjtést kezdeményez, hogy a tanulók kommunikációs képességeit 
milyen módszerekkel lehet fejleszteni iskolai környezetben. A felmerülő ötleteket a hallgatók csomagolópapírra 
gyűjtik oly módon, hogy mindig az ötletgazda írhatja fel színes filccel a saját ötletét. A foglalkozás végén összefog-
lalják a tapasztalatokat. 
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9.1. TRANSZPARENS 
MIKI BESZÉL 

Miki két és fél éves. Mindenki beszél vele. Beszél vele az apja, az anyja, a dada, a házmester… Beszél vele a gróf-
né, aki megkérdezi tőle, hogy látott-e már oroszlánt, s a mosónő, aki az iránt érdeklődik, hogyan kukorékol a kakas. 
Beszél vele felnőtt és gyermek, ismerős és ismeretlen. Egy miniszterelnökkel nem akar annyi ember beszélni, mint 
Mikivel, pusztán azért, mert még nem tud beszélni, s ezt mindenki mulatságosnak tartja: egy mosolyt vár tőle, egy 
édes nyelvbotlást, egy meglepetést. 

Beszélek vele én is minden áldott nap. Nem győzök csodálkozni azon, hogy még mennyire nem tud beszélni, és 
hogy én mennyivel jobban beszélek, mint ő. Bámulom őt. Közben azonban a természetet is bámulom. Micsoda 
agyafúrt fogása az, hogy a gyermekek kedvességét, gyámoltalanságát veti elénk csalétkül, minket pedig – mindnyá-
junkat – ingyen nyelvmesterül szegődtet melléjük. 

 Borzasztó lenne, ha a gyermekek olyan unalmasak volnának, mint a felnőttek. Akkor senki sem állna szóba ve-
lük. Nyelvmestereket kellene melléjük fogadni, és sohase tanulnák meg anyanyelvüket. 

 
Kosztolányi Dezső 
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9.2. TRANSZPARENS 

• Fonetikai=kiejtés               
• fonológiai=hangtan
• morfológiai=szóalaktan     
• szintaktikai= mondattan
• lexikai= szókészlet
• szemantikai=jelentéstan
• pragmatikai= jelrendszerek

Nyelvi szintek
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10. hét: A tanulók értékrendjének, attitűdjeinek és viselkedési jellemzőinek megismerhetősége 

Cél: A tanárjelöltek kapjanak elméleti és gyakorlati ismereteket az értékek, attitűdök kialakulási mechanizmusáról, a pedagógus szerepéről ebben a folyamatban. Ismerjenek olyan módszereket, 
amelyek segítségével ezek a tanulói tulajdonságok felismerhetők, és alakuljon ki egy olyan meggyőződés, hogy a pedagógus személyisége formálhatja ezeket. 

 

Az egység tartalma Módszerek,  
munkaformák 

Segédanyagok Ellenőrzés módja Értékelés  
szempontja 

Elméleti 
idő 

Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag

Az érték és az attitűd fogalma, jelentősége a 
cselekvés irányításában  

 

 

 

 

Az értékstruktúra és az attitűdök megismeré-
sére alkalmazható módszerek 

 

 

 

 

 

 

 

Interaktív tréneri elő-
adás 

 

 

 

 

A kérdőívek felvétel-
ének kis- és nagycso-
portos megbeszélése 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mi az értékrendem? 
Kérdőív: Kötelező 
irodalom, Függelék 
82. o. 

Tulajdonságok és 
attitűdök kérdőív: 
Függelék 86. o. 

A magatartás vizsgá-
lata: Függelék 89. o. 

 

Nem szükséges 

 

 

 

 

Aktív részvétel a 
csoportmunkában, 
záródolgozat 

 

 

 

 

 

 

 

Nem szükséges 

 

 

 

 

A kérdőívek által 
vizsgált tulajdon-
ságok jellemzése 
jelenjen meg a 
záródolgozatban 

 

 

 

 

25 perc  

 

 

 

 

 

40 perc 

 

 

 

 

 

 

 

Tréneri inst-
rukció 

10.1. transzp. 
Az elmélet 
vázlata 

10.2. Transz-
parensek 
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A pedagógus lehetőségei a tanulók gondolko-
dásmódjának és értékrendszerének alakításá-
ban 

Kiscsoportos eset-
megbeszélés, a ta-
pasztalatok nagycso-
portos összefoglalása 

A kiscsoportos 
munkáról szóvivő 
beszámol 

Nem szükséges 25 perc Tréneri inst-
rukció 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 10. HÉT 

1. Az interaktív tréneri előadás, a témához kapcsolódó ismeretek csoportos feldolgozása irányított beszélgetéssel. A 
téma jellegéből adódóan jó, ha a tréner sok személyes tapasztalatot kér a résztvevőktől, és példákkal szemlélteti 
az elhangzottakat. A feldolgozás szempontjai: 
− érték és attitűd fogalma, szerepük a cselekvés irányításában, 
− a tanulói magatartást alakító tényezők, 
− az asszertív magatartás sajátosságai, 
− az előadás alapja a kötelező irodalom elméleti része és a 10.1. és 10.2. transzparensek.  

2. Módszertani ismeretek: a tanulók értékrendjének, attitűdjének, magatartásának megismerése. Munkamenete: 5 
fős csoportokba szerveződnek a hallgatók. Csoportonként javasolt létszám 3–5 fő. Minden munkacsoport egy mód-
szert dolgoz fel. A tematikában szereplő 3 módszert a tréner 3 különböző csoportnak osztja ki. Magasabb létszám 
esetén két csoport is dolgozhat ugyanazzal a módszerrel. A feldolgozásra kerülő módszerek: 
− Mi az értékrendem? Kérdőív: Kötelező irodalom, Függelék 82. o. 
− Tulajdonságok és attitűdök kérdőív: Függelék 86. o. 
− A magatartás vizsgálata: dokumentumelemzés, Függelék 89. o. 

A feldolgozás lépései: 
− az adott módszer egyéni tanulmányozása, 
− a kérdőív felvételi módjának megbeszélése, 
− szakmai fogalmak pontosítása, egyeztetése, 
− a kérdőív értékelésének megbeszélése, 
− kiscsoportos ötletgyűjtés az eredmények alkalmazásának lehetőségeiből a tanulói megismerésben. 

A kérdőívek csoportos feldolgozását követően minden kiscsoport tájékoztatást ad a nagycsoport tagjainak a feldol-
gozás eredményeiről. 

3. A megbeszélést követően a kiscsoportok újra összeülnek, és példákat gyűjtenek arra, hogy a pedagógusnak 
milyen lehetőségei vannak a tanulók gondolkodásmódjának és értékrendszerének alakításában (célszerű szemé-
lyes példákat kérni). A kiscsoportos gyűjtés eredményeit a nagycsoportban bemutatják. 
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10.1. TRANSZPARENS 
AZ ELMÉLET VÁZLATA 

1. Értékek, normák, szabályok elsajátításának pedagógiai, pszichológiai mechanizmusai. 

− szabálykövető, normatartó magatartás kialakítása 
− önkontroll képességének kialakítása 
− normák és csoportok viszonya 

2. Attitűd fogalma 

− attitűd alakulásának és alakításának pedagógiai, pszichológiai tényezői 
− a tanulói attitűdök megismerése 
− megoszlási és viselkedési eltérések megismerése 
− szocializációs hatások a tanulói viselkedés alakítására 
− problémás viselkedés mint jelzés 
− az iskoláskor legjellegzetesebb tünetei 

a) viselkedéses tünetek 
b) beilleszkedési zavar 
c) magatartászavar 
d) deviáns viselkedés 

− tanulás és iskolai teljesítmény zavarai 

3. Az énfejlődés folyamata 

− énkép fogalma, fejlődése, összetevői 
− énkép és iskolai teljesítmény kapcsolata 
− önértékelés és identitás szerepe 

Irodalom 

Tóth László: Vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez, Pedellus Kiadó, 2004. (29–30., 24–26.) 
Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső életében. AduPrint Kiadó, 1998. 

(46–47., 53–55.) 
Vajda Zsuzsa: Neveléspszichológia kultúra, Dinasztia Kiadó, 1994 (123–146.) 
N. Kollár Katalin – Szabó Éva: Pszichológia pedagógusoknak. Osiris, 2004. (51–73., 472–495.) 
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10.2. SZEMLÉLTETÉS TRANSZPARENSEK 

Az értékek, normák és szabályok elsajátítása a szocializáció színterein történik. 

Alapmechanizmusai 

− környezet megismerése 
− szokásrendszer kialakulása 
− értékrend, viselkedésformák elsajátítása 

 
A szabálykövető, normatartó magatartás előfeltétele: az önkontroll képességének kialakulása. 
Eszközei: jutalmazás és büntetés. 

 
A viselkedést: 
− külső kontroll, belső kontroll, 
− internalizátor – externalizátor dimenzió alapján lehet értékelni. 

JUTALOM – POZITÍV MEGERŐSÍTÉS 
− külső örömforrás 
− belső késztetésből fakadó motiváció 
− proszociális viselkedés 

Korlátozás és büntetés szintjei: 

− külső tiltás 
− tiltástól való félelem 

 
Az így kialakult szabályok beépülnek, belsővé válnak. 

A NORMAELSAJÁTÍTÁS LEGFONTOSABB MECHANIZMUSAI 
1. Utánzás, (preventív magatartás) 

2. Modellkövetés 

3. Azonosulás (identifikáció) 

Jellemzői: Az azonosulás belső motívumokkal rendelkezik. Az azonosulás által létrejött hasonlóság fennmarad akkor 
is, ha a modell nincs jelen. Az azonosulás „globális” utánzás. 

Az azonosulás formái: 
− erkölcsi viselkedés 
− nemi azonosulás 

4. Belsővé tétel (interiorizáció) 
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MAGATARTÁSI STÍLUSOK 

 Önalávető Agresszív Asszertív 

Szükségleteit… nem tudja kielégíteni. mások rovására elégíti ki. kifejezi, de ezzel nem 
sért másokat. 

Igényeinek… nem ad hangot. hangot ad, de másoktól 
nem veszi figyelembe. 

kielégíti, de ügyel mások 
igényeire. 

Érzelmeit… nem mutatja ki. gyakran tapintatlan for-
mában fejezi ki. 

nyílt, őszinte, tudja, mit 
akar. 

Konfliktust… kerüli. keresi. megoldja. 

Másokból… ellenszenvet vált ki, saj-
nálják. 

Mások segítségét nehe-
zen kapja meg, harag-
szanak rá. 

Másoknak segít, és neki 
is segítenek, kedvelik. 
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11. hét: A tanulói érzelmek, motivációk megismerésének lehetőségei 

Cél: A tanárjelöltek elméleti és módszertani ismereteinek bővítése a tanulók motivációs szintjének feltárására, az iskolai motiválás módszertani lehetőségeiről való gondolkodás facilitálása, 
annak felismertetése, hogy a motiválás a gyermek személyiségéhez kell hogy illeszkedjen.  

 

Az egység tartalma Módszerek,  
munkaformák 

Segédanyagok Ellenőrzés módja Értékelés  
szempontja 

Elméleti 
idő 

Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag 

A motiváció általános jellemzői, a tanulással 
összefüggő humánspecifikus motívumok (pl. 
kompetenciakésztetés, általános aktivitás-
drive, explorációs drive, teljesítménymotivá-
ció, igényszint) szerepe a tanulásban 

Módszerek a tanulók motivációs szintjének 
megismerésére 

Kozéki-féle Iskolai motiváció kérdőív 

A motivált viselkedés megfigyelése 

 

 

A tanulók motivációjának fejlesztési lehetőségei 

 

Előadással egybe-
kötött nagycsoportos 
megbeszélés 

 

Saját élményű kér-
dőív-feldolgozás, 
kis- és nagycsopor-
tos megbeszélés 

 

 

Páros körgyakorlat, 
majd nagycsoportos 
megbeszélés 

 

 

 

 

Iskolai motiváció kérdő-
ív, Kötelező irodalom, 
Függelék 76. oldal 

 

A gyerekek motivált 
magatartása:  

Kötelező irodalom, Füg-
gelék 80. oldal 

 

 

 

 

Kitöltött kérdőív és 
szempontsor, va-
lamint 
záródolgozat 

 

 

 

 

A záródolgozatban 
a módszerek 
eredményei helyes 
értelmezésben 
jelenjenek meg 

20 perc  

 

 

 

25 perc 

 

 

 

20 perc 

 

25 perc 

Tréneri instruk-
ció 

11.1. Az elmélet 
vázlata  

11.2. Szükségle-
tek hierarchiája 
transzparens 

 

 

 

 

Tréneri  
instrukció 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 11. HÉT 

1. Az előadás témájához kapcsolódó ismeretek csoportos feldolgozása irányított beszélgetéssel. A feldolgo-
zás szempontjai: a motiváció jelentősége, főbb elméleti megközelítések, igényszint és teljesítménykésztetés, kom-
petenciamotívum. 

2. Módszertani ismeretek: a teljesítményigény és az iskolai motiváció feltárása. A tréner 4-5 fős kiscsoportokat 
alkot. A csoport tagjai az iskolai motivációs kérdőívet dolgozzák fel (Kötelező irodalom, Függelék 76. oldal). 
− A kérdőív egyéni áttekintése, saját élményű kitöltése 
− A kérdőív felépítésének megbeszélése 
− Főbb dimenziók értelmezése: 

− közvetítő (affektív/szociális) 
− érdeklődő (kognitív/aktivációs) 
− teljesítő (morális/önintegratív) 

− A kérdőív értékelése, az eredmények kiscsoportos, majd nagycsoportos  megbeszélése. 
3. Ugyanabban a csoportban maradva a hallgatók az általuk az esettanulmányban szerepeltetni kívánt tanulóra 

vonatkozóan kitöltik „A gyerekek motivált magatartása” című szempontsort. (Köt irod. Függelék 80. oldal). A kitöl-
tést ismét kis- és nagycsoportos megbeszélés követi. 

4. A tanulók motivációjának fejlesztési lehetőségeit saját példák alapján gyűjtik össze. A csoport egy nagy kört 
alkot, majd minden 2. ember belép a körbe, és így két kör lesz, ugyanannyi taggal. A külső és belső kör tagjai 
szembefordulnak egymással, és a tréner azt kéri, hogy az általa megadott témákról mondjanak a párok olyan pél-
dát egymásnak az iskolai gyakorlatukból, amikor a pedagógus a következőképpen motivált:  
− jutalom kilátásba helyezése 
− versenyhelyzet teremtése 
− közös élmények felidézése 
− szokatlan tárgy vagy történet bemutatása 
− tanulók aktivitásának kérése 

A gyakorlat úgy zajlik, hogy a párok mindig csak egy témáról beszélnek, 2 percig a pár egyik tagja, majd ugyanab-
ban a témában 2 percig a másik tag. A következő témakörhöz a belső kör (vagy külső) egyet jobbra (balra) lép, így 
minden témánál párcsere van. Nagycsoportban közös listát készítenek a motiválás eszközeiről és lehetőségeiről. 
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11.1. TRANSZPARENS 
AZ ELMÉLET VÁZLATA 

1. A motivációhoz kapcsolódó főbb ismeretek 

− Motiváció fogalma, típusai 
− A motiváció elméleti megközelítései 
− Kognitív nézőpont 
− Humanisztikus nézőpont 
− Behaviorista nézőpont 

2. Iskolai motiváció 

− Az iskolai motiváció feladata a tanulói megismerésben 
− A tanulási motivációt befolyásoló tényezők 

− A tanulók személyiségének összetevői 
− A tanuló szociális igénye 
− A tanulók érdeklődése 

− Igényszint és teljesítmény 
− Teljesítménymotiváció, kompetenciamotívum (teljesítményigény, sikerkereső, kudarckerülő, kockázatvállaló) 

3. Az iskolai motiváció összetevői 

− Az iskolai motiváció pedagógiai, pszichológiai eszközei 
− Jutalmazás és büntetés hatása a személyiségfejlődésre 

Irodalom 

Tóth László: Pszichológia a tanításban. Pedellus Kiadó, 2000. (155–156. oldal) 
Tóth László: Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedellus Kiadó, 2004. (49–50., 63–67. 

oldal) 
Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. Neveléspszichológiai módszerek az iskola belső értékelésében. ADU Print Kiadó 

(105–108. oldal) 
Balogh L. – Koncz I. – Tóth L.: Pedagógiai pszichológia a tanárképzésben. Fitt Image, 2002. (35–48. oldal)  
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11.2. TRANSZPARENS 
SZÜKSÉGLETEK HIERARCHIÁJA 

MASLOW 

 
 
 
 
 

Ön- 
megvalósítás 

 
 

Teljesítmény – Siker 

 
 

Társak iránti igény 
Szeretet, valahová tartozás vágya 

 

 
 

Biztonságigény 
 
 

 
Életben maradás, önfenntartás 
FIZIOLÓGIAI SZÜKSÉGLETEK 
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12. hét: A tanulói érdeklődés megismerésének jelentősége 

Cél, hogy a tanárjelöltek helyesen értelmezzék az érdeklődés fogalmát, értsék annak jelentőségét a pedagógiai munkában. Ismerjék fel, hogy természetes jelenség az, hogy az emberek különböző érdek-
lődési irányokkal rendelkeznek. Értsék az érdeklődés és a pályaválasztás összefüggését. A tanulók érdeklődésének felkeltésére tudjanak változatos módszereket alkalmazni a pedagógiai munkájuk során.  
 

Az egység tartalma: Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag 

Az érdeklődés fogalma, 
jelentősége 

Főbb érdeklődési irányok 

 

 

Az érdeklődés megis-
merhetősége kérdőívvel 

és interjútechnikával 

 

A tanulók érdeklődésé-
nek felkeltése és az ér-
deklődés figyelembevéte-
le a pedagógiai munka 
tervezésében 

Interaktív tréneri előadás 

 

Kiscsoportos gyűjtés az érdeklődési 
irányokról,  

 

Önálló munka és páros, majd nagy-
csoportos megbeszélés 

Páros munka, majd nagycsoportos 
megbeszélés  

Nagycsoportos megbeszélés 

 

 

 

 

 

Differenciált érdeklődés 
kérdőív 

Kötelező irodalom, Füg-
gelék 91. oldal 

Strukturált interjú-vázlat 
az érdeklődés megisme-
résére 

Kötelező irodalom, Füg-
gelék 94. oldal 

 

 

Aktív részvétel 
a kiscsoport 
munkájában 

Záródolgozat  

 

 

A fő érdeklődési 
irányok jelenjenek 
meg a kiscsoportos 
gyűjtésben 

A tanuló érdeklődé-
sére vonatkozó jel-
lemzés jelenjen 
meg az esetismer-
tetésben 

10 perc  

 

20 perc 

 

 

25 perc 

 

 

 

25 perc 

10 perc 

Tréneri instrukció 

 

12.1. Érdeklődési 
irányok transzparens 

 

Tréneri instrukció 

 

 

 

5.1. és 5.2. transzpa-
rens 

 



ÓRATERVEK ÉS SEGÉDANYAGOK   87 

 

TRÉNERI INSTRUKCIÓ 12. HÉT 

1. A tréner felolvassa az érdeklődés fogalmát az oktatási segédletben, majd a definíciót közösen értelmezik a hallga-
tókkal (kötelező irodalom, 82. oldal). A definíció értelmezését követően beszélgetnek az érdeklődés jellemzőiről. 

2. 3-5 fős csoportban érdeklődési irányok gyűjtése, majd az érdeklődési irányok rendszerezése, csoportosítása 
közös megbeszéléssel. 

3. Egyéni munkával az érdeklődés kérdőív áttekintése, Differenciált érdeklődés kérdőív Kötelező irodalom, Függelék 
91. oldal. Az érdeklődés kérdőív sajátélményű kitöltése, a vezető érdeklődési irányok meghatározása, majd páros 
és nagycsoportos megbeszélés. Az érdeklődés kérdőívről szerzett tapasztalatok alapján a vélemények megbeszé-
lése, annak felismertetése, hogy egy kérdőíves módszer sem lehet alkalmas arra, hogy valamennyi érdeklődési 
irányt feltárjon, mert annyira sok érdeklődési irány lehetséges. 

4. Strukturált interjúvázlat az érdeklődés megismerésére (Kötelező irodalom, Függelék 94. oldal) című részből a 
hallgatók egyéni munkával felkészülnek egymás meginterjúvolására. (Célszerű átismételni hozzá a strukturált inter-
jú kérdéstípusait: 5.1. és 5.2. transzparens.) 

5. A strukturált interjúvázlatról keletkezett vélemények megbeszélése, annak tisztázása, hogy milyen kérdésekkel 
egészíthető még ki az interjú. A páros interjú lefolytatása és a tapasztalatok nagycsoportos megbeszélése. 

6. Megbeszélés az érdeklődés és a pályaválasztás kapcsolatáról, valamint a tanulók érdeklődésének felkeltésére 
alkalmazható pedagógiai módszerekről. 

Felhasznált irodalom 

Szilágyi Klára: Az egyéni tanácsadás. Módszertani kézikönyv munkavállalási munka – pályatanácsadók számára. 
1997. 

Dávid Mária: A tanácsadás elmélete és módszertana pedagógusoknak – Tanácsadási munkafüzet. In: Estefánné 
Varga Magdolna – Ludányi Ágnes (szerk.): Esélyteremtés a pedagógiában szakmódszertani sorozat II. Eszterházy 
Károly Főiskola, Eger, 2002. 101–104. o. 
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12.1. TRANSZPARENS 
ÉRDEKLŐDÉSI IRÁNYOK 

TUDOMÁNYOS MŰVÉSZETI SZOCIÁLIS SPORT 

Természet Társadalom 

 
− biológia 
− genetika 
− csillagászat 
− földrajz 
− kémia 
− fizika 
− matematika 

 
− filozófia 
− szociológia 
− pedagógia 
− pszichológia 
− történelem 
− régészet 
− jogtudomány 
− közgazdaság 

 
 

− képzőművészet 
− zene 
− film 
− nyelv és irodalom 

 
 

− pszichológia 
− pedagógia 
− szociális munka 

 
 

− labdarúgás 
− úszás 
− kézilabda 
− kosárlabda stb. 
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13. hét: A tanuló társas kapcsolatai az iskolán belül 

Cél: Tájékozódás olyan eljárásokban, amelyek segítségével feltárhatók a tanulók iskolán belüli társas kapcsolatai, információk gyűjthetők arról, hogyan viselkednek az egyes tanulók a társas 
helyzetekben, milyen a csoportban elfoglalt pozíciójuk. 

 

Az egység tartalma Módszerek,  
munkaformák 

Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés 
szempontja 

Elméleti 
idő 

Gyakor-
lati idő 

Tréneri anyag 

A társas kapcsolatok jelentősége, a kortárscso-
port szerepe a szocializációban, a tanuló sze-
mélyiségfejlődésében 

 

A tanuló iskolán belüli társas, közösségi kap-
csolatainak megismerési módszerei 

 

 

 

A tanuló iskolai kortárskapcsolatainak megis-
merése 

 

Pedagógiai lehetőségek a tanulók iskolai kap-
csolatainak fejlesztésére 

Egyéni munka, majd in-
teraktív tréneri előadás 

 

 

Páros gyakorlat, nagy-
csoportos megbeszélés 

 

 

 

Kiscsoportos munka, 
szerepjáték, nagycsopor-
tos megbeszélés 

Nagycsoportos megbe-
szélés 

Köt. irodalom 84. oldal, a 
kortárscsoport szocializá-
ciós funkciója 

 

Kötelező irodalom, Füg-
gelék 95. oldal „Társas 
közösségi tulajdonságok 
jellemzői a pedagógus 
szerint” című kérdőív 

 

Csomagolópapírok, szí-
nes filctollak 

Nem szüksé-
ges 

 

 

 

Záródolgozat 

 

 

 

Záródolgozat 

 

Záródolgozat 

Nem szüksé-
ges 

 

 

Az esettanul-
mányban sze-
repeljen a kér-
dőív eredmé-
nye, vagy a 
kapcsolati háló 

 

 

Ötletek a tanuló 
kapcsolatainak 
építésére 

15 perc  

 

 

 

30 perc 

 

 

 

30 perc 

 

 

 

15 perc 

Tréneri instrukció 

 

 

 

Tréneri instrukció 

 

 

 

Tréneri instrukció 

13.1. transzparens 

 



90     HATÉKONY TANULÓMEGISMERÉSI TECHNIKÁK ÉS PATRONÁLÓ RENDSZEREK 

 

TRÉNERI INSTRUKCIÓ 13. HÉT 

1. A tréner megkéri a hallgatókat, hogy olvassák el a kötelező irodalom 84. oldalán levő elméleti részt a kortárskap-
csolatok jelentőségéről, majd kéri a tanárjelöltek véleményét az olvasottakról, példákat kér a kortárscsoport szocia-
lizációs hatásairól. Interaktív tréneri előadással kiegészíti az elméleti részben leírtakat. Fontos, hogy a pozitív és 
negatív példák is szóba kerüljenek a megbeszélésen, hogy a hallgatók képesek legyenek kellő árnyaltsággal ke-
zelni ezt a kérdést.  

2. A hallgatók párokat alkotnak úgy, hogy azok kerüljenek egy párba, akik ismerik az egymás esettanulmányaiban 
szereplő tanulókat. Elképzelik, hogy annak a tanulónak, akiről az esettanulmányt írják, ők az osztályfőnökei. Ebből 
a szerepből megpróbálják kitölteni a kötelező irodalom Függelék 95. oldal „Társas közösségi tulajdonságok jellem-
zői a pedagógus szerint” című kérdőívet, majd a párjukkal megbeszélik az eredményeket. A páros munkát nagy-
csoportos megbeszélés követi, a hallgatók véleményeinek, tapasztalatainak összegzése. Fontos, hogy kiemelődjön 
a megbeszélésen, hogy az esettanulmány megírása előtt a kérdőív alapján ténylegesen ki kell kérni az osztályfő-
nök véleményét a tanulóról.  

3. A tréner 4-5 fős csoportokat képez. Kiosztja a 13.1. transzparenst, a tanuló iskolai kapcsolathálózatát vizsgáló 
kérdőívet. Kéri, hogy az egyik csoporttag vállalja a tanuló szerepét, őt fogják kikérdezni a transzparens kérdései 
alapján, egy másik szereplő a tanár, és 2-3 megfigyelő.  A tanuló szerepében levő csoporttag megpróbálja vissza-
idézni saját általános iskolai kapcsolatait, és ennek megfelelően töltik ki a „tanárral” közösen a kérdőívet. Ezt köve-
tően megbeszélik a kérdőív kitöltése során keletkezett érzéseket, majd a csoport közösen megrajzolja a tanuló is-
kolai kapcsolathálózatát. A kiscsoportok bemutatják munkájuk eredményeit, majd a csoport megbeszéli a gyakorlat 
tapasztalatait. A trénernek fontos tapintattal kezelni a kapcsolati hálókat és a róluk készült véleményeket, hiszen 
azok egy-egy hallgatót személyesen érintenek. Ugyanakkor ki lehet emelni, hogy jó, ha a csoport átéli ezt a szemé-
lyes érintettséget, hiszen a tanulók ugyanúgy személyesen érintettek, bármilyen tanuló-megismerési módszert al-
kalmazunk is náluk. 

4. A gyakorlat zárásaként a tréner megbeszélést facilitál a tanulói kapcsolatok fejlesztésének pedagógiai lehetőségeiről.  
5. A tréner felhívja a tanárjelöltek figyelmét, hogy a következő órára hozzák magukkal a kész záródolgozatot 

az esettanulmánnyal! 
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13. 1. TRANSZPARENS 
A TANULÓ ISKOLAI KAPCSOLATHÁLÓZATA KÉRDŐÍV 

1. Ki a három legjobb barátod az iskolában? 
2. Sorold fel külön-külön az ő három legjobb barátjukat! 
3. Az ő barátaik közül kik a te barátaid is? 
4. Ki/kik mellett ülnél legszívesebben az osztályban? 
5. Az iskolából kivel/kikkel mennél szívesen kirándulni? 
6. Kik az ő/ők barátaik? 
7. Az iskolában kire/kikre bíznád megőrzésre legkedvesebb játékod?  
8. Az iskolában ki az a társad, akitől segítséget szoktál kérni iskolai feladatod elvégzéséhez? 
9. Az iskolában ki az társad, akivel megbeszéled iskolai vagy otthoni gondjaidat? 
10. Melyik iskolatársad szokott elhívni hozzájuk? 
11. Melyik más iskolatársad otthonában jártál már? Hányszor?  
12. Melyik iskolatársad szokott elmenni hozzátok? 
13. Ki az még, aki már járt nálatok? Hányszor? 
14. Melyik iskolatársadtól kérnél szívesen pénzt kölcsönt? 
15. Melyik iskolatársad viselkedése tetszik a legjobban? 
16. Vele milyen kapcsolatban vagy? 
17. Melyik iskolatársad viselkedése tetszik a legkevésbé? 
18. Vele milyen kapcsolatban vagy? 
19. Az iskolában ki az, aki leginkább hasonlít rád? 
20. Az iskolában ki az, akire te leginkább hasonlítani szeretnél? 

 
Kitöltés: 
− minden esetben egy vagy több konkrét nevet kérünk a tanulótól, 
− válaszait nem szabad befolyásolni, 
− miért kérdéseket sem lehet feltenni. 

 
Értékelés: 
− A válaszok alapján az elhangzott nevekből összegzést készítünk, 
− a választások gyakoriságának megfelelően felrajzoljuk a tanuló kapcsolatait. 
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14. hét: Az adatok összegzése, felkészítés az esettanulmány megírására 

Cél: A félév során megismert módszerekről tanultak ismétlése, összegzése, integrálása, konkrét esetekhez kapcsolása. Annak a kipróbálása, hogy a kapott adatokat hogyan lehet az adott 
tanulóról leírni, dokumentálni. A tanultak elsajátítása során kialakult esetleges hiányosságok pótlása, hibák korrigálása, a pedagógiai önreflexió fejlesztése. 
 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés 
szempontja 

Elméleti 
idő 

Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag 

A tanultak összefoglalása, integrálás, kiegé-
szítés 

 

 

A tanultak konkrét esethez kapcsolása, az 
esettanulmányok megbeszélése, a szüksé-
ges korrekciók elvégzése 

 

 

A csoportmunka tapasztalatainak megbeszé-
lése, az esettanulmánnyal kapcsolatban fel-
merült kérdések, dilemmák megvitatása, 
megválaszolása 

Nagycsoportos megbeszélés 

 

 

 

Kiscsoportos munka 

 

 

 

 

Nagycsoportos megbeszélés 

Kötelező irodalom, 
Függelék 18. oldal: 
Személyiséglap 

 

A hallgatók által ké-
szített záródolgozat 

A hallgatók vá-
laszai, vélemé-
nyei 

 

Záródolgozat 

Kiegészítés, 
korrekció, ha 
szükséges 

 

A záró-
dolgozatban 
megjelennek a 
szükséges kor-
rekciók 

 

 

 

 

10 perc 

25 perc 

 

 

 

40 perc 

 

 

 

 

15 perc 

 

 

Tréneri instrukció 

 

 

 

14.1. Transzparens 

 

 

 

 

Tréneri insrtukció 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 14. HÉT 

1. Rövid bevezetés után a tréner beszélgetést kezdeményez arról, hogyan foglalják össze az eddig tanultakat, mi-
lyen tanuló-megismerési módszerekről volt szó a félév során. Megkéri a csoporttagokat, hogy a kötelező irodalom 
függelékét a 18. oldalon nyissák ki, és idézzék fel, hogy a személyiséglapon szereplő tanulói jellemzők megismeré-
sére milyen konkrét módszert tanultunk, esetleg van-e még más módszer is, amivel ez a tanulói tulajdonság meg-
ismerhető. 

2. A tréner 4-5 fős csoportokat képez, majd bemutatja a 14.1. transzparenst, segítségével átismétlik az esettanul-
mány részeit. A 14.1. transzparenst kivetítve fenn hagyja, és megkéri a csoporttagokat, hogy mindenki mutassa be 
a saját esettanulmányát a kiscsoportban, és elemezzék közösen, hogy az esettanulmány főbb tartalmi egységei 
szerepelnek-e a záródolgozatban. A tréner a kiscsoportok között körbejár, és a hallgatók igényeinek megfelelően 
segít, ha valahol kiegészítésre vagy korrekcióra van szükség. A csoporttagok a helyszínen elvégzik az esettanul-
mányban szükséges módosításokat. 

3. A kiscsoportos munka tapasztalatairól szóvivők számolnak be, és a nagycsoport megbeszéli ezeket. Fontos, hogy 
a hallgatók ne frusztrációs élménnyel menjenek el, ha azzal szembesülnek, hogy nem sikerült túl jól a 
záródolgozatuk; aki igényli, 1-2 nap többlet időt kaphat az esettanulmány átdolgozására.  

4. A foglalkozás végén a tréner összeszedi a záródolgozatokat. 
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14.1. TRANSZPARENS 
AZ ESETTANULMÁNY FŐBB TARTALMI EGYSÉGEI 

Problémafelvetés, célmeghatározás 

Az esettanulmány elején jelezzük, hogy kiről írjuk azt és miért. A személyiségi jogokra való tekintettel az esettanul-
mányban a tanulóról személyes adatait, amiből felismerhető, nem lehet szerepeltetni, el kell fedni (név, pontos szüle-
tési dátum, lakhely, iskola neve, osztály pontos megnevezése). Azokat a tüneteket, tünetegyütteseket tartalmazza, 
amelyeket a pedagógus tapasztal, ami miatt úgy gondolja, hogy a tanulóra vonatkozó adatokat rendszerezni, össze-
gezni kell (pl.: XY 17 éves fiú, 10. osztályos tanuló, az elmúlt félévben egyre gyakoribbá vált, hogy napokat hiányzik 
az iskolából, tanulmányait elhanyagolja, én vagyok az osztályfőnöke, és szeretném abban segíteni, hogy eredmé-
nyesen befejezze az iskolát). 

A megismeréshez alkalmazott konkrét módszerek 

A képzés során tanult tanulómegismerési módszerek (megfigyelés, interjú, dokumentumelemzés, kérdőív) közül 
miket alkalmaztunk az egyes tanulói jellemzők feltérképezésére (pl.: a tanuló otthoni tanulási szokásait kérdőíves 
módszerrel, tanulmányi eredményeit dokumentumelemzéssel, családi körülményeit a szülővel folytatott interjú mód-
szerével vizsgáltam). 

Vizsgálati eredmények, megállapítások (az alkalmazott módszerek alapján nyert adatok bemutatása,  
értelmezése) 

Összegezzük a vizsgálati módszerekkel nyert adatokat, és levonjuk a szükséges következtetéseket. Figyelembe 
vesszük más szakemberek vizsgálati eredményeit is, ha van ilyen.  Az adatokat a személyiséglap felépítésének 
megfelelően célszerű rendszerezni (pl.: családi háttér megismerésére tervezett interjúból, az adatok azon tényezőit, 
melyek szintén előidézhetik, felerősíthetik, fenntarthatják a problémát). 

Az adatok alapján tervezett pedagógiai beavatkozások  

A vizsgálati eredmények alapján megtervezzük, hogy milyen pedagógiai módszerekkel oktassuk, neveljük, fejlesszük 
a továbbiakban tanítványunkat.  

Ennek érdekében az alábbi lépések átgondolása és megfogalmazása javasolt:  
− Eldöntjük, hogy szükség van-e a tanuló fejlesztése érdekében más szakértelem/kompetencia bevonására, 

ha igen, milyenre (pl.: pszichológus, vagy gyermekvédelmi szakember bevonása indokolt-e az tanuló problémájá-
nak kezeléséhez). Ha a gyermek érdekében további vizsgálatokat is szükségesnek tart, a pedagógus felveszi a 
kapcsolatot a megfelelő szakemberrel.  

− Fontos az iskolai feladatok meghatározása, a tanár saját kompetenciájába tartozó pedagógiai beavatkozá-
sok tervezése. Ennek három típusát célszerű átgondolni:  
− A tanuló iskolán belüli, de tanórán kívüli fejlesztési lehetőségeit (pl.: korrepetálás, fejlesztő óra, szakkör, ta-

nulmányi kirándulás, tanulópárok kialakítása stb.). 
− A tanuló tanórán belüli fejlesztési lehetőségeit (pl.: differenciálási módszerek). 
− A szülők számára biztosított pedagógiai tanácsadást, együttműködést. 
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15. hét: Félévzárás, a tanultak összefoglalása, hallgatói és oktatói visszajelzések 

Cél: A kurzus zárása, a félév eleji elvárások, félelmek és a kurzuson történtek összehasonlítása, személyes tapasztalatok kinyilvánítása, a csoportmunkára vonatkozó visszajelzések adására-
kapására lehetőség biztosítása. A kurzus hivatalos zárása, jegybeírás. 

 

Az egység tartalma: Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés 
szempontja 

Elméle-
ti idő 

Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag 

Zárógyakorlatok, a tréner gyakorlatának megfe-
lelően hallgatói tapasztalatok, visszajelzések 
kérése, a csoportmunkára vonatkozó tréneri 
visszajelzés 

 

Záródolgozatok kiosztása, idő biztosítása arra, 
hogy az oktatói véleményeket a hallgatók elol-
vassák és kérdezzenek 

 

A kurzus teljesítésének igazolása, jegybeírás 

 

 

 

Nagycsoportos megbeszélés 

 

 

 

 

Nagycsoportos megbeszélés 

 

 

Tréneri munka a hallgatók 
közreműködésével 

 

 

 

 

 

A hallgatók 
záródolgozatai 

 

Hallgatói leckeköny-
vek (indexek) 

   50 perc 

 

 

 

 

20 perc 

 

 

20 perc 
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2. kurzus: „Patronáló rendszerek”  

Tartalom – időtervezés 

A 30 kontaktórás kurzus 15 tematikai egységben került feldolgozásra, 15×2 órás lebontásban, az alapképzés 
szorgalmi rendjéhez igazodva. A tematikai egységek tartalma egy-egy táblázatban összefoglalva jelenik meg, és 
azt követik a tréner számára szükséges instrukciók, információk, segédanyagok. A kötelező irodalomban is 
megtalálható segédanyagokra csak utalás történik a táblázatban. A tananyag 14 tematikát tartalmaz, a 15. héten 
a félévzárás, a tapasztalatok összegzése, a hallgatói visszajelzések kérése az adott oktatási intézmény szo-
kásainak megfelelően, az oktató saját belátása szerint történik.  

 
1. hét: Ismerkedés, követelmények tisztázása, csoportépítés 
2. hét: A tanulómegismerés lépései, területei, bevezetés a tanulók megismerésének módszereibe 
3. hét: A hátrányos helyzet fogalma, hátrányos helyzetű tanuló az iskolában 
4. hét: A veszélyeztetett helyzet fogalma, veszélyeztetett helyzetű tanuló az iskolában  
5. hét: A tanuló természetes (patronáló) támaszai: a család, kortárs kapcsolatok a lakóhelyi és iskolai környezetben 
6. hét: A tanuló mesterséges (patronáló) támaszai: a gyermekjóléti szolgáltatások 
7. hét:  Intézménylátogatás: gyermekjóléti szolgálat tevékenysége 
8. hét: A tanuló mesterséges (patronáló) támaszai: a gyermekvédelmi ellátások 
9. hét: Intézménylátogatás: területi gyermekvédelmi szakszolgálat tevékenysége 
10. hét: A közoktatás segítő-támogató szolgáltatásai, intézménylátogatás nevelési tanácsadóban 
11. hét: A (pedagógus) osztályfőnök „esetmenedzser” szerepe  
12. hét: Integráló és közösségfejlesztő technikák 
13. hét: Integráló és közösségfejlesztő technikák 
14. hét: Az adatok összegzése, felkészítés az esettanulmány megírására 
15. hét: Félévzárás, a tanultak összefoglalása, hallgatói és oktatói visszajelzések 

Kötelező irodalom 

Dávid Mária – Estefánné Varga Magdolna – Farkas Zsuzsanna – Hidvégi Márta – Lukács István: Hatékony tanuló-

megismerési technikák pedagógus továbbképzési kézikönyv. Budapest, suliNova, 2006 
Ladányi János – Szelényi Iván: A kirekesztettség változó formái. Napvilág kiadó, Budapest, 2004 
Ronald Woods: A szociális munkások tevékenységeinek egy lehetséges rendszerezése. In: Hegyesi Gábor – 

Talyigás Katalin (szerk.): A szociális munka elmélete és gyakorlata I. kötet. Semmelweis Kiadó, Budapest, 1994 



ÓRATERVEK ÉS SEGÉDANYAGOK   97 

 

1. hét: Ismerkedés, követelmények tisztázása, csoportépítés, ráhangolás, témára érzékenyítés 

Cél: A hallgatói csoport tagjainak lehetőséget nyújtani az ismerkedésre. Tisztázni a csoporttagok elvárásait, és azt a képzési célokhoz közelíteni. Tisztázni az együttműködés kereteit, szabálya-
it, a követelményeket. Jó munkalégkör kialakítása, az együttműködéshez szükséges csoportlégkör megteremtése. 

 

Az egység tartalma Módszerek, munkafor-
mák 

Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

Célok megfogalmazása, cso-
portépítő interaktív gyakorlatok. 

Bemutatkozás. 

Csoporttal kapcsolatos elvárá-
sok megjelenítése 

Rövid bemelegítő be-
szélgetés, kiscsoportos 
munka, saját élményű 
gyakorlat.  

Elvárások, aggodalmak 

„Egyéni céljaim kérdő-
ív”, kézikönyv, függe-
lék 1. oldal 

Nem szükséges Nem szükséges 1. Tréneri instrukció 

Az egyéni és csoportcélok ösz-
szehangolása. 

Csoportépítő gyakorlat: tovább-
képzési csoportnak névadás és 
jelvénykészítés 

 

Követelmények és kötelező iro-
dalom tisztázása  

Kiscsoportos ötletgyűjtés, 
nagycsoportos kivitele-
zés 

 

 
Tanári közlés és nagy-
csoportos megbeszélés 

 

 

 

 

 
A kötelező irodalom 

bemutatása 

Nem szükséges Megbeszélés 

 2 óra 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 1. HÉT 

1. Hagyományos csoportban a tréner bemutatkozik.  
2. Amelyikben a csoporttagok nem ismerik egymást, megszervezi a bemutatkozást. 
3. Az egyéni célok megfogalmazásához felhasználja az oktatási segédanyag „Egyéni céljaim” kérdőívet. 
4. A csoporttagok a kérdőívet egyénileg kitöltik, majd minden csoporttag bemutatja a nagycsoport számára saját 

elvárásait. 
5. A tréner összegzi a csoporttagok által mondottakat, és visszajelzéseket ad arra, hogy mik a továbbképzés által 

felhasználható célok. 
6. Megfogalmazzák a csoport működésének szabályait, amelyben a csoporttagok megegyeznek. 
7. A csoportvezető 5 fős kiscsoportokat szervez. A kiscsoportok feladata, hogy ötleteket gyűjtsenek arra, mi legyen a 

képzési csoport neve és jelvénye. 
8. A tréner tájékoztatja a hallgatókat a tanegység teljesítésének követelményeiről és a szakirodalomról, majd vála-

szol a csoporttagok által feltett kérdésekre. Bemutatja a 14.1. transzparens alapján az esettanulmány főbb tartalmi 
egységeit, és közli a halgatókkal, hogy a záródolgozat esetismertetését ennek megfelelően kell elkészíteni. Célsze-
rű a kurzus követelményében szereplő záródolgozatot az utolsó előtti hétre bekérni, mert a különböző személyiség-
területek megismerési módszereit addigra veszi végig a csoport. Az utolsó előtti órára a hallgatók hozzák magukkal 
a kész záródolgozatot, de az órai munka során, ha még szükség van rá, kapjanak lehetőséget annak módosításá-
ra, úgy, hogy bejegyzéseket írhassanak bele, pontosíthassák azt az óra során, és ezt követően kelljen beadniuk 
osztályozásra. 
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2. hét: A tanuló-megismerés lépései, területei, bevezetés a tanulók megismerésének módszereibe 

Cél: A hallgatóknak ismeretet nyújtani a hatékony tanuló-megismerés lépéseiről és főbb területeiről és módszereiről. A humán ökológia rendszerének bemutatásával  annak felismertetése, hogy 
a tanuló környezetében különböző támogató rendszerek működnek. 
 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag 

A pedagógiai tanulói meg-
ismerés célja 

 

 

A tanulói megismerés főbb 
lépései: 

1. problémafelvetés 

2. pedagógiai diagnosztika 

3. a pedagógiai tevékeny-
ség problémacentrikus ter-
vezése 

 

A tanulómegismerés terüle-
tei: humán ökorendszer 

A tanulómegismerés mód-

Egyéni munka, majd nagycsopor-
tos megbeszélés, irányított kérdé-
sek segítségével 

 

Rövid tanári magyarázat, majd 

páros munkával a lépésekhez 
példák gyűjtése, nagycsoportos 
megbeszélése 

 

 

 

 

Rövid tanári magyarázat 

 

Rövid tanári magyarázat, majd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A záródolgozat 
esettanulmá-
nya 

 

 

 

 

 

Záródolgozat 

 

 

 

 

Az esettanulmány 
felépítése kövesse 
a megismerés lépé-
seit 

 

 

 

 

Az esettanulmány-
ban adekvát mód-
szerek alkalmazása 

0 

 

 

 

5 perc 

 

 

 

 

 

 

 

10 perc 

20 perc 

 

 

 

 

20 perc 

 

 

 

 

 

 

35 perc 

2. hét Tréneri inst-
rukció 

 

 

2.1. Hatékony 
tanulómegismerés 
módszerei transzpa-
rens 

 

 

 

 

2.2. A humán 
ökorendszer transz-
parens 
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szerei, a humán-
ökorendszer egyes szintjei-
nek megismerésére alkal-
mas módszerekről példák 
gyűjtése, megbeszélése 

kiscsoportos munka 

 

Nagycsoportos megbeszélés 

 

 

 

 

 

 

2.3. Megismerési 
módszerek transzpa-
rens 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 2. HÉT  

1. Egyéni feladat: Mindenki gyűjtsön kulcsszavakat arról, hogy mit tart a pedagógiai megismerés céljának, miért van 
szüksége a pedagógusnak a tanulók megismerésére. 

2. A kulcsszavakat bediktálás alapján a tréningvezető a táblára felírja, a hasonló kifejezéseket a csoport szelektálja, 
majd a megmaradt kifejezésekből közös listát alkotnak a tanulói megismerés céljáról. 

3. A tréner ismerteti a hatékony tanulómegismerés lépéseit (2.1. transzparens, tréneri segédlet. 
4. Párban a csoporttagok megbeszélik a tanulói megismerés folyamatát, a tanulói megismerés lépéseihez közösen 

gyűjtenek példákat a pedagógiai gyakorlat tapasztalatai alapján. A páros gyűjtés eredményeit a nagycsoportban 
összegzik. 

5. Rövid tanári magyarázat a tanulómegismerés területeiről, a  gyermek humánökológia rendszeréről (2.2. transzpa-
rens, tréneri segédlet). 

6. Rövid tanári magyarázat, a tanuló-megismerés módszereiről, visszautalva az előző feladatban gyűjtött példákra is. 
(2.3. transzparens, tréneri segédlet) 

7. Kiscsoportos munka, a tanulói személyiség egyes területeinek megismerésére alkalmas módszerekről példák 
gyűjtése, majd nagycsoportos megbeszélés. Célszerű a személyiséglap területeit felosztani, és minden kiscsoport-
nak 1-2 személyiségterületet adni, amelyhez megismerési módszert rendelnek. Oktatási segédanyag: Személyi-
séglap, kötelező irodalom, Függelék, 18–28. oldal. 
A nagycsoportos beszélgetés levezetése során fontos ügyelni a vélemények szabad áramlására, arra, hogy a cso-
porttagok gyakorlati tapasztalataikat megfogalmazhassák a témával kapcsolatban.  

8. Ki kell emelni, hogy a humán ökorendszer 3-4-5 szintjén működő támogató rendszerekről fognak tanulni a hallga-
tók ezen a kurzuson.  

9. Jó, ha a hallgató a tanítási gyakorlat helyszínén ki tud választani egy tanulót, akiről az esettanulmányt szeretné 
írni, és a patronáló rendszereket erre a tanulóra vonatkoztatva próbálja alkalmazni az egész kurzus folyamatában. 
Fontos annak hangsúlyozása, hogy a tanulói megismerés sohasem öncélú, a fő cél mindig a tanuló további optimá-
lis fejlesztésének a tervezése. 
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2.1. TRANSZPARENS 
A HATÉKONY TANULÓI MEGISMERÉS FŐBB LÉPÉSEI 

1. Problémafelvetés 

− A probléma definiálása 
(milyen cél érdekében kívánunk a gyermekekről információt gyűjteni, mi jelent problémát az iskolai munkában) 
 

− A problémához kapcsolódó szakmai ismeretek felfrissítése 
(előzetes ismeretek felelevenítése, szakirodalmak tanulmányozása) 

2. Pedagógiai diagnosztika 

− Módszerek, eszközök kiválasztása 
A tanuló intrapszichés sajátosságainak megismerése 
Az interperszonális és környezeti rendszerek feltérképezése 
 

− Pedagógiai vizsgálatok, felmérések elvégzése 
(a tanulói megismerésben a pedagógusok által alkalmazható módszerek alkalmazásával) 
 

− Adatok értékelése, összegzése, elemzése, összefüggések keresése 

3. A pedagógiai tevékenység problémacentrikus tervezése 

− Az eredmények alapján a pedagógiai kompetenciába tartozó feladatok megállapítása 
(fejlesztési stratégia terv kidolgozása, illetve adekvát szakmai kompetenciák, más szakterülethez tartozó szak-
emberek, segítő szervezetek bevonása) 
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2.2. TRANSZPARENS 
A HUMÁNÖKOLÓGIA RENDSZERE   

1

2
3
4
5
6
7

 
 
− a gyermek fiziológiai-biológiai állapota (életkori sajátosságok) 
− a gyermek intraperszonális szintje (életkori sajátosságok) 
− a gyermek interperszonális/társas kapcsolatai (életkori sajátosságok) 
− a gyermek családja, kapcsolatok más kiscsoportokkal 
− a gyermek lakóhelye, a település nyújtotta lehetőségek, szolgáltatások (egészségügy, oktatás, szociálpoltitika, 

kultúra, szabadidő, sport) 
− viselkedés- és problémamegoldási mintát nyújtó társadalmi-családi gyökerek, személyes identitás (nemzeti-etnikai 

kisebbségi identitás) 
− az állam törvényei által nyújtott lehetőségek, szolgáltatások, a társadalmi erőforrásokhoz való hozzájutás esélye, 

társadalmi-intézményi diszkrimináció, esélyegyenlőség eszközrendszere, általános és speciális gyermekvédelem 
eszközrendszere 
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2.3. TRANSZPARENS 
A PEDAGÓGUSOK ÁLTAL ALKALMAZHATÓ MÓDSZEREK A TANULÓI MEGISMERÉSBEN 

A tanulók megfigyelése  

(pl. órán, foglalkozáson, szabadidőben, strukturálatlan megfigyelés, strukturált megfigyelés) 

Kérdőíves módszerek  

(attitűdskálák, a tanuló önjellemzésén alapuló öndefiníciós kérdőívek pl.: képesség a tanulók pályaorientációjának 
megismerésére, érdeklődés, értékvizsgálatok, a tanulási stílus felmérése stb.) 

Interjútechnikák  

(strukturált, strukturálatlan interjú, célzott beszélgetések vezetése, anamnézis, exploráció) 

Dokumentumelemzés  

(tanulói munkák, rajzok, tantárgyi felmérők, a tanulóra vonatkozó dokumentumok, írásos feljegyzések elemzése) 
 
 



ÓRATERVEK ÉS SEGÉDANYAGOK   105 

 

3. hét: A hátrányos helyzet fogalma, hátrányos helyzetű tanuló az iskolában 

Cél: A társadalmi rétegződés összefüggéseinek feltárása, a társadalmilag hátrányos helyzet kialakulásának megértetése a hallgatókkal. A hátrányos helyzetű tanuló hátrányai – társadalmi 
hátrányok pedagógiai szempontból.   

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti 
idő 

Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag 

Foglalkozások presztízse. 

Érzékenyítés, ráhangolás a témára 

Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos megbeszélés 

 Nem  
szükséges 

 - 15 perc 3. Tréneri instrukció  

3.1. Rétegződési elméletek 

Társadalmi rétegződés elméletek 

− Bourdieu tőke elmélete 
− Ferge rétegződés elmélete 

Rövid tanári előadás Írásvetítő, 
transzparens 

Nem  
szükséges 

 25 perc - 3.2.Tőke-viszony... transz-parens 

3.3.Munka-jellegcsoportok... 

transzparens 

3.4. A tőkék működése transzparens 

Hátrányos helyzet fogalma, egyéni 
gondolatok, érzések 

Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos megbeszélés 

 Nem  
szükséges 

  20 perc  

Townsend objektív  relatív depriváció 
fogalma és annak pedagógiai  kon-
zekvenciáinak kibontása 

Rövid tanári előadás, kiscso-
portos munka és annak nagy-
csoportos megbeszélése 

 Közös meg-
beszélés 

  30 perc 3.5. Townsend objektív relatív 
depriváció transzparens 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 3. HÉT 

1. A tréner 3-4 fős kiscsoportra bontja a csoportot. 10 foglalkozást ír fel a táblára, majd megkéri a csoportokat, hogy 
rangsorolják azokat. (pl. alkotmánybíró, operatőr, kőműves, óvodapedagógus, textiltervező, operátor, könyvelő, 
fodrász, autószerelő, szociális munkás, kutató fizikus, gyógytornász, kardiológus, operaénekes). 

2. A kiscsoportok nagycsoportos formában megbeszélik listáikat. A tréner beszélgetést kezdeményez arról, hogy a 
hallgatók milyen szempontok alapján rangsorolták a foglalkozásokat. 

3. A tréner ismerteti a társadalmi rétegződés dimenziót Ferge (3.1., 3.2. és 3.3. transzparens) és Bourdieu (3.4. 
transzparens) elmélete alapján, és az így létrejövő társadalmi csoportokat, rétegeket. 

4. A hallgatók kiscsoportokban gondolatot cserélnek a hátrányos helyzet fogalmáról, jellemzőiről, majd nagycsoport-
ban egyeztetik véleményüket. A tréner személyes múltbeli élmények elmondására is utalhat. 

5. A tréner ismerteti Townsend objektív relatív depriváció fogalmát (3.5. transzparens), és annak pedagógiai  kon-
zekvenciáinak kibontásáról írányított beszélgetést kezdeményez. (Visszautal/kérdez Bourdieu elméletére: mit je-
lenthet a kevesebb kulturális, gazdasági, társadalmi tőke a gyermek/tanuló szempontjából. Milyen konkrét megnyil-
vánulásai lehetnek a hátránynak?) 

 



ÓRATERVEK ÉS SEGÉDANYAGOK   107 

 

3.1. TRANSZPARENS 
RÉTEGZŐDÉS ELMÉLETEK  

Ferge (1969) a társadalmi munkamegosztás során  
− A tulajdon  
− A tudás  
− A hatalom  
− első típusú változók, mint olyan előfeltételek, amelybe az ember beleszületik, és amely meghatározza egész éle-

tét. Ezek a társadalmi származás, a szűkebb családi környezet, a település jellege.  
− második típusú változókba sorolja a munkamegosztásban betöltött hely következményeit, mint a jövedelmet, 

fogyasztást és presztízst 
− harmadik típusúak pedig a független változók, mint pl. a kor, gyerekszám, vallási, etnikai hovatartozás. 

 
Bourdieu 
− A gazdasági tőke a termelési eszközök és feltételek tulajdonjoga. 
− A kulturális tőke három fajtáját különbözteti meg: 

1. Az inkorporált tőke alatt a bensővé tett ismereteket érti, amelyek tartós készségeivé válnak a személyiségnek. 
2. Objektivált kulturális tőke, amely materiális formában jelenik meg. 
3. Intézményesült kulturális tőke tulajdonképpen az inkorporált tőke objektivitása és mérőeszköze, az iskolai vég-
zettség, amely a kulturális kompetencia bizonyítéka. 

− A társadalmi tőke az egyének kapcsolati hálójában meglévő aktuális és potenciális erőforrások összessége. Köl-
csönös ismeretségek hálózatának birtoklásán vagy egy csoporthoz való tartozáson alapul. 

A társadalmi tőke nagysága, kiterjedtsége összefügg a hatalommal is. Bourdieu (1974) szerint a hatalom 
olyan javak és szolgáltatások kizárólagos vagy kiváltságos használatával való rendelkezés, amelyek formálisan 
mindenki részére rendelkezésre állnak. Tehát közjavak feletti monopólium, amely csakis társadalmi tőkével sze-
rezhető meg. 
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3.2. TRANSZPARENS 
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3.3.TRANSZPARENS 
MUNKAJELLEGCSOPORTOK TRANSZPARENS 

 
Forrás: Ferge Zsuzsa: Struktúra és egyenlőtlenségek a régi államszocializmusban 
és az újkapitalizmusban, Szociológiai Szemle, 2002/4. 33. o. 
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3.4. TRANSZPARENS 
A TŐKÉK MŰKÖDÉSE 

GAZDASÁGI TŐKE KULTURÁLIS TŐKE TÁRSADALMI TŐKE 

 

Termelési eszköz 

 

 

 

Inkorporált  (habitus) 

 

A család, rokonság társadalmi 
presztízse 

 

Speciális szaktudás 

 

 

 

Intézményesített (iskolai végzettség) 

 

 

 

 

A barátok hírneve, megbecsültsége 

 

 

Gazdasági információ 

 

 

 

 

Objektivált 

 

 

Az ismeretségi kör hatalmi ereje 
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3.5. TRANSZPARENS 
OBJEKTÍV RELATÍV DEPRIVÁCIÓ 

Townsend (1979) a szegénységet összekapcsolja az egyenlőtlen társadalmi helyzettel, amelyet az objektív relatív 
depriváció fogalmába sűrít. Ennek tartalma a következő:  

Egyénekről, családokról és a népesség egyes csoportjairól akkor mondhatjuk, hogy szegénységben élnek (azaz 
hogy az objektív relatív depriváció helyzetében vannak), ha nem rendelkeznek elegendő forrással ahhoz, hogy úgy 
táplálkozzanak, olyan tevékenységekben vegyenek részt és olyan életfeltételekhez és javakhoz jussanak, amelyek 
társadalmukban szokásosak vagy legalább széles körben elfogadottak és helyeslésre találnak. 
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4. hét: A veszélyeztetett helyzet fogalma, veszélyeztetett helyzetű tanuló az iskolában 

Cél: A veszélyeztetett helyzet, veszélyeztető szülői magatartás összefüggéseinek feltárása, értelmezése a hallgatókkal. A hátrányos és a veszélyeztetett helyzet megkülönböztetése készségé-
nek kialakítása. 

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti 
idő 

Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag 

A szülő veszélyeztető magatartásá-
nak jellemzői 

Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos megbeszélés 

 Nem szükséges   15 perc 4. Tréneri instrukció  

Veszélyeztett helyzet fogalma, 
egyéni gondolatok, érzések 

Rövid tanári előadás, annak 
nagycsoportos megbeszélése 

Írásvetítő, 
transzparens 

Nem szükséges  10 perc 15 4.1. Veszélyeztetett 
helyzet transz-parens 

A család támogató funkciója és an-
nak hiányának következményei 

Rövid tanári előadás, annak 
kis- és nagycsoportos megbe-
szélése 

 Nem szükséges   15 perc 4.2. A család támo-
gató funkciói  

Esettanulmányok: hátrányos vagy 
veszélyeztett helyzet? 

Kiscsoportos munka és annak 
nagycsoportos megbeszélése 

4.3. Esetleírások Közös megbe-
szélés 

  35 perc  
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 4. HÉT 

1. A tréner 3-4 fős kiscsoportra bontja a csoportot. A csoportoknak az a feladata, hogy a konkrétumok felsorakozta-
tásával jellemezzék a veszélyeztető szülői magatartást, majd nagycsoportos formában megbeszélik a lista tartalmát. A 
tréner beszélgetést kezdeményez arról, hogy a hallgatók milyen szempontok alapján írták össze a jellemzőket. 

2. A tréner ismerteti a veszélyeztetett helyzet fogalmát (4.1. transzparens), majd kezdeményezi annak tartalmának 
kibontását beszélgetés formájában.  

3. A tréner ismerteti a család támogató funkciót (4.2. transzparens), és annak hiányát összefüggésbe hozza a veszé-
lyeztető szülői magatartással, majd beszélgetést kezdeményez ezek gondolati-tapasztalati kibontására. A tréner 
személyes múltbeli élményekre is utalhat. 

4. A tréner kiosztja az esettanulmányokat a kiscsoportoknak. A hallgatók feladata, hogy eldöntsék, a gyermekek 
hátrányos vagy veszélyeztetett helyzetűek. Minden esetben indokolni kell véleményüket. Veszélyeztetett helyzet 
esetén a veszélyeztetettség mértékéről is véleményt kell alkotniuk. 
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4.1. TRANSZPARENS 
A VESZÉLYEZTETETT HELYZET 

− Azok a gyermekek, akiket a szülők oly módon nevelnek és gondoznak, ami egy adott kultúrában, helyben 
és időben elfogadhatatlan. 

 
− Fontos a társadalmi réteghelyzet és a szubkulturális normák meghatározó jellege (Kerezsi, 1996). 
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4.2. TRANSZPARENS 
A CSALÁD TÁMOGATÓ FUNKCIÓI 

TÁMOGATÓ FUNKCIÓ JELENTÉSE 

1. A világra vonatkozó információk összegyűjtője és 
terjesztője 

− saját ismeretek, tapasztalatok átadása 
− információk szelektálása, minősítése 

2. Visszajelző, útmutató rendszer − a viselkedés mások által való lereagálása, minősítés, 
kritika 

3. A világról kialakuló kép, az életfilozófia forrása − az egyén észrevétlenül elsajátítja a családon belüli 
értékeket, normákat 

4. A problémák megoldásában eligazít és közbenjár − gyakorlati tudás, tapasztalatátadás 
− a felhalmozott ismeretség, ismeretanyag átadása 

5. Gyakorlati és konkrét segítség forrása − generációk közötti, generációkon belüli kölcsönös 
(reciprok) segítés 

− azonnal elvárhatók, nem sértik az önbecsülést 

6. Pihenés és regenerálódás színtere − lazítás, elengedés 
− biztonságérzet 

7. Referencia- és kontrollcsoport − családi értékekhez, normákhoz való viszonyítás 
− viselkedésorientáció 

8. Identitás forrása − egyéni énkép, önértékelés alapja 
− testi gondozás, érzelmi biztonság, modellnyújtás, 

norma- és értékrend 

9. Érzelmi teherbírás fokozása − élmények, érzelmek feldolgozása 
− veszteségek elviselése 
− krízisekben biztonság 
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4.3. ESETLEÍRÁSOK 

BETTI 

14 éves, 8. osztályos. Szülei születése után el is váltak, 12 éves koráig az édesanyja nevelte, aki pszichiátriai beteg-
sége miatt alkalmatlanná vált gondozására. Ezt követően édesapja új családjába került. 

Édesapja 42 éves, szakmunkásképzőt végzett, biztos munkahelye van, ami mellett feketemunkákat vállal a csa-
lád megélhetése érdekében. 

Nevelőanyja 32 éves, 8 osztályt végzett, munkahelye nincs, alkalmi munkákból van némi jövedelme. 
10 éves kislány, aki 4. osztályos. 
7 éves kislány, aki 1. osztályos.  
 

Lakáshelyzet: 
A család a város külterületén lakik egy saját tulajdonú, komfort nélküli családi házban. A lakásban 3 szoba (kettő 
egybenyílik), kicsi konyha, spejz, előtér található. A házhoz tartozó kertben némi zöldséget, gyümölcsöt termelnek, 
baromfit, disznót tartanak. Bettinek külön szobája van, a két kisebbik a szülőkkel alszik a belső szobában. 

 
A gyerekek öltözéke megfelelő, Bettié egy kicsit elhanyagolt, a lakásban viszont nagy a tisztaság, a rend, bútorzata 
megfelelő. Betti szobája lomtárként funkcionál, a család ott tárolja a használaton kívüli dolgokat. Nem sok holmija 
van, húgainál lényegesen kevesebb. 

 
Az apa jelzett a gyámhivatal felé, hogy Betti lop és csavarog, elfogadhatatlan a viselkedése. Elmondták, hogy a 
gyermek két éve él a családdal, addig édesanyja nevelte. Az édesanyja zaklatja, emiatt többször nagyobb értékű 
pénzt lopott el az apától, a gyermek az osztálytársaitól is lopott, butikokban vásárolt az anyjának, ezért állami gondo-
zásba szeretnék adni.   

 
A családban a nevelőanya tölti be a domináns szerepet, ő határozza meg a feladatokat, érzelmi viszonyokat, ő tartja 
kézben, irányítja a család életét. Az apa visszavonult, nem szól bele felesége dolgaiba, inkább a munkába menekül. 
Néha az apa nagyobb mennyiségű alkoholt fogyaszt, ilyenkor megüti a feleségét, de a gyerekeket soha nem bántotta. 

 
Betti nem számíthat édesapjára, nem szoktak beszélgetni sem, teljesen kiszolgáltatott nevelőanyjának. Iskolai teljesít-
ménye rohamosan romlott, új osztályközösségébe nem tudott beilleszkedni. Nem tagadta lopásait, nyíltan vállalta azt. 

TIBOR 

17 éves, korának megfelelő fizikai alkattal, kb. 185 cm magas, kb. 70 kg a súlya. Vendéglátóipari szakközépiskola 
11. osztályos tanulója. Érzelmi élete rendezetlen, egy skinhead társaság tagja, érzelmeit nehezen tudja kontrollálni, 
gyakoriak nála a dühkitörések. 

 
Tibor 6 éves volt, mikor édesapja meghalt. Édesanyja két év elteltével újraházasodott. Az édesanya szerint a neve-
lőapa az évek során negatív önértékelést alakított ki a fiúban, sose volt egy jó szava a fiúhoz, állandóan korholta, ő 
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pedig nem mindig védte meg a fiát az élettársával szemben. Egy évvel ezelőtt elvált, külön költözött fiával, de a 
férfival tartja a kapcsolatot. 

 
Az elköltözést követően Tibor iskolai eredménye rohamosan romlott, félévkor egy tantárgyból meg is bukott. Korábbi 
hármas átlaga csak gyenge kettes szintre süllyedt, gyakran kap rossz jegyeket, az iskolai magatartása is jelentős 
mértékben romlott. Skinhead társaságba keveredett, és barátai előtt anyját lekurvázza, kimondja, hogy utálja édes-
anyját. 

 
Tibor szerint édesanyja túlzott kontrollt gyakorol felette mind a mai napig. Beleszól az iskolai életébe, párkapcsolata-
iba és baráti kapcsolataiba is. Nincs közös témájuk, anyja állandóan csak az iskoláról faggatja, korholja barátait, nem 
fogadja el az ő nézeteit, kisebb korában gyakran felpofozta. Új barátai körében, úgy érzi, megtalálta a családját. 
Mindenkinek megvan a helye a közösségben, céltudatos, büszke emberek, akik a végsőkig kitartanak egymás és 
elveik mellett. 

VIKTOR 

12 éves, 5. osztályos. Édesanyja elhunyt, édesapja (52 éves) két kiskorú gyermeket nevel, őt és húgát, aki 9 éves. 
Három felnőtt testvérének már saját családja van. 

Alacsony, vékony kisfiú, korának megfelelő a testi fejlettsége. Értelmi képességei igen jók, könnyen tanul, tanu-
lástechnikája is hatékony, kisebb hibáit az időnkénti figyelemkoncentráció hiánya okozza. Iskolai szorgalma, maga-
tartása változó, tanulmányi teljesítménye közepes.  

Nagyon segítőkész barátjával szemben, aki egyben osztálytársa is, különösen a tanulás terén segít neki. Húgára 
mindig odafigyel, aggódik érte, felelősségteljes magatartást tanúsít iránta. 

Szereti a számítógépes játékokat, de társas tevékenységekbe is könnyen bevonható. Nem szívesen vállal veze-
tő szerepet például a játékok során, de szívesen büszkélkedik tudásával, amivel környezete elismerését is kivívja. 
Kedvenc időtöltése a foci, ahol sikereket ér el még idősebb társak körében is. 

Szerény magatartású, környezete és a világ történései iránt nagyon fogékony, érdeklődő. Könnyen teremt kap-
csolatot társaival és a felnőttekkel egyaránt, de csak megszokott környezetében érzi magát biztonságban. Új közös-
ségben, környezetben hosszabb idő elteltével találja meg a helyét, és inkább idősebb gyermekek társaságában érzi 
jól magát.  

Iskolai szorgalma, magatartása változó, tanulmányi teljesítménye közepes.  
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5. hét: A tanuló természetes (patronáló) támaszai 

Cél: A hallgatókkal megismertetni a kapcsolathálózati elmélet alapjait, szemléletét, alapfogalmait: az erős és a gyenge kötések jellemzőit, funkciót.  Ezen elmélet segítségével bemutatni a tanu-
ló erős/támogató kapcsolatrendszerét, amelyre a pedagógiai munka során támaszkodni lehet. 

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

A természetes támogató 
hálózat, az erős és a gyen-
ge kötések 

Az ember kapcsolatainak 
szerkezete 

Rövid tanári előadás, nagy-
csoportos megbeszélés 

Írásvetítő, transzparens Megbeszélés  20 perc 15 5. Tréneri instrukció 

5.1. Erős és gyenge 
kötések transzparens 

A tanuló iskolán kívüli kap-
csolatai – gyakorlati gyűjtő-
munka 

Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos megbeszélés 

 Megbeszélés A kapcsolatok 
helyes tipizálása 

 10 perc  

A tanuló iskolán kívüli kap-
csolathálózata – a kérdőív 
tanulmányozása, feldolgo-
zásának módszere  

Egyéni munka, nagycsoportos 
megbeszélés 

Kötelező irodalom, Függe-
lék, feladatok 99. 

Megbeszélés A kérdések helyes 
értelmezése 

30 15 perc 5.2. A tanuló iskolán 
kívüli kapcsolathálóza-
ta kérdőív 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 5. HÉT 

1. Rövid tanári magyarázat az emberi kapcsolathálózatról, a kapcsolathálózati elmélet összefüggéseiről, az erős és 
gyenge kötésekről az 5.1. transzparens segítségével.  Ezt követően nagycsoportos megbeszélés formájában az 
elmélet konkretizálására kerül sor: példák felsorakoztatása arról, hogy az erős és a gyenge kötések miként nyújta-
nak segítséget, támaszt az ember számára. 

2. A tréner véletlenszerűen  4 fős csoportokba osztja a hallgatókat. A csoportok feladata: 
− a tanulók lehetséges iskolán kívüli kapcsolattípusainak összegyűjtése a humán ökorendszer 3., 4., 5. szintjén,  
− a kapcsolatok besorolása gyenge és erős kötések mentén. 

A kiscsoportos munka megbeszélése nagycsoportban történik, ennek során a tréner személyes múltbeli élmények-
re is utalhat.   

3. A tanuló iskolán kívüli kapcsolathálózatát feltáró kérdőív megismerése. 
Menete: 
− a tréner kiosztja a résztvevőknek a kérdőívet, 
− a hallgatók egyénileg tanulmányozzák azt, 
− a tréner irányításával megbeszélik a főbb tartalmi egységeket, az adatok elemzésének, értelmezésének, gya-

korlati hasznosításának lehetőségeit.  
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5.1. TRANSZPARENS 
ERŐS ÉS GYENGE KÖTÉSEK1 

Kötések típusa Erős kötés Gyenge kötés 

Tartalma 
Családi, rokoni, baráti kapcsolatok Ismerős, kollegiális kapcsolatok 

Cselekvés típusa 
Expresszív (érzelmi töltésű) Instrumentális (racionális) 

Cselekvés célja 

A meglévő erőforrások megtartása, 
stabil belső környezet, biztonság 
megteremtése, megóvása, interak-
ciók összehangolása, szabályozása 

Új erőforrások megszerzése, a 
hosszú távú érdekekhez, célokhoz, 
fejlődéshez szükséges eszközök 
megszerzése 

Sűrűsége 
Nagy (mindenki kapcsolatban áll 
mindenkivel) 

Kicsi 

Funkciója Multifunkcionális Monofunkcionális 

Jellege 

Homogén (hasonló társadalmi hely-
zetű emberek közötti méltányos 
cserék) 

Heterogén 

(más társadalmi helyzetű emberek 
közötti kapcsolatok) 

Integráció Csoporton belül Csoportok közötti 

Információ terjedése Lassú Gyors 

Nyelvi kódja Korlátozott, partikuláris Kidolgozott, univerzális 

 

                                                      
1 Angelusz Róbert 2001. február 5-i előadása alapján. 
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5.2. KÉRDŐÍV 
A TANULÓ ISKOLÁN KÍVÜLI KAPCSOLATHÁLÓZATA 

1. Ki a legjobb barátod az otthoni környezetedben?  

2. Sorold fel külön-külön az ő három legjobb barátjukat!  

3. Az ő barátaik közül kik a te barátaid is?  

4. A szomszéd gyerekek közül kivel szoktál a legtöbbet 
lenni? 

 

5. Kik azok a gyerekek, akikhez el szoktál járni?  

6. Kik azok a gyerekek, akik hozzátok el szoktak járni?  

7. Kik azok a rokonok, akik gyakran meglátogatnak titeket?  

8. Kik azok a rokonok, akiket ti látogattok meg gyakran?  

9. A rokonok közül ki az, akivel a legjobban érzed magad?  

10. Kik azok a szomszédok, akik gyakran átjárnak  
hozzátok? 

 

11. Kik azok a szomszédok, akikhez ti jártok át gyakran?  

12. A szomszédok közül ki az, akivel a legjobban érzed  
magad? 

 

13. Kitől szoktál kérni segítséget az iskolai feladatok  
elvégzéséhez? 

 

14. Kivel szoktak megosztani bajaidat, problémáidat?  

15. Kinek adnád kölcsön szívesen a legkedvesebb  
játékodat? 

 

16. Kitől kérnél tanácsot öltözködésedhez vagy bármi  
máshoz? 

 

17. Kinél vagy legszívesebben vendégségben?  

18. Ki a legkedvesebb vendég számodra?  

19. Ki az, akivel a legszívesebben töltöd az idődet?  

20. Az iskolán kívül milyen elfoglaltságaid vannak?  
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6. hét: A tanuló mesterséges (patronáló) támaszai 

Cél: A hallgatókkal megismertetni a gyermekjóléti alapellátások rendszerét, annak intézményeit, funkcióit, szemléletét annak érdekében, hogy a pedagógiai eszközrendszert hatékonyan és 
szakszerűen tudják összekapcsolni a gyermekvédelemmel.  

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

Az 1997. évi XXXI. tv. filozó-
fiája: a gyermeki jogok elis-
merése – a gyermeki jogok 
felsorolása –nagycsoportos 
megbeszélés 

Rövid tanári előadás, nagy-
csoportos megbeszélés 

 Megbeszélés  10 perc 15 6. Tréneri instrukció 

 

 

A gyermekjóléti alapellátá-
sok filozófiája: az elsődle-
ges prevenció 

Tanári kérdésfelvetés, kiscso-
portos munka, nagycsoportos 
megbeszélés 

 Megbeszélés   15 perc  

 

A gyermekjóléti alapellátá-
sok rendszere 

Tanári előadás, nagycsopor-
tos megbeszélés 

Írásvetítő, transzpa-
rensek 

Záródolgozat Záródolgozatban sze-
repel a szükséges 
gyermekjóléti alapel-
látás igénybe vétele 

30 15 perc 6.1. A gyermekjóléti 
alapellátások transzpa-
rens 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 6. HÉT 

1. Rövid tanári magyarázat az 1997. évi XXXI. tv. filozófiájáról, a gyermekei jogokról. Tanári kérdésfelvetés: melyek a 
gyermeki jogok. Előző tanulmányokra alapozva a gyermeki jogok felsorakoztatása, azok konkretizálása nagycso-
portos megbeszélés keretében. 

2. A gyermekjóléti alapellátások filozófiájának ismertetése, az elsődleges prevenció, a hátrányos és veszélyeztetett 
helyzet fogalmának aktualizálása, konkretizálása kiscsoportokban. A kiscsoportok véleményének egyeztetése, 
esetleg ütköztetése nagycsoportos megbeszélés formájában. 

3. A tréner ismerteti a gyermekjóléti ellátások rendszerét, ezen belül az egyes intézmények funkcióit a 6.1. transzpa-
rens segítségével.  Közben szabad teret enged a hallgatók személyes tapasztalatainak, ismereteinek elmondására. 
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6.1. TRANSZPARENS 
GYERMEKJÓLÉTI SZOLGÁLTATÁSOK  

1997. évi XXXI. törvény 
 

A törvény célja 

Azon alapvető szabályok megállapítása, amelyek lehetővé teszik 

− a gyermekek törvényben foglalt jogainak és érdekeinek érvényesítését, 
− a szülői kötelességek teljesítésének ellenőrzését az állam, ill. a társadalom által, 
− a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzését hatósági beavatkozás által, 
− a hiányzó szülői gondoskodás pótlását állami intézkedések következtében. 

A törvény hatálya 

− Magyar állampolgárságú gyermek, fiatal felnőtt és szülei 
− Bevándorlási, letelepedési engedéllyel rendelkező gyermek, fiatal felnőtt és szülei 
− Magyar hatóságok által menekültként elismert gyermek, fiatal felnőtt és szülei 
− Tartózkodási engedéllyel rendelkező EU-s állampolgárságú gyermek, fiatal felnőtt 

és szülei 
− Jogszerűen Magyarországon tartózkodó külföldi állampolgárságú gyermek, fiatal 

felnőtt és szülei 
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Gyermekjóléti  
alapellátások 

− a gyermek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez való hozzájárulás 
− a gyermek veszélyeztetettségének megelőzése 
− a gyermek veszélyeztetettségének megszüntetése 
− a családjából kiemelt gyermek visszahelyezésének elősegítése 

Gyermekjóléti  
szolgáltatás 

Általános feladatai: 

− a gyermeki jogokról, a gyermek fejlődését 
biztosító támogatásokról való tájékoztatás, 
a támogatásokhoz való hozzájutás segítése 

− családtervezési, pszichológiai, nevelési, 
egészségügyi, mentálhigiénés tanácsadás 

− szociális válsághelyzetben lévő anyák 
támogatása 

− szabadidős programok szervezése 
− hivatalos ügyek intézésének segítése 

 

Speciális feladata: 

− a gyermek veszélyeztetettségének meg-
szüntetése 

Igénybevétele önkéntes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Igénybevétele kötelező: 

− a jegyző hatóságilag beavatkozik 
a család életébe, védelembe veszi 
a gyermeket, a család számára 
együttműködést ír elő. 

Gyermekek napközbeni 
ellátása 

A gyermek életkorának megfelelő nappali 
felügyelet, gondozása, nevelése, foglalkoz-
tatása és étkeztetése 

− bölcsőde, hetes bölcsőde 
− családi napközi 
− házi gyermekfelügyelet 
− nyári napközis otthon, napközis tábor 
− óvoda 
− napközi 

Igénybevétele önkéntes, de véde-
lembe vétel keretén belül a jegyző 
előírhatja kötelezővé tételét. 

Gyermekek átmeneti 
gondozása 

A gyermek ideiglenes jellegű teljes körű 
gondozása 

− helyettes szülő 
− gyermekek átmeneti otthona 
− családok átmeneti otthona 

Igénybevétele önkéntes  

− szülő kérésére vagy belegyezésével 
− az otthonából önkényesen eltávo-

zott gyermek kérésére vehető 
igénybe a szolgáltatás. 
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7. hét: Intézménylátogatás: a gyermekjóléti szolgálat tevékenysége 

Cél: A hallgatókkal megismertetni a gyermekjóléti szolgáltatás és szolgálat működését, tevékenységi rendszerét, munkamódját. Rámutatni és felismertetni  a pedagógia és a szociális szakma 
közös pontjaira, kapcsolódásaira, együttműködési lehetőségeire, kompetenciahatáraira. 

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok 
Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

Látogatás egy gyermekjóléti 
szolgálathoz 

Tereptanár rövid 
intézménybemutatója 

   30 perc  7. Tréneri instrukció 

 

 

A szolgáltatás dokumentá-
ciója: esetnapló, adatlap, 
gondozási-nevelési terv, 
statisztika 

 Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos megbeszélés 

A szolgáltatás do-
kumentációs adat-
lapjai a meglátoga-
tott intézményben 

   20 perc  

 

Hallgatói kérdések – terep-
tanári válaszok 

Nagycsoportos megbeszélés  Záródolgozat Ha szükség van rá, 
az esetismertetésben 
igénybe veszi a meg-
látogatott intézmény 
szolgáltatásait 

 40 perc  
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 7. HÉT 

1. A tereptanár bemutatja a gyermekjóléti szolgálat működési helyét és szolgáltatási rendszerét. Beszél arról, hogy 
milyen szolgáltatásokat nyújtanak különösen a hátrányos és veszélyeztetett helyzetű gyerekek/családok számára. 

2. A tereptanár esetnaplókat, adatlapokat, nevelési-gondozási terveket és statisztikákat ad a hallgatóknak, akik 
kiscsoportokban tanulmányozzák ezeket. Közben elmondja, hogy ezeknek milyen funkciójuk van a segítő folya-
matban. 

3. A hallgatók kérdéseket tesznek fel, amelyekre a tereptanár válaszol. 
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8. hét: A gyermekvédelmi szakellátás rendszere 

Cél: A hallgatókkal megismertetni a gyermekvédelmi szakellátások rendszerét, annak intézményeit, funkcióit, szemléletét annak érdekében, hogy a pedagógiai eszközrendszert hatékonyan és 
szakszerűen tudják összekapcsolni a gyermekvédelemmel.  

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok 
Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

A gyermekvédelmi szakellá-
tás filozófiája és a másodla-
gos prevenció 

Rövid tanári előadás     10 perc  8. Tréneri instrukció 

A temészetes környezetéből 
kiemelt gyermek problémái 

Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos megbeszélés 

    30 perc  

A gyermekvédelmi szakellá-
tás rendszere 

Tanári előadás, nagycsopor-
tos megbeszélés 

Írásvetítő, fóliák Záródolgozat Szükség esetén a 
záródolgozatban 
megjelenteti a gyer-
mekvédelmi szakellá-
tás szolgáltatásait 

 40 perc 8.1. Gyermekvédelmi 
szakellátások rendsze-
re transzparens 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 8. HÉT 

1. Rövid tanári bevezető a gyermekvédelmi szakellátás szemléletéről, az állam beavatkozási lehetőségeiről a család 
életébe. A másodlagos prevenció és a veszélyeztetett helyzet fogalmának aktualizálása, konkretizálása. 

2. A hallgatók kiscsoportokban megbeszélik, hogy a gyermek számára mit jelent a családból történő kiemelés, új 
környezetbe kerülés (változások sorozata). A tréner utal a korábban tanultak használatára (humán ökorendszer, 
fejlődéslélektan). Majd a kiscsoportok véleményének egyeztetése, esetleg ütköztetése nagycsoportos megbeszé-
lés formájában. 

3. A tréner ismerteti a gyermekvédelmi szakellátások rendszerét, ezen belül az egyes intézmények funkcióit a 8.1. 
transzparens segítségével.  Közben szabad teret enged a hallgatók személyes tapasztalatainak, ismereteinek el-
mondására. 
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8.1. TRANSZPARENS 
A GYERMEKVÉDELMI SZAKELLÁTÁS RENDSZERE 

GYERMEKVÉDELMI  
SZAKELLÁTÁSOK 

Családból kiemelt gyermek teljes 
körű ellátása 

 

Területi gyermekvédelmi  
szakszolgálat 

Ideiglenes hatállyal beutalt gyermek 
elhelyezésére tesz javaslatot a 
gyermek és családjának teljes körű 
vizsgálata alapján 

 

Befogadó otthon 
A területi gyermekvédelmi szak-
szolgálathoz tartozó gyermekotthon 

A gyámhivatal határozatával a csa-
ládjából kiemelt gyermek ideiglenes 
gondozását biztosítja 

Otthont nyújtó ellátás 

− gyermekotthon 
− lakóotthon 
− hivatásos nevelőszülő 
− nevelőszülő 

Gyámhivatal határozatával átmeneti 
vagy tartós nevelésbe vett gyermek 
teljes körű gondozása 

Utógondozói ellátás 
A fiatal felnőtt számára nyújt teljes 
körű ellátást, személyre szóló  
tanácsadást 

A gyámhivatal rendeli el 
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9. hét: Intézménylátogatás: a területi gyermekvédelmi szakszolgálat tevékenysége 

Cél: A hallgatókkal megismertetni a területi gyermekvédelmi szakszolgálat működését, tevékenységi rendszerét, munkamódját. Rámutatni és felismertetni  a pedagógia és a szociális szakma 
közös pontjaira, kapcsolódásaira, együttműködési lehetőségeire, kompetenciahatáraira. 

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

Látogatás egy gyermekjóléti 
szolgálathoz 

Tereptanár rövid 
intézménybemutatója 

   40 perc  9. Tréneri instrukció 

A szolgáltatás dokumentá-
ciója: esetnapló, adatlap, 
gondozási-nevelési terv, 
statisztika 

 Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos megbeszélés 

A szolgáltatás do-
kumentációs adat-
lapjai 

   20 perc  

Hallgatói kérdések – terep-
tanári válaszok 

Nagycsoportos megbeszélés  Záródolgozat Szükség esetén a 
záródolgozatban 
megjelenteti a meglá-
togatott intézményt 
mint lehetséges pat-
ronáló rendszert 

 30 perc  
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 9. HÉT 

1. A tereptanár bemutatja a területi gyermekvédelmi szakszolgálat működési helyét és szolgáltatási rendszerét. Beszél 
arról, hogy milyen szolgáltatásokat nyújtanak különösen a veszélyeztetett helyzetű gyerekek/családok számára. 

2. A tereptanár bemutatja az intézmény dokumentációját, szakvéleményeket, gyámügyi határozatokat, statisztikákat 
stb. ad a hallgatóknak, akik kiscsoportokban tanulmányozzák ezeket. Közben elmondja, hogy ezeknek milyen 
funkciójuk van a segítő folyamatban. 

3. A hallgatók kérdéseket tesznek fel, amelyekre a tereptanár válaszol. 
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10. hét: A közoktatás segítő-támogató szolgáltatásai, intézménylátogatás egy nevelési tanácsadóban 

Cél: A hallgatókkal megismertetni a pedagógiai szakszolgáltatások rendszerét, annak intézményeit, funkcióit, szemléletét annak érdekében, hogy saját pedagógiai eszközrendszerüket hatéko-
nyan és szakszerűen tudják összekapcsolni a szakszolgáltatásokkal. 

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok 
Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

A pedagógiai szakszolgá-
latok filozófiája 

Rövid tanári előadás     10 perc  10. Tréneri instrukció 

A pedagógiai szakszolgá-
latok bemutatása  

 Tanári előadás, nagycsopor-
tos megbeszélés 

Írásvetítő, fóliák    40 perc 10.1. Pedagógiai 
szakszolgálatok rend-
szere transzparens 

Nevelési tanácsadó tevé-
kenysége 

Tereptanár bemutatja a neve-
lési tanácsadót 

 Záródolgozat Szükség esetén a 
záródolgozatban az 
esethez igénybe ve-
endő szakszolgálat 
megjelenik 

 40 perc  
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 10. HÉT 

1. Rövid tanári bevezető a pedagógiai szakszolgálat szemléletéről, a napi pedagógiai munkához való kapcsolódásáról. 
2. A tréner ismerteti a pedagógiai szakszolgálatok rendszerét, ezen belül az egyes intézmények funkcióit a 10.1. 

transzparens segítségével. Közben szabad teret enged a hallgatók személyes tapasztalatainak, ismereteinek el-
mondására. 

3. A tereptanár részletesen bemutatja a nevelési tanácsadó tevékenységeit, módszereit, dokumentációját, a hallga-
tók ezzel kapcsolatos kérdéseire választ ad. 
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10.1. TRANSZPARENS 
PEDAGÓGIAI SZAKSZOLGÁLATOK 

SZAKSZOLGÁLAT FELADATA 

Gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés, 
gondozás 

Sajátos nevelési igény megállapításának időpontjától 

− a gyermek korai fejlesztése és gondozása a szülő 
bevonásával 

− a szülő részére tanácsadás nyújtása 

Fejlesztő felkészítés 

Sajátos nevelési igényük miatt tankötelezettségüket 
teljesíteni nem tudó gyermekeknek  

− fejlődésükhöz szükséges felkészítés biztosítása a 
szülő bevonásával 

− a szülő részére tanácsadás nyújtása 

Tanulási képességeket vizsgáló szakértői és rehabi-
litációs tevékenység 

− a fogyatékosság szűrése, vizsgálata alapján javasla-
tot tenni a gyermek, tanuló különleges gondozás kere-
tében történő ellátására, annak módjára, formájára, 
helyére, az ellátáshoz kapcsolódó pedagógiai szak-
szolgálatra 

− vizsgálni a különleges gondozáshoz szükséges felté-
telek meglétét 

Nevelési tanácsadás 

− beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézséggel 
küzdő gyermek problémáinak feltárása, szakvéle-
mény készítése 

− a gyermek rehabilitációs célú foglalkoztatása a szülő 
és pedagógus bevonásával 

− óvodai szakvélemény készítése iskolakezdéshez 

Logopédiai ellátás 
− beszédindítás, beszédhibák javítása,  
− nyelvi-kommunikációs zavarok javítása,  
− diszlexia megelőzése és gyógyítása 

Továbbtanulási, pályaválasztási tanácsadás 
− a tanuló adottságainak, tanulási képességének, irá-

nyultságának szakszerű vizsgálata 
− iskolaválasztás ajánlása 

Konduktív pedagógiai ellátás 
− központi idegrendszeri sérültek konduktív nevelése, 

fejlesztése és gondozása 

Gyógytestnevelés 
− a gyermek, a tanuló speciális egészségügyi célú 

testnevelési foglalkoztatása, ha ezt az iskolaorvos 
vagy szakorvos előírja 
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11. hét: A pedagógus (osztályfőnök) „esetmenedzser” szerepe 

Cél: A pedagógiai, gyermekvédelmi, ill. szociális szolgáltatások és ismeretek integrálása, a hallgatók kompetenciájának fejlesztése  a tanuló helyzetéhez illeszkedő egyéni patronáló rendszerek 
kialakítása terén.  

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok 
Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

Patronáló rendszer fogalma Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos megbeszélés 

    10 perc 11. Tréneri instrukció 

Patronáló rendszer(ek) fo-
galma 

Rövid tanári előadás, nagy-
csoportos megbeszélés 

Írásvetítő, fóliák   10 perc 10 perc 11.1. Patronáló rend-
szer transzparens 

Beavatkozási rendszerek a 
hátrányos és veszélyeztetett 
tanulói helyzetekbe 

Tereptanár bemutatja a neve-
lési tanácsadót 

Írásvetítő, fóliák   15 perc  11.2. Hátrányos és 
veszélyeztetett helyzet 
transzparens 

A hátrányos és veszélyezte-
tett helyzethez kapcsolható 
szolgáltatások 

Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos megbeszélés 

 Nagycsoportos 
megbeszélés 

A megbeszélésen 
megjelennek az eset-
kezeléshez kapcsol-
ható szolgáltatások 

 20 perc  

Patronáló rendszerek  
kialakítása 

Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos megbeszélés 

Esetleírások nyom-
tatva a kiscsopor-
toknak 

Nagycsoportos 
megbeszélés 

A kiscsoport adekvát 
patronáló rendszert 
alakít ki 

 25 perc 11.3. Esetleírások 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 11. HÉT 

1. A tréner kiscsoportokra bontja a hallgatókat, és megkéri őket, írják le, mit értenek patronáló, ill. patronáló rendsze-
rek kifejezés alatt. A kiscsoportos munkát nagycsoportos megbeszélés követi.  

2. A tréner ismerteti a patronáló rendszerekkel kapcsolatos fogalmakat, a patronáló rendszerek típusait a 11.1. 
transzparens felhasználásával. Ennek gyakorlati megvalósulásáról nagycsoportos megbeszélést kezdeményez a 
hallgatókkal. 

3. A tréner ismerteti a hátrányos és veszélyeztetett helyzetbe történő beavatkozások rendszerét a 11.2. transzparens 
segítségével. 

4. A hallgatók kiscsoportos munka során a hátrányos és veszélyeztetett tanulói helyzeteket (11.2. transzparens) 
összekapcsolják a gyermekjóléti, gyermekvédelmi és a pedagógiai szakszolgálatok egyes tevékenységeivel. Ezt 
követően a feladat nagycsoportos megbeszélése, értékelése történik.  

5. A tréner esetleírásokat ad a hallgatóknak (11.3. esetleírások), és arra kéri őket, hogy az esetben szereplő tanu-
lóknak állítsanak össze egy-egy patronáló rendszert. 
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11.1. TRANSZPARENS 
PATRONÁLÓ RENDSZEREK 

1. A szó jelentése 

PATRONÁL (latin) = pártfogol, támogat, védnökséget vállal  
 
PATRÓNUS = védnök, pártfogó 
 
PATRONÁTUS = védnökség, oltalom, pártfogás  

2. A patronáló rendszer funkciója 

A tanulót olyan erőforrásokhoz juttatni, amelyek hiányoznak az optimális fejlődéséhez. 
 
Erőforrás = energia 
− Olyan javak és szolgáltatások, amelyek lehetővé teszik az adott állapot fenntartását és fejlődését/fejlesztését 
− pénz 
− tudás/ismeret/információ/know how/kompetencia 
− technika, technológia 
− emberi kapcsolatok hálózata 
− anyagi jellegű dolgok 

3. Patronáló rendszer típusai 

− Természetes: az emberi kapcsolathálózat, az erős és gyenge kötések (család, rokonság, barátok stb.) 
− Mesterséges: szakmai szolgáltatások, szociális támogatások 
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11.2. TRANSZPARENS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

anyagi hátrányok csökkentése
- szociális és gyermekvédelmi
támogatások rendszere

   

iskolázottsági hátrányok,
kulturális tőke hiánya
pedagógiai eszközerendszerrel
történő segítés, pl. napközi,
felzárkóztatás, tehetséggondozás,
személyiségfejlesztő programok

  

szociális kompetencia

  pedagógiai kompetencia

a gyermeki biztonságszükséglet
hiánya, a család
egyensúlyvesztése

a család interperszonális
problémáinak megoldása

szociális kompetencia

Hátrányos
helyzetű
gyermekek és
családjaik

Beavatkozás a család életébe A család támogatása

Veszélyeztetett
helyzetű
gyermekek és
családjaik

A hátrányos és a veszélyeztett helyzet
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11.3. ESETLEÍRÁSOK 

KÁLMÁN 

14 éves, 7. osztályos roma fiú. Édesapja meghalt még csecsemőkorában. Édesanyjával, nevelőapjával és két fél-
testvérével él egy családban. A nevelőapa és közte gyakoriak a konfliktusok. 

 
Korának megfelelő a testi fejlettsége, vékony, izmos testalkatú, göndör hajú, szép arcú fiú, szemüveget visel. 

 
Kiegyensúlyozott, nagyon vidám alaptermészetű kamasz, kitűnő kapcsolatban áll kortársaival, valamint a kisebb 
gyermekekkel. Erős kötődése van felnőttekhez is, fokozottan igényli a felnőttek társaságát is, szívesen cserél velük 
gondolatot. Édesanyjához és két testvéréhez is igen erős érzelmi szálak fűzik, figyelmes, gondoskodó velük szemben. 

 
Szeret segíteni a házimunkában, a kisebb gyermekek gondozásában, de kedvenc tevékenysége a számítógépezés, 
a foci, zenehallgatás, úszás. 

 
Nem könnyen befolyásolható, korához képest kritikai, igazságérzéke, ítélőképessége fejlett, nehezen viseli az iskola 
megszégyenítést. Maximálisan kiáll maga és társai igazáért, képes ezen a területen bárkivel konfrontálódni. Önzet-
lenül szeret adni, amiért nem vár cserébe semmit (a számára fontos személyek névnapját, születésnapját jegyzi). 

 
Öltözködésében, személyi és környezeti higiéniájában nagyon igényes, a lehetőségekhez képest divatosan öltözködik. 

 
Alsó tagozatban igen könnyen tanult, jó eredményeket ért el. Felső tagozatban fokozatosan romlott teljesítménye a 
katolikus iskolában, több konfliktusa volt tanáraival, többször bukott. Iskolaváltás után javultak eredményei, bukás-
mentessé vált. Iskolai kudarcai miatt nehezen motiválható a tanulásra, de a sorozatos sikerek megerősítették a 
tanulással kapcsolatos önértékelését.  

 
Iskolai magatartása, szorgalma változó, tanulmányi eredménye inkább gyenge. 

MARIANN 

Kilenc éves, 2. osztályos, bátyja 11 éves. Szülei válása után az anyai nagymamához került 3 éve, testvére pedig 
édesapjával és apai nagymamájával él együtt. Édesapja lemondott róla, mondván, Mariann nem az ő gyermeke. A 
két testvér egy iskolába jár, azonban az apai nagymama a két gyermek közötti kapcsolattartást tiltja. 

 
Mariann testi fejlettsége korának megfelelő, sovány testalkatú, mozgásigénye nagy. Kedvenc időtöltése a foci, gör-
korcsolyázás, tánc. Nem kedveli a türelmet, tartós koncentrációt igénylő játéktevékenységeket. Finommotorikus 
mozgása bizonytalan. 

 
Kitűnő kapcsolatteremtő képességgel rendelkezik, bátran száll vitába idősebb társaival, jól érvel, erőteljes meggyőző 
képességgel áll ki indokai mellett. Nehezen befolyásolható, többoldalú meggyőzés szükséges, hogy véleményét 
megmásítsa. Felnőttekkel is szívesen beszélget, közlékeny, olykor tolakodónak is tűnik. 
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Öltözködésében, személyi higiéniájában igényes, azonban szűk környezetében nem tud rendet tartani. 

Iskolai környezetében folyamatosan törekszik középpontba kerülni, gyakran piszkálódással, rendbontással hívja 
fel magára a figyelmet. Közelebbi társkapcsolatokkal, barátságokkal nem rendelkezik, inkább a kisebb gyermekek 
társaságát kedveli, akik között maximális vezető szerephez jut. 

TAMÁS 

16 éves, a 7–8. osztályt végzi ifjúsági tagozaton, egy 8 éves öccse van. Az anya kétszer vált el, édesapjával nincs 
kapcsolata. Az anyai nagymama és édesanyja nevelte, majd 2002-ben a gyermek maga kérte átmeneti nevelésbe 
vételét. Az anyja a pszichiátriai betegségét nem kezeltette, így olyan állapotba került, ami az akkori 14 éves gyermek 
számára elviselhetetlenné vált. A nagymama jelenti számára az igazi biztonságot. 

 
2004-ben a család kérte az átmeneti nevelés megszüntetését, Tamás visszakerült a családba. Első perctől bebizo-
nyosodott, hogy nem működik az együttélés a továbbiakban sem. Az anya egészségi állapotában nem történt válto-
zás, a sorozatos konfliktushelyzetek a tettlegességig fajultak. Tamás a kortárskapcsolatokban kereste társaságát és 
az érvényesülését. Közben az iskolából is kimaradt. 

 
Vékony testalkatú, korához képest fejletlen, külsőségekre sokat adó fiú. Öltözködésével, testékszereivel hívja fel 
magára a figyelmet társai körében. A család és felnőtt környezete által agresszívnek ítélt fiú társaival toleráns. Köny-
nyen teremt társaival kapcsolatot, de közeli, mély barátságot nem alakít ki senkivel sem. Kisebb társaival érzi jól 
magát, öccséhez is igen ragaszkodik. Nagyon vágyik szeretetre, odafigyelésre, dicséretre.  

 
Fokozottan fél a konfliktushelyzetektől, a hangos szóváltástól, a tettlegességtől. Erőteljesen rasszista beállítódásúnak vallja 
magát, de ennek ellenére kiegyensúlyozott kapcsolatai vannak cigány kortársaival, osztálytársaival.  
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12. hét: Integráló és közösségfejlesztő technikák 

Cél: A hallgatókkal tudatosítani és értelmezni  az emberi kapcsolatok és az integráció közötti összefüggést, az interperszonális (társas kölcsön) hatást,  és megismertetni olyan módszereket és 
technikákat, amelyekkel indirekt módon elősegíthetik a tanulók közötti kapcsolatok létrejöttét, a kapcsolatok mélyülését.  

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok 
Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

Az „integrált” tanuló jellem-
zői 

Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos megbeszélés 

    10 perc 12. Tréneri instrukció 

A társas kölcsönhatás Rövid tanári előadás, nagy-
csoportos megbeszélés 

Írásvetítő, fóliák   10 perc 10 perc 12.1. Társas kölcsön-
hatás transzparens 

A térszervezés és  
a kapcsolatok 

Rövid tanári magyarázat, 
nagycsoportos megbeszélés 

Írásvetítő, fóliák   5 perc 10 perc 12.2. A térszervezés 
típusai transzparens 

A tanulók kapcsolatainak 
fejlesztése 

Tanári magyarázat és annak 
nagycsoportos megbeszélése 

Írásvetítő, fóliák Nagycsoportos 
megbeszélés 

A megbeszélésen 
megjelennek az integ-
rált tanuló esetében 
igénybe vehető adek-
vát patronáló rend-
szerek 

15 perc 30 perc 12.3. A tanulók inter-
perszonális kapcsola-
tainak fejlesztési lehe-
tőségei transzparens 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 12. HÉT 

1. A tréner kiscsoportokra bontja a hallgatókat, és megkéri őket, hogy írják le a korábban tanult ismeretek alapján az 
„integrált tanuló” jellemzőit.  A kiscsoportos munkát nagycsoportos megbeszélés követi.  

2. A tréner ismerteti a társas kölcsönhatás szociálpszichológiai törvényszerűségét a  12.1. transzparens felhasználá-
sával. Ennek gyakorlati megvalósulásáról nagycsoportos megbeszélést kezdeményez a hallgatókkal. A tréner 
személyes múltbeli élményekre is utalhat. 

3. A tréner ismerteti a centri- (szocio)fugális és a centri- (szocio)petális tér forgalmát a 12.2. transzparens segítségé-
vel. Ennek gyakorlati megvalósulásáról nagycsoportos megbeszélést kezdeményez a hallgatókkal. A tréner szemé-
lyes múltbeli élményekre is utalhat. 

4. A tréner ismerteti a tanulók interperszonális kapcsolatainak fejlesztési lehetőségeit a 12.3. transzparens segítsé-
gével, közben megáll az egyes területek után, és gyakorlati példákat kér a hallgatóktól.  
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12.1. TRANSZPARENS 
A TÁRSAS KÖLCSÖNHATÁS 

− Mások jelenlétében másként viselkedünk 
− Szociális facilitáció 
− Mások kontrollja alatt tarjuk magunkat 
− Alkalmazkodunk és tanulunk 
− Régi és új helyzetekhez igazodunk = szocializálódunk 

 

12.2. TRANSZPARENS 
A TÉRSZERVEZÉS TÍPUSAI 

− Centri- (szocio)fugális tér 
− A székek egymás mögött, egymásnak háttal, egymás mellett állnak 
− Centri- (szocio)petális tér 
− A székek egymással szemben, körben állnak 
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12.3.TRANSZPARENS 
A TANULÓK INTERPERSZONÁLIS KAPCSOLATAINAK FEJLESZTÉSI LEHETŐSÉGEI  

Foglalkozási forma A tanulók kapcsolatainak fejlesztési lehetőségei  

Tanórai foglalkozás 

− „véletlen” technikákkal az ülésrend rendszeres  
megváltoztatása 

− feladatcsoportok összetételének tudatos kialakítása 
− kooperatív tanulás 
− centripetális tér kialakítása 

Napközi, tanulószoba 

− „véletlen” technikákkal az ülésrend rendszeres  
megváltoztatása 

− feladatcsoportok összetételének tudatos kialakítása,  
változtatása 

− kooperatív tanulás 
− évfolyamon belüli és közötti vegyes csoportok szervezése 
− centripetális tér kialakítása 

Szakkör, érdeklődési kör 
− évfolyamon belüli és közötti vegyes csoportok szervezése 
− centripetális tér kialakítása 
− kooperatív tanulás 

Énekkar, művészeti csoport − évfolyamon belüli és közötti vegyes csoportok szervezése 

Tanulmányi versenyekre felkészülés 
− évfolyamon belüli és közötti vegyes csoportok szervezése 
− centripetális tér kialakítása 

Kulturális versenyekre felkészülés − évfolyamon belüli és közötti vegyes csoportok szervezése 

Sportversenyekre felkészülés 
− évfolyamon belüli és közötti vegyes csoportok szervezése 
− iskolák közötti vegyes csoportok szervezése 

Iskolai könyvtár − centripetális tér kialakítása 

Diákönkormányzat 
− feladatcsoportok összetételének tudatos kialakítása,  

változtatása 
− évfolyamon belüli és közötti vegyes csoportok kialakítása 

Kirándulások, táborok − évfolyamon belüli és közötti vegyes csoportok szervezése 

Klub- és szabadidő-foglalkozások 
− évfolyamon belüli és közötti, iskolák közötti programok 

szervezése 
− centripetális tér kialakítása 
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13. hét: Integráló és közösségfejlesztő technikák 

Cél: A hallgatókkal tudatosítani és értelmezni  az emberi kapcsolatok és az integráció közötti összefüggést, az interperszonális (társas) kölcsön hatást,  és megismertetni olyan módszereket és 
technikákat, amelyekkel indirekt módon elősegíthetik a tanulók közötti kapcsolatok létrejöttét, a kapcsolatok mélyülését.  

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés  
szempontja 

Elméleti idő Gyakorlati idő Tréneri anyag 

A közösség, a „jó osztálykö-
zösség” jellemzői 

Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos megbeszélés 

    10 perc 13. Tréneri instrukció 

A csoportjellemzők pedagó-
giai aspektusai 

 Rövid tanári előadás, nagy-
csoportos megbeszélés 

Írásvetítő, fóliák   10 perc 10 perc 13.1. A csoport jellem-
zői transzparens 

A csoport (osztályközösség) 
fejlesztésének területei  

Rövid tanári magyarázat, 
nagycsoportos megbeszélés 

Írásvetítő, fóliák   5 perc 10 perc 13.2. A csoport fejlesz-
tésének területei 

A csoportfejlesztés technikái Kiscsoportos munka, nagy-
csoportos prezentáció 

Rudas: Delfi örökösei  Nagycsoportos 
megbeszélés 

A megbeszélésen 
adekvátan használják 
a csoportfejlesztés 
technikáit konkrét 
esetben is 

15 perc 30 perc  
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 13. HÉT 

1. A tréner kiscsoportokra bontja a hallgatókat, és megkéri őket, hogy írják le a közösség, a jó osztályközösség 
jellemzőit. A kiscsoportos munkát nagycsoportos megbeszélés követi.  

2. A tréner ismerteti a pedagógia szempontjából legfontosabb csoportjellemzőket a 13.1. transzparens felhasználá-
sával. Ennek gyakorlati megvalósulásáról nagycsoportos megbeszélést kezdeményez a hallgatókkal. A tréner sze-
mélyes múltbeli élményekre is utalhat. 

3. A tréner ismerteti a csoportfejlesztés területeit a 13.2. transzparens segítségével. Ennek gyakorlati megvalósulá-
sáról nagycsoportos megbeszélést kezdeményez a hallgatókkal. A tréner személyes múltbeli élményekre is utalhat. 

4. A tréner kiscsoportokra bontja a hallgatókat. Feladtuk, hogy Rudas: Delfi örökösei c. könyvből gyűjtsenek játéko-
kat, foglalkozási anyagokat a csoportfejlesztés egyes területeihez. 
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13.1. TRANSZPARENS 
A CSOPORT JELLEMZŐI 

− A csoport maga egy szociális szolgáltatás: a csoportvezető (osztályfőnök) és a tagok (osztálytársak) nyújtják ezt 
egymás számára 

− A csoporttagok támogatják egymást 
− A társas kölcsönhatás megsokszorozódik = a szociális tanulás lehetősége is megsokszorozódik 
− Csoportnyomás 
− Csoporthatékonyság: additív, diszjunktív, konjuktív 
− Az egyéni képességek és tulajdonságok megszabják az egyén helyét a csoportban 

 

13.2. TRANSZPARENS 
A CSOPORTFEJLESZTÉS TERÜLETEI 

− Érték- és normateremtő folyamatok 
− Produktivitás és szolidaritás 
− Interperszonális kapcsolatok (szimpátia, antipátia) 
− Interakciós hálózatok (feladatmegosztás) 
− Kommunikációs rendszerek (információáramlás) 
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14. hét: Az adatok összegzése, felkészítés az esettanulmány megírására 

Cél: A félév során megismert módszerekről tanultak ismétlése, összegzése, integrálása, konkrét esetekhez kapcsolása. Annak a kipróbálása, hogy a kapott adatokat hogyan lehet az adott 
tanulóról leírni, dokumentálni. A tanultak elsajátítása során kialakult esetleges hiányosságok pótlása, hibák korrigálása, a pedagógiai önreflexió fejlesztése 
 

Az egység tartalma: Módszerek, munkaformák Segédanyagok Ellenőrzés 
módja 

Értékelés 
szempontja 

Elméleti 
idő 

Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag 

A tanultak összefoglalása, integrálás,  
kiegészítés 

 

 

A tanultak konkrét esethez kapcsolása, az 
esettanulmányok megbeszélése, a szüksé-
ges korrekciók elvégzése 

 

 

A csoportmunka tapasztalatainak megbeszé-
lése, az esettanulmánnyal kapcsolatban fel-
merült kérdések, dilemmák megvitatása, 
megválaszolása 

Nagycsoportos megbeszélés 

 

 

 

Kiscsoportos munka 

 

 

 

 

Nagycsoportos megbeszélés 

Kötelező irodalom 
Függelék 18. oldal: 
Személyiséglap 

 

A hallgatók által ké-
szített záródolgozat 

A hallgatók  
válaszai, véle-
ményei 

 

Záródolgozat 

Kiegészítés, 
korrekció, ha 
szükséges 

 

A záró-
dolgozatban 
megjelennek a 
szükséges kor-
rekciók 

 

 

 

 

10 perc 

25 perc 

 

 

 

40 perc 

 

 

 

 

15 perc 

 

 

Tréneri instrukció 

 

 

 

14.1. Transzparens 

 

 

 

 

Tréneri insrtukció 
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TRÉNERI INSTRUKCIÓ 14. HÉT 

1. Rövid bevezetés után a tréner beszélgetést kezdeményez arról, hogyan foglalják össze az eddig tanultakat, milyen 
tényezők játszanak szerepet a hátrányos és veszélyeztetett tanulói helyzet kialakulásában, milyen patronáló rendszerek 
léteznek, miként állítható össze a tanuló egyéni patronáló rendszere, mi ebben a szerepe a pedagógusnak. 

2. A tréner 4-5 fős csoportokat képez, majd bemutatja a 14.1. transzparenst, segítségével átismétlik az esettanul-
mány részeit. A 14.1. transzparenst kivetítve fenn hagyja, és megkéri a csoporttagokat, hogy mindenki mutassa be 
a saját esettanulmányát a kiscsoportban, és elemezzék közösen, hogy az esettanulmány főbb tartalmi egységei 
szerepelnek-e a záródolgozatban. A tréner a kiscsoportok között körbejár, és a hallgatók igényeinek megfelelően 
segít, ha valahol kiegészítésre vagy korrekcióra van szükség. A csoporttagok a helyszínen elvégzik az esettanul-
mányban szükséges módosításokat. 

3. A kiscsoportos munka tapasztalatairól szóvivők számolnak be, és a nagycsoport megbeszéli ezeket. Fontos, hogy 
a hallgatók ne frusztrációs élménnyel menjenek el, ha azzal szembesülnek, hogy nem sikerült túl jól a 
záródolgozatuk. Aki igényli, 1-2 nap többlet időt kaphat az esettanulmány átdolgozására.  

4. A foglalkozás végén a tréner összeszedi a záródolgozatokat. 
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14.1. TRANSZPARENS 
AZ ESETTANULMÁNY FŐBB TARTALMI EGYSÉGEI 

Problémafelvetés, célmeghatározás 

Az esettanulmány elején jelezzük, hogy kiről írjuk azt és miért. A személyiségi jogokra való tekintettel az esettanul-
mányban a tanulóról személyes adatait, amiből felismerhető, nem lehet szerepeltetni, azt el kell fedni (név, pontos 
születési dátum, lakhely, iskola neve, osztály pontos megnevezése). Azokat a tüneteket, tünetegyütteseket tartal-
mazza, amelyeket a pedagógus tapasztal, ami miatt úgy gondolja, hogy a tanulóra vonatkozó adatokat rendszerezni, 
összegezni kell (pl.: XY 17 éves fiú, 10. osztályos tanuló, az elmúlt félévben egyre gyakoribbá vált, hogy napokat 
hiányzik az iskolából, tanulmányait elhanyagolja, én vagyok az osztályfőnöke, és szeretném abban segíteni, hogy 
eredményesen befejezze az iskolát). 

A megismeréshez alkalmazott konkrét módszerek 

A képzés során tanult tanuló megismerési módszerek (megfigyelés, interjú, dokumentumelemzés, kérdőív) közül 
miket alkalmaztunk az egyes tanulói jellemzők feltérképezésére (pl.: a tanuló otthoni tanulási szokásait kérdőíves 
módszerrel, tanulmányi eredményeit dokumentumelemzéssel, családi körülményeit a szülővel folytatott interjú mód-
szerével vizsgáltam). 

Vizsgálati eredmények, megállapítások, (az alkalmazott módszerek alapján nyert adatok bemutatása,  
értelmezése) 

Összegezzük a vizsgálati módszerekkel nyert adatokat, és levonjuk a szükséges következtetéseket. Figyelembe 
vesszük más szakemberek vizsgálati eredményeit is, ha van ilyen.   

Megállapítjuk, hogy hátrányos és/vagy veszélyeztetett helyzetű tanulóról van szó (pl.: családi háttér megismeré-
sére tervezett interjúból, az adatok azon tényezőiből, melyek szintén előidézhetik, felerősíthetik, fenntarthatják a 
problémát). 

Az adatok alapján tervezett pedagógiai és/vagy szociális beavatkozások  

A tanuló egyéni patronáló rendszerének elemei: 
−  természetes támogató hálózat tagjai – család stb., 
− mesterséges támogató hálózat tagjai/szolgáltatásai – gyermekjóléti-gyermekvédelmi ellátások, pedagógia szak-

szolgáltatások, osztályfőnök integráló, közösségfejlesztő tevékenysége. 
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15. hét: Félévzárás, a tanultak összefoglalása, hallgatói és oktatói visszajelzések 

Cél: A kurzus zárása, a félév eleji elvárások, félelmek és a kurzuson történtek összehasonlítása, személyes tapasztalatok kinyilvánítása, a csoportmunkára vonatkozó visszajelzések adására-
kapására lehetőség biztosítása. A kurzus hivatalos zárása, jegybeírás. 

 

Az egység tartalma Módszerek, munkaformák Segédanyagok 
Ellenőrzés 
módja 

Értékelés 
szempontja 

Elméleti 
idő 

Gyakorlati 
idő 

Tréneri anyag 

Zárógyakorlatok, a tréner gyakorlatának megfe-
lelően hallgatói tapasztalatok, visszajelzések 
kérése, a csoportmunkára vonatkozó tréneri 
visszajelzés 

 

Záródolgozatok kiosztása, idő biztosítása arra, 
hogy az oktatói véleményeket a hallgatók elol-
vassák és kérdezzenek 

 

A kurzus teljesítésének igazolása, jegybeírás 

Nagycsoportos megbeszélés 

 

 

 

 

Nagycsoportos megbeszélés 

 

 

Tréneri munka a hallgatók 
közreműködésével 

 

 

 

 

 

A hallgatók 
záródolgozatai 

 

Hallgatói leckeköny-
vek, (Indexek) 

Nem szük-
séges 

Itt az értéke-
lésre reflektál-
hatnak a hall-
gatók 

 50 perc 

 

 

 

 

20 perc 

 

 

20 perc 

 

 
A programtanterv összeállítása során felhasznált szakirodalmak megtalálhatók a tantárgyi tematikákban megadott kötelező irodalmaknál, illetve a tréneri anyagban és a tankönyv-
ként használt oktatási segédanyagban. 
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