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ELŐSZÓ

A te het ség nagy ado mány, egy ben óriá si fe le lős ség!

Egyik legér té ke sebb nem ze ti kin csünk az em be ri te het ség, ezért fon tos felis mer -
ni azo kat a gye re ke ket, akik kü lön bö ző adott sá gok, ké pes sé gek te kin te té ben
meg ha lad ják kor tár sai kat.

Büsz kék va gyunk ar ra, hogy az utób bi évek ben egy re töb bet be szél nek or-
 szág szer te a „deb re ce ni cso dá ról”. Deb re cen vá ro sa 2007-ben ké szí tet te el azt a
köz ok ta tá si fej lesz té si ter vet, amely 5 év re meg ha tá roz za a he lyi köz ok ta tás fel-
ada tait. En nek ké pe zi ré szét a 2008 szep tem be ré ben in dult te het ség gon do zó
prog ram is. A vá ros ön kor mány za ta felada tul tűz te ki, hogy az or szág ban egye-
 dül ál ló mó don te het ség fej lesz tő osz tá lyo kat, te het ség fej lesz tő köz pon tot hoz zon
lét re. E cél ér de ké ben a vá ros min den ön kor mány za ti ál ta lá nos is ko lá já ban a 4.
év fo lya mon diag nosz ti kai mé rés alap ján vá laszt ják ki a te het sé ges nek ígér ke ző
gye re ke ket. A te het ség gon do zás azon ban nem áll meg az ál ta lá nos is ko lák szint-
 jén. 2010 szep tem be ré ben ugyanis elin dult a Medgyessy Fe renc Gim ná zium és
Mű vé sze ti Szak kö zép is ko lá ban a hat év fo lya mos te het ség gon do zó osz tály.

A vá ro si te het ség gon do zó prog ram ban olyan pe da gó gu sok vesz nek részt,
akik a szűn ni nem aka ró vál to zá sok idő sza ká ban ké pe sek átér té kel ni a ré git és
el sa já tí ta ni az újat. Van nak tü rel mes, fi gyel mes, ta pin ta tos ta ná rok, akik kö ve -
ten dő pél dát ad nak a fia ta lok nak ön zet len em ber ség ből, a má sok ra va ló oda-
 fi gye lés ből. Ők éle tük pél dá já val is ta ní ta nak: hi va tá su kat, hit val lá su kat gya ko -
rol ják, kül de tést tel je sí te nek. Az ál ta luk te rem tett at mosz fé ra le he tő vé te szi,
hogy a te het sé ges gye re kek ki bon ta koz tat has sák ké pes sé gei ket és meg va ló sít -
has sák ki tű zött cél jai kat. 

Úgy gon do lom, a te het ség gon do zás na gyon jó esz köz le het ar ra, hogy a tár-
 sa dal mi mo bi li tást erő sít sük, hogy a hát rá nyos hely ze tű tár sa dal mi ré te gek ből
fel tud junk emel ni gye re ke ket, ki tud juk bon ta koz tat ni ké pes sé gei ket az egész
or szág hasz ná ra.

Kósa La jos
Deb re cen pol gár mes te re





BE VE ZE TŐ

„A te het ség csak kiin du ló pont.” 
Irving Ber lin

Az is ko la sze re pe meg ha tá ro zó a te het ség felis me ré sé ben és igé nyei nek meg fe le -
lő kielé gí té sé ben. 

Deb re cen ön kor mány za ta a köz ok ta tá si feladat el lá tá si, in téz mény há ló zat-
mű köd te té si és fej lesz té si ter vé ben meg ha tá roz ta az in téz mény rend sze re mű -
köd te té sé vel, fenn tar tá sá val, fej lesz té sé vel, át szer ve zé sé vel össze füg gő el kép ze -
lé se ket, felada to kat. Eb ben a do ku men tum ban az or szág ban egye dül ál ló mó don
te het ség fej lesz tő osz tály(ok), il let ve egy te het ség fej lesz tő köz pont lét re ho zá sát
tűz te ki cé lul úgy, hogy 2008-tól min den év ta va szán a 4. év fo lya mon a vá ros ál-
 ta lá nos is ko lái ban diag nosz ti kai mé rés alap ján vá laszt ják ki a „te het ség ígé re tes”
gyer me ke ket. Ez 2008-ban 203, 2009-ben 194, 2010-ben 198 gyer mek ki vá lasz -
tá sát je len tet te. Je len leg, össze sen 595 ta nu ló vesz részt a te het ség fej lesz tés ben.
A be vá lo ga tá si prog ram alapja a te het ség azo no sí tás, amely pszi cho ló giai mé rés,
tan tár gyi mé rés és ta ná ri jel lem zés együt te sé ből áll. En nek ered mé nye kép pen az
5–6. év fo lya mon a ki vá lasz tott ta nu ló kat sa ját in téz mé nyük ben, kép zett te het -
ség fej lesz tő pe da gó gu sok fej lesz tik hét mo du lon ke resz tül. 

A mo du lok mát ri xai nak ki dol go zá sa egy sé ges szem lé let alap ján az ál ta lá nos
is ko lá ban ta ní tó, te het sé ges ta nu lók kép zé sé vel fog lal ko zó pe da gó gu sok ál tal
tör tént. A prog ram ba tör té nő be vá lo ga tás után egy szü lői ér te kez let ke re té ben
adunk tá jé koz ta tást ar ról, hogy a gye re kek mi lyen fej lesz tés ben ve het nek részt.
A te het ség gon do zás he ti egy órá ban, köz vet le nül a tan órai fog lal ko zást kö vet ve
tör té nik, mo du lon ként nyolc al ka lom mal. Két év fej lesz tés után a gyer me kek a
Medgyessy Fe renc Gim ná zium és Mű vé sze ti Szak kö zép is ko lá ban, hat év fo lya -
mos te het ség gon do zó osz tály ban ta nul hat nak to vább, amely a 2010/2011-es
tan év től nyi tot ta meg ka puit. A gim ná ziu mi kép zés min den tan tárgy ese tén ní -
vó cso por tos bon tás ban tör té nik, kiegé szít ve mű velt ség te rü le ten ként diffe ren -
ciált dél utá ni prog ra mok kal, va la mint sport- és kö zös ség fej lesz tő fog lal ko zá -
sok kal. 

Kósa La jos sza vai val él ve a „te het ség gon do zás nem po li ti kai, ha nem nem ze ti
ügy, s el kell in dul ni ezen az úton”. En nek szel le mé ben Deb re cen Me gyei Jo gú
Vá ros, a Ma gyar Te het ség gon do zó Tár sa ság, a Deb re ce ni Kőr Dá ma Egye sü let, a
Deb re ce ni Sport cent rum Non pro fit Kft., va la mint az Apá czai Kiadó kö zö sen,
im már két al ka lom mal, 2009-ben és 2011-ben is szer ve zett Nem zet kö zi Te het -
ség gon do zó Kon fe ren ciát „Kin cseink – Gyö ke rek a szü lők től, szár nyak az is ko lá -
tól” cím mel.
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A te het ség fej lesz tés komp lex sze mé lyi ség fej lesz tést je lent, amely alap fel té te le
a te het ség ki bon ta ko zá sá nak. Akik ren del kez nek a kiemel ke dő tel je sít mény hez
szük sé ges ké pes sé gek kel, a te het ség szem pont já ból leg lé nye ge sebb sze mé lyi ség -
vo ná sok megerő sí té se, va la mint a kog ni tív fo lya ma tok ha té ko nyab bá té te le ál tal
na gyobb va ló szí nű ség gel vál hat nak al ko tók ká. A ha té ko nyabb vi sel ke dés, meg -
küz dés, gon dol ko dás mód és vi szo nyu lás el sa já tí tá sa se gít het a bel ső le he tő sé gei -
ket job ban ki hasz nál ni és tel je sebb éle tet él ni.

E kö tet tel sze ret nénk az ol va sók nak be te kin tést nyúj ta ni ab ba, hogy az in téz -
mé nyek kö zöt ti együtt mű kö dés se gít sé gé vel Deb re cen vá ro sa mi ként biz to sít 
fej lő dé si le he tő sé get az át la gon felüli adott sá gok kal, ké pes sé gek kel ren del ke ző
gyer me kek szá má ra, az óvo dá tól a kö zép fo kig. Egyút tal cé lunk meg mu tat ni a
szü lők nek és a ne ve lő tes tü le tek nek, mi ként tud ják felis mer ni a te het sé ges gyer -
me ke ket.

A könyv 33 szer ző jé nek kö zös gon do la ta, hogy a te het ség gon do zás felada ta
komp lex: egyaránt ré sze a te het sé gek kel kap cso la tos erős ol da lak tá mo ga tá sa, a
gyen ge ol da lak fej lesz té se, és a te het ség ha té kony fej lesz té sé hez szük sé ges olyan
pszi cho ló giai hát tér té nye zők ki bon ta koz ta tá sa is, mint a ki tar tás, a mo ti vá ció, az
önis me ret, az önel fo ga dás, vagy a szo ciá lis kom pe ten ciák. Bí zunk ben ne, hogy
ez az üze net min den ki szá má ra, aki e köny vet kéz be ve szi, átütő fon tos ság gal bír. 

Nagyné Fülöp Teréz



1. Át fo gó te het ség gon do zó mun ka Deb re cen ben

Bevezetés

A köz ok ta tás ról szó ló 1993. évi LXXIX. tör vény a te het sé gek felis me ré sét és fej-
 lesz té sét a ta nu lók alap ve tő jo ga ként ha tá roz za meg. A ne ve lé si-ok ta tá si in téz -
mé nyek szá má ra a te het ség gon do zást meg va ló sí tó, il let ve azt se gí tő te vé keny sé -
gek meg szer ve zé sé hez a tör vény kö vet ke ző mon da tai je len te nek eliga zí tást:

• a gyer mek ré sze sül jön „a ké pes sé gei nek, ér dek lő dé sé nek, adott sá gai nak
meg fe le lő ne ve lés ben és ok ta tás ban, il let ve alap fo kú mű vé szet ok ta tás ban
ve gyen részt te het sé gé nek felis me ré se és fej lesz té se ér de ké ben” (10. §);

• az az in téz mény, amely a ta nu lók ok ta tá sát, ne ve lé sét biz to sít ja, „el lát ja a
te het ség ku ta tás sal és gon do zás sal kap cso la tos felada to kat” (41. §);

• az is ko la pe da gó giai prog ram já nak meg kell ha tá roz nia „a te het ség, ké pes -
ség ki bon ta koz ta tá sát se gí tő te vé keny sé get” (48. §).

A tör vény meg fo gal ma zá sa ér tel mé ben az is ko lák nak az egyén és a kö zös ség fej-
 lő dé sét se gí tő te het ség ne ve lé si esz kö zö ket is fel hasz nál va kell fel ké szí te niük ta-
 nu lói kat a jö vő re.

Ha ab ból a megál la pí tás ból in du lunk ki, hogy (majd nem) „min den gyer mek
te het sé ges va la mi ben”, ak kor az el ső feladat a te het ség felis me ré se, a to váb bi te-
en dő pe dig a felis mert te het ség gon do zá sa. A te het ség felis me ré sé hez kog ni tív
tesz te ket és nemkog ni tív el já rá so kat al kal maz ha tunk (in tel li gen cia tesz tek, krea -
ti vi tás mé ré se, ta nu ló ké pes ség mé ré se, énkép- és önér té ke lő teszt, in for má ció -
gyűj tés).

A te het ség gon do zás út jai kö zül vá laszt hat juk a gyor sí tást, lép te tést (egy tan év
alatt több tan év anya gát vég zik el), el kü lö ní tést, szeg re gá ciót (a te het sé ge sek kü -
lön osztály ban ta nul nak), gaz da gí tást, dú sí tást (a te het sé ges gyer me kek nor mál
is ko lai ok ta tás ban ta nul nak).

I. CÉLOK ÉS FELADATOK ÖSSZHANGJA 
A DEBRECENI TEHETSÉGGONDOZÁS 
GYAKORLATÁBAN
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A kü lön fé le élet ko ri sza ka szok ban a felada taink el té rőek. Al só ta go zat ban,
ahol az ál ta lá nos in tel lek tuá lis fej lesz tés megala po zá sa tör té nik, meg kell ta ní ta ni
a gyer me ke ket ír ni, ol vas ni, szá mol ni, meg kell te rem te ni a le he tő sé get ah hoz,
hogy a gyer mek ki pró bál ja a ké pes sé geit. A fel ső ta go zat az ál ta lá nos in tel lek tuá -
lis ké pes sé gek erő sí tésének idő sza ka. Az ál ta lá nos ké pes sé gek fej lesz té sén túl el
kell in dul ni a spe ciá lis ké pes sé gek fej lesz té se út ján is. Meg kell te rem te ni an nak a
le he tő sé gét, hogy mi nél több te rü let be „kós tol has son be le a gyer mek”. A kö zép is -
ko la vé gül az iga zi te het ség gon do zás, te het ség fej lesz tés idő sza ka. 

A fen tiek alap ján a kö vet ke ző le he tő sé ge ket biz to sít juk te het sé ges ta nu lóink
szá má ra az ál ta lá nos is ko lá ban, a mű vé sze ti is ko lá ban és kö zép fo kon.

Ál ta lá nos is ko la
• Emelt szin tű, emelt óra szá mú ál ta lá nos is ko lai kép zé se ket ve zet tünk be

ma te ma ti ka, an gol, né met, in for ma ti ka, test ne ve lés, szá mí tás tech ni ka,
fran cia, ma gyar nyelv és iro da lom tan tár gyak ból.

• Két ta ní tá si nyel vű ok ta tást in dí tot tunk an gol nyelv ből.

Mű vé sze ti ok ta tás a kö vet ke ző tan sza ko kon fo lyik: 
• Kép ző- és ipar mű vé sze ti ág: gra fi ka, tűz zo mánc, fes té szet, fa fa ra gás, tex til -

mű ves, bőr mű ves, kéz mű ves tan szak.
• Tánc mű vé sze ti ág: nép tánc, ba lett tan szak.
• Szín- és báb mű vé sze ti ág: szín já ték tan szak, báb- és drá ma já ték tan szak. 

Kö zép fok 
• Két ta ní tá si nyel vű kö zép is ko lai ok ta tás ma gyar–an gol, ma gyar–né met,

ma gyar–olasz, ma gyar–fran cia, ma gyar–spa nyol nyel ve ken.
• 9. év fo lya mon nyel vi elő ké szí tő an gol, né met, fran cia, spa nyol nyel vek -

ből.
• Emelt szin tű, emelt óra szá mú kö zép is ko lai ok ta tás ének-ze ne, drá ma, an -

gol, né met, olasz, test ne ve lés, ma te ma ti ka, rajz és vi zuá lis kul tú ra, tánc, 
bio ló gia, fi zi ka, in for ma ti ka, ké mia, ma gyar nyelv és iro da lom, tör té ne lem,
fran cia, fi zi ka, kép ző mű vé szet, mű vé sze ti is me re tek, mű vé szet tör té net
tan tár gyak ból.

• Arany Já nos Te het ség gon do zó Prog ram.
• Ide gen nyel vű szak kép zés ápo ló és gyógy szer ipa ri la bo ra tó riu mi tech ni kus

te rü le te ken.
• Nem zet kö zi érett sé gi be ve ze té se, a ter vek sze rint a 2013/2014-es tan év től. 

Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor mány za ta a 2007-től 2012-ig ter je dő idő tar -
tam ra vo nat ko zó köz ok ta tá si feladat-el lá tá si, in téz mény há ló zat-mű köd te té si és
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-fej lesz té si ter vé ben tár gyal ja az in téz mény rend szer mű köd te té sé vel, fenn tar tá -
sá val, fej lesz té sé vel, át szer ve zé sé vel össze füg gő el kép ze lé se ket, felada to kat.
E do ku men tum cé lul tűz te ki, hogy: az or szág ban egye dül ál ló mó don lét re hoz te-
 het ség fej lesz tő osz tá lyo kat, il let ve egy te het ség fej lesz tő köz pon tot úgy, hogy

• a 4. év fo lya mon a vá ros ál ta lá nos is ko lái ban diag nosz ti kai mé rés alap ján ki-
 vá laszt ja a „te het ség ígé re tes” gyer me ke ket,

• az 5–6. év fo lya mon sa ját in téz mé nyük ben, kép zett te het ség fej lesz tő pe da -
gó gu sok ál tal tör té nik a fej lesz té sük,

• a 6. év fo lyam vé gén pe dig kont roll mé rés tör té nik. A mé rés ered mé nye ként a
lét szám tól füg gően te het ség gon do zó osz tály(ok) ki je lö lé sé re ke rül sor. 

Azonosítás

A szak em be rek sze rint a te het sé ges ta nu lók azo no sí tá sa a te het ség gon do zó
mun ka leg kri ti ku sabb pont ja. A feladat ne héz, hi szen a gyer me kek kü lön bö ző
ké pes sé gek kel, je len tős ké pes ség szint be li kü lönb sé gek kel ren del kez nek. Egye-
 sek át lag alatt, míg má sok az át lag fe lett tel je sí te nek. 

Ha nem ta lál juk meg az iga zi te het sé get, nem le het ha té kony a leg gon do sab -
ban összeál lí tott prog ram sem. A te het sé gek azo no sí tá sa és spe ciá lis kép zé se
szük sé ges ah hoz, hogy a te het ség ki bon ta koz has son. A be vá lo ga tás cél ja a te het -
sé ges ta nu lók azo no sí tá sa kü lön bö ző mód sze rek kel. A be vá lo ga tás hoz szük ség
van az is ko lai ta ní tás so rán ar ra, hogy ob jek tív esz kö zök kel megál la pít suk a
gyer me kek ké pes sé geit. A te het ség gon do zó prog ra mok bein dí tá sa és meg va ló -
sí tá sa so rán tud ni kell, hogy mi lyen ké pes sé gű gyer me kek nek ter ve zünk prog-
 ra mot.

A cél ér de ké ben a vá ros ön kor mány za ti fenn tar tá sú ál ta lá nos is ko lái ban a 4.
év fo lya mon diag nosz ti kai mé rés alap ján ki vá laszt juk a te het ség ígé re tes gyer me -
ke ket. A be vá lo ga tás ban több faj ta mód szert al kal ma zunk (pszi cho ló giai vizs gá -
la tok, tan tár gyi tesz tek, ta ná ri jel lem zés), ame lyek mindegyi ke más faj ta in for -
má ció val gaz da gít ja a ta nu lók ról kiala kí tan dó ké pet. A mód sze rek együt te sen
biz to sít hat ják a komp le xi tást és a rea li tást a te het ség ígé ret felis me ré sé ben.

(1)Pszi cho ló giai vizs gá la tok/megis me ré si ké pes sé gek vizs gá la ta:
(a) fi gye lem vizs gá lat (mennyi sé gi és mi nő sé gi szem pon tok);
(b) em lé ke zet vizs gá lat (ver bá lis és vi zuá lis);
(c) gon dol ko dás vizs gá lat (fi gu rá lis és abszt rakt prob lé ma megol dás).

(2)Tan tár gyi tesz tek:
(a) ma te ma ti ka (szá mo lá si ké pes sé gek, lo gi kus gon dol ko dás, krea ti vi tás,

ki tar tás, tér be li lá tás);
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(b) ma gyar nyelv és iro da lom (szó fa ji rend sze re ző ké pes ség, he lye sí rá si
totó, be tű rend).

(3)Ta ná ri jel lem zés: 
(a) A 4. osz tá lyos ta nu lók ról az osz tály fő nö kök megadott szem pont sze-

 rint jel lem zést ké szí te nek.

Fejlesztés

Az 5–6. év fo lya mon a ki vá lasz tott ta nu lók szá má ra sa ját in téz mé nyük ben, kép-
 zett te het ség fej lesz tő pe da gó gu sok ál tal tör té nik a fej lesz tés. 2008-ban 1424 ta-
 nu ló ból 203, 2009-ben 1384 ta nu ló ból 194, 2010-ben 1261 ta nu ló ból 198 vett
részt a prog ram ban. A 2010/11-es tan év ben már 595 ta nu ló vesz részt a te het -
ség fej lesz tés ben, a kö vet ke ző mo du lok ban: 

• ta nu lás mód szer tan,
• ma te ma ti ka,
• anya nyelv,
• ide gen nyelv, 
• moz gás mű vé szet, 
• egyéb mű vé sze tek, 
• ter mé szet tu do má nyos is me re tek. 
A mo du lok mát ri xá nak ki dol go zá sa az ál ta lá nos is ko lá ban ta ní tó, te het sé ges

ta nu lók kép zé sé vel fog lal ko zó pe da gó gu sok ál tal tör tént, egy sé ges szem lé let
alap ján. 

A te het ség fej lesz tés komp lex sze mé lyi ség fej lesz tést je lent, amely alap fel té te le
a te het ség ki bon ta ko zá sá nak. Akik ren del kez nek a kiemel ke dő tel je sít mény hez
szük sé ges ké pes sé gek kel, a te het ség szem pont já ból leg lé nye ge sebb sze mé lyi ség -
vo ná sok megerő sí té se, va la mint a kog ni tív fo lya ma tok ha té ko nyab bá té te le ál tal
na gyobb va ló szí nű ség gel vál hat nak al ko tók ká. A ha té ko nyabb cse lek vés, meg-
 küz dés, gon dol ko dás mód és vi szo nyu lás el sa já tí tá sa se gít het adott sá gaik jobb
ki hasz ná lá sá ban és ab ban is, hogy tel je sebb éle tet él je nek.

A te het ség gon do zás hoz tar to zik azok nak a gyer me kek nek a fej lesz té se is,
akik az is ko lai kö ve tel mé nyek nek nehezen tudnak megfelelni, alul tel je sí tők,
rész ké pes ség-prob lé má val küz denek, ké pes sé gei ben hát rá nyosak (fej lő dé si, ké-
 pes ség- vagy rész ké pes ség-za va rok), il let ve szociokulturálisan hát rá nyos hely-
 zet ben vannak. A te het ség gon do zás te rü le tén tö re ked ni kell ar ra, hogy mi nél
több tá mo ga tás ra szo ru ló gyer me ket ve gyünk ész re és se gít sünk. A te het sé ge sek
min den cso port já ra kel lő fi gyel met kell for dí ta ni, hogy megad juk ne kik a ké pes -
sé geik nek meg fe le lő fej lő dé si esé lye ket. A ta nu lá si za var ral küz dő te het sé ges
gyer me kek új le he tő sé get, új ki hí vást je lent het nek, a hely zet felol dá sa ér de ké ben
sok szor új megol dá sok ke re sé sé re, új utak be já rá sá ra van szük ség, ame lyek már
meg fe le lően ke ze lik az új prob lé má kat. 
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A te het sé ge sek el lá tá sát je len leg zöm mel nor mál osz tály ban kell megol da ni,
ami sok prob lé mát vet fel. Az is ko lai le he tő sé gek nek a gyer mek szük ség le tei hez
va ló iga zí tá sa, a pe da gó gu sok nak az egyé ni jel leg ze tes sé gek hez tör té nő al kal -
maz ko dá sa, a sze mély re sza bott diffe ren ciált fej lesz tés, a ru gal mas egyé ni meg-
 kö ze lí tés mód al kal ma zá sa tű nik a leg jobb megol dás nak. Füg get le nül at tól, hogy
mi lyen mo dell ke re tein be lül, mi lyen kép zé si for má ban ta nít ják eze ket a gyer-
 me ke ket, na gyon fon tos a tan terv, il let ve a tan me net hoz záiga zí tá sa el sőd le ge -
sen az erős sé geik hez (s csak má sod la go san a gyen ge sé geik hez), va la mint olyan
tech ni kák és adap tá ciós le he tő sé gek al kal ma zá sa, ame lyek hoz zá se gí tik őket a
si ke rek eléré sé hez.

Az oda fi gye lő, ér zé keny pe da gó gu sok, akik a za va rok el le né re is a kiemel ke -
dő ké pes sé gek re fi gyel nek, se gí te nek ezek nek a gyer me kek nek önér té ke lé sük
hely reál lí tá sá ban és ezál tal ké pes sé geik tel je sít mény ben va ló rea li zá lá sá ban, be-
il lesz ke dé si ne héz sé geik csök ken té sé ben is. 

A te het sé ge sek spe ciá lis cso port ját ké pe zik a hát rá nyos hely ze tű, ké pes sé -
geik ben kor lá to zott, krea tí van te het sé ges gyer me kek. Azo no sí tá suk ban és a szá-
 muk ra tör té nő spe ciá lis fej lesz tés, spe ciá lis prog ram összeál lí tá sá ban, a fej lesz tő
prog ra mok me to di ká já nak ki dol go zá sá ban mód szer ta ni se gít sé get kell nyújtani
a pedagógusok, kon zul tá ciós le he tő sé get a diákok számára. Az e csoportba tar-
tozó gyermekek fejlesztésére lehet megol dás a spe ciá lis, hatosz tá lyos kép zés ben
va ló rész vé tel.

A 2010/11-es tan év től a Medgyessy Fe renc Gim ná zium és Mű vé sze ti Szak-
 kö zép is ko lá ban elin dí tot tuk a hat év fo lya mos te het ség gon do zó osz tályt. A gim -
ná zium ban nagy öröm mel és vá ra ko zás sal fog tak ne ki a ha tal mas feladat nak.
Min den ta ní tan dó tárgy ból beis ko láz ták a kol lé gá kat a Deb re ce ni Egye tem két-
 éves te het ség gon do zó pe da gó gus szak kép zé sé re. A cél, hogy a tan tes tü let min-
 den tag ja ren del kez zen a szük sé ges el mé le ti is me re tek kel és le he tő ség sze rint
gya kor la ti ta pasz ta la tok kal is. Az együtt mű kö dés ered mé nye ként si ke rült a
2010/2011-es tan év re fel ké szí te ni az is ko lát a feladat ra és meg te rem te ni a szük-
 sé ges tár gyi, inf ra struk tu rá lis és sze mé lyi fel té te le ket. 

A gim ná ziu mi kép zés min den tan tárgy ese tén ní vó cso por tos bon tás ban tör-
 té nik, dél utá ni, mű velt ség te rü le ten kén ti kiegé szí tő prog ra mok kal, va la mint
sport- és kö zös ség fej lesz tő fog lal ko zá sok kal. 

Az In téz mé nyi Te het ség gon do zá si Prog ram Mo dell je
(A NAT és a he lyi tan terv aján lá sok és előírá sok alap ján)

• ní vó cso por tos te het ség gon do zás, kulcs kom pe ten ciák fej lesz té se tan órai
ke ret ben,

• diffe ren ciált dél utá ni te het ség gon do zó kép zés,
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• rek reá ciós te het ség gon do zás,
• ta nu lás-mód szer ta ni fel ké szí tés, önis me ret-fej lesz tés.

Az al kal ma zott mód sze rek a dú sí tás, a gaz da gí tás, a lép te tés és a gyor sí tás. Tar tal -
mi szem pont ból az is ko lai te het ség gon do zás leg főbb alap el ve a gaz da gí tás. Cél ja
az is me re tek és az el sa já tí tá si fo lya mat kö te le ző ta na nya gon túl lé pő ki szé le sí té se.
Renzulli „Gaz da gí tá si Triász Mo dell je” az aláb bi el ve ket szer ve sen öt vöz ve kí nál
tám pon to kat a prog ra mok ké szí té sé hez, kü lö nös te kin tet tel a te het sé ges gyer-
 me kek ér dek lő dé si kö ré nek fel tá rá sá ra, va la mint szé le sí té sé re.

• Mély ség ben tör té nő gaz da gí tás so rán több le he tő sé get kí nál nak a te het sé -
ges gyer me kek nek tu dá suk és ké pes sé geik al kal ma zá sá ra, mint ál ta lá ban.

• Tem pó ban tör té nő „gaz da gí tás” so rán a te het sé ges gyer me kek ugyanannyi
idő alatt tár saik nál töb bet ta nul nak meg, így gaz da gí tá suk új sze rű tar tal -
mak be vo ná sá val is megold ha tó. 

• A „tar tal mi” gaz da gí tás azt je len ti, hogy a ta na nya got a ta nu lók ra ér zé ke -
nyen kell meg szer kesz te ni, ki kell hasz nál ni a ta nu lók egye di ter mé sze tét
és szük ség le teit, ér dek lő dé sét, il let ve eze ket fej lesz te ni kell.

• A „fel dol go zá si ké pes sé gek gaz da gí tá sa” el ső sor ban a krea tív és kri ti kus
gon dol ko dás fej lesz té sét je len ti fel fe de ző, il let ve in ter disz cip li ná ris te vé -
keny ség köz ben.

Ha to dik év fo lyam után gon dot je len tett a 7. és 8. osz tá lyo sok to váb bi fej lesz -
té se azok szá má ra, akik nem a hat év fo lya mos te het ség gon do zó osz tályt vá lasz -
tot ták. A megol dást a Ma gyar Gé niusz In teg rált Te het ség se gí tő Prog ram ál tal
kiírt pá lyá zat je len ti, ame lyet a Fa ze kas Mi hály Gim ná zium nyert meg. A pá lyá -
zat ke re tein be lül va ló sul meg a 7. és 8. osz tá lyo sok fej lesz té se. Az in téz mény
rend sze res fog lal ko zá sok ke re té ben internetes feladat so ro kat ké szít, majd két ha -
von ta sze mé lyes feladat-meg be szé lé se ket tar ta nak a gim ná zium ban. A 2010/11-
es tanévben ti zen két al ka lom mal szer vez tek ide gen nyel vi te het ség gon do zó
prog ra mot, amely is me ret átadást és ké pes ség fej lesz tést je lent az anya nyelv, a
me ta nyelv, az interkulturális fo gé kony ság és a kog ni tív kom pe ten cia te rü le tén.
A fog lal ko zá so kon a gyer me kek olyan te vé keny sé gek kel ta lál koz nak, ame lyek
le he tő vé te szik a mo ti vá ció és a krea ti vi tás egyide jű, egyén re sza bott és fo lya ma -
tos fej lesz té sét. Mindezek mel lett be szél ge tést szer vez nek a te het sé ges gyer me -
kek szü lei nek a te het ség gon do zás ról, a te het sé ges gyer me kek fej lesz té sé ről.

Fel me rült a kér dés, hogy mi le gyen azok kal a diá kok kal, akik már túl ha lad -
ták ezt a ko rosz tályt és kö zép fo kon ta nul nak? Ho gyan se gít sük a te het sé gek ki-
 bon ta koz ta tá sát a meg lé vő kép zé si kí ná la ton túl?

A Deb re ce ni Egye tem Tu do mány egye te mi Ka rok Hat va ni Ist ván Szak kol lé -
giu ma sa ját kö zép is ko lai szek ció já nak meg szer ve zé sé vel vál lal részt a kö zép is ko -



19

I. Célok és feladatok összhangja a debreceni tehetséggondozás gyakorlatában

lás diá kok te het ség gon do zá sá nak felada tá ból, le he tő sé get biz to sít va szá muk ra 
a ku ta tó mun ká ba va ló be kap cso ló dás ra. A Szak kol lé gium komp lex fej lesz té si
prog ram ke re tei be il lesz ked ve kí ván fog lal koz ni a te het sé ges gyer me kek kel. Ez
egy szer re je len ti a ké pes sé gek fej lesz té sét és a sze mé lyi ség fej lesz tést. Nem egy-
 sze rűen a szak irá nyú is me re tek gaz da gí tá sa áll te hát a kö zép pont ban, ha nem a
te het sé ges gyer me kek egész sze mé lyi sé gé nek fej lesz té se, a ké pes sé gek, a krea ti -
vi tás, a mo ti vá ció, a prob lé ma megol dás, a szo ciá lis és együtt mű kö dé si ké pes sé -
gek, va la mint az ön kép épí té se. 

A Szak kol lé gium a te het sé ges és mo ti vált kö zép is ko lás diá ko kat az aláb bi
mű he lyek be vár ja:

• Bio ló gia mű hely
• Fi zi ka mű hely
• Ké mia mű hely
• Ma te ma ti ka/In for ma ti ka mű hely
• Fi lo zó fia mű hely
• Iro da lom tu do má nyi, Mé dia- és Kom mu ni ká ció tu do má nyi mű hely 
• Tör té net tu do má nyi mű hely.

A Szak kol lé gium a mű he lyek ke re té ben a kö vet ke ző le he tő sé ge ket kí nál ja a
te het sé ges kö zép is ko lá sok szá má ra:

• sze mély re sza bott tu do má nyos fog lal ko zá sok men tor ta ná rok se gít sé gé -
vel,

• ku ta tá si té mák aján lá sa, az ön ál ló ku ta tó mun ka se gí té se,
• la bor hasz ná lat, kí sér le tek,
• is me ret ter jesz tő és szem lé let tá gí tó egye te mi kur zu sok aján lá sa,
• in ter disz cip li ná ris ku ta tá sok ban va ló rész vé tel,
• ha tá ron át nyú ló ré gió ku ta tá si prog ram ban va ló rész vé tel,
• kon fe ren cia-rész vé tel előadó ként,
• pub li ká ciós le he tő ség, 
• pá lyá za ti se gít ség,
• tu do má nyos ren dez vé nye ken va ló rész vé tel,
• nyá ri tu do má nyos tá bo rok,
• kö zös sé gi prog ra mok,
• a Szak kol lé gium inf ra struk tú rá já nak hasz ná la ta (fény má so lás, nyom ta tás,

könyv tár hasz ná lat).
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To váb bi felada tok 

Te het ség fej lesz tő köz pont lét re ho zá sa
A te het ség fej lesz tő köz pont lét re ho zá sá nak cél ja az ed di gi te het ség gon do zó
mun ka erő sí té se, ki tel je sí té se, a te het sé ge sek sok ré tű, szak sze rű és terv sze rű el-
 lá tá sa, a te het ség se gí tő te vé keny sé gek gaz da gí tá sa, a meg lé vő te het ség se gí tő
kez de mé nye zé sek mű kö dé si fel té tel rend sze ré nek ja ví tá sa, va la mint új kez de mé -
nye zé sek elin dí tá sá nak ösz tön zé se, tá mo ga tá sa a te het sé ges gyer mek ben rej lő
ér té kek ki bon tá sa és a fel nö vek vő ge ne rá ciók ér té kei nek ki bon ta koz ta tá sa ér de -
ké ben. 

A mi nél ered mé nye sebb mun ka ér de ké ben fon tos a nem zet kö zi együtt mű -
kö dés is. Cél a ha zai és nem zet kö zi szak mai kap cso la tok kiépí té se, bő ví té se, ta-
 pasz ta lat cse re, kö zös prog ra mok, ren dez vé nyek szer ve zé se, a ha tá ron tú li ma-
 gyar te het ség se gí tők kel va ló kap cso lat fel vé tel.

A köz pont felada ta emel lett az in téz mé nyi te het ség fej lesz tő prog ra mok koor-
 di ná lá sa, to vább kép zé sek szer ve zé se, szak ta nács adás a prog ram ban részt  ve vő
ta nu lók, pe da gó gu sok, szü lők szá má ra, együtt mű kö dés, kap cso lat tar tás az or-
 szá gos Te het ség pon tok kal stb.

Vá ro si te het ség gon do zó mun ka kö zös ség mű köd te té se
Cé lunk a tu da tos te het ség fej lesz tés ér de ké ben a mo du lok ban dol go zó kollegák
egy mun ka kö zös ség be szer ve zé se. A mun ka kö zös ség ben va ló együtt gon dol -
ko dás, ta pasz ta lat cse re le he tő sé get biz to sít az au to nó mia meg tar tá sa mel lett
egy egy sé ges szem lé let kiala kí tá sá ra az 5–6. év fo lya mon vég zett te het ség gon -
do zás hoz.

Vá ro si Te het ség se gí tő Ta nács lét re ho zá sa
A Te het ség se gí tő Ta ná csok felada ta, hogy össze fog ják az adott te rü let te het ség -
se gí tő kez de mé nye zé seit, és a Ta ná csot egyez te tő, dön tés ho zó, vé le mény for má ló
fó rum má ala kít sák az adott te rü le ten. A szak mai, tár sa dal mi, gaz da sá gi élet sze-
 rep lői nek be vo ná sá val fo lya mat ban van a te het ség se gí tő ta nács megala kí tá sa.

– * –

Az át fo gó te het ség gon do zó mun ka komp lex együtt mű kö dést kí ván, ezért fi gyel -
mé be aján lom min den ki nek Ja mes Gallagher gon do la tait, mi sze rint: „Ha az
aka dá lyo zott gyer mek nek nem se gí tünk ab ban, hogy ké pes sé geit ki bon ta koz tas -
sa, az egyé ni tra gé dia. Tra gé dia ne ki és csa lád já nak. De ha a te het sé ges gyer mek -
nek nem se gí tünk ab ban, hogy ké pes sé geit ki bon ta koz tas sa, az már tár sa dal mi
tra gé dia.”
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2. A be vá lo ga tá si és pszi cho ló giai ha tás vizs gá la ti prog-
 ram el vi alap jai és struk tú rá ja Deb re cen Me gyei Jo gú 
Vá ros Te het ség gon do zó Prog ram já nak el ső két évé ben
(5–6. osz tály)

Be vá lo ga tá si prog ram

A be vá lo ga tá si prog ra mok alapja a te het ség azo no sí tás, és so kan tart ják ezt a te-
 rü le tet az is ko lai te het ség gon do zó mun ka leg kri ti ku sabb pont já nak. Nem vé let -
le nül, hi szen ha nem ta lál juk meg az iga zi te het sé ge ket, nem le het ha té kony a
leg gon do sab ban összeál lí tott prog ram sem. Más részt azért is kri ti kus elem ez,
mert na gyon ne héz kor rekt mó don azo no sí ta ni a te het sé get. E feladat megol dá -
sa kö rül te kin tő mun kát kí ván a te het ség prog ra mot le bo nyo lí tók tól. Ta nul sá go -
sak azok a ku ta tá sok, ame lyek az is ko lák ban fo lyó ilyen tí pu sú te vé keny sé get
elem zik.

Az azo no sí tás gya kor la ta az is ko lá ban

Az alap kér dés az, mi lyen úton jut ha tunk az is ko lá ban az azo no sí tás hoz szük sé ges
in for má ciók bir to ká ba? Ezt a kér dést vizs gál va Eyre (1997) azt ál la pí tot ta meg
ku ta tá sai alap ján, hogy az is ko lák ál ta lá ban öt fá zi son men nek ke resz tül, amíg
ha té kony azo no sí tók ká vál nak. 

El ső fá zis: Az azo no sí tás szük sé ges sé gé nek és hasz ná nak felis me ré se. Sok eset -
ben a pe da gó gu sok nak van nak el mé le ti is me re teik ar ról, hogy fon tos a te het sé -
ges gye re kek kel va ló spe ciá lis fog lal ko zás az is ko lá ban, de nin cse nek bir to kuk -
ban azok a mód sze rek, ame lyek kel kor rekt mó don tud ják azo no sí ta ni, fel fe dez ni
a te het sé get a kü lön fé le te vé keny ség te rü le te ken.

Má so dik fá zis: Ad hoc azo no sí tás A leg több is ko la gyor san át lép az el ső fá zis -
ból a má so dik ba, s pró bál ka pasz ko dó kat ke res ni a te het sé gek azo no sí tá sá hoz.
Ezek a tám pon tok ilyen kor el ső sor ban a pe da gó gu sok nak a gye re kek re vo nat -
ko zó fel szí nes is me re tei ből fo gal ma zód nak meg, s több nyi re ál ta lá nos szem pon -
to kat je löl nek meg. Pél dául ilyen le het, hogy „jól dol go zik a gye rek”, „mo ti vált a
ta nu ló”, „a szü lők ak tí vak az is ko lai élet ben” stb. Ezek utal hat nak ugyan a gye rek
te het sé gé re, de a te het ségprog ra mok ba va ló be vá lo ga tás ál ta lá ban nem meg fe le -
lő azo no sí tá si szem pon tok alap ján tör té nik. Nem a gye rek ál tal fel mu ta tott kog-
 ni tív és egyéb jel lem ző ket cé loz za meg, ha nem in kább az is ko la és a ta nár ál tal
meg fo gal ma zott el vá rá sok tel je sí té sét. Ezért az ilyen tí pu sú azo no sí tás jó in du la -
tú ugyan, de gyak ran pon tat lan, el fo gult, s nem is ha té kony. Még ve szé lyes is le -
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het, ha en nek kö vet kez té ben nem azok ke rül nek be a te het ség gon do zó prog ra -
mok ba, akik nek ott len ne a he lyük, így a te het sé ges gye re kek el kal lód hat nak.

Har ma dik fá zis: Tesz tek se gít sé gé vel vég zett azo no sí tás. Ez a fá zis né ha a má-
 so dik fá zis ból szár ma zó fruszt rá ció fel gyü lem lé sé nek az ered mé nye („Va la ki
mond ja már meg, mit csi nál junk!”). Egy jól meg ter ve zett azo no sí tá si prog ram -
ban a tesz tek a ta nár gye rek re vo nat ko zó in for má ciói nak a kiegé szí té sé re szol-
 gál nak, il let ve azo kat pon to sít hat ják. Itt azon ban a pe da gó gu sok átes nek a ló túl -
só ol da lá ra, s ke res ve az ideá lis mé ré si esz kö zö ket, min den fé lé vel pró bál koz nak.
A tesz tek egye dü li esz köz ként va ló al kal ma zá sa az zal is jár, hogy a ta nár vál lá ról
le ke rül a fe le lős ség a dön tés meg ho za ta lá nál: ha a gye rek jól tel je sít a tesz ten, be -
ke rül a prog ram ba, ha nem, ak kor ki ma rad. Ez így egy na gyon me cha ni kus dön-
 té si fo lya ma tot ered mé nyez, hi szen gyak ran elő for dul hat, hogy adott al ka lom -
mal gyen gén tel je sít a ta nu ló a tesz ten, holott ez ép pen csak ak tuá li san tör tént
így: ezért is mond ják azt, hogy „egy mé rés nem mé rés”. Mindezen túl még a tesz -
tek meg vá lasz tá sa is ko moly prob lé má kat vet het fel az azo no sí tá si fo lya mat ban,
vagyis ki zá ró la go san a tesz tek re nem le het épí te ni az azo no sí tást. Eze ket csakis
kor lá taik tel jes is me re té ben és a ta nár egyéb in for má ciói val együtt le het al kal -
maz ni.

Ne gye dik fá zis: Rend szer jel le gű azo no sí tás kiala kí tá sa az is ko lá ban. Eb ben a
fá zis ban az is ko la kez di felis mer ni, hogy a ha té kony te het ség azo no sí tás ér de ké -
ben több faj ta mód szert kell al kal maz nia, ame lyek mindegyi ke más faj ta in for -
má ció val gaz da gít ja a pa let tát. A kö vet ke ző mód sze rek együt te sen biz to sít ják a
komp le xi tást:

• ta ná ri jel lem zés,
• tesz tek és fel mé ré sek,
• kér dő ívek (ál ta lá nos és tan tár gyak sze rin ti),
• is ko la pszi cho ló gu sok vé le mé nye,
• szü lői jel lem zés,
• ta nu ló tár sak jel lem zé se.

A ne gye dik fá zis ban a tan tes tü let min den tag ját be von ják az is ko la és a sa ját tan-
 tár gya szá má ra meg fe le lő azo no sí tá si mód sze rek ki vá lasz tá sá nak fo lya ma tá ba.
A mód sze rek ha té kony sá ga tan tár gyan ként, élet ko ron ként, sőt gye rek tí pu son -
ként is vál to zó le het, a ki vá lasz tás nál sok fé le szem pon tot kell fi gye lem be ven ni.
Eb ben a fá zis ban még min dig gya ko ri, hogy a ta ná rok nak nincs elég ön bi zal -
muk azo no sí tá si kom pe ten ciá ju kat il le tően, kü lö nö sen a dön té sek meg ho za ta -
lá nál bi zony ta la nod hat nak el.

Ötö dik fá zis: Pro fesszio ná lis azo no sí tás. Ez az op ti má lis hely zet a te het sé ge sek
azo no sí tá sá ban: a ta ná rok ek kor már – az elő ző sza kasz ban meg szer zett ta pasz -
ta la taik alap ján – biz ton ság gal hasz nál ják a fen tebb meg je lölt azo no sí tá si mód-
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 sze re ket, s egy ben hoz záiga zít ják azo kat az is ko la adott sá gai hoz, prog ram jai hoz.
Ez a szint biz to sít ja a te het sé ge sek kor rekt azo no sí tá sát, s nagy esélyt ad ar ra,
hogy te het sé ges ta nu ló ne kal lód jon el az is ko lá ban. Ter mé sze te sen az azo no sí -
tás és a gon do zás fo lya ma ta szo ro san kap cso ló dik egy más hoz, hi szen a ha té kony
gon do zás az éles sze mű pe da gó gus nak le he tő sé get nyújt a te het ség meg fi gye lé -
sé re és felis me ré sé re is.

A te het ség azo no sí tás alap el vei

A be vá lo ga tá si prog ra mot a kö vet ke ző el vek fi gye lem be vé te lé vel kell összeál lí ta -
ni (Ba logh 2004a).

• Az azo no sí tás hoz a Czeizel Endre-féle mo dell (Czeizel 1997) ad ka pasz ko -
dó kat, mind a négy „kör re” fi gyel nünk kell (lásd az áb rát a fel so ro lás alatt).

• A ki nem bon ta ko zott, szunnya dó te het ség rejtekezik, gyak ran ezért is ne -
héz felis mer ni: óva tos nak kell len nünk a „nem te het sé ges gye rek” ti tu lus -
sal.

• A ké pes ség és a tel je sít mény két kü lön bö ző do log: gya ko ri az alul tel je sí tő
te het sé ges ta nu ló, ugyanak kor a jó ta nul má nyi ered mény ön ma gá ban nem
min dig jel zi a te het sé get.

• A pszi cho ló giai vizs gá la ti mód sze rek (tesz tek) se gít sé get nyújt hat nak az
azo no sí tás hoz, de ön ma guk ban nem té ved he tet le nek, így nem je lent het -
nek egye dü li megol dást.

• A pe da gó gus és a gye rek fo lya ma tos együt tes te vé keny sé ge fon tos ka pasz -
ko dó kat ad hat a te het ség felis me ré sé hez, így a pe da gó gu sok vé le mé nye
elen ged he tet len az azo no sí tás ban.

• Mi nél több for rás ból szer zünk in for má ció kat a ta nu ló tel je sít mé nyé ről, ké -
pes sé gei ről, an nál meg bíz ha tóbb az azo no sí tás.
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A be vá lo ga tás kor rekt sé gét biz to sí tó komp lex mód sze rek

Az előb biek kel össz hang ban a kö vet ke ző mód sze rek együt te sen biz to sít ják a
komp le xi tást és a rea li tást a te het ség ígé ret felis me ré sé ben (vö: Ba logh 2006).

Ta ná ri jel lem zé sek
A 4. osz tá lyos ta nu lók osz tály fő nö kei től rö vid (1–2 ol da las) vé le ményt kell kér ni
az aláb bi szem pon tok sze rint:

– ta nu lá si szo ká sok (az ott ho ni ta nu lás fel té te lei; a szer ve zett ség mér té ke az
ott ho ni ta nu lás ban, ered mé nyes tan tár gyak/ne héz tan tár gyak a ta nu ló
szá má ra; szo ron gás, fé le lem fe le lés kor; fá ra dá si jel lem zők);

– az egyé ni ta nu lá si mód sze rek jel lem zői (me cha ni kus ta nu lás/rész le tek re
kon cent rá lás; megér tés re tö rek vés/össze füg gé sek re épü lő ta nu lás);

– a ta nu lá si mo ti vá ció sa já tos sá gai (a mo ti vált ság erős sé ge; mely mo tí vu -
mok do mi nán sak a ta nu ló nál: ér zel mi, lel ki is me re ti, ér dek lő dő stb.);

– az énkép, önér té ke lés jel lem zői (po zi tív/ne ga tív; alulér té ke lés/túlér té ke -
lés/reá lis önér té ke lés; ön bi za lom);
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– van-e olyan spe ciá lis ké pes ség te rü let (in tel lek tuá lis, mű vé sze ti, sport,
stb.), amely ben te het ség ígé ret nek lát szik a ta nu ló, krea ti vi tá sá nak je lei
eze ken a te rü le te ken;

– ta pasz tal ha tó-e alul tel je sí tés a ta nu ló nál, azaz össz hang ban van nak-e tan-
 tár gyi tel je sít mé nyei ér tel mi ké pes sé gei vel?

Tan tár gyi teszt, fel mé rés
Két tan tárgy ból (anya nyelv és ma te ma ti ka) ja va solt egy sé ges mé rést vé gez ni az
al só ta go za tos tan ter vi kö ve tel mé nyek re épít ve (tan tár gyan ként 20–25 per ces fe-
ladat sor). Egy részt azért fon tos ezt beik tat ni a be vá lo ga tá si prog ram ba, mert az e
két tan tárgy te rén kiala kult ké pes sé gek je len tő sen be fo lyá sol ják hosszabb tá von
is a ta nu lók in tel lek tuá lis fej lő dé sét. Más részt azért is, mert így fel szín re ke rül -
het nek az alul tel je sí tő te het ség ígé re tek, össze vet ve tan tár gyi tel je sít mé nyü ket az
ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé gek ben nyúj tott tel je sít mény mu ta tók kal. A két
tan tár gyi fel mé rés ben olyan felada to kat kell sze re pel tet ni, ame lyek egy részt
alap is me re te ket, más részt mű ve le ti ké pes sé ge ket, har mad részt krea tív ké pes sé -
ge ket mér nek.

Pszi cho ló giai vizs gá la tok: megis me ré si ké pes sé gek fel tér ké pe zé se
E mé ré sek se gít sé gé vel a ta nu lók ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé geit de rít jük fel,
az aláb bi főbb te rü le te ken:

– fi gye lem vizs gá lat (mennyi sé gi és mi nő sé gi szem pon tok);
– em lé ke zet vizs gá lat (ver bá lis és vi zuá lis);
– gon dol ko dás vizs gá lat (fi gu rá lis és abszt rakt prob lé ma megol dás).

A fel ső ta go zat tól kiala kí tan dó spe ciá lis in tel lek tuá lis ké pes sé gek ezek re épül-
 nek, így szín vo na luk meg ha tá ro zó a te het ség ígé re tek ki vá lasz tá sá ban. Az alul-
 tel je sí tő te het sé ge sek is ezen vizs gá la tok se gít sé gé vel szűr he tők ki, hi szen az e
mé ré sek so rán elért tel je sít mény nem függ köz vet le nül a ta nu lók tan tár gyi is me -
ret- és ké pes ség szint jé től, azaz a gyen gén ta nu lók is ér het nek el jó tel je sít -
ményt.

Összeg zés: az azo no sí tás funk ció ja

Mint azt az előb biek bi zo nyít ják, a te het ség felis me ré se, azo no sí tá sa hal lat la nul
össze tett fo lya mat, ál ta lá ban több lé pés ben tör té nik, ame lyek so rán sok fé le
mód szert kell al kal maz nunk. Ugyanak kor hang sú lyoz nunk kell, hogy a te het -
ség azo no sí tás e bo nyo lult rend sze re is csak esz köz a fej lesz té si fo lya mat ban, ezt
jól mu tat ja Tannenbaum áb rá ja. Ő az egész fo lya ma tot egy töl csér hez ha son lít ja,
amely ben a vég cél a te het sé ges ta nu ló ha té kony, diffe ren ciált fej lesz té se.
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A töl csér szá já ban tör té nik a szű rés, a kö ze pén a ki vá lasz tás, a vé gén pe dig a
diffe ren ciá lás. Az el ső lé pés ben ki kell szűr ni min den kit, akik kel kap cso la to san a
„te het ség gya nú ja akár a leg ki sebb mér ték ben is fel me rül” (Tannenbaum 1983:
370. o.). A ki vá lasz tást megelő ző bi zo nyí tás mód sze rét szé les kör ben kell al kal -
maz ni. A diffe ren ciá lás so rán „a po ten ciá lis ma te ma ti ku sok, a po ten ciá lis iro da -
lom kri ti ku sok, mér nö kök, ze ne szer zők, tör té né szek, tu dó sok stb. szét vá lo ga tá sa
tör té nik ad dig, amíg a ta nu ló is ko lai tel je sít mé nye egy re job ban egy beesik va la -
mi lyen meg fe le lő pá lya ki vá lasz tá sá val” (Tannenbaum 1983, 371. o.).

S Z Ű R É S
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For rás: Tannenbaum (1983).
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Pszi cho ló giai ha tás vizs gá la ti prog ram a be vá lo ga tott ta nu lók ré szé re

A pszi cho ló giai ha tás vizs gá la tok je len tő sé ge

Ál ta lá no san el fo ga dott ál lás pont a te het ség gon do zás ban, hogy szük ség van a
prog ra mok ér té ke lé sé re. Ön ma gá ban ugyanis nincs jó vagy rossz prog ram, ez
min dig azon mú lik, hogy a cél ki tű zé seink eléré sé ben mennyi re se gí tet te a te het -
sé ges ta nu lók fej lő dé sét. A prog ra mok ha tá sát két fő te rü le ten ér té ke lik:

– spe ciá lis ké pes sé gek fej lő dé se (ez az egyes tár gya kat ta ní tó szak ta ná rok
kom pe ten ciá ja);

– pszi cho ló giai hát tér té nye zők fej lő dé se (pszi cho ló gus vé gez he ti).

Az aláb biak ban a prog ra mok pszi cho ló giai ha tás vizs gá la tá nak cél ki tű zé seit és
esz köz rend sze rét mu ta tom be. A pszi cho ló giai ha tás vizs gá lat a prog ram ba va ló
be ke rü lés kor in dul, s ad dig kö ve ti nyo mon a diá kot, amíg vé gé re nem ér a fej-
 lesz tő prog ram nak. A vizs gá la to kat a vizs gált te rü le tek től és al kal ma zott mód-
 sze rek től füg gően kell a vizs gá la to kat meg ha tá ro zott idő kö zön ként el vé gez ni.
Cél ja a prog ram ba be ke rü lő ta nu ló komp lex pszi cho ló giai fel tér ké pe zé se, il let ve
a vál to zá sok nyo mon kö ve té se – össz hang ban a ko ráb ban be mu ta tott Czeizel-
féle te het ség ér tel me zés sel.

A pszi cho ló giai ha tás vizs gá lat ered mé nyei há rom szin ten se gí tik a te het ség -
gon do zó prog ra mok si ke res meg va ló sí tá sát:

– az egyes ta nu lók fej lő dé sé hez és fej lesz té sé hez ad nak tám pon to kat a köz -
re mű kö dő pe da gó gu sok és a szü lők szá má ra a „hát tér té nye zők ről”;

– min den he lyi prog ram ban (a konk rét is ko lák prog ram jai ban) jel zik az ál-
 ta lá nos ten den ciá kat, a ha la dás irá nyát, és ka pasz ko dó kat ad nak a prob lé -
mák megol dá sá hoz, a ha té ko nyabb fej lesz tő mun ká hoz;

– a ha tás vizs gá lat in for má ciói meg fe le lő sta tisz ti kai fel dol go zás után a prog-
 ram szak mai irá nyí tói szá má ra is vissza je lez nek a prog ram ered mé nyes -
sé gé ről, eset le ges szük sé ges vál toz ta tá si irá nyok ról.

A vizs gá lan dó te rü le tek és az al kal ma zott mód szer együt tes a deb re ce ni 
te het ség gon do zó prog ram ba be ke rült ta nu lók pszi cho ló giai ha tás vizs gá la tá ban
5–6. osz tály ban

(A prog ram má so dik sza ka szá ban – 6 év fo lya mos gim ná zium – to váb bi kiegé -
szí tő vizs gá la ti szem pon tok ra te szünk ja vas la tot – a ko rosz tály fej lő dé si jel leg ze -
tes sé gei vel össz hang ban.)

Ed di gi gya kor la tunk alap ján öt fé le pszi cho ló giai vizs gá lat tal kö vet jük nyo mon
ötö dik osz tály ele jé től a ta nu lók fej lő dé sét. Ezek a ta nu lók tel je sít mé nyé ben, vi-
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 sel ke dé sé ben köz vet le nül nem min dig meg nyil vá nu ló hát tér té nye ző ket ve szik
szemügy re. Ja va sol juk vizs gál ni a deb re ce ni prog ram ban is a ta nu lók ál ta lá nos
in tel lek tuá lis ké pes sé gei nek ala ku lá sát, a ta nu lás mo ti vá ció já nak vál to zá sát, az
egyé ni ta nu lá si stra té giák fej lő dé sét, az is ko lai tel je sít mény hez kap cso ló dó fe-
 szült ség (szo ron gás) vál to zá sait, va la mint né hány sze mé lyi ség-össze te vő ala ku -
lá sát.  Ezen tényezők vizsgálata a tanulók fejlesztő programba való belépésekor,
az 5. évfolyam szeptemberében vagy a 6. évfolyam közepén is elvégezhető.

Az ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé gek nyo mon kö ve té se azért fon tos, mert a
kö zép is ko lai, majd egye te mi-fő is ko lai spe ciá lis te het ség fej lesz tés nem le het si-
 ke res, ha a sta bil, ma gas szin tű ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé gek nin cse nek a
ta nu lók bir to ká ban.

A ta nu lás fő mo tí vum cso port jai há rom for má ban je len nek meg: egy részt az
ér zel mi szá lak, más részt a gye rek jó tel je sít mény re tö rek vé se, har mad részt a ta-
 nu ló ér dek lő dé se ad ják a ta nu lás bel ső ener ge ti kai bá zi sá nak alap jait. Ez utób bi
nél kül a te het ség fej lesz tés sem le het si ke res. A mo tí vum cso por tok ala ku lá sát je-
 len tő sen be fo lyá sol ják a tan órán kí vü li gaz da gí tó prog ra mok, így a prog ram si-
 ke ré nek alap ve tő kri té riu ma, hogy a gye re kek nek ezek ből fo lya ma to san mi nél
szé le sebb vá lasz té kot kí nál junk.

Az egyé ni ta nu lá si stra té giák azt mu tat ják meg, hogy a ta nu ló mennyi re ha té -
ko nyan dol goz za fel a ta nul ni va lót, ami kor egye dül pró bál ja bir tok ba ven ni az
in for má ció kat. Ez el ső sor ban az ott ho ni ta nu lás si ke rét, il let ve si ker te len sé gét
be fo lyá sol ja. A gye re kek egyé ni ta nu lá sá ban alap ve tően két fő ta nu lá si stra té gia
je le nik meg. Az egyik a mély re ha to ló, amely a megér tés re, az össze füg gé sek
meg ra ga dá sá ra, rend szer sze rű gon dol ko dás ra épül. A má sik a rep ro du ká ló,
amely el ső sor ban „ma go lást” je lent, a ta nu ló a rész is me re tek re kon cent rál s csak
rö vid táv ra rög zí ti az in for má ció kat. A prog ram so rán gon dot kell for dí ta ni ezek
cél irá nyos fej lesz té sé re is, hi szen en nek je len tő sé ge van a ké sőb bi ta nul má nyok
so rán. A ta nu lók nak a kö zép is ko lá ban és a fel ső ok ta tás ban is nagy mennyi sé gű
in for má ciót kell el sa já tí ta niuk, ami re nem lesz nek ké pe sek ha té kony egyé ni ta-
 nu lá si stra té gia nél kül. 

Bi zo nyos mér té kű bel ső fe szült ség szük sé ges a jó tel je sít mény hez, de ha sok
van eb ből, az már gá tol ja a kiemel ke dő tel je sít mény eléré sét. Ezért tart juk fon-
 tos nak a ta nu lók szo ron gá sá nak rend sze res mé ré sét a prog ram so rán. Az ilyen
tí pu sú komp lex te het ség fej lesz tő prog ra mok ban elő for dul hat, hogy át lag fö lé
emel ke dik a szo ron gá si szint, ez kap cso lat ban le het a ma gas kö ve tel mé nyek kel,
át me ne ti ku dar cok kal, nem is ko lai ter mé sze tű egyé ni prob lé mák kal stb. Fon tos,
hogy a ta nu lók megedződ je nek a feladat hely ze tek ben, „ke zel ni” tud ják a fe szült -
sé get. Ez is fel té te le a fo lya ma tos jó tel je sít mény nek.
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A sze mé lyi ség té nye zők kö zül kiemel ten fi gyel jük a nyi tott ság, a biz ton ság ér -
zet, az önér vé nye sí tés di na miz mu sa és a szo ciá lis konformitás jel lem zői nek vál-
 to zá sait. Ezek is mind köz vet le nül be fo lyá sol ják a te het ség ki bon ta ko zá sát.

– * –

A fen ti vizs gá la tok nak a ta nu lók fej lő dé se szem pont já ból kiemel ke dő je len tő -
ségük van. Az al kal ma zott spe ciá lis vizs gá la ti mód sze rek se gít sé gé vel olyan hát-
tér információk bir to ká ba ju tunk, ame lyek le he tő vé te szik a ta nu lók ra sza bott
egyé ni fej lesz té si prog ra mok ki dol go zá sát és azok fo lya ma tos kor rek ció ját. Az
ered mé nye ket nem csak a gye re kek kel fog lal ko zó fej lesz tő pe da gó gu sok hasz-
 nál ják a gya kor la ti pe da gó giai mun ká ban, ha nem azo kat fo lya ma to san meg kell
be szél ni a szü lők kel is. A fej lesz tő mun ka so rán a gye re kek szü lei nek az erő fe szí -
té sei re is épí te nünk kell, hi szen ön ma gá ban egyet len is ko lai prog ram sem ké pes
a te het ség fej lesz tés te rén tar tós si ke re ket elér ni, e felada to kat is csak a csa lád dal
együtt le het megol da ni.
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3. A ci vil szer ve ze tek sze re pe és felada ta a te het ség-
 gon do zás ban – deb re ce ni együtt mű kö dé sek

„Az em be ri te het ség pa rá nyi lám pa, 
mely egy szer re kes keny kört tölt het meg fé nyé vel; 
s ha egy he lyé ről más ra hurczoltatik, 
setétséget hagy ma ga után. 
Bi zo nyos hely hez kell azért kap csol tat nunk, 
hogy azt jó té kony vi lá gí tás sal ál lan dóul bol do gít has suk.”

Köl cse y Fe renc

Be ve ze tő

Sok szor, so kan em lí tik, hogy a te het ség nem ze ti kincs. A „te het ség” olyan, mint a
spor to ló nál az erő. Sok fé le adott sá ga le het az em ber nek, még sem lesz sen ki ből
vi lág baj nok pusz tán azért, mert ma gas nak, erős nek, gyors nak, ügyes nek szü le -
tett. De nem csak a spor to lót, a tu dóst és a mű vészt is a mun ka, a tech ni ka, a
szor ga lom, az el szánt ság, a ki tar tás te szi si ke res sé. Bár mi lyen te het sé ges nek szü-
 le tik is va la ki, az pusz tán út ra va ló a szá má ra. A te het ség ből ugyanak kor fegy-
 vert, erényt le het és kell is ko vá csol ni. Ez kö zös nem zet(gaz da ság)i ér de künk.

Min de nekelőtt az is ko lák, a pe da gó gu sok dol ga, hogy meg ta nít tas sák ve-
 lünk, ho gyan kell ta nul ni, fel kelt sék a tu dás irán ti ét vá gyun kat, meg ta nít sa nak
ben nün ket a jól vég zett mun ka örö mé re és az al ko tás iz gal má ra, meg ta nít sa nak
min ket ar ra, hogy sze res sük, amit csi ná lunk, és se gít se nek meg ta lál ni azt, amit
sze re tünk csi nál ni. És az is ko la felada ta, hogy mindezt – Köl cse y sza vai val – egy
bi zo nyos hely hez, egy kö zös ség hez, ha zánk hoz kap csol has suk.

Gyak ran han goz tat ják, hogy mi, ma gya rok a ki mű velt em ber fők ben, te het sé -
gek ben gaz da gok va gyunk. Ez azon ban má ra nem sok kal több, mint önál ta tás.
Saj nos az utób bi évek, év ti ze dek mu ta tói mind azt jel zik, hogy bár te het sé geink
to vább ra is van nak, azok ki bon ta koz ta tá sá ban nemigen si ke rül meg fe lel nünk a
sa ját ma gunk ál tal tá masz tott el vá rá sok nak.

Hol hi bádz hat a rend szer? Legin kább ta lán ott, hogy a mindeh hez szük sé ges
fel té te le ket az or szág ma nem biz to sít ja az is ko lák, a pe da gó gu sok szá má ra. A te -
het sé gek fel fe de zé se, to vább vi te le és meg tar tá sa te rén te hát ko moly felada tok
vár nak ránk! Ha eze ket nem vé gez zük el, sa ját ma gun kat ve zet jük fél re. „Van egy
tévesz me, hogy a láng el mét nem le het el nyom ni, az utat tör ma gá nak. Cso dát tör
utat! Nincs könnyebb do log, mint egy láng el mét el nyom ni, mert az na gyon ér zé -
keny. Azt úgy el le het fúj ni és ta pos ni, mint ha ott sem lett vol na” – mond ja Szent-
Györ gyi Al bert. 
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A te het ség olyan nem ze ti kincs, ame lyet nem le het pri va ti zál ni, elad ni, vi-
 szont fej lesz te ni, gon doz ni kell, ezért a fel zár kóz ta tás mel lett a te het ség gon do zás
legalább annyi ra fon tos feladat. Mi lyen sze re pe le het eb ben a ci vil tár sa da lom -
nak, a ha zai és ha tá ron tú li ci vil szer ve ze tek nek? Eh hez te gyünk egy kis tör té nel -
mi ki te kin tést.

A ma gyaror szá gi egye sü le tek és egye sü lés tör té ne té re vissza te kint ve meg-
 döb ben tő je len ség re fi gyel he tünk fel. Az 1948-as kom mu nis ta ha ta lom át vé te lig
ha zánk ban vi rág zot tak a ci vil ön szer ve ző dé sek. A két vi lág há bo rú kö zöt ti Ma-
 gyaror szá gon volt olyan idő szak, ami kor csak nem 15 ezer ci vil szer ve zet ben 3
mil lió ma gyar ál lam pol gár tett te vő le ge sen kö zös sé géért és ha zá jáért. 

A sok ezer da lár da, ön kép ző kör, sport- és kul tu rá lis szer ve ző dés te vé keny sé -
ge át szőt te a min den na po kat. Se gí tet tek ab ban, hogy az egy más iránt és a kö zös -
ség egé széért vál lalt fe le lős ség ér zé se kiala kul jon, felerő söd jön és fel szín re hoz za
a tár sa da lom ke vés bé lát ha tó, rej tett ér té keit, kin cseit. 

1948–49-ben a kom mu nis ta dik ta tú ra gya kor la ti lag fel szá mol ta a ci vil szer-
 ve ze te ket. Tör vény sze rint ugyan le he tett szer ve ződ ni – de csak szi go rúan ab ban
a for má ban, aho gyan azt a ha ta lom en ged te. Ami még en nél is fáj dal ma sabb: a
több mint negy ven év alatt szin te tel je sen si ke rült ki tö röl ni az em be rek lel ké ből
az ön szer ve ző dés, a sa ját kö zös sé gü kért va ló ön zet len cse lek vés igé nyét, ez zel
pe dig si ke rült meg fosz ta ni a he lyi kö zös sé ge ket és a nem zet egé szét at tól, hogy
mi nél töb bet is mer je nek fel rej tett erő for rá saik ból, kin cseik ből.

Úgy ér zem, hogy ma, ami kor az ér dek te len ség, a kö zös ség ügyei től va ló el-
 for du lás oly jel lem ző a min den na pok ban, ko moly sze re pe és je len tő sé ge van
az ön zet len ci vil mun ká nak. Le gyen az egy tö meg sport-egye sü let, egy dal kör
vagy akár egy bé lyeg gyűj tő vagy ga lam bász kör meg szer ve zé se, is mét fel kell
fe dez nünk az ön szer ve ző dés ere jét. A mi fe le lős sé gün ket és sze re pün ket is eb -
ben lá tom. 

A nonprofit szer ve ze tek fő jel lem zői

A nonprofit szek tor köz ke le tű de fi ní ció ja alap ve tően azo kat a jel leg ze tes sé ge ket
pró bál ja meg ra gad ni, ame lyek a nonprofit szer ve ze te ket más szek to rok in téz mé -
nyei től meg kü lön böz te tik. A szek tor ha tá rok ki je lö lé sé hez fel hasz nált há rom
kulcs fon tos sá gú kri té rium a kö vet ke ző:

A pro fit szétosz tás ti lal ma: A szer ve ze te ket nem pro fit cé lok ve zér lik, ezért
nem tar toz nak a pia ci szek tor hoz, mű kö dé sük nem an nak lo gi ká ját kö ve ti. Nem
ki zárt ugyan, hogy akár vál lal ko zá saik, akár alap te vé keny sé gük ré vén nye re ség -
re tesz nek szert, de azt sem mi kép pen nem oszt ják szét a ta gok, ala pí tók, ve ze tők
és tá mo ga tók kö zött, ha nem ere de ti cél jaik eléré se ér de ké ben hasz nál ják fel.
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Mű kö dé si au to nó mia és szer ve ze ti el kü lö nü lés a kor mány za ti szek tor tól:
A nonprofit szer ve ze tek köz vet le nül nem füg ge nek a kor mány zat tól, nem ta go -
lód nak be az ál la mi szek tor ba. Ez nem zár ja ki, hogy köz felada to kat vál lal ja nak,
kor mány za ti meg ren de lé se ket kap ja nak és ál la mi tá mo ga tás ban ré sze sül je nek,
de sem jo gi lag, sem in téz mé nyi leg nem tar toz nak az ál la mi szfé rá ba. Sa ját irá-
 nyí tó és dön tés ho zó tes tü le tük van, te vé keny sé gük fö lött a kor mány za ti szer vek
csu pán tör vé nyes sé gi el lenőr zést gya ko rol hat nak.

In téz mé nye sült ség, ön ál ló jo gi sze mé lyi ség: Non-p ro fit szer ve zet nek csak a hi-
 va ta lo san be jegy zett, bi zo nyos mér ték ben in téz mé nye sült szer ve ző dé sek mi nő -
sül nek, ame lyek tu da to san kiala kí tott, do ku men tu mok ban rög zí tett bel ső fel-
épí tés nek és mű kö dé si sza bály zat nak meg fe le lően te vé keny ked nek. A tel je sen
in for má lis, rö vid élet tar ta mú, la za bel ső szer ke ze tű szer ve ze tek nem te kint he tők a
nonprofit szek tor ré szé nek.

A nonprofit szer ve ze tek meg ha tá ro zá sá nak to váb bi, legalább ennyi re fon tos ele-
 mei azon ban az aláb biak:

• Ön kén tes ség, ön te vé keny ség, jó té kony ság, ci vil kez de mé nye zé sek. A non-
profit szer ve zet mű kö dé sé nek van olyan ele me (pl. ön kén tes mun ka, ma-
 gánado má nyok igény be vé te le, vá lasz tott ve ze tő ség), amely ci vil tá mo ga -
tott sá got je lez.

• Köz hasz nú ság, a köz jó szol gá la ta. A szer ve ze tek te vé keny sé ge – köz vet le -
nül vagy át té te le sen – a tá gabb kö zös ség ér de keit szol gál ja, hoz zá já rul a
tár sa da lom egész sé ges mű kö dé sé hez.

• A párt po li ti kai te vé keny ség ki zá rá sa. A szer ve ze tek nem párt po li ti kai cé-
 lo kat kö vet nek, nem vesz nek részt a vá lasz tá si kam pá nyok ban, nem épül-
 nek be a ha tal mi struk tú rá ba.

• Az egy há zi hie rar chiá ba, in téz mény rend szer be va ló be nem ta go ló dás.
A ci vil szer ve ze tek nem ré szei az egy há zi hie rar chiá nak, te vé keny sé gük
nem kor lá to zó dik a hit élet szer ve zé sé re.

A ci vil tár sa da lom nem azo nos a nonprofit szek tor ral, mi vel lé tez nek nem ci vil
kez de mé nye zé sű nonprofit szer ve ze tek is, pél dául kor mány za ti ala pí tá sú
és/vagy kor mány za ti el lenőr zés alatt mű kö dő nonprofit szer ve ze tek. Ezek mű-
 kö dé sét 1993-tól a Ptk-t mó do sí tó 1993. évi XCII. tör vény ben sza bá lyoz ták,
amely ben a jog al ko tó há rom új szer ve zet tí pus, a köz ala pít vány, a köz tes tü let és a
köz hasz nú tár sa ság ala pí tá sá nak és mű kö dé sé nek jo gi alap jait le rak va tisz ta
hely ze tet te rem tett: a kiemelt fon tos sá gú köz feladat nak ítélt te vé keny sé ge ket
foly ta tó fél-ál la mi, ál la mi szer ve ze tek jo gi lag is el kü lö nült for mát öl töt tek, meg-
 kü lön böz tet ve azo kat a ci vil kez de mé nye zé sűek től. A 2006. évi IV. tör vény ér tel -
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mé ben a köz hasz nú tár sa sá gok meg szűn tek, il let ve he lyet tük nonprofit gaz da sá -
gi tár sa sá gok lé te sül tek, de be töl tött sze re pük ben ez nem ho zott vál to zást.

A jo gi szer ve ze ti meg ha tá ro zás sze rint te hát a nonprofit szek tort a kö vet ke -
ző kép pen de fi niál juk: Az ala pít vá nyok és egye sü le tek, il let ve nonprofit gaz da sá -
gi tár sa sá gok, köz tes tü le tek és köz ala pít vá nyok összes sé ge.

A ci vil szer ve ze tek sze re pe a ma gyaror szá gi te het ség gon do zás 
rend sze ré ben 

A ma gyaror szá gi te het ség gon do zás a Cser mely Pé ter ál tal megál mo dott rend-
 szer alap ján in dult vi rág zás nak. A Te het ség pon tok há ló zat ba ren de ző dé se és en -
nek men tén a szak mai mun ka meg kez dé se bi za ko dás ra ad okot. A Te het ség pon -
tok kö rül be lül két har ma da köz ok ta tá si in téz mény, óvo da, ál ta lá nos vagy
kö zép is ko la, egy har ma duk pe dig ci vil szer ve zet, de ön kor mány za ti, egy há zi in-
 téz mé nyek is ala kí ta nak Te het ség pon tot. Szá mos he lyen több szek tor együtt mű -
kö dé sé ben va ló sul meg a te het ség gon do zás. 

A Te het ség pon tok mun ká já ban részt ve vő in téz mé nyek és cso por tok kö zös
ci vil szer ve ze tet (egye sü let, ala pít vány) ala pít hat nak az aláb bi cé lok kal: Fenn-
 tart ha tó ság és ön fenn tar tás ra va ló tö rek vés, a szpon zo rá lás le he tő sé ge, a tér ség -
ben a te het ség gon do zás je len tő sé gé nek nép sze rű sí té se egyéb tár sa dal mi kap cso -
lat ré vén. Fon tos, hogy a Te het ség pont „ci vil jel le gű” se gí tő hely le gyen, azaz ne
hi va tal sze rű, bü rok ra ti kus, lé lek te len, ak ta to lo ga tó, ri deg in téz mény.

Deb re cen ben több ci vil szer ve zet is részt vesz a te het ség gon do zás ban. Így
pél dául 

• a Koc ka Kör Te het ség gon do zó Kul tu rá lis Egye sü let te het ség gon do zás sal
fog lal ko zó szer ve ze tek fel ké ré sé re te het ség azo no sí tó és/vagy be vá lo ga tó
vizs gá la to kat is vé gez;

• a Deb re ce ni Kőr Dá ma Egye sü let egy nem zet kö zi te het ség gon do zó kon fe -
ren cia („Kin cseink… gyö ke rek a szü lők től, szár nyak az is ko lá tól”) és egy
jó té kony sá gi est szer ve zé sé vel je len tős tár sa dal mi fi gyel met irá nyí tott a
deb re ce ni te het ség gon do zás sze re pé re és ered mé nyei re, a he lyi és or szá -
gos gaz da sá gi és tár sa dal mi szfé ra fon tos részt ve vői nek be vo ná sá val;

• a Ma gyar Hospice Ala pít vány „Mél tó ság me ze je” cí mű men tá lis prog ram -
ja pe dig fel hív ta a fi gyel met a kü lön bö ző prog ra mok kö zöt ti szinergiaha-
tás je len tő sé gé re. 

A to váb biak ban ez utób bi prog ram mal fog lal ko zunk rész le te seb ben.
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A „Mél tó ság me ze je” prog ram be mu ta tá sa

A Ma gyar Hospice Ala pít vány 2007-ben in dí tot ta el 10 év re szó ló, „Mél tó ság me-
 ze je” cí mű tár sa dal mi szem lé let for má ló men tá lis prog ram ját. Cél juk fel hív ni a
fi gyel met az em be ri mél tó ság fon tos sá gá ra, a fe le lős ség vál la lás szük sé ges sé gé re,
és ar ra, hogy az el mú lás, a vesz te ség az élet ter mé sze tes ré sze. A prog ram vá ro si,
is ko lai és in téz mény kö zi al prog ra mok ból te vő dik össze. Pe da gó gu sok, mentál-
higiéniés szak em be rek, pszi cho ló gu sok foly tat nak irá nyí tott, te ma ti kus be szél -
ge té se ket az is ko lá sok kal, óvo dá sok kal az élet ről és an nak ér té kei ről, kü lön bö ző
mód sze rek al kal ma zá sá val (drá ma pe da gó gia, szi tuá ciós já ték, sa ját él mény, asz-
szo ciá ció, spon tán be szél ge tés, pá ros-cso por tos mun ka, mimetikus/kéz mű -
ves/iro dal mi fog lal ko zás, könyv tá ri óra stb.). A te ma ti kus be szél ge té se ken szó
van a fe le lős ség kér dé sé ről, az élet ér tel mé ről, a csa lád, a tit kok, az ün ne pek, az
ér té kek vagy gyö ke reink té ma kö ré ről, a kö tő dés ről, a kap cso la tok megőr zé sé -
nek fon tos sá gá ról, a sza bad ság ról és a kö zö sen átélt öröm ről, il let ve a kö zös ség
meg tar tó ere jé ről és az egyén sze re pé ről a kö zös ség ben.

Az in téz mény kö zi együtt mű kö dés so rán kö zös prog ra mo kat szer ve zünk,
ame lyek szer ves ré szei vé vál nak a te het ség gon do zás nak. Ezek kö zött van nak
több ge ne rá ciós prog ra mok, krea tív prog ra mok, sport prog ra mok, iro dal mi pá-
 lyá za tok, csa lád fa ké szí tés, Na gyi és én ve tél ke dő, vi rág kö té sze ti ver seny, kincs-
 ke re ső sportdélután, fu tó fesz ti vál, fő ző ver seny, e-mail pá lyá zat stb. 

A gyer me ke ket az ál ta lá nos is ko lai kor ban fog lal koz tat ja és mé lyen érin ti az
élet és ha lál kér dé se, az élet kör for gá sa. Mégis, a csa lá don be lül sok szor a „gye -
rek nek nem va ló” elv ér vé nye sül, azaz ta bu ként élik meg a vesz te sé get, és hiá -
nyoz nak az er ről szó ló nyi tott, őszin te be szél ge té sek. A szo ron gás és a fé lel mek
ke ze lé sé ben te hát eb ben a kor ban je len tős sze re pe van a csa lá don túl az is ko lá -
nak és a kor tár sak nak is, így nagy ered mény, ha rá tud juk ve zet ni a részt ve vő
gye re ke ket ar ra, hogy meg tud ják fo gal maz ni sa ját ér zé sei ket.

A prog ram ban részt ve vő gye rek meg ta pasz tal ja a ter mé szet, az élet kör for -
gá sát. Rá cso dál ko zik kör nye ze te szép sé gei re, esz té ti ku má ra. Ezál tal meg be csü li,
vé di, óv ja azt. Ész re ve szi az ér té ket, a szé pet, és ez beépül szem lé le té be. Gon dos -
ko dást ta nul: ül tet, lo csol és szám ba ve szi a kör nye ze ti, ég haj la ti ha tá so kat.
A prog ram ban fej leszt jük a gon dos ko dás és a se gít ség nyúj tás irán ti nyi tott sá got,
a kör nye ze tünk és em ber tár saink irán ti ér zé keny sé get, kiemel ve a szen ve dő em -
ber irán ti együtt ér zést (szo ciá lis kom pe ten cia). Szó ba ke rül a „be lénk égett
múlt”, az elen ge dés, a meg bo csá tás té ma kö re is.

A pe da gó gu sok ré szé ről in tel lek tuá lis fel ké szült ség és pszi cho ló giai is me re -
tek szük sé ge sek ah hoz, hogy kel lő hát tér rel tud ják a gye re kek kel a be szél ge té se -
ket le foly tat ni. Kon zul tá ción, te ma ti kus be szél ge té sen, ese ti meg be szé lé sen bő-



35

I. Célok és feladatok összhangja a debreceni tehetséggondozás gyakorlatában

 vít he tik is me re tei ket, to váb bá akk re di tált kép zést kap nak szo ciá lis kom pe ten cia
té má ban.

A „Mél tó ság me ze je” prog ram ki hí vás és fe le lős ség a pe da gó gus, a szü lő és a
tár sa da lom szá má ra, és le he tő ség a gyer mek nek, hogy egy to le rán sabb, megér -
tőbb tár sa da lom tag ja le gyen.

A prog ram kap cso la ta a te het ség gon do zás sal 

Mönks ki bő ví tet te a Renzulli-modellt, hang sú lyoz va a csa lád, a kortársak, il let ve
az is ko la sze re pét a te het ség ki bon ta ko zá sá ban (Mönks–Boxtel 1996). Czeizel
(in Ba logh 2006) 2×4+1 fak to ros mo dell jé ben még szé le sebb ív ben kö ze lít a te-
 het ség té ma kö ré hez. Ő négy-négy egyé nen be lü li és tár sas kör nye ze ti té nye ző -
nek tu laj do nít kulcs sze re pet a te het ség ma ni fesz tá ló dá sá ban. A fon tos, egyé nen
be lü li té nye zők nek az ál ta lá nos ér tel mi adott sá got, a spe ci fi kus men tá lis adott sá -
got, a krea ti vi tást és a mo ti vá ciót tart ja.

A kül ső, il let ve bel ső té nye zők emel lett kü lön bö ző szin te ken (fi zi kai, ér zel mi,
ér tel mi, spi ri tuá lis) fej tik ki ha tá su kat. Pél dául a mo ti vá ciót je len tős mér ték ben
meg ha tá ro zó énképnek be szél he tünk tes ti szint jé ről (test kép), ér zel mi szint jé ről
(ön be csü lés) vagy ér tel mi szint jé ről (ön bi za lom) is. E kü lön bö ző szin tek köl-
 csön ha tá sait a te het ség fej lesz tés ben fi gye lem be kell ven ni és tö re ked ni kell har-
 mó niá juk ra, mert egy egész sé ges, kie gyen sú lyo zott lel ket könnyebb fej lesz te ni. 

A te het ség gon do zás Mönks és Czeizel ál tal imént fel vá zolt mo dell jé hez ha-
 son lóan a gye rek, a pe da gó gus és a szü lő kö zös mun ká já hoz a „Mél tó ság me ze je”
prog ram ban is bi za lom és fo lya ma tos kap cso lat szük sé ges. Test, lé lek, csa lád és
tár sa da lom egy más ra gya ko rolt köl csön ha tá sa fel té te le a mun ká nak (pszichone-
uroimmunológia). Mi vel az ál ta lá nos és kö zép is ko la önis me re ti ta nu lá sunk
szín he lye is és a csa lád mel lett az egyik legalap ve tőbb szo cia li zá ciós kö zeg, en -
nek a men tá lis prog ram nak he lye van a köz ok ta tás ban, kü lö nö sen ar ra fi gye -
lem mel, hogy te ma ti ká ját te kint ve ez a men tá lis prog ram hiány pót ló a mai ok ta -
tá si rend szer ben (egész sé ges is ko lák rend sze re)! 

Az együtt mű kö dés ben Deb re cen ben az aláb bi in téz mé nyek vesz nek részt:
Deb re ce ni Re for má tus Kol lé gium Ál ta lá nos Is ko lá ja, Dienes Lász ló Gim ná -
zium és Egész ség ügyi Szak kép ző Is ko la, Fa ze kas Mi hály Ál ta lá nos Is ko la, Gön -
czi Pál Ál ta lá nos Is ko la, Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos Is ko la, Lil la Té ri Ál ta lá nos Is ko -
la, Lórántffy Zsu zsan na Ál ta lá nos Is ko la, Medgyessy Fe renc Gim ná zium és
Mű vé sze ti Kö zép is ko la, Nagy sán dor Jó zsef Ál ta lá nos Is ko la, Pe tő fi Sán dor Ál-
 ta lá nos Is ko la, Szo bosz lói Úti Ál ta lá nos Is ko la, Vénkerti Ál ta lá nos Is ko la és
AMI, Vas út a Gye re ke kért Ala pít vá nyi Óvo da (MÁV ovi), Svetits Ka to li kus
Óvo da és Ál ta lá nos Is ko la.
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A prog ram ered mé nye: kiala kul a „te is fon tos vagy, te is te hetsz ér te” va la mit
szem lé let

„Az idő, amit a ró zsád ra vesz te get tél: az te szi olyan 
fon tos sá a ró zsá dat. […] Te egy szer és min den kor ra 

fe le lős let tél azért, amit meg sze lí dí tet tél.
Fe le lős vagy a ró zsá dért.”

Antoine De Saint-Exupéry

Ered mény ként ér té kel he tő, hogy a prog ra mok le he tő sé get kí nál tak az is mer -
kedés re, az együtt mű kö dés re. Kiala kult az eleset tek irán ti to le ran cia, ja vult az
is ko lá sok szo ciá lis kész sé ge, ér zé keny sé ge, mi nő sé gé ben fej lő dött az igény 
az ér tel mes élet re va ló tö rek vés re, is mer teb bé vált a hospice ápo lás szem lé le te,
az em be ri mél tó ság ér té ké nek felis me ré se. A fel nö vő ge ne rá ció ki szol gál ta tott -
ság gal, szen ve dés sel és a ha lál lal va ló vi szo nya meg vál to zott (mél tó ság gal te li
élet vég). 

Áll jon itt né hány idé zet a gye re kek től, hogy mit je lent szá muk ra a prog ram:

„so ha ne hagy juk őket egye dül, mert még egy öle lés is se gít het” 
„bol dog ság oko zá sa, vé le mé nyünk, ér zé sünk megosz tá sa”
„…hogy az em be rek mennyit ér nek”
„a megúju lást is jel ké pe zi, mert az em be rek megújul nak, ha el men nek er ről a föld ről”
„…én ré gen fél tem az ilyen em be rek től, de rá jöt tem, hogy nem kell, ne kem a Mél tó ság
me ze je se gí tett”
„…az, hogy min den ki éle te vé géig em ber nek érez ze ma gát, gon doz zák, fog lal koz za nak
ve lük”
„…hogy az em be ri élet lé nye gén el gon dol koz zunk” 
„Min den ki fon tos és sen ki sem je len ték te len”

A prog ram megerő sí tet te azt is, hogy a szü lő ket ér de mes, sőt szük sé ges in ten zí ven
be von ni a kö zös gon dol ko dás ba, hi szen a si ke res mun ka gyü möl cse rész ben eb -
ben rej lik. A gyer mek is szem lé le tet for mál a csa lád ban és e transz fer ha tá sok ér-
 vé nye sü lé se to váb bi tár sa dal mi szem lé let for má lást ered mé nyez het. „Ér de kes
volt lát ni – mond ja egy szü lő –, hogy a vesz te ség gel kap cso la tos té mák nem a ne-
 ga tív ér zel me ket erő sí tet ték föl a gyer mek ben, ha nem a sze re tet, a csa lád, az
oda fi gye lés fon tos sá gát.”

Mindezek az ér té kek és a be lő lük kö vet ke ző vi sel ke dé si nor mák el sa já tí tá sa
se gí tő je le het a te het ség gon do zás ban részt ve vő gye re kek nek és pe da gó gu sok -
nak, hi szen szá muk ra is nyi tot tab bá, ért he tőb bé vá lik sok olyan ér zés, ame lyet
eb ben az élet kor ban sa ját ma guk szá má ra is na gyon ne héz meg fo gal maz ni.
A kü lön bö ző vesz te sé gek ér zel mi ol dá sa, a lel ki kie gyen sú lyo zott ság a te het ség -
fej lesz tő pe da gó gu sok szá má ra is elen ged he tet len.
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A ci vil sze rep vál la lás jö vő be li le he tő sé gei a te het ség gon do zás ban

A te het ség gon do zás je len le gi há ló za ti rend szer ben tör té nő fej lesz té se, a te het -
ség pon tok to váb bi akk re di tá lá sa és az eb ben va ló ci vil szer ve ze ti je len lét je len tős
elő re lé pést je lent a ma gyaror szá gi te het ség gon do zás rend sze ré ben. Emel lett
öröm te li hír, hogy a Deb re ce ni Egye tem te het ség gon do zá si együtt mű kö dé si
megál la po dá so kat írt alá ha tá ron tú li part ne rek kel. A ha tá ron tú li in téz mé nyek,
ci vil szer ve ze tek és te het ség gon do zó moz gal mak szá má ra nagy le he tő ség ez a
kez de mé nye zés a ha tá ron tú li ma gyar nyel vű fel ső fo kú kép zés mi nő sé gé nek ja-
 ví tá sá ra és ver seny ké pes sé gé nek nö ve lé sé re, hi szen a ver seny a ma gyar ság meg-
 tar tá sáért és élet mi nő sé gé nek ja ví tá sáért fo lyik.

A ci vil szer ve ze tek nek nyíl na cse lek vé si te re a te het ség fej lesz tők nek szó ló
kép zé se ken va ló in ten zí vebb rész vé tel ré vén is. E kép zé se ken ma több nyi re ok ta -
tá si in téz mé nyek mun ka tár sai vesz nek részt, így a ci vil szer ve ze tek sok szor nem
jut nak ele gen dő szak mai se gít ség hez, il let ve part ner ség hez jobb nál jobb kez de -
mé nye zé seik meg va ló sí tá sá ban.

Ezen felül a fent em lí tett transz fer ha tás jel zi, mi lyen fon tos sze re pe van és le -
het bi zo nyos ci vil szer ve ze tek mun ká já nak a csa lá dok szem lé let for má lásá ban.
A csa lád tár sa dal munk leg ki sebb egy sé ge, és jól mű kö dő csa lá dok nél kül jól mű-
 kö dő tár sa da lom sem lé tez het. 

– * –

A te het ség gon do zó prog ra mok, ame lyek fel hív ják az egyén és kör nye ze te fi gyel -
mét ar ra, hogy a „te is fon tos vagy, te is jó vagy va la mi ben” alap ve tő fon tos sá -
gúak le het nek az egyén sa ját és má sok ál ta li megíté lé sé ben, tár sa dal mon be lü li
po zi cio ná lá sá ban. Ez ered mé nyez het egy na gyobb ön bi za lom mal te li, sa ját éle -
tük kel, cél jaik kal elé ge det tebb fel nőt tek ből ál ló tár sa dal mat, amely ben az öröm
for rá sa a ben nünk rej lő ké pes sé gek, kin csek, ér té kek, il let ve a te het ség fel szín re
ho za ta la. Az zal, hogy meg ta nul juk, mi ben va gyunk jók, megérez zük a mun ka
ál ta li öröm for rá sát.





1. Összefoglaló a ma te ma ti ka tehetséggondozó 
programról

„A lé nyeg, hogy a ma te ma ti kát úgy kel le ne fel fog ni,
mint egy ter mé szet tu do mányt. 

Oda men ni, meg ta pasz tal ni, 
kéz be ven ni, ját sza ni ve le.” 

Hol ló-Sza bó Fe renc

Be ve ze tő

A ma te ma ti ka te het ség fej lesz tő prog ram cél ja el ső sor ban nem az is me re tek ki-
 bő ví té se, ha nem a gye re kek lo gi kus gon dol ko dá sá nak, prob lé ma megol dó ké-
 pes sé gé nek fej lesz té se iz gal mas, já té kos felad vá nyok kal, lo gi kai fej tö rők kel. 

Köz tu dott, hogy a lo gi ka a kö vet kez te tés tu do má nya, amely nek egyik ága 
a ma te ma ti kai lo gi ka. A ma te ma ti kai ké pes ség ke vés elő ze tes ta pasz ta lást, tu dást
igé nyel, a „ma te ma ti ká hoz” va ló jó ér zék, ké pes ség, lo gi kus gon dol ko dás már
ha mar meg mu tat ko zik, így e ké pes ség felis me ré se ke vés bé függ a csa lád kul tu rá -
lis, szo ciá lis hely ze té től. A min den na pi élet je len sé gei nek megér té sé hez emel lett
né mi talp ra esett ség és sok ta pasz ta lat is szük sé gel te tik. 

A prog ram nem il lesz ke dik a tan tár gyi ke re tek be. A ma te ma ti ka te ma ti ka
nincs össz hang ban az 5. év fo lyam ta na nya gá val, felada ta a ta nu lók kon ver gens
és di ver gens gon dol ko dá sá nak és krea ti vi tá sá nak fej lesz té se. A prog ram in kább
a gya kor la ti lo gi ká ra, a já té kos ság ra he lye zi a hang súlyt, ami ál lan dó in tel lek -
tuá lis ki hí vást je lent. A fog lal ko zá sok mind a prog ram ban részt ve vő gye re kek,
mind a fog lal ko zást tar tó pe da gó gus szá má ra iz gal ma sak, él ve ze te sek és ér de -
ke sek. 

A be vá lo ga tott gye re kek 8 hé ten át he ti egy al ka lom mal vesz nek részt a fog-
 lal ko zá so kon, ahol az adott te ma ti kát al kal maz va gya kor la ti és el mé le ti felada to -

II. A TANULÁS ÚJ MODELLJE – A TEHETSÉGGONDOZÁS
MODULJAINAK ELEMZÉSE, ÉRTÉKELÉSE, HATÁS-
VIZSGÁLATÁNAK BEMUTATÁSA
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kat ol da nak meg. A cél a ha gyo má nyos tól el té rő megol dá sok, meg kö ze lí té sek
ke re sé se, ezért sok krea ti vi tás fej lesz tő esz közt is hasz nál nak. Ezek szí nes pa let tá -
ja a kockacukor tól kezd ve a gyu fa szá la kon át a kü lön bö ző tár sas já té ko kon ke-
 resz tül az in terak tív táb láig ter jed. A fog lal ko zá sok so rán al kal ma zott tech ni kák
kö zött kiemelt sze rep hez jut a mód sze res ség és az ala pos ság is.

A fej lesz tett te rü le tek be mu ta tá sa

A prog ram so rán az is me ret szer zés, a ké pes sé gek és a mo ti vá ciós/ér zel mi té nye -
zők együt tes fej lesz té sét ter vez zük. Az in tel lek tuá lis kom pe ten cia fel tér ké pe zé -
sét cél zott fej lesz tés sel kezd jük meg, in for má ció kat szer zünk a ta nu lók elő ze tes
tu dá sá ról és adott sá gai ról. Meg fi gyelt te vé keny sé gük és ered mé nyes sé gük alap-
 ján ké pet ka punk a ben nük rej lő „le he tő sé gek ről”.

A te het ség se gí tés alap ve tő mód sze re a „gaz da gí tás”. A te ma ti ká ba ren de zett
tar ta lom fej lesz té si fó ku szai:

• gon dol ko dás fej lesz té se: prob lé ma megol dás, in duk tív kö vet kez te té sek,
de duk tív gon dol ko dás, ana ló giák is me re te, mennyi sé gi és va ló szí nű sé gi
kö vet kez te té sek, kri ti kai gon dol ko dás;

• „megis me ré si ké pes sé gek” fej lesz té se: in for má ció szer ző és -fel dol go zó
ké pes ség, kom mu ni ká ció, szö veg al ko tás;

• krea ti vi tás fej lesz té se: öt le tek, di ver gens gon dol ko dás, prob lé ma ér zé -
keny ség, új ra fo gal ma zás, transz fe rá lás;

• a te het sé ges gyer mek erős ol da lá nak fej lesz té se;
• egy adott te het sé ges gyer mek (te het ség gel össze füg gő) gyen ge ol da lai nak

kiegyen lí té se, fej lesz té se, hiá nyos sá gai nak fel tá rá sa;
• „megelő zés”, „lég kör ja ví tás”, a te het sé gek szo ciá lis kap cso la tai nak fej lesz -

té se;
• olyan te rü le tek tá mo ga tá sa, ame lyek kiegé szí tik a köz vet len te het ség fej -

lesz tést, és ezál tal fel töl tő dést biz to sí ta nak.

A ma te ma ti kai kom pe ten cia kiala kí tá sá hoz az aláb bi ké pes sé gek fej lesz té se
szük sé ges:

• Gon dol ko dá si ké pes sé gek: rend sze re zés, kom bi na ti vi tás, de duk tív kö vet -
kez te tés, in duk tív kö vet kez te tés, gon dol ko dá si se bes ség, mennyi sé gi kö-
 vet kez te tés, va ló szí nű sé gi kö vet kez te tés, ér ve lés, bi zo nyí tás.

• Tu dás szer ző ké pes sé gek: szám lá lás, szá mo lá si ké pes ség, mennyi sé gi kö-
 vet kez te tés, mű ve let vég zé si se bes ség, prob lé ma ér zé keny ség, prob lé ma -
rep re zen tá ció, ere de ti ség, krea ti vi tás, prob lé ma megol dás, metakogníció.

• Kom mu ni ká ciós ké pes sé gek: nyel vi, szö veg ér tés, szö veg ér tel me zés, re lá -
ció szó kincs.
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• Vi zuá lis ké pes sé gek: tér lá tás/tér be li vi szo nyok, áb rá zo lás, pre zen tá ció,
hosszú ság (te rü let, tér fo gat) becs lése, rész-e gész ész le lé se.

• Ta nu lá si ké pes sé gek: me mó ria ter je del me, asszo cia tív me mó ria, ér tel mes
me mó ria, ta nu lá si se bes ség.

Rész le tek a prog ram ban részt  ve vő pe da gó gu sok ál tal ké szí tett 
be szá mo lók ból

„Alap ve tő cé lom a megér té sen ala pu ló, lo gi kus, krea tív gon dol ko dás, a vi zuá -
lis kép ze let fej lesz té se, a va ló ság és a ma te ma ti kai mo del lek kö zöt ti két irá nyú
út megis mer te té se és azok hasz ná la tá nak fo ko za tos kiala kí tá sa volt.

A felada tok megol dá sa fej lessze, ala kít sa ki az ön ál ló gon dol ko dás igé nyét,
is mer tes se meg a prob lé ma megol dás örö mét és se gít se elő a po zi tív sze mé lyi -
ség je gyek kiala ku lá sát. A ta nu lók tö re ked je nek az ért he tő ki fe je zés re, egy sze -
rű sí tés re, ne ra gad ja nak le a rész le tek nél, le gye nek ki tar tóak a prob lé ma -
megol dás ban.”

Magyarné Hengsperger Éva
Vénkerti Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és AMI

„A kiadott te ma ti ka ál tal meg ha tá ro zott cé lok kal és felada tok kal egyetér tet -
tem, így mun kám fő irány vo na lát ezek meg va ló sí tá sa ad ta. Az alap ve tő cél a
ta nu lók fel dol go zá si ké pes sé gei nek fej lesz té se volt: kri ti kus gon dol ko dás, kre-
a tív gon dol ko dás, prob lé ma ke re sés és -megol dás, ku ta tás, dön tés ho za tal.

A felada tok megol dá sa so rán az én felada tom ar ra össz pon to sult, hogy
meg mu tas sam a diá kok nak a bo nyo lul tabb szö ve gek ér tel me zé sét, megér té sét
se gí tő tech ni ká kat. A szö veg ér tés fej lesz té sé re több tesz tet is ki töl tet tem a diá -
kok kal.

Eze ken kí vül kiemelt hang súlyt he lyez tem a meg fe le lő lég kör lét re ho zá sá -
ra, hi szen ez a prog ram meg va ló su lá sa so rán jó le he tő sé get ad a kö zös ség for -
má lás ra, a szo ciá lis kap cso la tok fej lesz té sé re.”

Papp Jávorka
Pe tő fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la

„A felada tok ke re sé se köz ben az volt a cé lom, hogy a megol dá sok so rán fej-
 lőd jön a lo gi kus, krea tív, ön ál ló gon dol ko dás, és ez több nyi re az ön ál ló fel fe -
de zé sen ala pul jon. A több ol dal ról va ló meg kö ze lí tés, a több megol dás ke re sé -
sé nek igé nyét is szem előtt tar tot tam, ami egy más meg győ zé sén ke resz tül a
gyer me kek vi ta kul tú rá ját is fej lesz ti, va la mint a va ló ság és a ma te ma ti kai mo-
 del lek kö zöt ti kap cso lat fel fe de zé sét szol gál ja. Tö re ked tem ar ra, hogy mi nél
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in kább kiala kul jon ben nük az el lenőr zés, az ön kri ti ka és a kri ti ka igé nye.
A geo met riai szem lé let fej lesz té sé nél na gyon fon tos a ma nuá lis te vé keny ség,
elen ged he tet len, hogy kéz be ve gyék a tes te ket, ma guk haj to gas sa nak, mér je -
nek, így ala kul hat ki és fej lőd het to vább tér szem lé le tük. Szem előtt tar tot tam
azt is, hogy a rö vid, kö zép-, hosszú tá vú és vi zuá lis me mó riá juk fej lőd jön.”

Duffekné Fe ke te Il di kó
Lo ránt ffy Zsu zsan na Ál ta lá nos Is ko la 

„A fej lesz tés köz ben alap ve tő cé lom az volt, hogy a ta nu lók te vé keny ke dés
köz ben, ön ál lóan, krea tí van gon dol kod va jus sa nak el a ma te ma ti kai mo del lek
megis me ré sé hez. Fon tos, hogy a felada tok megol dá sa fej lessze ön ál ló gon dol -
ko dá su kat, s kiala kul jon ben nük az el lenőr zés igé nye. Tud ják ér tel mez ni a
ma te ma ti kai tar tal mú ál lí tá so kat, s a prob lé ma megol dá sa örö möt je lent sen
szá muk ra. A kü lön bö ző té ma kö rök felada tai val fej lő dött az elem ző ké pes sé -
gük, kri ti kai gon dol ko dá suk, lé nyeg kieme lé sük, hal maz szem lé le tük, al go rit -
mi kus gon dol ko dá suk, vi ta ké pes sé gük, s ezál tal kom mu ni ká ciós ké pes sé gük.
Fej lő dött a ta nu lók ön ál ló is me ret szer ző ké pes sé ge, tá jé ko zó dá si ké pes sé ge is.
Ed di gi is me re tei ket rend sze rez ték, al kal maz ták. Fej lő dött meg fi gye lőké pes -
sé gük, becs lé si kész sé gük, va ló szí nű sé gi és sta tisz ti kai szem lé le tük, lé nyeg -
kieme lé sük, fo ga lom al ko tó gon dol ko dá suk.”

Molnárné Kovalcsik Julianna
Be ne dek Elek Ál ta lá nos Is ko la

„Nap jaink ban felér té ke lő dött az in for má ciók gyors fel dol go zá sá nak a ké pes -
sé ge, a hely ze tek gyors fel fo gá sa, ér té ke lé se, ame lyek sok kal na gyobb esélyt je-
 len te nek a si ker re, mint a ha gyo má nyos ké pes sé gek. Eze ket szem előtt tart va
ter vez tem meg a fog lal ko zá so kat, vá lasz tot tam a cé lo kat és a felada to kat. A te -
het ség fej lesz tés nem csak na gyobb mennyi sé gű is me ret anyag el sa já tí tá sát,
vagy a kü lön bö ző ké pes sé gek „edzé sét” je len ti. 

A fej lesz té sek cél ja en nek meg fe le lően el sőd le ge sen nem is az is me re tek
mennyi sé gé nek bő ví té se, ha nem az olyan, megér té sen ala pu ló ké pes sé gek fej-
 lesz té se, mint a lo gi kus, krea tív, prob lé ma megol dó és kri ti kai gon dol ko dás.

A hal ma zok té ma kö ré ben dia gram ok, hal maz áb rák elem zé sé vel, szö ve ges
felada tok megol dá sá val fej lesz tet tük a lé nyeg kieme lést, a sza bály kö ve tést. Az
ana li zá ló és szin te ti zá ló ké pes sé get va ló szí nű sé gi já té kok kal, kí sér le tek kel ala-
 kí tot tuk. A min den na pi élet ből vett ta pasz ta la tok fel hasz ná lá sá val a vi ta és az
ér ve lés mód sze rei vel gya ko rol tuk a lo gi kus, he lyes kö vet kez te té sek le vo ná sát.
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Igye kez tem a gyer me kek ér dek lő dé sét szem előtt tar ta ni, így több eset ben az
ál ta luk ho zott ér de ke sebb felada to kat, prob lé má kat ol dot tuk meg.”

Dutka Jó zsef né
Bo lyai Já nos Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és Alap fo kú 

Mű vé szet ok ta tá si In téz mény

„A fej lesz tő prog ram ban al kal ma zott mód sze rek, fog lal ko zá si el já rá sok el té -
rőek vol tak a ta nu lók ed di gi tan órai ta pasz ta la tai tól. A felada tok ki vá lasz tá sá -
nál fon tos szem pont volt, hogy fej lessze a ma te ma ti kai kulcs kom pe ten ciá kat.
A rend sze re ző ké pes sé get, amely egy részt a feladat ban, a fel ve tett prob lé má ban
meg je le nő in for má ciók, ada tok ki gyűj té sét, rend sze re zé sét je len ti, más részt a
ta nu ló ké pes sé gét ar ra, hogy az újon nan meg szer zett is me re tet beil lessze az
ad di gi is me re tek rend sze ré be. Az élet kor nak meg fe le lő nyel vi fej lett sé get, szö-
 veg ér tést, szö veg ér tel me zést, ame lyek meg lé te elen ged he tet le nül szük sé ges a
ma te ma ti kai szak nyelv ér tel mes hasz ná la tá hoz, a szö veg ben rej lő össze füg gé -
sek felis me ré sé hez, a fo gal mak mély megér té sé hez. Já té kos lo gi kai felad vá -
nyo kat, ér de kes, fur csa tör té ne te ket ol dot tak meg a gye re kek, ame lyek az
aláb bi kész sé gek fej lesz té sé hez já rul nak hoz zá: mód sze res ség, ala pos ság, kon-
 ver gens gon dol ko dás, együtt mű kö dé si kész ség, kö zös sé gi mun ka, ön fe gye -
lem, szo cia li zá ló dás, to le ran cia, fi gye lem-össz pon to sí tás, rend sze re ző/szin te -
ti zá ló ké pes ség, lé nyeg lá tás, ki fe je ző kész ség, krea ti vi tás. A ma te ma ti kai
lo gi kai felada tok kal fej lesz tet tük a fi gye lem-össz pon to sí tást, a jó zan és gya-
 kor la tias gon dol ko dást. A nyel vi-lo gi kai já té kok hasz ná la ta kor fej leszt he tő
kész sé gek pe dig az aláb biak: lo gi kus gon dol ko dás, di ver gens gon dol ko dás,
sze rep lé si ké pes ség a kom mu ni ká ciós kész ség gel egye tem ben, fi gyel mes ség,
in tui tív ké pes ség. A fog lal ko zá sok vé gén fon tos sze re pet kap tak a la zí tó szel le -
mi já té kok, ame lyek kel já ték köz ben fej leszt he tő volt a kö zös sé gi mun ka, a
me mó ria, a kon cent rá ciós ké pes ség, az anya nyel vi is me re tek vagy a nyel vi le-
 le mé nyes ség.”

Bertók Krisz ti na
Hat va ni Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

„Ha azt ta pasz ta lom, hogy egy ta na nyag a ta nu lók ér dek lő dé sét job ban fel kel -
tet te – ilyen volt a hal maz el mé let vagy a kom bi na to ri ka –, ak kor több időt
szán tam a fel dol go zá sá ra, il let ve mé lyebb meg gon do lá so kat igény lő felada to -
kat is megol dot tunk. Több fog lal ko zá son elő tér be he lyez tem a szö ve ges fel-
ada to kat, na gyon sok feladat tal fog lal koz tunk an nak ér de ké ben, hogy a gye-
 re kek kész ség szin ten tud ják al kal maz ni a szö ve ges felada tok megol dá sá nak
lé pé seit. Min den fog lal ko zás kez de tén a ta nu lók egy tíz feladat ból ál ló feladat -
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sort ol dot tak meg (alap mű ve le tek, mű ve le ti sor rend), s öröm mel ta pasz tal -
tam, hogy egy re töb ben tet ték ezt hi bát la nul.

Gyak ran ad tam lo gi kai felad vá nyo kat ott ho ni fel dol go zás ra, s a kö vet ke ző
ta lál ko zá sunk kor nem csak ezek megol dá sát hoz ták a ta nu lók, ha nem szin te
min den gye rek tar so lyá ban volt ha son ló sa ját feladat. Igye kez tek egy mást túl-
 szár nyal ni, ver seny zés ala kult ki, hogy ki tud ne he zebb, fur fan go sabb feladat -
tal előáll ni. A fog lal ko zá so kat úgy ál lí tot tam össze, hogy az is me re tek gya ra -
po dá sán túl bő vül jön a lá tó kö rük, kom mu ni ká ciós kész sé gük és fej lőd jön a
prob lé ma megol dó gon dol ko dá suk. A leg fon to sabb felada tom mégis az volt,
hogy a ma te ma ti kát meg sze ret tes sem a gye re kek kel. Tan órá kon is gyak ran
diffe ren ciál tan fog lal ko zom ve lük, ami nem csak ké pes sé geik ki bon ta ko zá sát
biz to sít ja, de le he tő sé get ad a hát rány kom pen zá lás ra is.”

Nagy Er zsé bet 
Vö rös mar ty Mi hály Ál ta lá nos Is ko la és Alap fo kú 

Mű vé szet ok ta tá si In téz mény

A fog lal ko zá sok ta pasz ta la tai és ered mé nyei

„…a gyer me kek nek két dol got kell ad nunk: gyö ke re ket és
szár nya kat. Gyö ke re ket, ame lyek tar tást ad nak, hogy tud juk,
ho va tar toz nak, de ugyanúgy szár nya kat is, ame lyek az egyi ket
a kény sze rei től és előíté le tei től sza ba dít ják meg, a má sik nak le -
he tő sé get ad nak új uta kat be jár ni (vagy in kább re pül ni).”

Johann Wolfgang von Goe the

A prog ram ban részt ve vő pe da gó gu sok egy 4 fős team ál tal el ké szí tett mát ri xot
tar tot tak mun ká juk so rán irány adó nak. A mát rix ban megadott kü lön bö ző te rü -
le tek ről ki vá lasz tott felada tok jól fej lesz tet ték a ta nu lók ké pes sé geit, kész sé geit.
A fog lal ko zá sok min den in téz mény ben az élet ko ri sa já tos sá gok nak meg fe le lően
já té kos for má ban, sok szem lél te tőesz köz hasz ná la tá val, vál to za tos mun ka for -
mák al kal ma zá sá val tör tént. Az is me re tek gya ra po dá sán túl bő vült a gye re kek
lá tó kö re is. A te het ség fej lesz tő prog ram a gye re kek ké pes sé gei nek so kol da lú ki-
 bon ta koz ta tá sá ban ját szik fon tos sze re pet. Olyan gye re kek is be ke rül tek a prog-
 ram ba, akik nek ed dig nem si ke rült te het sé gü ket meg mu tat niuk, vissza hú zó -
dóak, rej tett te het sé gek vol tak. A prog ram ba va ló be ke rü lés és rész vé tel azon ban
ön bi zal mat adott ne kik, si ke rült ér dek lő dé si kö rü ket bő ví te ni. Él vez ték a fog lal -
ko zá so kat, hi szen olyan feladat tí pu sok kal ta lál koz tak, ame lyek kel a tan órá kon
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nem. Nagy aka rat erő vel és ki tar tás sal dol goz tak, nyi tot tab bá vál tak, bát rab ban
be kap cso lód tak az egyes te vé keny sé gi for mák ba, gyak rab ban kez de mé nyez tek. 

Mind a pe da gó gu sok, mind a szü lők és a prog ram ba be vá lo ga tott ta nu lók
örül tek a te het ség gon do zó kez de mé nye zés nek. A „te het ség gya nús” gye re kek
szin te ki vé tel nél kül vál lal ták a két éves prog ra mot, büsz kék ar ra, hogy be ke rül -
tek a prog ram ba, le mor zso ló dás egy is ko lá ban sem volt.

A szü lők örül tek gyer me keik si ke ré nek, fej lő dé sé nek. El vá rá saik is meg vál -
toz tak a gyer me keik kel szem ben, töb bet vár tak tő lük, de egyút tal biz tat ták, se gí -
tet ték őket. A meg kér de zett szü lők egye dül ál ló nak tart ják ezt a kez de mé nye zést,
a prog ram ról ka pott tá jé koz ta tás sal és a fel kí nált fej lesz té si te rü le tek kel is tel je -
sen elé ge det tek vol tak. Úgy gon dol ják, hogy a fog lal ko zá sok fel kel tet ték gyer-
 me keik ér dek lő dé sét, mo ti vál tab bak let tek a ma te ma ti ka iránt. 

A te het ség gon do zó prog ram ha té ko nyan kap cso ló dott be Deb re cen ál ta lá -
nos is ko lái nak szer ve ze ti struk tú rá já ba. A prog ram ban részt ve vő kol lé gák ér-
 dek lő dés sel kö vet ték fi gye lem mel egy más mun káit, öt le teit, ered mé nyeit. A célt
szem előtt tart va, mi sze rint a gye re kek mi nél so kol da lúbb fej lesz té sé re kell tö-
 reked ni, több in téz mény ben, több al ka lom mal is sor ke rült öt let bör zék re, kon-
 zul tá ciók ra, egy más fog lal ko zá sai nak lá to ga tá sá ra. Az in téz mé nyek nagy ré szé -
ben „te het ség gon do zó cso por tok” jöt tek lét re, ame lyek tag jai kö zött szo ros és
ered mé nyes mun ka kap cso lat mű kö dik, és akik nagy szak ér te lem mel és tu da to -
san koor di nál ják a fog lal ko zá sok me ne tét, a szer zett ta pasz ta la to kat átad ják.
A hang súlyt min den eset ben a szak ér te lem re he lye zik. A prog ram ban va ló rész-
 vé tel nem csak a ta nu lók, ha nem a pe da gó gu sok szá má ra is új im pul zu so kat
adott. A fog lal ko zást ve ze tő pe da gó gu sok az adott in téz mény töb bi ta ná rá val is
megosz tot ták ta pasz ta la tai kat (mun ka kö zös sé gi fog lal ko zá so kon). A fo ga dó -
órá kon, szü lői ér te kez le te ken szí ve sen in for mál ták a szü lő ket is, nyílt na po kat
tar tot tak, ahol a fog lal ko zá so kat meg te kint het ték. A fog lal ko zá sok ha té kony sá -
gát bi zo nyít ja, hogy a te het ség gon do zó prog ram ban részt ve vő gye re kek nagy
szám ban vet tek részt ered mé nye sen kü lön fé le ver se nye ken. 

Ezek a fog lal ko zá sok a prog ram ban részt ve vő pe da gó gu so kat és a „ki vá lasz -
tott” gye re ke ket is össze tar tó, ha té kony kö zös sé ggé for mál tak.
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2. „Anyanyelvemen lehetek igazán én”*

„A tehetség az eredetiségből származik, 
ez pedig nem egyéb, 

mint a gondolkodás, látás, 
értelmezés és ítélés különleges módja.” 

Maupassant

Bevezető

E fejezet célja a Debrecenben a 2008/2009-es tanév óta működő városi szintű te-
hetséggondozó és -fejlesztő program hét modulja közül az anyanyelv és kommu-
nikáció modul bemutatása. A tapasztalatok összegzése, a következtetések levo-
nása, a további feladatok meghatározása 17 magyar szakos pedagógus elemző
beszámolója alapján készült. A kollégák nyolc 60 perces foglalkozást tartottak a
beválogatott 5. osztályos tehetségígéretek számára az előzetesen kidolgozott
mátrix alapján, amely a Vénkerti Általános Iskola, Óvoda és AMI magyartaná-
rai nak, Horváth Katalinnak és Juhászné Vadász Emesének a munkája.

Ki tekinthető tehetségesnek? – Aki átlagon felüli intelligenciával rendelkezik,
képes kiemelkedő teljesítmény nyújtására és rendkívül kreatív. Howard Gardner
az 1990-es években az intelligenciát mint a tehetség egyik velejáróját, megjele-
nési formáját többtényezős modellként mutatja be, mely szerint nem létezik egy
mindent átfogó intelligencia. Gardner nyolc speciális tehetségterületet határoz
meg: logikai-matematikai, térbeli, zenei, pszichomotoros (testi-kinesztetikus),
szociális (társas, interperszonális), természettudományos, intraperszonális (ön-
reflexió) és nyelvi-verbális.

A nyelvi-verbális intelligencia fejlesztése esetében a környezet (család, lakó-
hely, iskola) szerepe kiemelkedő jelentőséggel bír. A nyelvi kompetencia fejlesz-
tésének legfőbb célja a hatékony kommunikáció biztosítása, a nyelvnek mint
gondolatközvetítő eszköznek az eredményes  használata. A nyelvi kompetencia
fejlesztése lényegesen nagyobb jelentőségű, semhogy egy pedagógiai feladat-
nak, egy iskolai tantárgynak, egy modulnak tekintsük a sok közül. Túlmutat
ezek cél- és feladatrendszerén, mivel minden egyéb kompetencia fejlesztésének
alapjául szolgál. Szépe György nyelvészprofesszor így határozza meg az anya-
nyelv szerepét: 

„…az anyanyelvünk a sorsunk, ez a családba és társadalomba való illeszke-
désnek (…) az eszköze, személyiségünk kerete, csoportazonosságunk jelkép-
rendszerének döntő része, a kommunikációnk fő fegyverneme, a tanulásnak,
majd a művelődésnek meghatározó segítője.”

* Kosztolányi Dezső
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A kommunikáció egyik fontos komponense az információ, amely mindig vala-
milyen adatot hordoz. Gordon Győri János kommunikációs és információs
szempontból három korszakot különbözet meg: a kódex-, a Gutenberg- és az in-
ternetkorszakot. Minden egyes újítás információrobbanást, az információ
mennyiségi növekedését idézte elő. Az internetkorszak pedagógusainak az is fel-
adata, hogy 

„Ne csak az információ mennyiségi változásainak kezelésére készítsék fel ta-
nítványaikat, hanem az információ természetének folyamatos lényegi változá-
saira is.” 

Gordon Győri János

Pedagógusaink a Szépe György és Gordon Győri János által megfogalmazott
alapelvekkel összhangban valósították meg az anyanyelv és kommunikáció
modul célkitűzéseit.

A fejlesztett területek bemutatása

A foglalkozások a kommunikáció témakörén belül az alábbi területeket érintet-
ték: 

1. A kommunikáció általános modellje, kommunikáció a mindennapi élet-
ben, a verbális kommunikáció, jelek és jelrendszerek.

2. Metakommunikáció: a nonverbális kommunikáció összetevői, szerepe.

3. Az irodalmi kommunikáció sajátosságai, formái, képi elemei; elbeszélő
műfajok.

4. Médiainformatika, tömegkommunikáció: az elektronikus média eszkö-
zei, lehetőségei. Az internetkorszak információszerzési szokásai, infor-
mációkezelés.

A mátrixban meghatározott témák maximálisan igazodnak a modern kor elvá-
rásaihoz, ugyanakkor nagy szabadságot és lehetőséget biztosítanak a pedagógus
számára, hogy az adott csoport igényeinek leginkább megfelelő tevékenységi
formákat, fejlesztési stratégiákat alkalmazzák a megadott keretek között.

A célok meghatározása

A pedagógusok által kitűzött és megvalósított célok messze túlmutatnak a mát-
rixban meghatározott célrendszeren. A beszámolók alapján megállapítható,
hogy a pedagógusok az alábbi célok megvalósítására helyezték a hangsúlyt:
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Személyiségfejlesztés, önismeret, kritikai érzék fejlesztése, kooperáció, a cso-
portdinamika erősítése

„Kiemelt része a célkitűzésnek a személyiségfejlesztés (pl.: motiváció, önisme-
ret, alkalmazkodás, moralitás, viselkedéskultúra stb.) is.” 

Radics Teréz, 
az Eötvös Utcai Általános Iskola magyartanára

„Fontos az önismeret, erényeink, erősségeink ismerete, hibáink és hiányossá-
gaink felismerése. Kiegyensúlyozott, harmonikus személyiséggé válni csak
tudatos önneveléssel lehet. (…) A tulajdonságboltban szívesen vásároltak, il-
letve adták el negatívnak ítélt tulajdonságaikat.”

Ádám Judit, 
a Karácsony Sándor Általános Iskola pedagógusa

„.. nagyon lényeges terület a személyiségfejlesztés. (…) A kritikai készség fej-
lesztésére is sokszor adódott lehetőség, közben mód nyílt a tolerancia elmélyí-
tésére. Irodalmi művek vizsgálata során az empatikus képesség, a hazafiasság
és a nemzeti identitás képességének fejlesztésére is volt alkalmam.”

Kiss Ildikó, 
a Bocskai István Általános Iskola magyartanára

Az általános intellektuális képességek fejlesztése (gondolkodás, problémamegoldás,
memória, figyelem, koncentráció) 

„…kiemelt terület volt az intellektuális képességek fejlesztése. Ennek során a
következő feladatokat alkalmaztam: összehasonlítás, megfigyelés, általánosítás,
magyarázat, szövegkiegészítés, (…) vita, véleménynyilvánítás, műelemzés.”

Kiss Ildikó, 
a Bocskai István Általános Iskola magyartanára

„Lehetőség szerint minden tehetséggondozó órán sor került a memóriát,
koncentrációt fejlesztő gyakorlatokra.”

Dankuné Nagy Gyöngyi, 
a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola magyartanára

Nyelvi kompetencia fejlesztése
Természetesen ennek a területnek az elemei jelennek meg a leghangsúlyosab-
ban: verbális, nonverbális kommunikáció, szóbeli és írásbeli szövegalkotás, vita,
véleménynyilvánítás, szituációs és helyzetgyakorlatok, szövegértés, helyesírás,
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nyelvhelyesség, szókincsfejlesztés, a metakommunikáció, a nyelvi logika fejlesz-
tése, anyanyelvi ismeretek bővítése, rendszerszemlélet kialakítása. A hagyomá-
nyos értelemben vett grammatikával, a leíró nyelvtani szabályokkal többnyire
érintőlegesen foglalkoztak.

„… minden órán lehetőleg minden nyelvi szinttel foglalkoztunk, hogy a rend-
szerbe tartozást erősítsem.”

Dankuné Nagy Gyöngyi, 
a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola magyartanára

„… a kommunikációs képességek minél sokoldalúbb fejlesztését tűztem ki
célul. A gyerekeket arra ösztönöztem, hogy gondolataikat, véleményüket, ér-
zéseiket szóban és írásban pontosan és igényesen fogalmazzák meg. Ugyan-
ilyen fontos volt a szóbeli és írásbeli szövegértés képességének fejlesztése.”

Molnár Lászlóné, 
a Lilla Téri Általános Iskola magyartanára

„A fejlesztendő kompetenciaterületek a kommunikációs alapismeretek, a
szókincsfejlesztés és a fogalmazási alapok után a szövegértés és szövegalkotás
voltak”

Czirinkóné Erdei Mária, 
a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI magyartanára

A kreativitás fejlesztése
Noam Chomsky kutatási eredményei szerint a nyelv olyan rendszer, amely véges
számú elemből (morfémából és grammatikai, kombinációs szabályból) áll.
Ugyanakkor végtelen számú mondatot, nyelvi produktumot hozhatunk létre, s
ebből adódik a nyelv komplexitása, amely határtalan lehetőségeket biztosít a
kreativitás megnyilvánulására.

Kosztolányi Dezső így fogalmazza meg a nyelvben rejlő kreativitás lehetősé-
gét: „A nyelvünk azonban határtalan és szabad, korlátlan terület, ahol alkotni,
játszani és táncolni lehet. Mindenki a képére formálhatja.”

A tanulók nyelvi kreativitása elsődlegesen a szóbeli és írásbeli szövegalkotá-
sok létrehozásában nyilvánult meg.

„Írtunk verset a csoporttársakról úgy, hogy a nevüket elrejtettük a sorokban.
Megszólaltattunk tárgyakat, amikor a több hetes szárazság után megjött az
enyhet adó eső: Mit mond a földigiliszta, az esernyő, a kiszáradni készülő tó
vagy az éppen nyaralásra induló család?”

Horváth Katalin, 
a Vénkerti Általános,  Óvoda és AMI magyartanára
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„Írásbeli feladatok között kreatív fogalmazások, versírási gyakorlatok készül-
tek.”

Haklné Papp Magdolna, 
a Bolyai János  Általános Iskola, Óvoda és AMI magyartanára

„Az ötletgazdagság, illetve a kreativitás a dramatizálásnál egyértelmű volt.”
Czirinkóné Erdei Mária, 

a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI magyartanára

„A magyar tehetségfejlesztő órák elsődleges célja a kreatív gondolkodás és a
nyelvi leleményesség kibontakoztatása volt.”

Dankuné Nagy Gyöngyi, 
a Lorántffy Zsuzsanna Általános Iskola magyartanára

Alkalmazott módszerek, tevékenységi formák

Az alkalmazott módszereket és tevékenységi formákat egyaránt a változatosság
és a komplexitás jellemezte.

„Az órákon integráltam a magyar nyelvtant és irodalmat.”
Almássyné Oláh Krisztina, 

az Ibolya Utcai Általános Iskola magyartanára

„A program összeállításánál a komplexitásra törekedtem. Azokat az elméleti
ismereteket, alapfogalmakat emeltem ki, amelyekre a tanulóknak más tudás-
területeken is szükségük lehet.”

Radics Teréz, 
az Eötvös Utcai Általános Iskola magyartanára

„A foglalkozásokon előtérbe került a projektmunka, a kutatómunka, a dra-
matizálás, s a változatos munkaformák, játékos feladatok alkalmazása. A ta-
nulókat otthoni kutatómunkára is ösztönöztem.”

Kiss Ildikó, 
a Bocskai István Általános Iskola magyartanára

„… az aktív tábla rendszeres használatát is be lehetett iktatni a foglalkozá-
sokba.”

Czirinkóné Erdei Mária, 
a Kazinczy Ferenc Általános Iskola és AMI magyartanára
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„A foglalkozások során azt tartottam szem előtt, hogy a gyerekek egy másik
oldalról ismerjék meg a tantárgyakat. Igyekeztem változatos (egyéni, páros,
csoportos) munkaformákat, feladattípusokat alkalmazni. Nagyon kedvelték
azokat a foglalkozásokat, ahol a drámaórák kelléktárából válogattunk, de si-
kere volt (…) a csapatok közti vetélkedőknek, az alkotó jellegű feladatoknak
(újságszerkesztés), a különféle kutatómunkáknak (könyvtárhasználat), inter-
nethasználatnak, társasjátékoknak (szógyűjtés, scrabble-játék) is.”

Varga Réka, 
a Hatvani István Általános Iskola magyartanára

„Nagy gondot fordítottam a készségek játékos feladatokkal történő fejlesz-
tésére, hiszen ezek lehetővé teszik a tehetséges tanulók sokrétű képességfej-
lesztését.”

Polonkainé Nagy Erika, 
a Petőfi Sándor Általános Iskola magyartanára

A tanulók gyakran kiléptek a foglalkozásokon a tantermi keretek közül, s ez
nemcsak hasznosnak, hanem igen motiválónak is bizonyult.

„Az órák nagy részét az iskolai könyvtárban tartottuk. Így a helyszínen alakíthat-
ták, illetve mélyíthették el jártasságukat a különböző szótárak használatában.”

Kocsis Ildikó, 
a Gönczy Pál Általános Iskola magyartanára

„Egy alkalommal múzeumpedagógia foglalkozáson is részt vettünk a Déri Mú-
zeumban. Ez is nagymértékben elnyerte a diákok tetszését. Örültek minden
olyan foglalkozási lehetőségnek, amely az iskola falain kívül zajlik. Igaz, hogy
mindegyikük járt már többször is a Déri Múzeumban, de azért szívesen jöttek
erre a foglalkozásra. Az eltelt 60 percben korábbi ismereteik felelevenítésére,
újabb ismeretbővítésre, érdekességek megismerésére, manuális és alkotó tevé-
kenységük további kipróbálására, illetve alkalmazására is sor került. Örömmel
vitték haza az elkészített munkadarabokat. Kérték, jöjjünk máskor is.”

Varga Lászlóné, 
a Kinizsi Pál Általános Iskola magyartanára

A foglalkozások számtalan lehetőséget nyújtottak a különböző műveltségterüle-
tek, tantárgyak közötti kapcsolatteremtésre, azaz a tantárgyköziségre.
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„A programban törekedtem az összetettségre, a komplexitásra, kerestem a
kapcsolatlehetőségeket más, akár természettudományos tárgyakkal.”

Kiss Ildikó, 
a Bocskai István Általános Iskola magyartanára

„Igyekeztem nagyon változatossá, színessé tenni az órákat. Rajzoltunk, (…)
zenét hallgattunk…”

Szabóné Karácsony Annamária, 
a Csapókerti Általános Iskola magyartanára

Tapasztalatok

A program minden résztvevője, érintettje: a tanulók, a pedagógusok és a szülők
egyaránt örömmel fogadták az új kezdeményezést, s bátran éltek a lehetőséggel. 

A programba beválogatott tanulók tanulmányi eredményük, szociokulturá-
lis hátterük, motivációjuk és képességeik szempontjából nagyon különböznek
egymástól. Az alulteljesítő tehetségígéretek biztatást, lendületet, önbizalmat,
megerősítést kaptak, kedvezően hatottak fejlődésükre az egyéni igényekhez, ér-
deklődéshez jobban igazodó módszerek és tananyag.

„Olyan gyerekek is bekerültek a programba, akiknek eddig nem sikerült te-
hetségüket megmutatniuk, visszahúzódóak, rejtett tehetségek voltak. A prog-
ramba való bekerülés és részvétel önbizalmat adott nekik, sikerült érdeklődési
körüket bővíteni. Nyitottabbá váltak, bátrabban bekapcsolódtak az egyes te-
vékenységi formákba, gyakrabban kezdeményeztek.”

Varga Lászlóné, 
a Kinizsi Pál Általános Iskola magyartanára

„A gyerekek nagyon kedvelték a magyar tehetséggondozó foglalkozásokat,
ennek több ízben hangot is adtak. Semmit nem kellett erőltetni, nagy volt
bennük az akarás, egy egészséges versenyszellem bontakozott ki köztük.
Remek volt a hangulat, nagyon aktívan dolgoztak. Ez a nyolc foglalkozás kel-
lemes emléket hagyott bennük.”

Varga Réka, 
a Hatvani István Általános Iskola magyartanára

Szülői vélemények is a program hatékony voltát támasztják alá.

„A szülői visszajelzések is pozitívak voltak, sokan figyelemmel kísérték a
gyermekük munkáját, fejlődését. Elismerték, hogy a program által valamilyen
többletet kapnak.”

Varga Réka, 
a Hatvani István Általános Iskola magyartanára
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A pedagógusok tapasztalatait, módszertani tárházát, szakmai kapcsolatait is
gazdagította a program. Több intézményben tehetségfejlesztő munkacsoport
jött létre a tervszerű, hatékony fejlesztés, a tapasztalatcsere megvalósítása, szak-
mai műhely kialakítása céljából. Erősödött az intézményen belüli és az intézmé-
nyek közötti kommunikáció és együttműködés. Előfordult, hogy egy bizonyos
iskola tanulója, tanulói az alacsony csoportlétszám miatt egy másik intézmény
fejlesztő foglalkozásain vettek részt.

A program élmény, s egyben elismerés is azok számára, akik részesei lehet-
nek, ez pedig a pedagógusokra is ösztönzőleg hatott. 

„Számomra is élmény volt a velük való foglalkozás, ha rajtam múlna az egész
oktatást átszervezném ilyen alapokra.”

Tóth Erika, 
a Dózsa György Általános Iskola magyartanára

„Pedagógusainkat még színesebb, érdekesebb módszerek, változatos tevékeny-
ségi formák alkalmazására ösztönözte napi munkájukban is. Az eddig is szín-
vonalas szakmai munkánknak még inkább megmutatkozott az eredménye.”

Varga Lászlóné, 
a Kinizsi Pál Általános Iskola magyartanára

A pedagógusok beszámolója azt bizonyítja, hogy a tanulók fejlődése több terüle-
ten „szemmel látható”, annak ellenére, hogy sokan kevesellték a nyolc foglalko-
zást.

„Egyre bátrabban, ügyesebben ismertették megoldásaikat, véleményüket, ér-
veltek igazuk mellett. Szóbeli szövegalkotásuk fejlődött, szókincsük bővült,
szívesen mondták el gondolataikat.”

Molnár Lászlóné, 
a Lilla Téri Általános Iskola magyartanára

„Bízom abban, hogy a program végére a tanulók szókincse gazdagabbá, kife-
jezőkészségük árnyaltabbá vált; beszédjük, nyelvhasználatuk választéko-
sabbá, szabatosabbá, helyesírásuk pontosabbá, anyanyelvi kultúrájuk pedig
színesebbé fejlődött, és hogy a program hozzásegítette őket ahhoz, hogy a jö-
vőben gondolataikat könnyebben, gördülékenyebben tudják nyelvi formába
önteni.”

Almássyné Oláh Krisztina, 
az Ibolya Utcai Általános Iskola magyartanára
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Javaslatok

A program megvalósítása során a jövőre vonatkozó, építő jellegű észrevételek,
javaslatok is megfogalmazódtak. Az ideális csoportlétszámot a tehetségfejlesztő
pedagógusok10–15 főben határozták meg. 

„Javasolnék valamiféle fejlődési naplót vezetni minden gyermekről, hiszen a
lényeg éppen a személyes képességeken, fejlődésen, kibontakozáson van.
Fontosnak tartanám nyomon követni a programban részt vevő tanulók előre-
haladását.”

Bajuszné Vezendi Katalin, 
a Vörösmarty Mihály Általános Iskola és AMI magyartanára

„…nagyon hasznos lenne valamilyen önismereti, személyiségfejlesztő foglal-
kozás is. Az ilyen elemeket is tartalmazó anyanyelvi játékokban nagyon szíve-
sen vettek részt a gyerekek. Személyiségük, tehetségük kiteljesedése érdeké-
ben szükség lesz egy reális énképre, ezért hasznos lenne egy önismereti modul
beépítése.”

Haklné Papp Magdolna, 
a Bolyai János Általános Iskola, Óvoda és AMI magyartanára

Összegzés

Valamennyi pedagógus úgy értékelte a városi tehetséggondozó program anya-
nyelv és kommunikáció moduljának mátrixát, hogy az megfelel a kor elvárásai-
nak, a „korparancsnak”,  azaz a kompetens kommunikációs képességekkel való
rendelkezésnek, a tanulók érdeklődésének, igényeinek. Az anyanyelven történő
hatékony kommunikáció képessége alapvető feltétele a tanulásnak, a sikernek és
a boldogulásnak.

Úgy vélem, Ancsel Éva gondolata találóan ragadja meg a tehetséggondozás
szükségességét, létjogosultságát: „Harangot nem lehet önteni apáink tapaszta-
lata nélkül, de az öröklött tudás nem elég hozzá.”  
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3. Ide gen nyel vi te het ség gon do zás: nyelv ta nu lás – 
kulcs az élet hez

Je len írás ban az ide gen nyel vi te het ség fej lesz tő prog ram cél jai nak meg ha tá ro zá -
sát, ter ve zé sét, tan ter vé nek be mu ta tá sát, meg va ló sí tá sát, ér té ke lé sét fog lal tuk
össze. A fej lesz tést a vá ros ti zen hat ál ta lá nos is ko lá já ban ti zen hét an gol sza kos és
öt né met sza kos kol lé ga vé gez te, egy sé ges tan terv alap ján. Az összeg zést az ő ta-
 pasz ta la taik alap ján, a prog ram meg va ló sí tá sá ról írt be szá mo ló juk ból ké szí tet -
tem. 

A cé lok meg ha tá ro zá sa

A Deb re cen vá ros kö zép tá vú köz ok ta tás-fej lesz té si kon cep ció ja alap ján 2008 óta
fo lyó te het ség azo no sí tó és te het ség gon do zó mun ka egyik mo dul ja az ide gen
nyel vi fej lesz tés. Az 5–6. év fo lya mo kon a ta nu lók sa ját in téz mé nyük ben vesz nek
részt a prog ram ban, amely nek cél ja az ál ta lá nos in tel lek tuá lis ké pes sé gek és a
spe ciá lis ké pes sé gek pár hu za mos fej lesz té se a sze mé lyi ség fej lesz tés mel lett. En -
nek ré sze ként a vi lág gal szem be ni po zi tív beál lí tó dás, a tu da tos és a kör nye ze tért
is fe le lős ma ga tar tás, a to le ran cia, az őszin te kom mu ni ká ció, a reá lis énkép ki-
ala kí tá sá nak ké pes sé ge, az egész sé ges ön bi za lom, va la mint a kom mu ni ká ciós és
koo pe rá ciós kész ség fej lesz té se is a prog ram kö zép pont já ban áll az egyes spe ciá -
lis mo du lok sa já tos fej lesz té si cél jai val és le he tő sé gei vel együtt.

Ter ve zés

A te het ség fej lesz tő prog ram tan ter vé nek fo gal mát brit ér te lem ben hasz nál juk
Johnson (1989) nyo mán, amely ma gá ban fog lal ja az összes, ta ní tá si-ta nu lá si 
fo lya ma tot elő se gí tő té nye zőt (factors). A tan terv megal ko tá sát Johnson a leg-
 szé le sebb ér te lem ben ír ja le, mint egy dön té si fo lya ma tot, amely ben elő re el kell
ha tá roz ni, hogy mit, mi kor és ho gyan ta nít sunk. A ter ve zés fo lya ma tá ban a leg-
 meg ha tá ro zóbb kér dé se ket Tyler (1969) alap mű ve nyo mán fo gal maz tuk meg:

(1) Mi lyen ok ta tá si-ne ve lé si cé lo kat kel le ne a te het ség fej lesz tő prog ram -
nak elér nie?

(2) Mi lyen ok ta tá si ha gyo má nyok kal, ta pasz ta la tok kal ren del kez nek az
is ko lák, ame lye ket moz gó sí ta ni le het ne a cél eléré se ér de ké ben?

(3) Ho gyan le het eze ket a ha gyo má nyo kat, ta pasz ta la to kat effek tí ven
mód sze rek re vál ta ni?
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A tan terv be mu ta tá sa

A terv kiala kí tá sát egy há rom ta gú fej lesz tő cso port – Tóth Ri chárd né Nagy Alíz
(Szo bosz lói Úti Ál ta lá nos Is ko la), Dr. Saáryné Pász tor Zsu zsan na (Ki ni zsi Pál
Ál ta lá nos Is ko la), Bod nár Eri ka (Dó zsa György Ál ta lá nos Is ko la) – vé gez te, az
aláb bi lé pé sek ben:

(a) A szük ség le tek fel tér ké pe zé se

(b) Té ma kö rök kiala kí tá sa

(c) Ha gyo má nyok, ta nu lá si-ta ní tá si ta pasz ta lat össze gyűj té se

A prog ram ál ta lá nos cél ki tű zé sei nek egy job ban kö rül ha tá rolt és „sze mé lye -
sebb” do ku men tum má, tan me net té for má lá sa szá mos mó don tör tén het: 

• a struk tu rá lis-nyelv ta ni, ahogy ne ve is mu tat ja, a nyelv ta ni szer ke ze tek re
he lye zi a hang súlyt, ige idők re, név elő hasz ná lat ra, mel lék név fo ko zás ra
stb.;

• a szemantiko-fogalmi a té ma kö rök re, mint csa lád, sza ba di dő, sport stb.; 
• a funk ciós a nyelv hasz ná lat ra fókuszál, meg hí vás, ja vas lat té tel, el fo ga dás,

visszauta sí tás, meg szó lí tás és így to vább; 
• a szi tuá ciós tan me net re jó pél da a Tu ris tá nak len ni – an go lul cí mű könyv.

A te het ség fej lesz tő prog ram fog lal ko zá sain is a kom mu ni ka tív nyelv ok ta tást
szem előtt tart va egyen lő súllyal je le ní tet tük meg a kü lön bö ző tí pu so kat, így
ilyen szem pont ból komp lex tan me net ről be szél he tünk. Tan me ne tünk ma gá ban
fog lal ja a fo gal mi és funk cio ná lis ele me ket, ame lyek kü lön fé le nyelv ta ni struk tú -
rák ban je len nek meg. Ez zel össz hang ban a kö vet ke ző felada to kat ha tá roz tuk
meg:
(1) Na gyon fon tos élő nyel vi struk tú rák, szö ve gek ki vá lasz tá sa, ame lyek köz-

 ve tí tik az adott nyelv alap fo gal mait. Kü lö nös fi gyel met ér de mel nek az
anya nyel vi től el té rő for du la tok.
• Konk rét té ma kör a mát rix ban: Szó lá sok, köz mon dá sok, ta lá lós kér dé -

sek; Ün ne pek.

(2) Olyan nyel vi kör nye ze tet és szö veg kör nye ze tet szük sé ges te rem te ni, amely-
 ben a ta nu lók vál to za tos for má ban, szé les kör ben al kal maz hat ják is me re -
tei ket. Új ra cél sze rű volt fel hív ni a fi gyel met az adott szocio-kulturális kör-
 nye zet re. A té ma kör ki vá lasz tá sát nagy mér ték ben meg ha tá roz ták a
ta nu lók élet ko ri sa já tos sá gai is.
• Konk rét té ma kör a mát rix ban: Me sék; Ál la tok vi lá ga; Vá ros- vagy or-

 szág is me re ti ve tél ke dő vagy totó.
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(3) A kom mu ni ka tív kész sé gek mind tö ké le te sebb fej lesz té se fo lya mán szük sé -
ges na gyon vál to za tos szö veg tí pu sok al kal ma zá sa, ame lyek nagy hang súlyt
fek tet nek az összes nyel vi kész ség el sa já tí tá sá ra (Dubin–Olshtain 1986).
• Konk rét té ma kör a mát rix ban: Éte lek; Na pi prog ram; Kü lön bö ző dol gok

leírá sa.

Ha a tan terv ben a szi tuá ciós tar ta lom-meg ha tá ro zás ke rül elő tér be, ahogy az
ide gen nyel vi te het ség fej lesz tés prog ram ja ese té ben is, az úgy ne ve zett mát rix
for ma ra gyo góan al kal maz ha tó, a prog ram meg va ló sí tá sa fo lya mán is ma xi má -
lis sza bad sá got nyújt a ta na nyag ki vá lasz tá sá ban. 

A te het ség fej lesz tő prog ram meg va ló sí tá sa a cé lok te kin te té ben

Mi lyen ok ta tá si-ne ve lé si cé lo kat kel le ne a te het ség fej lesz tő prog ram nak elér nie?

A te het ség fej lesz tő prog ram ok ta tá si-ne ve lé si cél rend sze re az egy sé ges nyelv ok -
ta tá si szem lé let, az át fo gó pe da gó giai ma ga tar tás vo nat ko zá sá ban ér te lem sze -
rűen megegye zik az osz tály ter mi ide gen nyel vi fej lesz tés cél ki tű zé sei vel.

„A köz pon ti irány el vek kel össz hang ban a fog lal ko zá sok cél ja a so kol da lú kész-
 ség- és ké pes ség fej lesz tés, a ked ve ző nyelv ta nu lá si at ti tűd kiala kí tá sa, va la mint
az igény fel kel té se a nyelv tu dás egész éle ten át tar tó ön ál ló fenn tar tá sá ra.” 

– ír ja Lacz kó Zsu zsa, a Pe tő fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la ta ná ra

Ab ban az ál ta lá nos tö rek vés ben is egye zik a cél rend szer, hogy a kész sé gek fej-
 lesz té sé vel kom mu ni ka tív kom pe ten ciát és hasz nál ha tó nyelv tu dást kí ván nyúj-
 ta ni a ta nu lók nak. En nek ér de ké ben vesszük fi gye lem be a ta nu lók ér dek lő dé sét
és igé nyeit, hogy az új is me re tet mi nél előbb al kal maz ni le hes sen. Elen ged he tet -
len, hogy a nyelv hasz ná ló a kom mu ni ká ciós szi tuá ció nak és sa ját köz lé si szán-
 dé kai nak meg fe le lő in terak ciót tud jon kiala kí ta ni, és így nyel vi cse lek vé sé ben
si ke res le gyen (Morrow 1981). A nyel vi kom pe ten cia többdi men ziós rend sze ré -
ből in dul tunk ki, amely ben az egyes kom po nen sek töb bé-ke vés bé szo ros össze-
 füg gés ben, egy más sal köl csön ha tás ban áll nak. E kom po nen sek Canale és Swain
(1980) mo dell je nyo mán az aláb biak:

• Nyel vikom pe ten cia-fej lesz tés (nyel vi pon tos ság és a be széd fo lya ma tos ság) 
„A felada tok megol dá sá hoz kü lön bö ző kész sé gek re volt szük ség, így ki de rül -
he tett a ta nu lók szá má ra, hogy a nyelv ta nu lás nak ki mely te rü le tén te het sé ge -
sebb. Van, aki a kom mu ni ká ció ban, má sok a nyelv he lyes ség ben.”

Tarnóczi And rea 
Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos Is ko la
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• Be széd- és szö veg al ko tói kom pe ten cia (szö veg ko hé zió és ko he ren cia)
„Si ke rült erő sí te ni a nyelv és az élet kö zöt ti kap cso la tot, emel ni a szö veg ér tés
és a szö veg al ko tás ké pes sé gé nek a szint jét is.” 

Su lyok Csa bá né
Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos Is ko la

• Szociolingvisztikai kom pe ten cia (el fo gad ha tó ság: nyel vi, tár sa dal mi el vá -
rás nak meg fe le lő ki fe je zés mód)
„A ta nu lók nak nem csak az ál ta lá nos, ha nem spe ciá li san az ide gen nyel vi ké-
 pes sé geit is si ke rült fej lesz te ni.” 

Su lyok Csa bá né 
Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos Is ko la

• Stra té giai kom pe ten cia – olyan ver bá lis és nem ver bá lis stra té giák hasz ná -
la ta, ame lyek el ső sor ban a nyel vi hiá nyos sá gok kom pen zá lá sá ra szol gál -
nak
„Dol goz tunk el len tét pá rok kal, ro kon ér tel mű sza vak kal, megis mer ked tek a
szó kép zés sel, az össze tett fő ne vek kép zé sé nek mód já val, és nem utol só sor ban
a kom mu ni ká ciót kí sé rő nem nyel vi je lek, a test be széd fon tos sá gá val.” 

Nagyné Ko csis Il di kó
Gönczy Pál Ál ta lá nos Is ko la

• Szer ve zé si, el ren de zé si kom pe ten cia, mely ma gá ba fog lal ja a nyelv ta ni és
szö veg al ko tói kom pe ten ciá kat
„A kép re gé nyek hez szö ve get is ír tunk. Ez jó al ka lom volt az úgy ne ve zett
„chunk”-ok, azaz az elő re gyár tott be széd ele mek hasz ná la tá ra, meg ta nu lá sá -
ra, a min den na pi be széd ben va ló al kal ma zá sá ra.”

Csá ki Éva 
Gönczy Pál Ál ta lá nos Is ko la

Mi lyen ok ta tá si ha gyo má nyok kal, ta pasz ta la tok kal ren del kez nek az is ko lák, ame-
 lye ket moz gó sí ta ni le het ne a cél eléré se ér de ké ben?
A kom mu ni ka tív nyelv ta ní tás szé les kö rű tér hó dí tá sá val osz tály ter mi kö rül mé -
nyek kö zött is a nyelv tan hasz ná lat ról a nyelv hasz ná lat ra he lye ző dött a fi gye lem,
a gram ma ti ka ge ne ra tív je len tő ség gel je le nik meg. Így a hang súly a for má ról a
je len tés irá nyá ba to ló dott el, a beszédszándékokra, a kom mu ni ka tív nyel vi fo-
 gal mak kal va ló épít ke zés re helyeződött.

„A te het ség gon do zó prog ram ki vá ló le he tő sé get te remt ar ra, hogy mind a ta-
 nu lók, mind a pe da gó gu sok hasz nál ják a kom mu ni ka tív mód sze rek tár há zá -
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nak szám ta lan esz kö zét, mi nél na gyobb ér dek lő dést, mo ti vá ciót vált ván ki te-
 het sé ges gye re keink ben, mely az el ső és leg fon to sabb lé pés a si ke res nyelv ta -
nu lás fe lé.” 

Gá bor Ma rian na
Lil la Té ri Ál ta lá nos Is ko la

Csök ken a ta na nyag tar tal ma, erő sö dött a ta ní tás „ho gyan”-ja.

„Az egyé ni óra ve ze tést, az egyén re sza bott, kü lön le ges felada to kat és a csak
ne kik já ró ta ná ri fi gyel met […] rop pant mó don él vez ték.”

Nagyné Ko csis Il di kó 
Gönczy Pál Ál ta lá nos Is ko la

Szé les kör ben al kal ma zott mód szer Deb re cen ál ta lá nos is ko lái ban a fel fe dez te tő
ta ní tá si-ta nu lá si mód szer: au ten ti kus szö ve ge ken ke resz tül, krea tív nyel vi fel-
ada tok ré vén ta nít ják a kol lé gák a nyel vet. A ta nu lót nem az is me re tek passzív
be fo ga dó já nak, ha nem a ta nu lá si fo lya mat ak tív ré sze sé nek te kin tik, bát ran épí-
 te nek a ta nu lók meg lé vő is me re tei re, kész sé gei re.

„A fog lal ko zá so kon a vál to za tos te vé keny sé gi for má kat (fron tá lis, egyé ni,
pár- és cso port mun ka) a szerep-, tár sas- és ér te lem fej lesz tő já té ko kat he lyez -
tem elő tér be, ter mé sze te sen a he lyes nyelv hasz ná lat ra is fi gyel met for dít va.
Fon tos nak tar tot tam, hogy si ker él mény hez jus sa nak a diá kok.”

Lacz kó Zsu zsa 
Pe tő fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la

„A kis lét szám miatt több fé le mun ka for mát is vá laszt hat tam ugyanazon fog-
 lal ko zás ke re tén be lül. Igen gyak ran dol goz tunk cso port ban (2-3 fő).”

Vadné Far kas Ka ta lin 
Ár pád Ve zér Ál ta lá nos Is ko la

A nyelv ta ná rok kö ré ben a ta ní tás effek tí veb bé té te le mint ál ta lá nos igény fo gal -
ma zó dik meg. En nek szol gá la tá ban mo ni tor sze rep ben ér de kes felada tok kal se-
 gí tik elő a diá kok kö zöt ti kom mu ni ká ciót.

„Legin kább a já té kos, gon dol kod ta tó, új sze rű felada to kat ked vel ték, de né-
 hány ta nu ló nál a leg na gyobb él ményt az an gol rö vi dí tett re gény fel dol go zá sa
je len tet te.”

Dr. Vántus And rás né 
Bo lyai Já nos Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és AMI
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Igye kez nek hát tér ben ma rad ni, on nan irá nyí ta ni, csök ken te ni a ta ná ri be széd -
időt, ez zel pár hu za mo san ser ken tik a ta nu lók kez de mé nye ző kész sé gét. Tanuló-
központúak, ál lan dóan kon zul tál nak ta nít vá nyaik kal, be von ják őket a ta nu lás -
szer ve zés be, megoszt ják ve lük a ta nu lás si ke réért vál lalt fe le lős sé get.

„Töb ben a gye re kek kö zül meg kö szön ték ne kem, hogy ré sze sei le het tek az
órá nak, szá mom ra ez je len tet te a leg töb bet.”

Tóth Ri chárd né Nagy Alíz 
Szo bosz lói Úti Ál ta lá nos Is ko la

A ta nu lás hoz ba rát sá gos lég kört ala kí ta nak ki.

„A ta nu lók tól ka pott vissza jel zé sek ből azt szűr tem le, hogy jól érez ték ma gu -
kat az órá kon, szí ve sen jöt tek dél utá non ként. Gyak ran meg le pőd tünk, hogy
már el telt a hatvan perc.”

Soós Imelda 
Vénkerti Ál ta lá nos Is ko la és AMI

„A ta nu lók na gyon él vez ték a vál to za tos felada to kat és a tan órá tól el té rő, sza-
 ba dabb, kö tet le nebb lég kört, mun ka for mát, a több moz gás sal já ró te vé keny -
sé ge ket.”

Vin cze Er zsé bet 
Bocs kai Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

Együtt mű kö dés re buz dí ta nak, haj lan dók a ta nu lók kal va ló fo lya ma tos pár be -
széd re. A ta nu lók így fe le lő sek sa ját fej lő dé sü kért, ak tí van vesz nek részt a fog lal -
ko zá so kon.

„Si ke rült ér dek lő dé si kö rü ket bő ví te ni. Nyi tot tab bá vál tak, bát rab ban be kap -
cso lód tak az egyes te vé keny sé gi for mák ba, gyak rab ban kez de mé nyez tek.”

De li Or so lya 
Ki ni zsi Pál Ál ta lá nos Is ko la

„Eb ből a szem pont ból a fog lal ko zá sok elér ték a cél ju kat, hi szen az előbb em lí -
tett té ma kö rök, s azok fel dol go zá sá nak mód jai ak tív vá, be fo ga dó vá tet ték a
gye re ke ket.”

Gá bor Ma rian na
Lil la Té ri Ál ta lá nos Is ko la

– * –
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Su lyok Csa bá né, az Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos Is ko la an gol ta ná ra így össze gez te
mindeze ket az ide gen nyel vi te het ség fej lesz tő mun kánk ra vo nat ko zóan:

„Kom pe ten cia ala pú nyelv ta ní tá si prog ra mot kí vá nunk meg va ló sí ta ni, ami a
kom mu ni ka tív nyel vi kom pe ten cia fej lesz té sét je len ti. Fi gye lem be vesszük a
ta nu lók élet ko ri sa já tos sá gait, ér dek lő dé sét és is me re teit. Mindez té ma kö rök,
beszédszándékok és szi tuá ciók kö ré szer ve ző dik. Le he tő vé tesszük, hogy a ta-
 nu lók ér tel mes cse lek vé sek so rán, kom mu ni ka tív felada tok vég re haj tá sa köz-
 ben sa já tít sák el az ide gen nyel vet.” 

Ho gyan le het eze ket a ha gyo má nyo kat, ta pasz ta la to kat effek tí ven mód sze rek re
vál ta ni?
A ta nu lói és a ta ná ri sze re pek meg vál to zá sá val a ta nu ló- és tevékenységköz-
pontú mód sze rek ke rül tek elő tér be: a fel fe de zés, a meg be szé lés, a vi ta, a drá ma,
a já ték, a pá ros és cso port mun ka, va la mint a pro jekt mun ka.

„Olyan te vé keny sé gek be kel lett őket be von ni, ame lye ket va la mi lyen kom mu -
ni ka tív szán dék kal vé gez tek. A fog lal ko zá so kon vég zett kom mu ni ka tív te vé -
keny sé gek nek (pl. sze rep já té kok, já té kok, prob lé ma megol dó felada tok stb.)
szá mos for má ja, tech ni ká ja van. Mind ben há rom fon tos, kö zös elem volt: va-
 la mi lyen in for má ció hiány a te vé keny sé gek kiin du ló pont ja ként, amely mo ti -
vál és ér dek lő dést kelt; vá lasz tá si le he tő sé gek, amely ben krea ti vi tá su kat és
fan tá ziá ju kat fej leszt he tik; il let ve a fo lya ma tos vissza csa to lás” – így jel le mez te
Gá bor Ma rian na, a Lil la Té ri Ál ta lá nos Is ko la ta ná ra a te vé keny sé ge ket.

A tanulóközpontú szem lé let mel lett a kor sze rű nyelv ta ní tá si-nyelv ta nu lá si el já -
rá sok má sik fon tos ele me a feladat. Csak az olyan in terak ció au ten ti kus, amely a
va ló élet ben is elő for dul hat. Vin ce Er zsé bet, a Bocs kai Ist ván Ál ta lá nos Is ko la ta-
 ná ra így vé le ke dett er ről:

„A ta nu lók ide gen nyel vi fel ké szült sé ge el té rő volt, ezért fon tos nak tar tot tam
vál to za tos, több ké pes ség ki bon ta koz ta tá sá ra al kal mas felada tok al kal ma zá -
sát, hogy kü lö nö sen a cso port mun kák ban min den ki meg ta lál ja a ne ki legin -
kább meg fe le lő feladat tí pust, és így min den ki ak tív ré sze se le gyen a mun ka el-
 vég zé sé nek, a feladat megol dá sá nak.”

E kö ve tel mé nyen ala pul nak az in for má ció hiány ra épü lő felada tok, ame lyek so -
rán a ta nu ló egy szer re kény sze rül va la mely va lós prob lé ma megol dá sá ra és a
kon tex tus nak meg fe le lő he lyes nyelv hasz ná lat ra. Ezek ben a felada tok ban a ta-
 nu lók in terak ciót, pro duk ciót, re cep ciót vagy köz ve tí tést vé gez nek, il le tő leg
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ezek kö zül két vagy több elem kom bi ná ció ját al kal maz zák. Az ilyen tí pu sú fel-
ada tok össze tett sé ge és idő tar ta ma vál to zó: az egy sze rű kér dés-fe le let től a szi -
tuá ciós felada to kon át a kü lön fé le nyel vi já té ko kig és ön ál ló pro jek te kig ter jed a
ská la.

„A leg na gyobb gon dot ta nu lóink szá má ra a szó be li meg nyil vá nu lás je len tet te,
ezért a te het ség gon do zó mo dul ke re té ben er re a te rü let re fek tet tük a fő hang-
 súlyt: hely zet gya kor la tok, ri port ké szí tés, tör té net me sé lés, szó kincs fej lesz tés,
egy sze rű ver sek, vé le mény nyil vá ní tás, ér vek és el lenér vek.”

Mol nár né Nagykaposi And rea és Vasné Ba logh Má ria 
Vö rös mar ty Mi hály Ál ta lá nos Is ko la és AMI

A cselekedtető mód sze rek kö zött a dra ma ti zá lás ré sze a kom mu ni ka tív nyelv ta -
ní tás esz köz tá rá ban fel lel he tő sze rep já té kok nak. A drá ma pe da gó gia a meg va ló -
sult, ma te ria li zá ló dott kom mu ni ka tív nyelv ok ta tás (Schewe 1993), amely nek se-
 gít sé gé vel nem csak a kom mu ni ka tív kom pe ten ciák mindegyi ke, ha nem az
interkulturális kom pe ten ciák és a sze mé lyi ség is ki vá lóan fej leszt he tők. A drá -
ma pe da gó gia min den eset ben tevékenységközpontú és a tel jes sze mé lyi sé get fe-
löle lő, ho lisz ti kus fej lesz tés. A ta nu lók a szö ve get nem csak fe jük kel, ha nem tes-
 tük kel is megél he tik. A nyel vi te het ség fej lesz tés nek ezt a for má ját vá lasz tot ták a
Csa pó ker ti Ál ta lá nos Is ko lá ban:

„Is ko lánk ban a ha to dik év fo lya mon az ide gen nyel vi te het ség gon do zás csak
az an gol nyel vet érin tet te. Tíz gye rek vett részt ben ne. Nem volt min den ki ki-
emel ke dő nyel vi ké pes sé gű, ezért úgy dön töt tünk, hogy egy szín da rab elő-
adá sá val jó le he tő sé get biz to sít ha tunk mindegyikőjüknek. Eb ben a mű faj ban
olyan te rü le te ken mu tat koz hat meg a ta nu lók te het sé ge, ame lye ken nor mál
órai ke re te ken be lül nem biz tos, hogy fel szín re ke rül.”

Biró Il di kó és Er dé lyi Ju dit

Schewe megál la pí tá sát tá maszt ja alá a Dó zsa György Ál ta lá nos Is ko la ta ná ra:

„Nagy se gít sé get adott ne kem sze mély sze rint az is, hogy az Ady Gim ná zium -
ban részt ve het tem két be mu ta tó órán. Az egyik krea tív nyelv óra volt, a má sik
egy drá ma fog lal ko zás, ahol még több ra gyo gó öt le tet kap tam, és amit a kö vet -
ke ző fog lal ko zá so kon be is ve tet tem. A si ker sze ren csé re nem ma radt el.” 

Pallósné Bodnár Erika
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A te het ség fej lesz tő prog ram meg va ló sí tá sa a ter ve zés te kin te té ben

A szük ség le tek fel tér ké pe zé se

• Épít sen a ta nu lók ko ráb bi is me re tei re, tu dá sá ra, de „tu dás épí tés” va ló sul -
jon meg megis mét lés he lyett
„Az érin tett té ma kö rök olya nok vol tak, ame lyek ben a gye re kek ott ho no san
mo zog tak, s így le he tő sé gük volt a kom mu ni ká ció ra.” 

Dr. Vántus And rás né 
Bo lyai Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és AMI

„A már ko ráb ban meg ta nult szó kin cset, nyelv ta ni szer ke ze te ket a tan könyv -
től el sza kad va, élet sze rű szi tuá ciók ban és fő leg já té kos for má ban al kal maz -
hat ták a ta nu lók.” 

Oborzil Mag dol na 
Hat va ni Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

„Ilyen for má ban meg va ló sít ha tó a ké pes sé gek ta na nya gon tú li fej lesz té se.
A te het sé ges gye re kek nek le he tő sé gük van is me re tei ket tá gí ta ni, il let ve a már
meg lé vő tu dá su kat, ké pes sé gei ket al kal maz ni.” 

Tarnóczi And rea 
Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos Is ko la

• Biz to sít son ele gen dő ta pasz ta la ti anya got
„Fon tos volt a gye re kek szá má ra az órák gya kor la tias sá ga, va la mint az is me -
re tek al kal ma zá sá ra va ló tö rek vés.” 

Nagyné Ko csis Il di kó 
Gönczy Pál Ál ta lá nos Is ko la

„A prog ram so rán új is me re te ket is sze rez tek a gye re kek, de a fő cél a már
meg lé vő szó kincs és nyelv ta ni is me re tek gya kor lá sa volt va lós hely ze tek ben.” 

Tömösvári Mag dol na 
Ka rá csony Sán dor Ál ta lá nos Is ko la

• Biz to sít sa a sokszem pon tú meg kö ze lí té se ket
„Vál to za tos té má kat dol goz tunk fel, sok fé le for má ban, mód szer rel.” 

Su lyok Csa bá né 
Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos Is ko la
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„A té ma kö rök ben pró bál tunk mi nél szé le sebb ská lán mo zog ni, le fed ni a ta-
 nu lók ér dek lő dé si kö rét.” 

De li Or so lya 
Ki ni zsi Pál Ál ta lá nos Is ko la

• A nyel vi te het ség fej lesz tést rea lisz ti kus és re le váns kap cso la tok ba ágyaz za 
„A prog ram cso ma gok mindegyi ké nek [vá ro si te het ség fej lesz tés és HEFOP –
a szerk.] fó ku szá ban a szó be li ség és a pro duk tív ké pes sé gek fej lesz té se áll.
Gyakorlatközpontúak, az al kal maz ha tó tu dást cé loz zák meg.” 

Oborzil Mag dol na 
Hat va ni Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

• Bá to rít sa a fe le lős ség ér ze tet és a vé le mé nyek ki mon dá sát a ta nu lá si fo lya -
mat ban
„(A ta nu lók) nem ül nek passzí van a cso port ban, ha nem fo lya ma to san a sa ját
tem pó juk ban van nak fog lal koz tat va, így le he tő sé gük nyí lik az ön ki fe je zés
gya kor lá sá ra.” 

Tarnóczi And rea 
Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos Is ko la

• Al kal maz za a be mu ta tás sok fé le for má ját
„Ezek a mód sze rek nem szá mí ta nak új nak az ide gen nyelv ok ta tá sa te rén,
csak a fel hasz nált szem lél te tő esz kö zök, feladat la pok, eset leg a feladat tí pu sok
te szik szí ne seb bé, vál to za to sab bá a fog lal ko zá so kat.” 

Oborzil Mag dol na 
Hat va ni Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

• Erő sít se a tu da tos tu dás épí té si fo lya ma tot
„(A ta nu lók) legin kább azo kat a felada to kat ked vel ték, ahol va la mi lyen prob-
 lé mát kel lett megol da niuk, vagy a lo gi ká juk ra volt szük ség.” 

Tömösvári Mag dol na 
Ka rá csony Sán dor Ál ta lá nos Is ko la

Té ma kö rök kiala kí tá sa
A mát rix ter ve zé se kor – fel té te lez ve, hogy a ta nu lók nyel vi leg kü lön bö ző hát-
 tértu dás sal ke rül nek be vá lo ga tás ra a te het ség gon do zó prog ram ba – a Kö zös 
Eu ró pai Re fe ren cia ke ret szint leírá sai val dol goz tunk (A Common European…
2001, 5.2. fejezet): „A: Alap szin tű nyelv hasz ná ló”, amely hez az A1: Mi ni mum -
szint (Breakthrough) és az A2: Alap szint (Waystage) tar to zik. A Re fe ren cia ke ret
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a kom mu ni ka tív nyelv tu dás mo dell jei re épül ve és azo kat öt vöz ve de fi niál ja a
kom mu ni ka tív nyel vi kom pe ten ciá kat, ame lyek nek al ko tó ele mei:

(1) nyel vi kom pe ten ciák (ame lyek le xi ká lis, gram ma ti kai, sze man ti kai, fo no ló -
giai, he lye sí rá si kom pe ten ciá ból áll nak);

(2) szociolingvisztikai kom pe ten ciák (be leért ve a tár sa dal mi vi szo nyok nyel vi
je lö lé sét, az ud va rias sá gi szo ká sok, né pi böl cses ség és stí lus be li kü lönb sé -
gek is me re tét, va la mint a dia lek tu so kat és az ak cen tust);

(3) prag ma ti kai kom pe ten ciák (ideért ve a be széd al ko tá si, funk cio ná lis kom pe -
ten ciá kat).

A mát rix ban meg ter ve zett té ma kö rök hasz nál ha tó sá gát az ide gen nyel vi te het -
ség fej lesz tés cél jai nak eléré sé re min den kol lé ga jó nak ítél te. Vol tak, akik vál toz -
ta tás nél kül va ló sí tot ták meg:

„A mát rix na gyon hasznos kiin du lás nak mu tat ko zott szá mom ra, mi vel egy
át gon dolt rend szer volt, s ez jó ala pot adott az ide gen nyel vi te het ség gon do zás
meg kez dé sé hez s meg va ló sí tá sá hoz.”

Dr. Vántus And rás né 
Bo lyai Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és AMI

„A ka pott ké pes ség fej lesz tő té ma kö rö ket ér de kes nek, vál to za tos nak, meg va -
ló sít ha tó nak ta lál tam, így a fog lal ko zá so kon fel is hasz nál tam azo kat.”

Vadné Far kas Ka ta lin 
Ár pád Ve zér Ál ta lá nos Is ko la

„Mun kám alap ját a 8×60 per ces mo dul hoz a meg ka pott mát rix ké pez te. Ez
pon to san ele gen dő út mu ta tó és öt let adó volt a fog lal ko zá sok felépí té sé hez, de
emel lett elég te ret ha gyott a ta ná ri sza bad ság nak.” 

Soós Imelda 
Vénkerti Ál ta lá nos Is ko la és AMI

„Örül tem an nak, hogy a mát rix a ren del ke zé sem re állt, hi szen man kó ként
szol gált.”

Csá ki Éva 
Gönczy Pál Ál ta lá nos Is ko la
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Töb ben ugyan kö vet ve, de sa ját ta pasz ta la tai kat, jó gya kor la to kat al kal maz va ru-
 gal ma san ke zel ték azt:

„A kéz hez ka pott tan me net ja vas la tot irány adó nak hasz nál tam, de a fog lal ko -
zá sok so rán gyak ran vá lo gat tam a HEFOP ke re té ben ki dol go zott ide gen nyel -
vi prog ram cso mag ban sze rep lő ta na nyag ból.” 

Oborzil Mag dol na 
Hat va ni Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

„A köz pon ti prog ra mot csak irány adó nak hasz nál tam, hi szen már ed dig is
vé gez tünk te het ség gon do zást a szak kö ri fog lal ko zá sain kon.” 

Lacz kó Zsu zsa 
Pe tő fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la

„A terv összeál lí tá sá nál olyan vo lu me nű ter ve ket szőt tünk, ame lye ket 8×60
perc alatt kép te len ség meg va ló sí ta ni. Öt let nek ki vá ló, biz tos va gyok ben ne,
hogy a vá ros ban min den kol lé ga meg ta lál ta azt a szeg menst, amely a legin -
kább ked vé re va ló, hi szen volt mi ből vá lo gat ni, mind a mun ka mód sze rek,
mind a té ma te rü le tén. A gyer me kek igé nyei nek meg fe le lően tud tunk a fog-
 lal ko zá so kon mó do sí ta ni, uram bo csá! itt-ott még a terv től is el tér tem egy ki-
 csit, mert sok kal jobb öt le tem tá madt.” 

Pallósné Bodnár Erika 
Dó zsa György Ál ta lá nos Is ko la

„A kiadott se géd anya got ala pul vé ve ter vez tem meg a nyolc fog lal ko zást, he ti
egy al ka lom mal. Ter mé sze te sen nem min den aján lott té ma kör re ke rül he tett
sor, mi vel pél dául a me sé vel va ló fog lal ko zá sok is több időt igé nyel nek egy
órá nál.”

Su lyok Csa bá né 
Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos Is ko la

Há rom is ko la pe da gó gu sai pe dig a ta nu ló cso port össze té te lé hez és az in téz mény
ha gyo má nyai hoz iga zí tot ták a fej lesz tő prog ra mot, meg tart va a tevékenykedte-
tést, az in tel lek tuá lis ké pes sé gek fej lesz té sé nek ál ta lá nos irány el veit, va la mint
ezen ke resz tül a tel jes sze mé lyi ség fej lesz tés igé nyét.

„Az an gol te het ség gon do zást egy té ma kö ré cso por to sí tot tuk. Is ko lánk ban
ha gyo má nya van az „Ide gen nyel ven a szín pa don” cí mű ren dez vény nek. Úgy
ha tá roz tunk, hogy er re az al ka lom ra ké szít jük fel te het ség gya nús ta nu lóin kat.
A gye re kek nagy lel ke se dés sel fo gad ták a le he tő sé get. Cé lunk az volt, hogy
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mi nél na gyobb ön ál ló sá got biz to sít sunk a részt ve vők nek, és te ret en ged jünk
sa ját öt le teik meg va ló sí tá sá hoz.”

Biró Il di kó, Er dé lyi Ju dit 
Csa pó ker ti Ál ta lá nos Is ko la

„A nyolc al ka lom mal meg tar tott an gol nyel vi te het ség gon do zó fog lal ko zá sok
té má ja az an gol or szág is me ret lett, mi vel ez az a té ma, amely min den szin ten
je len van a ta nu lók éle té ben, de kü lön bö ző tu dás szin ten. Te hát mun kánk
alap ve tő cél ja a kü lön bö ző szin tű ta nu lók fej lesz té se egy kö zös cél ér de ké ben,
és egy ben or szág is me re ti tu dá suk fej lesz té se.”

Szi lá gyi né Pusz tai Do rottya 
Ka zin czy Fe renc Ál ta lá nos Is ko la és AMI

„A vá ro si ide gen nyel vi mun ka terv nyolc té ma kör fel dol go zá sát ja va sol ta,
min den fog lal ko zás ra újat. Ered mé nye sebb nek tar tot tam, hogy ezek kö zül
egyet, a me sék té ma kö rét dol goz zuk fel. A me sék té ma kö re le he tő sé get adott,
hogy az ide gen nyel vi kom mu ni ká ciós kész ség mel lett ta nu lóink or szág is me -
re ti tu dá sát, előadó-képességét, ma ga biz tos sá gát fej leszt hes sük.”

Utry Gá bor né 
Ár pád Ve zér Ál ta lá nos Is ko la

Ha gyo má nyok, ta nu lá si-ta ní tá si ta pasz ta lat össze gyűj té se
Min den is ko la gon dos ko dik te het sé gei ről, büsz kél ke dik ve lük, a tehetséggondo-
zás mun ká juk alap ját ké pe zi.

„Is ko lánk pe da gó giai prog ram já ban kiemelt sze re pe van a te het ség gon do zás -
nak és az ide gen nyelv-ta ní tás nak.”

Mol nár né Nagykaposi And rea, Vasné Ba logh Má ria 
Vö rös mar ty Mi hály Ál ta lá nos Is ko la és AMI

„Pe da gó giai prog ra munk tar tal maz za, hogy is ko lánk egyik alap felada ta kü -
lön fi gyel met for dí ta ni a te het sé gek felis me ré sé re, ki bon ta koz ta tá sá ra. Cé-
 lunk, hogy a te het sé gek jel lem ző tu laj don sá gai nak megis me ré se után olyan
te vé keny ség struk tú rá ban va ló rész vé telt biz to sít sunk, amely ben a lé nye gi ér-
 té kek nek te kint he tő jel lem zőik ki fej lőd het nek.”

Su lyok Csa bá né 
Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos Is ko la

Ez zel egyide jű leg azon ban a szer ve zett, át gon dolt, a szak tu do má nyos ku ta tá sok -
ra és ered mé nyek re he lye zett te het ség azo no sí tás és -fej lesz tés hiány te rü le te volt
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a ma gyar ok ta tás nak. Deb re cen is ko lái – az egész ko rosz tály ra ki dol go zott te het -
ség fej lesz tő prog ram mal – eb ben lép tek most elő re, az or szág ban el ső ként.

„Ilyen előz mé nyek után nagy öröm mel fo gad tuk, hogy vá ro sunk fel ka rol ta a
te het ség gon do zás nagy tár sa dal mi je len tő ség gel bí ró ügyét. Így mun kánk
szer ve zet teb bé, szé le sebb kö rű vé vált. Nem csak azok kal a ta nít vá nyaink kal
fog lal ko zunk, akik től kiemel ke dő ver seny ered mé nye ket vá runk, azok is so k-
ol da lú fej lesz tés ben ré sze sül het nek, akik va la mi lyen ok miatt alul tel je sí tők.
Az ered mé nyes te het ség gon do zás hoz zá já rul az ideá lis is ko la kép kiala kí tá sá -
hoz.”

Su lyok Csa bá né 
Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos Is ko la

Kü lö nö sen az ide gen nyel vi kom pe ten ciák kiala kí tá sa te rü le tén szük sé ges a ha-
 té ko nyabb fej lesz tés, az élet ké pes ha gyo má nyok, az ered mé nyes ta nu lá si-ta ní tá -
si ta pasz ta la tok, tech ni kák fel tér ké pe zé se és to vábbadá sa. Elég, ha csak ar ra gon-
 do lunk, hogy ma Ma gyaror szá gon az egye te mis ták fe le nem be szél egy ide gen
nyel vet sem. Pe dig a nyelv az egyet len do log – ahogy Lomb Ka tó, a tol mács zse ni
köz ve tí tet te egész éle te és mun kás sá ga so rán –, amit rosszul tud ni is ér de mes. 

„Is ko lánk két tan nyel vű, vi szont né hány osz tá lyunk még ál ta lá nos tan terv
sze rint mű kö dik. Így az a sa já tos hely zet állt elő, hogy a ha to dik év fo lya mon a
fog lal ko zá sok bi zo nyos ré szei diffe ren ciál tan zaj lot tak. A gye re kek szá má ra ez
nem je len tett prob lé mát, mind két kü lön bö ző szin ten lé vő cso port nak mo ti -
vá ciót je len tett. A két tan nyel vű kép zés ben részt ve vők szá má ra egy faj ta meg-
erő sí tés ha la dá su kat il le tően, il let ve fel fe de zé se sa ját tu dá suk nak, az ál ta lá nos
tan terv sze rint ha la dók nak pe dig ösz tön zés ar ra, hogy tár saik hoz ha son lóan
ők is ké pe sek nyelv tu dá su kat fej lesz te ni, ami hez ki vá ló le he tő ség ez a prog-
 ram.”

Gá bor Ma rian na 
Lil la Té ri Ál ta lá nos Is ko la

Az em be rek lé nye ge sen kü lön böz nek ab ból a szem pont ból, hogy mi lyen gyor-
 san és ered mé nye sen tud nak el sa já tí ta ni egy nyel vet. Hét köz na pi ér te lem ben a
nyel vér zék fo gal mát szok tuk hasz nál ni e ké pes ség ki fe je zé sé re, a tu do má nyos
szak iro da lom ban a nyelv el sa já tí tá si vagy nyel vi ké pes ség az el ter jedt. Ezt a nyel -
vi ké pes sé get a te het ség fej lesz tő fog lal ko zá sain kon az élet ko ri sa já tos sá gok hoz
ren delt té ma kö rök, beszédszándékok kö ré szer ve ző dő cse lek vé sek, kom mu ni -
ka tív felada tok vég re haj tá sa so rán igye kez tünk fej lesz te ni.
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„A gye re kek kel töl tött kö zös al kal mak so rán olyan felada to kat ál lí tot tam
össze, ame lye ken ke resz tül fej lesz te ni tud tam a kü lön bö ző kom pe ten ciá kat:
ide gen nyel vi, lo gi kai, ter mé szet tu do má nyos, ha té kony ön ál ló ta nu lás, szo ci-
á lis és esz té ti kai-mű vé sze ti tu da tos ság.”

Soós Imelda 
Vénkerti Ál ta lá nos Is ko la és AMI

Mind vé gig igye kez tünk fenn tar ta ni az ér dek lő dést, hi szen mi nél erő sebb ben-
 nük a mo ti vá ció és mi nél in kább fél re tud ják ten ni a gát lást, an nál ha ma rabb
tud ják bir tok ba ven ni a nyel vet.

„Sok ké szü lés és iz ga lom előz te meg a fog lal ko zá so kat […] Nyolc óra alatt
nem le het meg vál ta ni a vi lá got, mégis kiemel ke dő nek ta lá lom azt, hogy ilyen
rö vid idő alatt is ér dek lő dőb bek, ma ga biz to sab bak let tek, ta nul ták a to le ran -
ciát. Önér té ke lé sük és ön bi zal muk is fej lő dött. Bí zom ab ban, hogy a ké sőb -
biek ben is lesz le he tő ség a te het ség gon do zó prog ram foly ta tá sá ra és is ko lánk
ta nu lói nak fej lesz té sé re.”

Vadné Far kas Ka ta lin 
Ár pád Ve zér Ál ta lá nos Is ko la

A vá ros pe da gó gu sai fe le lős ség gel, kedv vel, nagy el kö te le zett ség gel és el hi va tott -
ság gal vet tek részt a te het ség gon do zó mun ká ban.

„Egy jó han gu la tú, mo ti vált cso port mun ká já nak ré sze se le het tem, ame lyet
ve zet ni szá mom ra ki hí vás és egy ben ki tün te tő feladat is volt.”

Tóth Ri chárd né Nagy Alíz 
Szo bosz lói Úti Ál ta lá nos Is ko la

„A te het ség gon do zó prog ram na gyobb te ret ad an nak a mun ká nak, ame lyet
ko ráb ban a pe da gó gu sok szak kö rök, dél utá ni fog lal ko zá sok ke re té ben, il let ve
sa ját sza ba di de jük ben vé gez tek.”

Gá bor Ma rian na 
Lil la Té ri Ál ta lá nos Is ko la

„A te het ség gon do zó prog ram ha tá sá ra nőtt a szü lői elé ge dett ség, fej lő dött a
részt ve vő kol lé gák nak a szer ve zet egé szé vel va ló azo no su lá sa, a cso port köz -
pon tú ság, a kol lé gák az is ko la igé nyé hez iga zod va vet tek részt to vább kép zé se -
ken, hogy eb ben a prog ram ban sze re pet kap has sa nak.”

Utry Gá bor né 
Ár pád Ve zér Ál ta lá nos Is ko la
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„A kol lé gák kö ré ben ran got je lent részt ven ni a te het ség gon do zó mun ká ban.
A feladat tal meg bí zott nagy szak tu dá sú pe da gó gu sok pél da ként szol gál nak a
ne ve lő tes tü let szá má ra.”

Su lyok Csa bá né 
Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos Is ko la

Majd a lactantiusi ta ní tást is öt vöz ve – „Mi le het annyi ra sa já to san em be ri, mint
az ér te lem és a jö vő ről va ló gon dos ko dás?” – a te het ség gon do zó prog ra mot
meg va ló sí tó kol lé gák ál ta lá nos ta pasz ta la tát és meg lá tá sát így fog lal ja össze: 

„A te het ség gon do zást csak egy sé ges rend szer ként le het ha té ko nyan mű köd -
tet ni és a gya kor lat ban meg va ló sí ta ni.”
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4. Öko szisz té mánk rej té lyei és tit kai

Nap jaink ban ta pasz tal hat juk a ter mé szet tu do má nyok erő tel jes hát tér be szo ru -
lá sát (szo rí tá sát). Ezt bi zo nyít ja e tan tár gyak óraszámcsökkenése, a szak kö ri
fog lal ko zá sok kény sze rű meg szün te té se az ál ta lá nos is ko lák ban, vagy a fel ső fo -
kú ter mé szet tu do má nyos kép zés irán ti ér dek lő dés hiá nya, a szak em ber kép zés
prob lé má ja.

Rend kí vül fon tos te hát az, hogy a te het ség gon do zás ke re tén be lül meg fe le lő
tar ta lom mal tölt sük ki a ter mé szet is me ret té ma kö rét. A te ma ti kai ja vas lat ké szí -
té se kor el sőd le ges cé lunk volt a ter mé szet irán ti fi gye lem fel kel té se, il let ve a már
meg lé vő egyé ni ér dek lő dés el mé lyí té se. Fon tos nak tart juk, hogy a prog ram ban
részt ve vő ta nu ló néz ze más szem mel az őt kö rül ve vő vi lá got, kí sér je fi gye lem -
mel a ter mé sze ti je len sé ge ket, ér dek lőd jön az okok és a kö vet kez mé nyek iránt és
le gyen fe le lős a kör nye ze té re ha tó tet teiért. Kap jon vá laszt a „hon nan jö vünk” és
„ho vá tar tunk” kér dé sek re. Lás sa be, hogy a jö vő a ke zünk ben van, raj tunk áll,
hogy ezt a „ha tal mat” ho gyan hasz nál juk fel.

A gyer mek sze mé lyi sé gé nek fej lő dé se együtt jár az zal, hogy egy re tá vo labb
te kint la kó he lyé től. A kér dés előbb-u tóbb fel me rül: hol a he lyem? Tu da to sul nia
kell ben ne, hogy ő ré sze egy nagy egész nek, s az egész vál to zá sá ra ha tás sal va-
 gyunk va la mennyien. A vi lág egye tem ben el fog lalt he lyünk, a Föld és az uni ver -
zum ke let ke zé sé ről szó ló el mé le tek megis me ré se kor meg kell ta pasz tal nia, mi-
 lyen pa rá nyi az él he tő Föld, mi lyen pa rá nyi az em ber. Mégis mi lyen kárt tu dott
ed di gi te vé keny sé gé vel okoz ni! 

A ter mé szet is me ret re szánt fog lal ko zá sok fe lét föld raj zi té mák fel hasz ná lá sá -
ra ja va sol juk. Egy részt erő sí te ni kí ván juk ez zel a tan tárgy irán ti sze re te tet, más-
 részt felis mer tet ni azt, hogy az em be ri ség tör té ne tét és jö vő jét meg ha tá ro zó té-
 nye zők nagy részt föld raj zi jel le gűek.

Nap jaink ban a kör nye zet vé de lem te rü le tén is szem lé let vál tás ra van szük ség.
A ma em be ré nek meg kel le ne ta nul nia (til tás, bün te tés he lyett) a fenn tart ha tó
ter mé szet hasz ná la tot. Eh hez azon ban se gít ség re van szük sé ge. Fon tos felada ta
az is ko lá nak olyan ge ne rá ciók fel ne ve lé se, akik szá má ra is mert az em be ri te -
vé keny ség kör nye zet re gya ko rolt ha tá sa. Prog ra munk ban a lég kör je len sé geit,
vál to zá sait érin tjük. Nap mint nap hall ja a ta nu ló a „glo bá lis fel me le ge dés” el ne -
ve zést. De va jon is me ri-e a fo ga lom je len té sét, tisz tá ban van-e lét re jöt té nek oka-
i val és fő leg a kö vet kez mé nyei vel? Az új ge ne rá ció már nem kö vet he ti el elő dei
hi báit, mert az vég ze tes le het. Vár juk te hát a ta nu lók ja vas la tait, mi ként csök-
 kent he tő a le ve gő szennye zé se.

„Vi lág já rás ra” is hív juk őket. Is mer jék meg és le gye nek büsz kék ar ra, hogy 
ki csiny or szá gunk sok uta zót, fel fe de zőt adott az em be ri ség nek, akik hoz zá já -
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rul tak Föl dünk tá jai nak fel fe de zé sé hez, né pei nek megis me ré sé hez. E té ma fel-
 dol go zá sá ba von hat juk be a ta nu ló kat legin kább. Ön ál ló fel ké szü lés sel, ki se lő -
adá sok ké szí té sé vel, az út vo na lak megis me ré sé vel ré sze sei le he tünk uta zóink
mun ká já nak.

Két ség te len, hogy a prog ram ké miá val és bio ló giai je len sé gek kel kap cso la tos
ré sze túl mu tat a tan ter vi ke re te ken. A ké mia so kak szá má ra el vont, ne he zen
meg sze rez he tő is me re tek hal ma zát je len ti. En nek el le né re az ál ta lá nos is ko lá ba
já ró ta nu lók szá má ra is meg ta nít ha tó, ha a kó do lást az élet kor hoz iga zít juk.

Te het ség gya nús gye re kek kel fog lal koz unk, akik – fel té te lez he tően – prob lé -
ma ér zé ke nyek, ren del kez nek fan tá ziá val és kép ze let tel, ér dek lő dőek, kí ván -
csiak. Sze ret nek fel fe dez ni, ha szük sé ges ön ál lóan is me re tet sze rez ni, já té ko sak
és is me rik a sza bá lyo kat, krea tí vak vagy krea ti vi tá suk fej leszt he tő, mo ti vál tak és
kész te tést érez nek ar ra, hogy „be le kós tol ja nak” az is me ret len be. Nem kri té rium
mindezek meg lé te egy ta nu ló ban, kiala kí tá suk ban – vagy megerő sí té sük ben –
ta gad ha tat lan a pe da gó gu sok sze re pe.

A ter mé szet tu do má nyok ban min dig és min de nütt a lo gi kus gon dol ko dás és
a mi nél szé le sebb kö rű mű velt ség el sa já tít ta tá sa kö ve tel mény, mint ahogy a pe-
 da gó gus szá má ra a diffe ren ciált anyag ke ze lés is. Most itt a le he tő ség: lép jünk túl
bát ran a szo ká sos ha tá ro kon! S hogy „hi po té zi seink” a ta nu lók kal kap cso la to san
mennyi re iga zak, el dön ti a gya kor lat, a ta pasz ta la tok meg szer zé se, ame lyek bir-
 to ká ban gon dol kod ha tunk a „ho gyan to vább”-ról.

Miért ép pen „A ré szecs kék moz gá sa” té ma ke rült a ter mé szet is me ret mo dul -
ba? Az ál ta lá nos is ko la al só ta go za tá ban a kör nye zet is me ret tan tárgy kel lő ala-
 pot te remt a gye re kek ter mé szet sze re te té nek kiala kí tá sá hoz, a ter mé szet ben
vég be me nő fo lya ma tok – ko rosz tá lyuk nak meg fe le lő szin tű – ta nul má nyo zá sá -
hoz, a kí sér le te zé sen ala pu ló is me ret szer zés hez.

Az ér dek lő dő gye re kek nyi tott szem mel jár nak, meg fi gyel nek vagy ész re -
vesz nek dol go kat, ke re sik az okát, a ma gya rá za tot és kér dez nek:

• Miért osz lik el szél csen des idő ben a füst vagy a hi deg ká vé ba csöp pent
hi deg tej?

• Miért iszunk több vi zet, ha sós ételt fo gyasz tunk?
• Miért re ped szét a cse resz nye a fán esős idő ben?
• Ho gyan mű köd nek a pá ra- és szag el szí vók, a gáz ál ar cok?
• Miért ereszt le vet a be só zott zöld ség vagy a be cuk ro zott gyü mölcs?
• Hon nan szár ma zik a nö vény vi lág, a ter mé szet szín pom pá ja? Stb.

A té ma vá lasz tás kiin du ló pont ját ezek és eh hez ha son ló kér dé sek je len tet ték,
ame lyek sok éves ta ní tá si ta pasz ta la tunk alatt gyak ran meg fo gal ma zód tak ta nít -
vá nyaink ban, de a ha gyo má nyos órai ke re tek nem tet ték le he tő vé, hogy megér -
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té sük re kel lő időt szen tel jünk. A fel ve tő dött je len sé gek kö zöt ti szor tí ro zás fon tos
szem pont ja ként je lent meg, hogy az egyes fo lya ma to kat lát vá nyo san le hes sen
mo del lez ni, kí sér le tek kel szem lél tet ni és vé gül, de nem utol só sor ban: kap cso -
lód ja nak a hét köz na pi élet alap ve tő prob lé mái hoz. 

Az egész té ma kör fel dol go zá sa sa ját él mé nyű, köz vet len ta pasz ta la tok szer zé -
sé re, meg fi gye lé sek re, bú vár ko dás ra, is me ret hor do zók hasz ná la tá ra épí tett.
A te ma ti ká ban aján lott kí sér le tek (az ott hon is el vé gez he tők) egy sze rűen ki vi te -
lez he tőek, anyag- és esz köz igé nyük mi ni má lis és ter mé sze te sen biz to sít ják az
adap tív fel hasz ná lást.

Mi vel a bio ló giai és ké miai fo gal mak kiala kí tá sa konk rét – el ső sor ban va la -
mi lyen mo del le zés sel szer zett – ta pasz ta la tok alap ján tör té nik, így túl zott abszt-
 rak ciót nem igé nyel. Az a cél, hogy a gye re kek – élet ko ruk tól el vár ha tó szin ten –
megért sék a fo gal mak tar tal mát, s ha a ké sőb biek ben, a min den na pi élet más szi-
 tuá ciói ban ráis mer nek je len sé gek re, me cha niz mu sok ra, vagy ér dek lő dé sük ből
ere den dően to váb bi ku ta tá so kat vé gez nek, a fel fe de zés örö me si kert, elé ge dett -
sé get je lent sen szá muk ra.

A té mák fel dol go zá sa a fej leszt he tő te rü le tek, felada tok tár há zát hor doz za
ma gá ban. A te ma ti ká ban eze ket ér zé kel tet tük, ér te lem sze rűen csak érin tő le ge -
sen. A ha té kony ság ter mé sze te sen függ vé nye a he lyi adott sá gok nak, a ta nu lók
ké pes sé gei nek, mo ti vált sá gá nak, a pe da gó gus „rá ter mett sé gé nek”, a kü lön bö ző
– cél sze rű nek lát szó – módszerkombinációk al kal ma zá sá nak.

„Nem tud ha tom, hogy más nak e tá jék mit je lent, ne kem szü lő ha zám e lán-
 gok tól ölelt kis or szág,…” – Rad nó ti Mik lós sza vait vet tük út mu ta tóul, ami kor a
ter mé szet is me re ti mo dul té ma kö rei be beil lesz tet tük a nem ze ti par kok ról szó ló
részt. A kör nye ze ti ne ve lés ma már el vá rás vi lág szer te. A nem ze ti par kok lét re -
jöt té nek oka, hogy megőriz zük az adott te rü let öko ló giai egy sé ges sé gét a je len és
a jö vő ge ne rá ciói szá má ra. Ezál tal ott le he tő ség nyí lik nem csak tu do má nyos, ha -
nem ok ta tá si és sza ba di dős te vé keny sé gek vég zé sé re is. A nem ze ti par kok ké pe -
sek élő ben meg mu tat ni egyes ak tuá lis kör nye ze ti prob lé má kat vagy élő lé nye ket,
élő he lye ket. Sze re pet ját sza nak a ho lisz ti kus szem lé let for má lá sá ban is.

Te ma ti kánk összeál lí tá sa kor fi gye lem be vet tük a kör nye zet tu da tos ma ga tar -
tás, a kör nye ze tért fe le lős élet vi tel kiala kí tá sá nak fon tos sá gát. A ter mé szet is me -
ret mint tan tárgy ré sze és se gí tő je a kör nye ze ti ne ve lés nek, hi szen a köz vet len
kör nye zet és a ha zai táj élő vi lá ga rend kí vül szo ro san kap cso ló dik a 10–12 éves
ta nu lók ér te lem- és ér ze lem vi lá gá hoz. Így könnyen felis mer tet he tő an nak szép-
 sé ge, meg lát tat ha tó vál to za tos sá ga és ve szé lyez te tett sé ge. Se gít sé gé vel tu da to -
sít ha tó az em ber fe le lős sé ge. Ezek a cél- és feladat rend sze rek biz to sít ják a köz-
 vet len kör nye zet és ha zánk ér té kei nek mé lyebb megis me ré sét, il let ve a
vé del mé ben va ló ak tív köz re mű kö dést. Vá lasz tott té ma kö rünk a ha zai tá jak be-
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 mu ta tá sá val já rul hoz zá nem ze ti kul tú ránk megis me ré sé hez, a ma gyar ság tu dat
fej lesz té sé hez. 

El ső té mánk ban ál ta lá no san fog lal ko zunk nem ze ti park jaink kal, a má so dik
al ka lom szű kebb kör nye ze tünk, a Hor to bá gyi Nem ze ti Park ala po sabb megis -
me ré sét szol gál ja.
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5. Te het ség gon do zás, sze mé lyi ség fej lesz tés 
a mű vé sze tek esz kö zei vel

„A te het ség ado mány. Meg ha tá ro zá sa va ló szí nű leg 
annyi ra bo nyo lult, hogy az egy sze rű ség ked véért csak 

azt mond ják: Is ten ad ta!”
Bráda Ti bor fes tő mű vész

A vá ro si te het ség gon do zó prog ram elin dí tá sa előtt is vol tak ha gyo má nyai a te-
 het ség fej lesz tés nek az ál ta lá nos is ko lai rajz ok ta tás ban. Szín te re le he tett a ta ní tá -
si óra, ahol az ez irá nyú feladat diffe ren ciá lás sal va ló sul ha tott meg, vagy a szak-
 kör, aho vá ön szán tuk ból je lent kez het tek a ta nu lók.

A mű vé sze ti is ko lák el ter je dé sé vel a je lent ke zők szer ve zett for má ban is mer -
ked het tek a mű vé szet rej tel mei vel, 2008-ban pe dig elin dult a vá ro si te het ség -
gon do zó prog ram, amely ben a mű vé sze ti mun ka cso port kö zös kép ző mű vé sze -
ti és ze nei mo dult dol go zott ki. Eb ben a mát rix ban komp lex mó don je lent meg
a két mű vé sze ti ág. Ek kor hir det tünk meg egy kép ző mű vé sze ti pá lyá za tot is,
amely ze nei té má ra épült, a te het ség gon do zó év zá rá sa ként pe dig kiál lí tást szer-
 vez tünk a pá lya mun kák ból, ame lyet több is ko lá ban is be mu tat tunk. Ugyan csak
ek kor, a kol lé gák kal tör tént egyez te tő meg be szé lé se ken fel tá rás ra ke rül tek a
prog ram ban rej lő le he tő sé gek. Eb ből kö vet ke zően felada taink, el gon do lá saink
kör vo na la zód tak, s eze ket fo lya ma to san mun ka kö zös sé gi fog lal ko zá so kon
egyez tet tük, bő ví tet tük, konk re ti zál tuk. 

A te het ség fej lesz tő prog ram ban – a szak kör ben, mű vé sze ti is ko lá ban ta nu ló
diá kok kal szem ben, akik bel ső mo ti vált sá guk alap ján vesz nek rész a kép zés ben
– eb be a kép zé si for má ba vá lo ga tás alap ján ke rül tek a ta nu lók. A vá lo ga tás alap-
 ját egy ál ta lá nos in tel li gen cia teszt je len tet te, ame lyen a ki vá lasz tot tak meg fe lel -
tek, de ez a meg fe le lés ter mé sze te sen nem min den eset ben je len tet te azt, hogy
kép ző mű vé sze ti te het sé get is fel fe dez tünk. A kép ző mű vé sze ti te het ség azo no sí -
tá sa ne héz, a tesz tek bi zony ta lan ered mé nye ket ad nak. Na gyobb ha té kony sá got
mu tat nak az in for má lis el já rá sok, ami kor a ta nu ló, a ta nár, a szü lő azo no sít ja a
te het sé get. A leg biz to sabb te het ség azo no sí tó mód szer azon ban ma ga a te het ség -
gon do zás.

Mun kánk hoz az irányt a kép ző mű vé sze ti te het ség tu laj don sá gait (pl. a rajz
mint ked velt ki fe je zé si mód, a vi zuá lis em lé ke zet, a ké pek ben va ló gon dol ko dás,
az új sze rű gra fi kai ele mek al kal ma zá sa) fi gye lem be vé ve je löl tük meg. A fej lesz -
tés so rán a ta nu lók: 
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– is me re teit mé lyí tet tük, bő ví tet tük;
– alap ve tő ké pi ki fe je ző esz kö zök, áb rá zo lá si mó dok al kal ma zá sá val is mer -

ked tek meg;
– prob lé ma megol dó ké pes sé gü ket ala kí tot tuk kü lön bö ző al ko tá si mun ka -

for mák so rán;
– ösz tön zést kap tak krea tív te vé keny ség re;
– kép ző mű vé sze ti tech ni kák kal is mer ked tek meg (kré ta rajz, toll rajz, pa pír -

már vá nyo zás, monotipia, linómetszés, ani lin fes tés);
– mű vé szet tör té ne ti is me re tek kel gaz da god tak;
– az is ko lák fa lain kí vül is bő ví tet ték tu dá su kat (mú zeum pe da gó giai fog lal -

ko zá son a MODEM-ben, kiál lí táslá to ga tá so kon a Hol ló Lász ló Em lék -
mú zeum ban és a Medgyessy Fe renc Em lék mú zeum ban);

– megis mer ked tek a mű vé sze ti stí lu sok jel lem zői vel, a ma gyar kul tu rá lis
örök ség gel.

A 2010–2011-es tan év től a kép ző mű vé sze ti mo dul ön ál ló elem ként je le nik meg
a te het ség gon do zó prog ram ban. Ter veink kö zött a kö vet ke zők sze re pel nek:

– Nyílt nap, be mu ta tó fog lal ko zás al kal má val megis mer tet ni mun kán kat a
szü lők kel.

– Szer ve zett for má ban ta pasz ta la tot cse rél ni a te het ség gon do zás ban részt
 ve vő kollégákkal.

– To vább kép zé se ken, kon fe ren ciá kon bő ví te ni tu dá sun kat.
– To vább épí te ni a kap cso la tot a Medgyessy Fe renc Em lék mú zeum mal, a

Hol ló Lász ló Em lék mú zeum mal, és egy más ra épü lő kap cso la tot lét re hoz -
ni a Medgyessy Fe renc Gim ná zium és Mű vé sze ti Szak kö zép is ko la te het -
ség gon do zó te vé keny sé gé vel.

– A prog ram ban részt ve vő ta nu lók év vé gén kiál lí tá son mu tat ják be mun-
 kái kat, ame lyek ből ván dor kiál lí tást ren de zünk az érin tett is ko lák ban.

– Al ko tó tá bor lét re ho zá sá val gaz da gít juk tu dá su kat, fej leszt jük sze mé lyi sé -
gü ket a kö zös al ko tó mun ka so rán.

Felada tunk, hogy le he tő sé get te remt sünk a gyer mek te het sé gé nek ki bon ta ko zá -
sá ra. Le gyünk ka puk, ahon nan ők vissza te kint ve me rít het nek a ta pasz ta la tok -
ból, elő re néz ve pe dig utat vá laszt hat nak, ame lyen ér de mes elin dul ni. Nem baj,
ha a gyer mek nem lesz al ko tó mű vész. Elég, ha gon dol ko dó, krea tív, tá jé ko zott, a
vi lág dol gai ban eliga zo dó, jár tas em ber lesz.
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6. Test és szel lem fej lesz té se a moz gás mű vé sze ti 
mo dul ban

Az is ko lai te het ség gon do zás azt a célt tű zi ki ma ga elé, hogy a köz ok ta tás ban
érin tett gyer me kek kü lön le ges, kiemel ke dő adott sá gait fel fe dez ze, majd a pe da -
gó giai mun kát ezek re oda fi gyel ve ala kít sa. Ha gyo má nyo san jel lem ző szer ve ze ti
ke re tei ből adó dóan leg gyak rab ban és legerő tel je seb ben tan tár gyak ra fókuszál, de
szá mos te kin tet ben át is lép ezek ha tá rain (mo du lá ris ok ta tás, in teg rált tár gyak,
komp lex fej lesz tő fog lal ko zá sok, is ko lán kí vü li le he tő sé gek fel hasz ná lá sa).

A mun ka ered mé nyes sé gét több fé le mu ta tó val mér het jük. Mi lyen ta nul má -
nyi ered ményt re giszt rál ha tunk? Hány és mi lyen kiemel ke dő ver seny ered ményt
hoz nak diák jaink? Mi lyen arány ban ke rül nek be a leg jobb hí rű kö zép is ko lák ba?
Hány nyelv vizs gá val büsz kél ked he tünk a tan év vé gi be szá mo ló ban? Vagy hogy a
vizs gált te rü let re fókuszáljunk: meg fe le lő út já ra in dí tot tuk-e a mű vé sze ti vagy
sport te het sé get, ki lép tet tük-e a spe ciá li san kép ző in téz mé nyek be.

Egy ál ta lá nos is ko la – aho gyan a ne ve is mu tat ja – „ál ta lá nos” gye re kek ál ta -
lá nos kép zé sé re hi va tott. Az ál ta lá nos mű velt ség nyúj tá sa, a komp lex sze mé lyi -
ség for má lás, a leg szé le sebb ér te lem ben vett ké pes ség fej lesz tés, a hát rány kom -
pen zá lás, va la mint a te het ség azo no sí tá sa és egy re ma ga sabb ra tö rő gon do zá sa
mind-mind felada ta. Ak kor is, ha eb ben a komp le xi tás ban ren ge teg prob lé ma és
el lent mon dás ke rül fel szín re. Az ál ta lá nos is ko lai rend szer in teg rált te het ség -
gon do zást va ló sít hat meg, ar ra ke res ve optimálisabb megol dá si mó do kat, hogy
va la mennyi fent fel so rolt felada tá nak ele get te gyen.

Az is ko lai te het ség gon do zás leg főbb ki hí vá sa an nak meg ta lá lá sa, ho gyan
tud ja a gye re kek ál tal ho zott szé les ké pes ség ská lá nak legin kább meg fe le lő gon-
 do zást, fej lesz tést nyúj ta ni. 

A te het ség prog ra mok nak, így Deb re cen vá ros 2008-ban elin dí tott te het ség -
gon do zó is ko lai prog ram já nak is há rom ál ta lá nos ok ta tá si cél ja van (Gallagher
1985):

• Fon tos fo gal mi rend sze rek el sa já tí tá sa, ame lyek meg fe lel nek a te het sé -
ges gye rek ké pes ség szint jei nek a kü lön bö ző tan tár gyak ban.

• Kész sé gek és stra té giák kiala kí tá sa, ame lyek ré vén a te het sé ges gye rek
olyan sze mé lyi ség gé vál hat, aki ön ál lóan, krea tí van, ön ma ga megelé ge -
dé sé re ke re si az is me re te ket.

• Bel ső meg győ ző dés kiala kí tá sa a te het sé ges gye rek ben, mi sze rint a ta-
 nu lás öröm és iz ga lom, amely át se gí ti őket a ta nu lás sal szük ség sze rűen
együtt já ró monotonitáson.
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Az is ko lák ál tal el vé gez he tő prog ram adap tá ciók fő faj tái az aláb biak (Gallagher
1985):
(1) A ta ní tan dó ta na nyag, a tan terv tar tal má nak meg vál toz ta tá sa, ami a tan terv

meg vál toz ta tá sát je len ti (a) szé les ség ben/mély ség ben, (b) tem pó ban/se bes -
ség ben, (c) faj tá ban.
(a) A te het sé ges gye rek élet ko rát meg ha la dó szin ten ke zel komp lex fo gal -

ma kat, ma ga sabb szin tű abszt rak ció ra ké pes. A konk rét is me re ten túl
an nak a ko ráb ban ta nul tak kal vagy a gya kor la ti élet ből vett pél dák kal
va ló össze füg gé seit vizs gál ja, is me ri föl, fo gal maz za meg. Min den tar-
 tal mi disz cip lí nán be lül a komp lex is me ret rend sze ren van a hang súly.

(b) A tan terv fel gyor sí tá sát je len ti. A te het sé ges gye rek ko ráb bi élet kor ban
ta nul hat ja az is me ret anyag egé szét vagy an nak egyes ré szeit. Az alap is -
me re te ket tar tal ma zó ta na nyag ilyen eset ben tö mö rít he tő is, mert a te-
 het sé ges nagy va ló szí nű ség gel már is me ri a tan ter vi stan dard jó ré szét
(Renzulli–Smith–Reis 1982, idé zi: Gallagher 1985).

(c) Alap is me re tek ki ha gyá sa (an nak el lenőr zé sé vel, hogy azo kat a ta nu ló
már – akár az is ko la rend sze ren kí vül – el sa já tí tot ta), prob lé má ra kon-
 cent rá lás.

(2) Az el sa já tí tan dó spe ciá lis kész sé gek meg vál toz ta tá sa: prob lé ma megol dó
tech ni kák és mód sze rek, ma ga sabb szin tű gon dol ko dá si kész sé gek, prob lé -
mafel fe de zés ké pes sé ge, krea ti vi tás, in tel lek tuá lis ru gal mas ság, egye di/mi -
nő sé gi vá la szok ke re sé sé nek kész sé ge, mo ti vált ság, bel ső haj tó erő, ér zé -
keny ség sa ját te het sé gé nek pro duk tív fel hasz ná lá sá ra, szo ciá lis kész sé gek
(pl. má sok tisz te le te, be csü lé se). Au to nóm is me ret ke re ső sze mé lyi ség kiala -
kí tá sa.

(3) A ta nu lá si kör nye zet meg vál toz ta tá sa: cél ja a te het sé ges gye rek ta lál koz ta tá -
sa spe ciá lis ké pes sé gű/ké pe sí té sű pe da gó gus sal, más te het sé ges fia ta lok kal,
amely kör nye zet ösz tön ző leg hat a fej lő dés re. Szo ká sos ta nu lá si kör nye zeti
adap tá ció pél dául a gaz da gí tás a nor mál osz tá lyon be lül, kon zul táns ta nár,
szak tan te rem, men tor, ön ál ló ta nul má nyok foly ta tá sa, spe ciá lis ér dek lő dé -
sű osz tály/cso port, ta go za tos osz tály, ta go za tos is ko la, cso por ton be lü li dif-
 fe ren ciá lás, kis cso por tos fog lal koz ta tás.

Az is ko lai te het ség gon do zás cél ját vizs gál va a ku ta tók négy va riánst ti pi zál tak
(Feger 1993, idézi Ba logh–Polonkai–Tóth 1997):

(A) Egy na gyon te het sé ges gyer mek erős ol da lá nak tá mo ga tá sa.
(B) Egy te het sé ges gyer mek (te het ség gel össze füg gő) gyen ge ol da lá nak ki-

egyen lí té se.
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(C) Megelő zés, lég kör ja ví tás, fog lal koz ta tá si te rá pia.
(D) Olyan te rü le tek tá mo ga tá sa, ame lyek (lát szó lag) sem mit sem nyúj ta -

nak a gyer mek te het sé gé nek fej lesz té sé vel kap cso lat ban.

A vá ro si te het ség cso por tok ba be vá lo ga tott ta nu lók kog ni tív ké pes sé geik mé ré se
alap ján vesz nek részt a fej lesz tő fog lal ko zá so kon, ame lyek nek azon ban csak egy
ré sze érint konk ré tan in tel lek tuá lis te rü le tet. A mo du lok kö zött meg ta lál ha tó a
moz gás mű vé szet komp lex te ma ti ká ja is. Nincs rá ob jek tív, szám sze rű sí tett bi zo -
nyí ték (eset leg a szö ve ges ta ní tói jel lem zé sek ben meg je len het), hogy a cso port -
ba já ró diák kiemel ke dő egy sport ág ban, vagy pél dául tánc mű vé sze tek te rén,
eset leg szé pen raj zol, éne kel. A cél azon ban a komp lex sze mé lyi ség fej lesz tés, az
ér dek lő dés fel kel té se, olyan te rü le tek meg mu ta tá sa, ame lyek re eset leg nem fó-
kuszált ko ráb ban a ta nu ló. A prog ram vál to za tos sá ga, sok szí nű sé ge tart ja fel szí -
nen vagy éb resz ti fel a gye rek ben (és a szü lő ben) a foly ta tás ra, el mé lyü lés re.
A Stan ley szint je (1979, idézi Balogh 2004) ál tal leírt gaz da gí tá si tí pu sok kö zül
ez a kul tu rá lis gaz da gí tás. 

A mi nő sé gi gaz da gí tást Kaplan (1979) alap el vei nyo mán (in Ba logh 2004, 99.
o.) ál lít hat juk szem be a mennyi sé gi do mi nan ciá jú gaz da gí tás sal, dú sí tás sal.



80
A debreceni példa 

Mindezek a jel lem zők a városi programban nemcsak az in tel lek tuá lis modu-
lokra, ha nem a többi között a moz gás mű vé sze ti te het ség fej lesz tés re is iga zak, alá-
 tá maszt va, hogy ez a speciális terület is hozzájárul a mi nő sé gi gaz da gí táshoz.

Eh hez az el ső lé pés egy, a feladat ra al kal mas szak em be rek ből ál ló, ha té kony
team összeál lí tá sa. A szak em be rek nek ele gen dő ta pasz ta lat tal, ru gal mas gon-
 dol ko dás sal és sze mé lyi ség je gyek kel kell ren del kez niük, de az ele gen dő ener gia,
mo ti vá ció is alap ve tő kö ve tel mény, mi vel a te het sé ges gye re kek kel va ló fog lal ko -
zás igen megeről te tő, bár sok iz gal mat és szép sé get adó mun ka. A moz gás mű vé -
sze ti te ma ti kai ja vas la tot a vá ros is ko lái nak szak em be rei ből (test ne ve lő, gyógy-
 test ne ve lő, nép tánc, mo dern tánc, ba lett ta ná rok ból) összeál ló cso port töl ti meg
tar ta lom mal, rész ben meg hagy va a te het ség fej lesz tő is ko lák ön ál ló sá gát, rész-
 ben kö zös prog ra mo kat fel kí nál va a ta nu lók nak.

– * –

A moz gás koor di ná ció össze ren de zett sé ge, az egyen súly ér zék fej lett sé ge, a ke-
 resz te ző moz gá sok tu da tos és pon tos vég re haj tá sa köz tu dot tan köz vet le nül hat a
ta nu lá si ké pes ség re. Így a moz gá sos ké pes ség fej lesz tés éppúgy tá mo gat hat ja az
in tel lek tuá lis te rü le ten kiemel ke dő te het ség fej lő dé sét, mint ahogy erő sít he ti a
mo ti vá ciót, a ki tar tást, a szo ciá lis ké pes sé ge ket, a ku darc tű rést, a tár sas kap cso -

Mi nő sé gi gaz da gí tás vs. Mennyi sé gi gaz da gí tás

Ha gyo má nyos ta nu lá si ta pasz ta la tok 
bő ví té se

Ta na nyag gal tör té nő túl ter he lés

Pro duk tív, cél orien tált krea tív  
gon dol ko dás

Ru tin sze rű feladat megol dás

Komp lex gon dol ko dás Leegy sze rű sí tett mű ve let vég zés

Fo gal mak kiala kí tá sa Sza vak, té nyek, ada tok bifl á zá sa

A ta nul tak fel hasz ná lá sa gya kor la ti 
feladat megol dás ban

Az is me re tek egy sze rű visszaadá sa

Bel ső össze füg gé sek re kon cent rá ló 
ta nu lás

Ste ri li zált rész is me re tek el sa já tí tá sa

A ta nu lók igé nyei re, szük ség le tei re 
épü lő ta nu lás

Előíró jel le gű, me rev ke re tek ben  
moz gó ok ta tás

Prob lé ma fel tá rás, prob lé ma ke re sés 
ta nu lá sa

Ta ná ri ru tinkér dé sek meg vá la szo lá sa

A kri ti kai gon dol ko dás fej lesz té se Szol gai, vak el fo ga dás

Gon dol ko dás a jö vő be ni  
le he tő sé ge ken

A je len va ló sá gá nak megis me ré se
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la to kat, avagy el len sú lyoz hat ja a csak szel le mi te vé keny ség be mé lye dő te het ség
gyen ge ol da lát, vagyis a sze mé lyi ség komp lex egész sé ges fej lő dé sét szol gál ja.

A moz gás mű vé sze ti prog ram a kö zös te ma ti kán túl megen ge di a sze mé lyi és
tár gyi fel té te lek nek meg fe le lő mo bi li tást. Alap ja a test kul tú rá ra vo nat ko zó ké-
 pes ség- és kész ség fej lesz tés, az ál ta lá nos és spe ciá lis moz gás kul tú ra el sa já tí tá sa
(test ne ve lés és sport). Er re vál to za to san épül az egyéb le he tő sé gek fel vil lan tá sa
(pl. nép tánc, mo dern tánc, ba lett ala pok, ke le ti moz gás kul tú ra, harc mű vé szet,
ön vé de lem) vagy egy-egy moz gás mű vé sze ti te rü le ten va ló el mé lyü lés. 

A nyolcal kal mas mo dul ke re tein be lül a cso port össze té te le, il let ve a fog lal -
koz ta tó is ko la pe da gó gu sai nak irá nyult sá ga és szak ér tel me be fo lyá sol ja a vá lasz -
tást. Fon tos megol dá si mód az is ko lán kí vü li prog ra mo kon va ló rész vé tel, a
spor tok kal, moz gás mű vé sze tek kel a ma guk va ló di kö ze gé ben va ló ta lál ko zás
(pl. balettelőadás, tánc ház, ver seny tánc-be mu ta tó vagy -pró ba, él spor to lók ed-
zé se, úszás, kor cso lyá zás, lo vag lás).

Felada tunk és fe le lős sé günk a meg fe le lő ér ték rend kiala ku lá sát elő se gí te ni és
a test kul tú ra te kin te té ben ak tív élet mód ér té keit transz fe rál ni. Ideá lis eset ben a
test kul tú ra szem pont já ból ak tív élet for ma:

– fon tos sze re pet ját szik a fi zi kai és men tá lis egész ség megőr zé sé ben, az
egész ség tu da tos ma ga tar tás kiala kí tá sá ban; 

– hoz zá já rul az if jú ság ver seny ké pes sé gé nek ja ví tá sá hoz; 
– élet ve ze té si tech ni kák és mód sze rek köz ve tí tő je, emel lett a ne ve lés olyan

esz kö ze, amely já té kos for má ban, ko mo lyabb „tét” és vesz te ség nél kül
megol dá si kész le tek kel vér te zi fel az if jú sá got; 

– le he tő sé get nyújt az egyén ön meg va ló sí tá sá ra; 
– lé nye ges sze re pet tölt be a csa lá di és tár sa dal mi kö te lé kek erő sí té sé ben; 
– kul tu rált szó ra ko zá si le he tő sé get, pi he nést, öröm for rást és él ve ze tet nyúj -

tó hasznos idő töl tést biz to sít (Ber kes 2006).

A moz gás mű vé sze ti te het ség gon do zás cél ja:
– a test moz gás és spor to lás meg sze ret te té se, ér dek lő dés kel tés po zi tív és vál-

 to za tos moz gás él mé nyek biz to sí tá sá val, is me ret len te rü le tek be be pil lan -
tás sal;

– a moz gás kul tú ra ha gyo má nyai nak megis me ré se komp lex fog lal ko zá sok
ke re té ben;

– egész ség fej lesz tés, élet mód szem lé let for má lá sa;
– test és szel lem egy sé gé nek, har mó niá já nak tu da to sí tá sa, fi zi kai és lel ki

kon dí ció fej lesz té se;
– szó ra ko zás, rek reá ció, öröm kel tés, ver sen gő és együtt mű kö dő ma ga tar tás

megélé se;
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– a be vá lo ga tott ta nu lók egyé ni (moz gá sos) adott sá gai nak, ké pes sé gei nek
fel mé ré se, to vább fej lesz té se;

– az ál ta lá nos in tel lek tuá lis és a spe ciá lis te het ség te rü le tek össze kap cso lá sa
a krea ti vi tást és a komp lex gon dol ko dást is ösz tö nöz ve;

– a te het ség ki bon ta ko zá sá hoz szük sé ges sze mé lyi ség fej lesz tés.

Az egész ség gel kap cso la tos felada tok: Az el len ál ló-ké pes ség és az edzett ség fej-
 lesz té se, az or to pé diai el vál to zá sok el len sú lyo zá sa. Ért sék és is mer jék a pre ven -
ció lé nye gét, le he tő sé gét, is mer je nek és ön ál lóan hajt sa nak vég re egész ség -
megőr ző, pi hen te tő, re la xá ciós gya kor la to kat, épül jön be sze mé lyi sé gük be a
rend sze res test edzés fon tos sá gá nak tu da ta.

A moz gás kul tú ra fej lesz té sé vel kap cso la tos felada tok: A kondicionális és a koor -
di ná ciós ké pes sé gek élet kor hoz és egyé ni adott sá gok hoz iga zí tott fej lesz té se.
Moz gás kész sé gek meg fe le lő szin tű to váb bi ala kí tá sa. A já ték- és sport te vé keny -
sé gek, moz gás mű vé sze ti mű fa jok szé les ská lá já nak is me re te, a vál to za tos moz-
 gás for mák gya kor lá sá hoz kap cso ló dó is me re tek bő ví té se. A mo to ri kus ké pes sé -
gek szint jé nek ál lan dó nö ve lé se, a tel je sí tő ké pes tu dás szint jé nek le he tő vé
vá lá sa.

Ta nu lá si, moz gás mű vé sze ti, spor to lá si él mé nyek kel kap cso la tos felada tok:
Sport  ágak alapmozgásformáinak, sza bá lyai nak megis me ré se, tánc mű fa jok,
spe cia li tá sok. Él spor to lók kal, pro fi tánc mű vé sze ti előadók kal ta lál ko zás, él-
 mény be szá mo ló. Edzés től a tel je sít mé nyig, pró bá tól az előadá sig. Ér té kes sze-
 mé lyi ség vo ná sok fej lesz té se.

A fej lesz ten dő ké pes ség te rü le tek test ne ve lés, sport té ma kör ben (4 óra):
– test tar tás, láb tar tás, ge rinc haj lé kony ság;
– moz gás koor di ná ció, egyen súly ér zék, kéz- és láb ügyes ség;
– szem-kéz, szem-láb koor di ná ció, tér be li tá jé ko zó dás, test tu dat;
– rit mus ér zék, rob ba né kony ság, gyor sa ság, izom ér zé ke lés;
– izom erő, vi ta li tás, ki tar tó erő ki fej tés ké pes sé ge;
– kon cent rá ciós ké pes ség, feladat tu dat, össze tett felada tok megér té sé nek és

tar tá sá nak ké pes sé ge;
– ver sen gés, csa pat já ték, egy más se gí té se, fair play.

A fej lesz ten dő ké pes ség te rü le tek tánc mű vé sze ti té ma kör ben (4 óra):
– fi zi kai ál ló ké pes ség, ügyes ség, cse lek vő biz ton ság;
– rit mus ér zék, hal lás, di na mi kai vál tá sok felis me ré se, kö ve té se;
– tér- és for ma ér zék, moz gás me mó ria;
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– ma ga biz tos ság, ér zel mi nyi tott ság, tár sak kal va ló együtt mű kö dés, fi gye -
lem;

– krea ti vi tás, imp ro vi zá ciós és kom po zí ciós kész ség, al ko tó ki fe je ző kész -
ség, nyi tott ság;

– ön fej lesz tés, aka rat erő, a rend sze res mun ka igé nye és ké pes sé ge.

Te ma ti kai ja vas lat:
1. fog lal ko zás: ge rinc tor na, lábtartásjavító tor na, egyé ni felada tok
2. fog lal ko zás: egyé ni és pá ros gya kor la tok sze rek kel, lab dá val
3. fog lal ko zás: cso por tos felada tok sze rek kel, ver seny zés csa pat ban
4. fog lal ko zás: is ko lán kí vü li al ka lom, a le he tő sé gek sze rin ti sport ág (kor cso lyá -

zás, úszás, lo vag lás, at lé ti ka, ké zi lab da stb.) vá lasz tá sá val, kül ső hely szí nen
(sport pá lya, sport csar nok, edzés meg lá to ga tá sa, ta lál ko zás él spor to lók kal)

5. fog lal ko zás: nép tánc ala pok (ug rós tán cok)
6. fog lal ko zás: be pil lan tás a néptáncpróbába, tánc ház élő ze ne kar ral
7. fog lal ko zás: mo dern tánc mű vé sze ti mű faj (egy cso por tos tánc el sa já tí tá sa:

country)
8. fog lal ko zás: mo dern tánc mű vé sze ti előadás meg te kin té se (tánc szín ház, ba-

 lett, jazzbalett, performance le he tő ség sze rint).

(Az 1., 2. és 3. fog lal ko zás anya gát Papp né Gaz dag Zsu zsan na: A lab da cí mű gya-
 kor lat gyűj te mé nye, va la mint a ge rinc tor na és gim nasz ti kai felada tok alap ján vá-
 lo gat juk.)
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7. Tanulói és szülői elégedettségmérés

„Han gu la tos, ér de kes fog lal ko zá sok…” – a ta nu lói elé ge dett ség -
mé résének mu ta tói

Az aláb biak ban a je len al fe je ze tet kö ve tően be mu ta tott diákelé ge dett sé gi kér dő -
ív utol só két, nyi tott kér dé sé re adott vá la szo kat ele mez zük. Ez a kér dés tí pus
nagy fo kú ru gal mas ság ra és spon ta nei tás ra ad le he tő sé get, ami nek kö vet kez té -
ben a vá lasz adás so rán rend kí vül sok in for má ciót nyer he tünk. A két kér dés a
kö vet ke ző volt:

9. kér dés: So rolj fel 3 olyan dol got, ami a leg job ban tet szett eze ken a spe ciá lis fog-
 lal ko zá so kon!

10. kér dés: So rolj fel olyan dol go kat, ame lye ken vál toz tat nál a te het ség fej lesz tő
fog lal ko zá sok kal kap cso lat ban!

A ta nu lók ál tal adott vá la szok elő for du lá si gya ko ri sá gát te kint ve több egyér tel -
mű te rü let re irá nyul hat rá a fi gyel münk, az aláb bi fon tos sá gi sor rend ben.

Mód sze rek

A pe da gó gu sok gaz dag mód szer ta ni kul tú rá val ren del kez nek, s a sok új mód-
 szert vál to za tos for mák ban al kal maz ták is. Hasz nos mindez 

– a több fé le meg kö ze lí tés el vé nek ér vé nye sí té se miatt (amely le he tő sé get
biz to sít, hogy a gye re kek el té rő meg kö ze lí té se ket al kal maz za nak);

– a kon tex tus el ve miatt, mert ez zel iga zod ha tunk a gye re kek igé nyei hez
(mi a szá muk ra legin kább meg fe le lő);

– s nem utol só sor ban az új, ér de ke sebb mód sze rek nek na gyobb mo ti vá ló
ha tá sa van.

Az adott vá la szok a fen tie ket erő sí tik meg:
– já té kos ság;
– új sze rű feladat tí pu sok (lo gi kai fej tö rők, rejt vé nyek stb.);
– kí sér le tek, vizs gá la tok, ku ta tó mun kák, új tech ni kák;
– cso port mun kák;
– hely szí ni (ki he lye zett) fog lal ko zá sok, spe ciá lis egyéb prog ra mok.
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A fog lal ko zá sok fel té te lei

Min den is ko lá ban olyan fel té te le ket te rem tet tek a fog lal ko zá so kon, ahol a ta nu -
lók nyu godt, al ko tó ké pes, ol dott lég kör ben gya ra pít hat ták is me re tei ket. A vá la -
szok jól ki fe je zik mindezt: 

– köz vet le nebb kap cso lat a pe da gó gu sok kal;
– kö tet le nebb jel leg;
– han gu la tos, ér de kes fog lal ko zá sok;

A gye re kek több sé ge ugyanak kor sok nak tar tot ta az egyes fog lal ko zás ra for dí -
tott idő mennyi sé get (60 perc), egyér tel műen meg fo gal maz ták, hogy itt is ele-
 gen dő len ne a 45 perc, vi szont egy té ma kör ben több fog lal ko zást sze ret né nek
(legalább 12-t), és a he ti gya ko ri sá got is en nek mér té ké ben nö vel nék. A te het -
sé ges gye re kek el kö te le zett sé gét mu tat ja, hogy még több időt szán ná nak a ta-
 nu lás ra.

Mo ti vá ció

Mi mo ti vál ta, mi kész tet te a gye re ke ket ar ra, hogy az is ko lán túl, a sa ját sza ba di -
de jük ter hé re részt ve gye nek a te het ség fej lesz tő fog lal ko zá so kon? Az adott vá la -
szok na gyon szem lé le te sen mu tat ják be azo kat a mo ti vá ló té nye ző ket, ame lyek
ösz tö nöz ték a gye re ke ket:

– új ta nu lá si le he tő sé get ke re sett;
– az új is me re tek se gít sé get ad tak a tan órák hoz;
– ér de kes nek ta lál ta;
– egy mást ins pi rál ták;
– jó kö zös sé gek.

A ka pott ered mé nyek össze ve té se alap ján az erős sé gek és le he tő sé gek a kö vet ke -
ző kép pen fog lal ha tók össze (1. táblázat).
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A kér dő ívek sok hasznos in for má ció val szol gál nak a ké sőb biek re néz ve, hi szen
szem be sül het tünk azok kal a dol gok kal, ame lye ket to vább ra is ha son ló mó don
kell vé gez nünk, de meg lát hat tuk azt a né hány „gyen gébb lánc sze met” is, ame-
 lyek kor ri gá lást igé nyel nek. A gye re kek ér té ke lé se alap ján a prog ram ér zé kel he tő
po zi tí vu mo kat ad a részt ve vő ta nu lók szá má ra, ame lyek ből re mél he tő leg jö vő -
be li ta nul má nyaik so rán pro fi tál ni is tud nak (2. táblázat).

Erős sé gek Le he tő sé gek a vál toz ta tás ra

 

 

 

 

 

 

 

Egyál ta lán 
nem igaz

Alig  
igaz

Rész ben 
igaz

Tel jes  
mér ték ben 

igaz

Nem  
tu dom

Átlag 7,13 16,13 59,50 87,38 7,63

Median 4,50 16,50 63,50 84,00 6,00

Szó rás 6,728 4,883 17,992 25,796 7,927

1. táblázat. A foglakozások erősségei és a változás lehetőségei

2. táb lá zat. A diák elé ge dett ség mé rés né hány sta tisz ti kai mu ta tó ja (n=198)
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A táb lá zat ból leol vas ha tó, hogy a fog lal ko zá sok kal kap cso la tos, po zi tí van
meg fo gal ma zott ál lí tá sok kal át la go san a vá lasz adó diá kok kö zel fe le tel jes mér -
ték ben egyetér tett, a „tel jes mér ték ben igaz” és a „rész ben igaz” vá la szok ará nya
pe dig át la go san kö zel 75%, míg a legala cso nyabb át lag ér té ket az ál lí tá sok kal tel-
 je sen egyet nem ér tők ad ták. Az ered mé nyek rész le tes ér té ke lé sé ben sú lyo zott
pont ér té ke ket hasz nál tunk; a kér dé sek re adott „tel jes mér ték ben igaz” vá la szo -
kat négy sze res, a „rész ben igaz” vá la szo kat há rom szo ros, az „alig igaz” vá la szo -
kat pe dig két sze res súllyal fi gye lem be vé ve. Az ered mé nye ket az aláb bi, 3. táb lá -
zat mu tat ja:

Az ada tok ta nú sá ga sze rint a diá kok legin kább a kö tet len han gu la tú fog lal ko -
zá sok kal elé ge det tek, míg leg ke vés bé az mo ti vál ta őket, hogy a prog ram ban va ló
rész vé tel se gít het a kö zép is ko lá ba va ló be ke rü lés ben.

3. táb lá zat. A diák elé ge dett ség mé rés hez hasz nált ál lí tá sok ra adott vá la szok sú lyo zott ér té kei
és rang so ra (n=198)

Egyál ta lán 
nem igaz

Alig 
igaz

Rész ben 
igaz

Tel jes 
mér ték ben 

igaz

Sú lyo zott 
pont ér ték 
össze sen

Rang sor

Örül tem, hogy a han gu lat  
kö tet le nebb, mint tan órá kon. 

1 18 69 572 660 1.

Olyan feladat tí pu sok kal  
ta lál koz tam, ame lyek kel  
tan órá kon nem. 

1 20 219 368 608 2.

Örü lök, hogy részt ve he tek 
eze ken a fog lal ko zá so kon. 

2 28 195 376 601 3.

Tet sze nek a fej lesz té si  
te rü le tek. 

2 32 234 300 568 4.

Ha lesz le he tő sé gem, ak kor 
részt ven nék még ha son ló  
fej lesz tő fog lal ko zá son.

18 42 213 292 565 5.

A fog lal ko zá sok al kal ma sak, 
ar ra, hogy egy-egy te rü let be 
job ban be leás sam ma gam.

7 34 186 332 559 6.

Tet szik, hogy több idő ju tott 
rám a kislétszám miatt.

14 44 132 340 530 7.

Eb be a prog ram ba va ló  
be ke rü lés se gít het a meg fe le lő 
kö zép is ko la ki vá lasz tá sá ban. 

12 40 180 216 448 8.
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„A kö zös mun ka össze ko vá csol ja a csa pa tot…” – a szü lői 
elé ge dett ség mé rés mu ta tói

A to váb biak ban az al fe je ze tet kö ve tően be mu ta tott, szü lők nek szó ló elé ge dett -
ség mé rő kér dő ív nyílt vé gű, 9. és 10. kér dé sei re adott vá la szok össze sí té sét kö-
 zöl jük, is ko lán ként (4.–6. táblázat).

9. kér dés: Rang so rol ja azt a há rom dol got, amit a prog ram leg főbb eré nyé nek tart!

Is ko la Leg gya ko ribb vá la szok

Ár pád Ve zér   
Ál ta lá nos Is ko la

Fej lő dé si le he tő sé gek; is ko lai ke re te ken túl fej lesz ti a gyer mek ké pes sé geit;  
ér dek lő dés fel kel té se; lo gi kai, já té kos felada tok.
Fog lal ko zá sok he lye, ide je; ta na nyag tól el té rő té mák, anya gok; más ne ve lé si- 
ok ta tá si mód szer; te het sé ges gye re kek ki szű ré se; is mert ta ná rok tar tot ták  
a fog lal ko zá so kat; ala pos is me re tek, te het ség ígé re tek fej lesz té se; to vább ta nu lá si  
esé lyek nö ve lé se. 
Kis cso port ban fo lyik a te het ség gon do zás; a prog ram ba va ló be ke rü lés nem szü lői 
be fo lyás ra tör tént; lo gi kai gon dol ko dást mér tek.

Bo lyai Já nos  
Ál ta lá nos Is ko la

Új tech ni kák, mód sze rek; új is me re tek.
Ins pi rál ta a gyer me ke met a prog ram ban va ló rész vé tel; sok ré tű ség.
Van to vább ta nu lá si le he tő ség; jó (okos, szor gal mas) gyer mek tár sa ság; kü lön  
fog lal ko zás; in ten zív fog lal ko zás; jó is ko lai hoz záál lás; ér dek lő dés fel kel té se olyan 
dol gok iránt, ame lyek re ott hon nem len ne le he tő sé ge; na gyobb tu dás.

Gönczy Pál  
Ál ta lá nos Is ko la

To vább ta nu lás hoz le he tő sé gek bő vü lé se.
Olyan pluszt kap tak, amit más hol nem. 
Szo ciá li san hát rá nyos hely ze tűek le het sé ges ki tö ré si esé lye; al ter na tív ta nu lás- 
mód szer ta ni for mák be mu ta tá sa; az is ko lá ban egyéb ként rosszul tel je sí tő  
te het sé ges gye rek ön bi zal má nak nö ve lé se; gyer me ke öröm mel ment  
a fog lal ko zá sok ra; kis lét szám; más jel le gű is me re tek; na gyobb kedv a ta nu lás hoz.

Hat va ni István– 
 Eöt vös Utcai–  

Hu nya di  János–  
Ki ni zsi Pál Általános 

Istkolák

A szü lők szá má ra ma ga a prog ram in dí tá sa je len tett nagy örö möt. Úgy ér zik, hogy  
a prog ram ban va ló rész vé tel lel nőtt a gyer me keik to vább ta nu lá si esé lye.  
Gyer me keik a fog lal ko zá so kon sok új is me re tet sze rez tek az adott mo dul ban,  
új ol da lá ról kö ze lí tet ték meg az egyes té ma kö rö ket, gyer me keik mo ti vált sá ga, ér-
dek lő dé se nőtt az egyes té ma kö rök iránt. A kis lét szá mú cso port itt is lé nye ges volt.  
Rá lá tá suk lett a szü lők nek ar ra, hogy me lyik mű velt ség te rü le ten ered mé nye sebb  
a gyer me kük.

Csa pó ker ti  
Ál ta lá nos Is ko la

A gye re kek kel va ló kü lön fog lal ko zás, diff e ren ciált fej lesz tés;  
a fej lesz tett te rü le te ken nö ve ke dett a gye rek mo ti vált sá ga;  
al kal ma zott mun ka for mák; jó, hogy elin dult a prog ram;  
örü lök, hogy a te het sé ges gye re kek fej lesz té sét vál lal ta a vá ros; sa ját is ko lá ban  
tör té nik a fej lesz tés; hasz no sak a mú zeum lá to ga tá sok, ki rán du lá sok; fel ké szít  
a to vábbta nu lás ra; új, ér de kes is me re tek; a te het ség szem pont já ból kiemel ke dő 
te rü let megis me ré se.

4. táb lá zat. A 9. kér dés re adott leg gya ko ribb szü lői vá la szok is ko lán ként
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Ka rá csony Sán dor 
Ál ta lá nos Is ko la

Egyes tan tár gya kat más szem szög ből kö ze lí te nek meg; több fi gyel met for dí ta nak  
a gye re kek re, és ez jó az ön be csü lés szem pont já ból; nem kal lód nak el a sze rény  
kö rül mé nyek kö zött élő te het sé ges gyer me kek sem; va la mi lyen for má ban elő se gí ti 
a to vább ta nu lást; kü lön bö ző mó do kon is vizs gál ják az ép pen ak tuá lis felada to kat; 
játsz va ta nu lás; lo gi kus gon dol ko dás fej lesz té se; ter mé szet is me ret órán cso dá la tos  
élő vi lá gunk be mu ta tá sa; fel kel tet ték az ér dek lő dést a kí sér le te zés iránt;  
szí ve seb ben ta nul ja az egyes tan tár gya kat;  
a gyer me k ér dek lő dé si kö rét bő ví ti; ösz tön zi a gye re ket új felada tok meg- 
is me ré sé re, új dol gok meg sze re té sé re;  
lo gi kai felada tok gya kor lá sa.

Ka zin czy Ferenc– 
Lil la Té ri –  

Vö rös mar ty Mihály 
Általános Iskolák

Új (több let) is me re tek el sa já tí tá sa.
Gon dol ko dás fej lesz té se.
To vább ta nu lá si esé lyek nö ve lé se; kis  cso por tos fog lal ko zás; a ta nu lók ön bi zal má nak 
erő sí té se; több te rü le ten is ki pró bál hat ják ma gu kat a gye re kek.
Ké pes ség fej lesz tés; krea ti vi tás ösz tön zé se; se gí ti a meg lé vő tu dás fel hasz ná lá sát;  
az ok ta tás más szem pon tú meg kö ze lí té se; a ki fe je ző kész ség fej lesz té se.

Pe tő fi Sán dor  
Ál ta lá nos Is ko la 

Új sze rű ta na nyag; ér de kes feladat tí pu sok.
A fog lal ko zá sok az is ko lá ban van nak; ha té kony ké pes ség fej lesz tés; to vább ta nu lá si 
esély nö ve ke dé se. 
Kö zös ség épí tés; mo ti vált ság erő sí té se; krea ti vi tást, lo gi kát igény lő felada tok.
Ta nu lás mód szer tan ta ní tá sa; kö tet le nebb lég kö rű fog lal ko zá sok; is me rős ta ná rok.
Ál ta lá nos mű velt ség nö ve lé se.

Ep res ker ti  
Ál ta lá nos Is ko la

Új sze rű feladat tí pu sok; jobb ta nul má nyi ered mény eléré se; to vább ta nu lás ra  
fel ké szí tés.

Jó zsef At ti la  
Ál ta lá nos Is ko la

Új sze rű felada tok.
Kö tet len ség.

Szo bosz lói Úti  
Ál ta lá nos Is ko la 

A gye re kek te het ség gon do zá sa, kö zös ség for má ló ha tás, ér dek lő dés fel kel té se az 
egyes té mák ban fo ko zó dik; kieme li és össze gyűj ti a te het sé ges gye re ke ket; to vább-
ta nu lá si esé lyeit nö ve li, a ka pott új in for má ció kat fel hasz nál hat ják az alap ok ta-
tás ban; gye rek ér dek lő dé se meg nyí lik, szí ve sen ma rad az is ko lá ban ta ní tás után, 
még min dig az is ko lai kö zös ség ben van a leg jobb he lyen; elő nyös nek tart juk a kis 
lét szá mot, más ta ná rok kal és más mód sze rek kel is megis mer ke dünk; kü lön bö ző 
tan tár gyak ról tá gabb is me ret anyag meg szer zé se; a ta ná rok sok kal nyi tot tab bak, 
mint a tan órá kon, a gye re kek lá tó kö re bő vül; új ta ná ro kat és stí lu so kat is mer meg  
a gye rek, tény le ge sen fej lő dik az adott tárgy ból, job ban meg sze ret egy-egy tár gyat; 
tevékenykedtetés, kész ség fej lesz tés, mo ti vált ság; az órai felada tok hoz is bát rab ban 
áll hoz zá, gya kor lás nak is jó, több dol got is megis mer, mint az órák ke re tén be lül;  
kis lét szá mú cso port, több idő jut egy gye rek re, meg fe le lő idő ben van, más prog-
ra mok kal nem üt kö zik, meg fe le lő óra szám ban van, nem ter he li túl a gye re ket; min-
den te rü let re ki ter jed a prog ram, nem ter he li plusz ban a gye re ket, to vább ta nu lás 
meg könnyí té se; egy-egy tan tárgy ból mé lyebb is me re tek szer zé se, fel kel ti a gye rek 
ér dek lő dé sét az adott tan tárgy iránt, a ta nu lás nemcsak kö te les ség lesz, ha nem 
szó ra ko zás is; bá tor ság, krea ti vi tás, ön ál ló ság; gon dol kod ta tó felada tok, jobb és 
ered mé nye sebb ta nu lás, to vább ta nu lás hoz előny.

(folyt.)
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10. kér dés: Az ön vé le mé nye sze rint van-e még olyan te rü let, ame lyet le het ne biz to -
sí ta ni a gyer me kek ha té ko nyabb te het ség fej lesz té sé nek ér de ké ben, is ko lai ker etek
kö zött?

Is ko la Leg gya ko ribb vá la szok

Ár pád Ve zér  
Ál ta lá nos Is ko la

Tör té ne lem; in for ma ti ka; kéz mű ves ség; tár sa da lom tu do mány; vi sel ke dés - 
kul tú ra; kom mu ni ká ciós kész sé gek fej lesz té se; óra rend be beépí tett fog lal - 
ko zá sok; he ten te több órá ban kel le ne tar ta ni a fog lal ko zá so kat.

Bo lyai Já nos  
Ál ta lá nos Is ko la

Kép ző mű vé szet; krea tív mű vé szet; dél előt ti fog lal ko zá sok; más ide gen nyel vek  
ta nu lá sa; tör té ne lem; tár sa da lom is me ret; egész sé ges élet mód; eti ka; sport.

Gönczy Pál  
Ál ta lá nos Is ko la

Az ok ta tást a pe da gó gus kép zés sel egé szé ben át kell ala kí ta ni; na gyobb te ret 
kap na a ze nei ne ve lés (Bar tók, Ko dály or szá ga); na gyobb óra szám ban a test-
ne ve lés; fő tan tár gyak ese té ben mé lyebb is me re tek re és na gyobb diff e ren ciá-
lás ra len ne szük ség; ol va sás ra ösz tön zés; kom mu ni ká ciós kész ség fej lesz té se; 
köz vet len be szél ge tés, vé le mény al ko tás.

Csa pó ker ti  
Ál ta lá nos Is ko la

In for ma ti ka.
Má so dik ide gen nyelv megis me ré se; rajz, ének, hang szer ta nu lás; már 2. osz-
tály tól több szak kört biz to sí ta ni a gye re kek ér dek lő dé sé nek fel kel té sé re,  
nem csak ver seny sze rűen; ma gyar ból, ma te ma ti ká ból olyan le he tő sé gek  
biz to sí tá sa, ami re tan órá kon nincs idő.

Vénkerti – Dó zsa 
György – Ibo lya  
Ut cai Ál ta lá nos 

Is ko lák

A szü lők kö ré ben a leg ma ga sabb elé ge dett sé gi ér té ket a tan órák han gu la ta, ér de-
kes sé ge, kö tet len sé ge ér te el.  
Az, hogy a gye re kek új ta nu lá si mód sze re ket, vál to za tos mun ka for má kat is mer-
het nek meg, krea tív, vál to za tos felada to kat ol da nak meg, is me ret len te rü le tek be 
nyer nek be te kin tést. Hasz no san töl tik az ide jü ket, a prog ram hely ben elér he tő  
és in gye nes. Ta pasz ta la taik alap ján a prog ram ha tá sá ra gyer me keik mo ti vál tab bá, 
ér dek lő dőb bé vál tak, mindeze ken túl pe dig nőtt a koo pe rá ció mér té ke kö rük ben. 
Kiemel ték a pe da gó gu sok szak mai fel ké szült sé gét, mód szer ta ni gaz dag sá gát,  
a kis  cso por tos fog lal ko zást, az egyé ni diff e ren ciá lást. 
A har ma dik he lyen, a tan tár gyon be lü li ma ga sabb szin tű fel dol go zás, az al kal ma zás-
ké pes tu dás meg szer zé se állt. A jö vő re vo nat ko zóan meg je gyez ték, hogy úgy lát ják, 
a prog ram ban va ló rész vé tel nem csak se gít a ha gyo má nyos is ko lai fel ké szü lés ben, 
ha nem nö ve li gyer me keik to vább ta nu lá si esé lyeit is.

Bocs kai Ist ván  
Ál ta lá nos Is ko la

Ér de kes, já té kos felada tok; fej lesz ti a gye rek lo gi ká ját és ügyes sé gét.
Kis lét szám; gyer me ke job ban meg sze ret te va la me lyik tan tár gyat; bő veb ben  
tud nak a dol gok ról be szél ni; nem a ki tű nő diá kok, ha nem az át lag ta nu lók ke rül tek  
be a prog ram ba, akik csak egy vagy két te rü le ten ki vá lóak; fej lesz ti a gye rek sok-
ré tű sé gét; más szem szög ből is lát ja a kü lön bö ző tan tár gya kat; új él mé nyek kel 
gaz da go dott.

Tégláskerti  
Ál ta lá nos Is ko la

Nem adott vá laszt.

5. táb lá zat. A 10. kér dés re adott leg gya ko ribb szü lői vá la szok

(folyt.)
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Ka rá csony Sán dor Ál ta-
lá nos Is ko la

A kész ség tár gyak te rü le tén, pl. rajz, mű vé sze tek.
A meg cél zott te rü le tek jók, a pluszórá kat a gye re kek szí ve sen fo gad ták; úgy 
vé lem, hogy az el kép ze lés és a meg va ló sí tás még nem iga zán van egy szin ten, 
de mi vel ez az el ső ilyen év fo lyam, a ké sőb biek ben az it te ni ta pasz ta la to kat 
re mé lem, tud ják hasz nál ni.

Ka zin czy Ferenc– Lil la 
Té ri– Vö rös mar ty Mihály 

Általános Iskolák

A vá la szok két irá nyúak. Egy részt új te rü le tek be vo ná sá ra, más részt a meg lé vők  
tar tal mi, mód szer ta ni gaz da gí tá sá ra irá nyul nak. 
Ja va solt új te rü le tek: tör té ne lem; föld rajz; in for ma ti ka; önis me ret/sze mé lyi ség - 
fej lesz tés.
Tar tal mi, mód szer ta ni gaz da gí tás: az infokommunikációs tech no ló gia na gyobb 
mér té kű al kal ma zá sa; ma ga sabb óra szá mú le gyen az ide gen nyelv; a moz gás - 
mű vé szet te rü le tén von ja nak be él spor to ló kat a fog lal ko zá sok ve ze té sé be;  
a ta nu lás mód szer tant épít sék be az egyes te rü le tek te ma ti ká já ba.

Pe tő fi Sán dor  
Ál ta lá nos Is ko la 

Szó be li ki fe je ző ké pes ség, szín ját szás; tör té ne lem; in for ma ti ka; ének-ze ne; több 
idő az egyes te rü le tek re; egyé ni, spe ciá lis to vább fej lesz tés; pro jekt mun ka több 
is me ret te rü let ről.

Szo bosz lói Úti  
Ál ta lá nos Is ko la 

In for ma ti ka; tör té ne lem; ze nei kép zés; bio ló gia; föld rajz.

Vénkerti – Dó zsa György 
– Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos 

Is ko lák

A vál toz ta tás ra irá nyu ló kér dés vá la szai két cso port ra bont ha tóak. Vol tak, akik 
új mű velt sé gi te rü le tek kel bő ví te nék a prog ram ed dig is vál to za tos egy sé geit, 
míg má sok a ké sőb bi mun ká hoz szol gál tak hasznos ta ná csok kal.
Az új te rü le tek kö zött vol tak: in for ma ti ka, sport, rajz, csil la gá szat, fo tó zás, sakk  
és kü lön fé le mű vé sze ti ágak. Akadt azon ban olyan is, aki sze rint még több  
ma te ma ti kai, anya nyel vi és ze nei is me ret tel le het ne a prog ra mot si ke re seb bé 
ten ni.  
Szin tén ide kap csol ha tó még az az ész re vé tel, mi sze rint hasznos len ne, ha a ta-
nu lók a fog lal ko zá sok ke re té ben vi lág né ze ti és egész ség ne ve lé si is me re tek kel 
gya ra pod hat ná nak.
A szü lők el gon do lá sa sze rint na gyon jó, hogy a gye re kek több te rü let be be-
pil lan tást nyer het nek, de a ké sőb biek ben spe cia li zá lód hat ná nak. Jó len ne, ha 
vissza jel zést kap ná nak ar ról, hogy mely te rü le ten „te het sé ges” a gyer me kük.

Bocs kai Ist ván  
Ál ta lá nos Is ko la

In for ma ti ka; test ne ve lés; tör té ne lem.
Mű vé sze ti ok ta tás (rajz). 
Il lem tan; alap ve tő pén zü gyi is me re tek; ide gen nyelv több órá ban.

Hat va ni István– Eöt vös 
Utcai– Hu nya di János–  

Ki ni zsi Pál Általános 
Iskolák

„Ér dem le ges” ja vas la tot nem ír tak.

Ep res ker ti Ál ta lá nos 
Is ko la

Nem adott vá laszt.

Jó zsef At ti la  
Ál ta lá nos Is ko la

Nem adott vá laszt.

Tégláskerti  
Ál ta lá nos Is ko la

Nem adott vá laszt.

(folyt.)
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A táb lá zat ból leol vas ha tó, hogy a fog lal ko zá sok kal kap cso la tos, po zi tí van
meg fo gal ma zott ál lí tá sok kal át la go san a vá lasz adó szü lők több mint fe le tel jes
mér ték ben egyetér tett, a „tel jes mér ték ben igaz” és a „rész ben igaz” vá la szok
ará nya pe dig meg kö ze lí ti a 90%-ot, míg a legala cso nyabb át lag ér té ket az ál lí tá -
sok kal tel je sen egyet nem ér tők ad ták. Az ered mé nyek rész le tes ér té ke lé sé ben a
diá kok kö ré ben vég zett mé rés hez ha son lóan sú lyo zott pont ér té ke ket hasz nál -
tunk. A kér dé sek re adott „tel jes mér ték ben igaz” vá la szo kat négy sze res, a „rész -
ben igaz” vá la szo kat há rom szo ros, az „alig igaz” vá la szo kat pe dig két sze res súly-
lyal fi gye lem be vé ve. Az ered mé nye ket az aláb bi, 7. táb lá zat mu tat ja.

Egyál ta lán 
nem igaz

Alig  
igaz

Rész ben 
igaz

Tel jes  
mér ték ben igaz

Nem  
tu dom

Átlag 4,00 10,50 62,50 103,88 5,00

Medián 3,50 9,50 67,00 95,00 2,00

Szó rás 3,381 6,347 23,009 31,534 6,908

6. táb lá zat. A szü lői elé ge dett ség mé rés né hány sta tisz ti kai mu ta tó ja (n=187)

Egyál ta lán 
nem igaz

Alig 
igaz

Rész ben 
igaz

Tel jes 
mér ték ben 

igaz

Sú lyo zott 
pont ér ték 
össze sen

Rang sor

Jó öt let nek tar tom, hogy  
vá ro sunk ban elin dult a prog ram. 

0 4 39 680 723 1.

Elé ge dett va gyok a fej lesz té si 
te rü le tek kel. 

2 8 180 464 654 2.

Pon to san kap tam tá jé koz ta tást  
a prog ram ról. 

5 26 201 408 640 3.

Nem üt kö zött aka dály ba  
a prog ra mon va ló rész vé tel. 

10 16 150 464 640 3.

Gyer me kem ér dek lő dé sét  
fel kel tet ték a fog lal ko zá sok. 

1 34 246 344 625 4.

Gyer me kem tet szé sét el nyer ték  
a feladat tí pu sok. 

2 18 252 352 624 5.

Gyer me kem to vább ta nu lá si 
esé lyeit elő se gí ti a prog ram. 

7 21 201 348 577 6.

Nö ve ke dett gyer me kem  
mo ti vált sá ga. 

5 42 231 264 542 7.

7. táb lá zat. A szü lői elé ge dett ség mé rés hez hasz nált ál lí tá sok ra adott vá la szok sú lyo zott 
ér té kei és rang so ra (n=187)
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Az ada tok ta nú sá ga sze rint a szü lők szá má ra a leg fon to sabb az volt, hogy a
vá ros ban elin dult egy ilyen te het ség fej lesz tő prog ram. Ér de kes mó don gyer me -
kük mo ti vált sá gá nak nö ve ke dé sét ke vés bé vet ték ész re, il let ve szin tén ér de kes
ered mény ként tart hat juk szá mon, hogy a diá kok nál elért utol só he lye zés után a
prog ram to vább ta nu lás hoz va ló hoz zá já ru lá sa a szü lők nél is csak az utol só előt ti
hely re ke rült a re la tív fon tos sá gi sor rend ben. 

Kérdőívek

Diák elégedettségmérő kérdőív

Kedves Gyerekek!

Ezzel a kérdőívvel szeretnénk összegyűjteni véleményeiteket a tehetségfejlesztő
foglalkozásokkal kapcsolatban. Mi, tanáraitok, nagyon szeretnénk, hogy ezeken
a foglalkozásokon olyan ismeretanyaggal bővüljön tudásotok, amelyeket a ké-
sőbbiekben a tanórákon, és a továbbtanulásotok alkalmával is fel tudnátok hasz-
nálni. Bízunk benne, hogy egy-egy fejlesztett terület felkeltette érdeklődéseteket
és további elmélyülésre adott lehetőséget a már amúgy is kedvelt témákban.

Kérjük, töltsd ki a kérdőívet, segítve ezzel oktató munkánk még sikeresebbé téte-
lét!

A neveteket ne írjátok rá! 

A kérdőíven az állítások után számokat látsz 1-től 4-ig, illetve a „nem tudom”
válaszlehetőséget. Ezek közül mindig egyet karikázz be!

A számok jelentése a következő:
1: egyáltalán nem igaz
2: alig igaz
3: részben igaz
4: teljes mértékben igaz
X: nem tudom

Melyik évfolyamba jársz? ………………………
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9. Sorolj fel 3 olyan dolgot, ami a legjobban tetszett ezeken a speciális foglal-
kozásokon!
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

10. Sorolj fel olyan dolgokat, amelyeken változtatnál a tehetségfejlesztő fog-
lalkozásokkal kapcsolatban!
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

Köszönjük segítő közreműködésedet!

1:  
egyáltalán 
nem igaz

2:  
alig  
igaz

3:  
részben 

igaz

4:  
teljes 

mértékben 
igaz

X:  
nem  

tudom

1. Örülök, hogy részt vehetek/vehet-
tem ezeken a foglalkozásokon. 1 2 3 4 X

2. Ebbe a programba való bekerülés 
segíthet a megfelelő középiskola 
kiválasztásában.

1 2 3 4

3. Tetszenek/tetszettek azok a 
területek, amelyeken további 
fejlődésre kaptam lehetőséget.

1 2 3 4 X

4. Ezek a foglalkozások alkalmasak 
arra, hogy egy-egy területbe 
jobban „beleássam” magam.

1 2 3 4 X

5. Tetszett az, hogy egy-egy gyerekre 
több idő jutott, a kisebb létszám 
miatt.

1 2 3 4 X

6. Örültem, hogy a hangulat 
kötetlenebb, mint a tanórákon. 1 2 3 4 X

7. Olyan feladattípusokkal találkoz-
hattam, amelyekkel tanórákon 
nem.

1 2 3 4 X

8. Ha lesz/lenne lehetőségem, akkor 
részt vennék még hasonló fejlesztő 
foglalkozáson.

1 2 3 4 X



95

II. A tanulás új modellje

Szülői elégedettségmérő kérdőív

Kedves Szülők!

Ezen kérdőív a DMJV Tehetséggondozó programjába beválasztott tanulók szü-
lei számára készült. A program a tehetségígéretek megkeresését, e tanulók fej-
lesztését vállalta iskolai kereteken belül, speciális tevékenységterületeken. Kér-
jük, járuljon hozzá, hogy munkánk még komplexebb, szerteágazóbb, jobb
minőségű legyen! Az Önök véleménye sokat számít további működésünk, fejlő-
désünk szempontjából.

A kérdőív kitöltése név nélkül, önkéntes alapon történik. Kérjük, hogy kitöltése
során gondoljon vissza gyermeke tehetségfejlesztő foglalkozásaival kapcsolatos
tapasztalataira, gyermeke elmondásaira!

Köszönjük a segítségét!

A kérdőív kitöltésének technikája:
• A megfelelő választ egyértelmű bekarikázással jelölje meg!
• A válaszokat első benyomás alapján, de kellően megfontolva adja meg!
• A kérdőív állításai egy négyfokozatú skálán várnak megerősítést, vagy eluta-

sítást az alábbiak szerint:
1: egyáltalán nem igaz
2: alig igaz
3: részben igaz
4: teljes mértékben igaz
X: nem tudom

Melyik évfolyamba jár a gyermek? .........................

Kérjük, a kitöltött kérdőívet szíveskedjen gyermekével … (dátum)… az osztály-
főnöknek visszaküldeni!
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9. Rangsorolja azt a 3 dolgot, amit a program legfőbb erényének tart!
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

10. Az Ön véleménye szerint van-e még olyan terület, amelyet lehetne bizto-
sítani a gyermekek hatékonyabb tehetségfejlesztésének érdekében, iskolai
keretek között?
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................
................................................................................................................................

1:  
egyáltalán 
nem igaz

2:  
alig  
igaz

3:  
részben 

igaz

4:  
teljes 

mértékben 
igaz

X:  
nem  

tudom

1. Jó ötletnek tartom, hogy a váro-
sunkban elindult ez a tehetségfej-
lesztő program.

1 2 3 4 X

2. Gyermekem továbbtanulási esé-
lyeit is elősegíti a programba való 
bekerülés.

1 2 3 4 X

3. Pontosan kaptam tájékoztatást a 
program mibenlétéről. 1 2 3 4 X

4. Nem ütközött akadályba gyerme-
kemnek a foglalkozásokon részt 
venni egyéb elfoglaltságai miatt.

1 2 3 4 X

5. Elégedett vagyok a felkínált fejlesz-
tési területekkel. 1 2 3 4 X

6. A fejlesztett területek valamelyikén 
növekedett gyermekem motivált-
sága.

1 2 3 4 X

7. Gyermekem tetszését elnyerték 
a foglalkozásokon alkalmazott 
munkaformák, feladattípusok.

1 2 3 4 X

8. Gyermekem elmondása alapján 
a foglalkozások az érdeklődését 
felkeltették.

1 2 3 4 X
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8. A te het ség gon do zó prog ram ha tá sa az in téz mé nyek
szer ve ze ti struk tú rá já ra és kul tú rá já ra

Az is ko la szer ve ze ti struk tú rá ja

Min den szer ve zet meg ha tá ro zott struk tú rá val ren del ke zik; ha tá ro zott cél rend -
sze re, kül de tés nyi lat ko za ta van. Fon tos jel lem ző je a szer ve zet és a kör nye zet vi-
 szo nya és a szer ve ze ti kul tú ra, amely egy adott idő tar tam ban, egy meg ha tá ro -
zott cso port ra vo nat ko zik. A szer ve zet jel lem zői nek so rá ban he lyez ke dik el a
szer ve zet lég kö re, klí má ja, amely ben meg ha tá ro zó sze re pe van a ve ze té si stí lus -
nak. Az együtt mű kö dés igen fon tos ele me a szer ve ze ti egy sé gek kö zöt ti kom-
 mu ni ká ció is.

Az is ko la struk tú rá ját az in téz mény és kör nye ze té nek kap cso la ta, va la mint az
is ko la adott sá gai ha tá roz zák meg. A szer ve ze ti struk tú rát el ső sor ban az is ko la
pro fil ja ha tá roz za meg, pro fil ját pe dig a te vé keny sé ge. Az is ko la mint szer ve zet
bi zo nyos cé lok eléré se ér de ké ben éssze rűen struk tu rált mun ka te vé keny sé gek és
mun ka kö rök összes sé ge. Eb ben a szer ve zet ben min den ki től el vár ha tó, hogy elő -
re meg ha tá ro zott mó don vi sel ked jen. Az irá nyí tás alap ve tően cent ra li zált, a
mun ká kat pon to san és szi go rúan feloszt ják a mun ka vál la lók kö zött. A sza bá -
lyok a legap róbb rész le te kig ki dol go zot tak (szer ve ze ti és mű kö dé si sza bály zat,
kol lek tív szer ző dés, mun ka terv, IMIP, ügye le ti beosz tás, he lyet te sí té sek rend je,
há zi rend, tan me ne tek, ke ret tan terv, tűz vé del mi terv, ju tal ma zá sok és bün te té sek
rend je, a tan év rend je, a Diák ön kor mány zat mű kö dé si sza bály za ta stb.).

Mi vel az ok ta tá si in téz mé nyek nek egy re in kább rá kel lett döb ben niük ar ra,
hogy ők is szol gál tat nak, ezért a szer ve zet lé tét egy re in kább be fo lyá sol ja kör nye -
ze te, csak a kör nye zet tel együtt ké pes lé tez ni, te hát ál lan dó köl csön ha tás ér vé -
nye sül az is ko la és a kör nye zet kö zött. Ah hoz, hogy egy ok ta tá si in téz mény tal-
 pon tud jon ma rad ni, gye re kek re van szük sé ge. A szü lő vi szont a ne ki legin kább
meg fe le lő in téz ményt vá laszt ja. El vár ja, hogy az is ko la le gyen nyílt rend sze rű,
bir kóz zon meg a ki hí vá sok kal, le gyen si ke res. 

A mun ka tár sak meg fe le lő irá nyí tá sá hoz szük sé ges, hogy a ve ze tő ren del kez -
zen a tá mo ga tás és konf ron tá lás ké pes sé gé vel. A ve ze tő nek ké pes nek kell len nie
ar ra, hogy má sok vi sel ke dé sét be fo lyá sol ja. Ha tal ma olyan ké pes ség, amellyel
eléri azt, hogy beosz tot tai meg te gye nek va la mit, amit egyéb ként nem ten né nek
meg. De a ve ze tő és a beosz tott kö zött olyan kap cso lat kiala kí tá sa szük sé ges,
amely ben a sze re pek tel je sí té sé hez kiala kul a meg fe le lő kom pe ten cia és a ve ze -
tett el fo gad ja ve ze tő je em be ri tu laj don sá gait és szak mai hoz záér té sét.

A he lyes ve ze tői stra té giá nak ré sze a dön té sek kel kap cso la tos ala pos kom-
 mu ni ká ció és a beosz tot tak vé le mé nyé nek fi gye lem be vé te le. A ve ze tő sa ját ké-
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 pes sé geit erő sí ti fel, ha en ge di beosz tot tait meg nyil vá nul ni, és ál lás pont jaik hoz
meg pró bál kap cso lód ni. A beosz tot tak ból az őszin te kom mu ni ká ciót és meg-
 nyil vá nu lá so kat a ve ze tő szak mai tu dá sa, ta pasz ta la ta, hi te les sé ge vált ja ki. 

A szer ve zet tag jait mo ti vál hat ja a ki hí vást je len tő mun ka, az ér vé nye sü lés vá -
gya, a kö zös ség ér de ke, er köl csi in dí té kok, a si ker él mény, a fe le lős ség, az ön ál ló -
ság és a csa lád fenn tar tás szük ség le tei, de a tel je sít mény is, mert van, aki nek a tel-
 je sít mé nyét a si ker fo koz za, van, akiét a ku darc. A pe da gó gu sok mun ka vég zé se
nagy mér ték ben függ az őket mo ti vá ló té nye zők től. A ve ze tők felada ta meg ta lál -
ni azo kat a cé lo kat, ame lyek nek az eléré se kielé gí ti a dol go zók szük ség le teit, azo-
 kat az ösz tön ző ket, ame lyek se gít sé gé vel elér he tik, hogy a dol go zók elé ge det tek
le gye nek és a szer ve zet is egész sé ge sen fej lőd jön. Az elis me rés rend kí vül fon tos
ah hoz, hogy a mun ka vál la ló még jobb tel je sít ményt nyújt son. 

Fon tos a biz ton ság ér zet, a fog lal koz ta tott ság biz ton sá ga is. A bi zony ta lan ság
gá tol ja a krea ti vi tást, a túl zott biz ton ság ér zet azon ban csök ken tett mun ka tel je -
sít mény hez ve zet het. A biz ton ság ér zet má ra megin gott, és ez el ső sor ban ab ban
nyil vá nul meg, hogy csök kent a krea ti vi tás, a vé le mény nyil vá ní tás, nin cse nek
öt le tek, és ezért sok he lyen nincs két ol da lú kom mu ni ká ció sem.

A mun ka kol lek tí vá ba va ló tar to zás, a csa pat szel lem is nagy be fo lyás sal bír a
dol go zók mun ka vég zé sé re, de az ér vé nye sü lé si vágy is mo ti vál hat ja az em bert,
hi szen a ké pes sé gek ér vé nye sí té sé nek leg főbb hely szí ne a mun ka hely. 

Az is ko la mint mun ka hely, a pe da gó gu sok kö tő dé se az is ko lá hoz
A pe da gó gu sok mun ká hoz va ló ak tuá lis vi szo nyát szer ve ze ti té nye zők is be fo -
lyá sol ják. A ta ná ri pá lyá val va ló elé ge dett ség nagy mér ték ben be fo lyá sol ja a pe-
 da gó gu sok ön be csü lé sét. Akik jól ér zik ma gu kat, elé ge det tek mun ká juk és éle -
tük mi nő sé gé vel, meg fe le lő ön be csü lés sel ren del kez nek, jó han gu lat ban vég zik
mun ká ju kat; ez pe dig vissza hat a gye re kek nek az is ko lá hoz va ló vi szo nyá ra is
(Sza bó–Lőrinczi 1998).

A pe da gó gu si pá lya anya gi meg be csült sé gé nek prob lé má ja lé te ző és megol -
dás ra vá ró feladat, de azt le szö gez het jük, hogy nem csak a fi ze tés mér té ke be fo -
lyá sol ja azt, hogy mi lyen lel ke se dés sel dol go zik egy pe da gó gus, il let ve, hogy
mennyi ener giát haj lan dó be le fek tet ni is ko lai te vé keny sé gé be. 

Iga zán mo ti vál ni ösz tön ző felada tok kal le het, pél dául: ta na nyag fej lesz tés,
ok ta tá si prog ra mok ki dol go zá sa, rész vé tel az is ko la dön tés ho zó tes tü le tei ben,
meg hí vás is ko lai/kül ső előadá sok/be szá mo lók tar tá sá ra, szak mai szer ve ze tek
mun ká já ban va ló rész vé tel, men to ri, kon zu len si feladat az is ko lán be lü li ta ná rok
szá má ra, nem zet kö zi kap cso la tok kiala kí tá sa, gon do zá sa.

Ösz tön ző le het a beosz tot tak ön ál ló sá gá nak, fe le lős ség- és ha tás kö ré nek nö-
 ve lé se is. Az egyén elé ge dett sé gét nö ve li az is, ha az elis me rés irán ti igé nyét kielé -
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gí tik. Az elis me rés nyo mán nö vek szik az egyén ön bi zal ma, ké pes sé gei be, sa ját
ere jé be ve tett hi te. 

Ösz tön ző le het, ha a ta ná rok ké pes sé geik nek meg fe le lő felada tot kap nak, így
nem kell fél niük a túl zott el vá rá sok tól, il let ve nem fog ják un ni a ru tin mun kát.
A ké pes sé gek nek meg fe le lő feladat si ker él mény hez jut tat ja a beosz tot ta kat, eh -
hez azon ban az elis me rés, az elért ered mény, si ker felis me ré sé nek se gí té se is
szük sé ges. Ér de mes „kí sér le tet ten ni” ar ra, hogy ku ta tó, fej lesz tő mun kák ban is
le gyen felada ta egy-egy ta nár nak.

Fon tos, hogy a mun ka tár sak érez zék, a ve ze tő tö rő dik ve lük: sze mé lyes kap-
 cso la to kat ápol, ér dek lő dik a dol go zók am bí ciói ról, vá gyai ról, tö rek szik az in téz -
mény ér de kei vel össz hang ba hoz ni őket, ha le het. Fon tos az egyé ni, szak mai fej-
 lő dés le he tő sé gé nek biz to sí tá sa is, a sze mé lyes am bí ciók fi gye lem be vé te le a
to vább kép zé sek ter ve zé sé nél vagy a szak mai fej lesz té sek sze mé lyi fel té te lei nek
meg te rem té sé nél. 

Jó, ha azt érez he ti a pe da gó gus, hogy csa pat ban dol go zik, hogy oda fi gyel nek
rá, il let ve ha is me rik egy más felada tait, együtt mű köd nek, se gí tik egy mást prob-
 lé máik megol dá sá ban. 

Cso por tok az is ko lá ban, a ne ve lő tes tü let mint cso port
A szer ve ze tek for má lis felépí té se kö vet kez té ben egy in téz mé nyen be lül cso por -
tok ala kul nak ki. Ál lan dó for má lis cso port pél dául a tá gabb kö rű is ko la ve ze tés, a
szak mai mun ka kö zös sé gek, az ál lan dó mun ka cso por tok, a ne ve lő tes tü let. Emel-
 lett lé tez nek ideig le nes, for má lis cso por tok is. Ezek olyan mun ka cso por tok, bi-
 zott sá gok, ame lyek meg ha tá ro zott felada tok vég re haj tá sá ra, egy-egy is ko lai
prob lé ma megol dá sá ra idő sza ko san mű köd nek (Barlainé 2003b).

A cso port ban vég zett mun ká nak van nak elő nyei. Pél dául az, hogy több em -
ber tu dá sa, vé le mé nye adó dik össze. Így több ol dal ról kö ze lít het nek meg egy
prob lé mát, a ta gok lel ke sít he tik egy mást. A pe da gó giai mun ka ered mé nyes sé gé -
hez hoz zá já rul, ha a szak mai mun ka kö zös sé gek vagy az egy osz tály ban ta ní tók
cso port ja jól mű kö dik. 

Ezt erő sí ti, ha ezek a cso por tok au to nó mok, ha na gyobb fe le lős sé get kap nak:
kiala kít hat ják a cso port cél jait, ki je löl he tik, hogy hol és mi kor akar nak ta lál koz -
ni, dönt het nek a mun ka mód szer ről, meg ha tá roz hat ják a bel ső mun ka megosz -
tást, ve ze tőt vá laszt hat nak.

A ne ve lő tes tü let egy vi szony lag ál lan dó for má lis cso port, ame lyet hi va ta lo -
san az igaz ga tó ve zet. Össze té te le a ta gok élet ko ra, fel ké szült sé ge, pe da gó giai at-
 ti tűd je alap ján meg le he tő sen he te ro gén le het. Az is ko la ve ze tés felada ta, hogy vi-
 szony lag egy sé ges szem lé le tet ala kít son ki a tes tü let ben, mert a cso port épí tés az
is ko lai mun ka mi nő sé gé nek egyik meg ha tá ro zó té nye ző je. A cso por tok az egyé-
 nek nek biz ton sá got, a va la ho vá tar to zás ér zé sét, ön be csü lé sük fo ko zá sát, tá mo -
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ga tást, stá tuszt, hie del meik erő sí té sét, a mun ka vég zés esz kö zét je lent he tik, va la -
mint al kal mat a cé lok meg va ló sí tá sá ra (Bakacsi 1996).

A cso por to kat a szer ve zet ben több fé le funk ció ra, feladat ra, cél ra le het hasz-
 nál ni: dön tés ho za tal, mun ka megosz tás, a mun ka irá nyí tá sa, a mun ka el lenőr zé -
se, prob lé ma megol dás, in for má ciók és öt le tek gyűj té se, in for má ciók fel dol go zá -
sa, dön té sek ki pró bá lá sa, a mun ka össze han go lá sa, kap cso lat tar tás, tár gya lás,
konflik tus megol dás, utó la gos el lenőr zés, ki vizs gá lás (Handy 1986).

A ne ve lő tes tü let mint cso port mű kö dé se szem pont já ból fon tos, hogy a for-
 má lis sze re pek mel lett mi lyen in for má lis sze re pek ala kul nak ki a cso por ton be -
lül. Le het nek:

(a) feladat orien tált sze re pek, ame lyek elő se gí tik és koor di nál ják a dön tést és
a feladat-vég re haj tást. Van nak olyan kol lé gák a ne ve lő tes tü let ben, akik:
• ál ta lá ban szí ve sen vál lal nak felada tot;
• jól meg tud ják vi lá gí ta ni a töb biek szá má ra egy dön té si hely zet ben,

hogy mi lyen le hetőségek van nak;
• min dig van nak öt le teik egy prob lé ma megol dá sá val kap cso lat ban.

(b) kap cso lat orien tált sze re pek: elő se gí tik a cso port fenn ma ra dá sát, fej lő dé -
sét, az össze tar to zás ér zé sé nek megőr zé sét, a bel ső har mó niát, a jó lég-
 kört és a cso port ta gok jó közérze tét. Van nak olyan em be rek a ne ve lő -
tes tü let ben, akik:
• ész re ve szik, ha va la ki nek rossz ked ve van, felajánl ják se gít sé gü ket;
• kez de mé nyezőek a kö zös prog ra mok meg szer ve zé sé ben;
• fi gyel nek ar ra, hogy egy vi tá ban min den ki el mond has sa a vé le mé -

nyét.

Az is ko la ve ze tő je és ve ze té se
Min den pe da gó gus ve ze tő je a rá bí zott gye rek cso port nak; emiatt fon tos, hogy az
is ko lán, a ne ve lő tes tü le ten be lül mi lyen ve ze té si, irá nyí tá si ha tás me cha niz must
ta pasz tal nak meg. Az igaz ga tó sze re pe ket tős: egy fe lől ad mi niszt ra tív ve ze tő, aki
fe le lős az in téz mény si ke res me ne dzse lé séért a kül ső tes tü le tek fe lé; más fe lől ve-
 ze tő szak em ber, aki fe le lős a ne ve lő tes tü let szak mai irá nyí tá sáért. 

Az új ki hí vá sok egy re in kább el tá vo lít ják a ve ze tő ket a szak mai mun ká tól,
egy re in kább el kü lö nül nek a me ne dzse ri és a szak mai ve ze tői sze re pek, egy-egy
in téz mé nyen be lül akár sze mé lyek ben is. Az ok ta tá si vál to zá sok kal új igé nyek
je len tek meg az in téz mény ve ze tők kel szem ben: me ne dzsel niük kell az in téz -
mény pe da gó giai ar cu la tá nak kiala kí tá sát, a stra té gia al ko tá si és ter ve zé si fo lya -
ma to kat; me ne dzsel niük kell a ne ve lő tes tü le ten be lü li em be ri erő for rá so kat;
me ne dzsel niük kell az együt tes mun kát.

Az is ko la ve ze tő te vé keny sé gét je len tő sen ala kít ja a fel fo gá sa sa ját ve ze tői sze-
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 re pé ről, a kí vá na tos ve ze tői vi sel ke dés min tá ról. A pro duk tív, de biz ton sá got is
nyúj tó is ko lai lég kör meg te rem té sé ben fon tos, hogy a cél ki tű zé sek re, az ab ból
kö vet ke ző felada tok ra irá nyu ló fi gye lem mel lett az is ko la ve ze tés (az igaz ga tó
vagy va la me lyik he lyet te se) tö rőd jön a kol lé gák tár sas szük ség le tei vel, az in téz -
mé nyi klí má val, a mun ka elis me ré sé vel is.

Az is ko la szer ve ze ti kul tú rá ja

A kul tú ra az em be ri ség ál tal lét re ho zott anya gi és szel le mi ér té kek összes sé ge.
Az em be rek együtt élé sé nek és az együtt vég zett mun ká nak a ter mé ke, amely ma-
 gá ban fog lal ja az élet meg nyil vá nu lá sok összes sé gét. A kul tú ra ele mei az em be ri
érint ke zés sel, a kom mu ni ká ció val épül nek be az em ber éle té be.

A kul tú ra egy nép sze rű és egy sze rű meg ha tá ro zá sa a kö vet ke ző: ho gyan mű-
 köd nek a dol gok kö rü löt tünk? Atkinson úgy ma gya ráz za a szer ve ze ti kul tú rát,
mint amely tük rö zi a mun ka mód dal kap cso la tos alap ve tő fel té te le ket; meg ha tá -
roz za, hogy mi el fo gad ha tó és mi nem, mi lyen vi sel ke dés for má kat bá to rít és mi-
 lye ne ket nem.

A szer ve ze ti kul tú ra nem más, mint a szer ve zet ál tal el fo ga dott, kö zö sen ér-
 tel me zett elő fel te vé sek, ér té kek, meg győ ző dé sek, hie del mek rend sze re. Eze ket a
szer ve zet tag jai ér vé nyes nek fo gad ják el, kö ve tik, s az új ta gok nak átad ják mint a
prob lé mák megol dá sá nak kö ve ten dő min táit és mint kí vá na tos gon dol ko dá si és
ma ga tar tás mó dot (Bakacsi 1998).

A szer ve ze ti kul tú ra az in téz mé nyek egye di sé gé nek meg ra ga dá sá ra is al kal -
mas. A mai köz ok ta tá si fel té te lek kö zött mű kö dő, szak mai lag au to nóm is ko lák
ese té ben kü lö nö sen fon tos, hogy az in téz mé nyek azo no sít sák és megerő sít sék
egye di vo ná sai kat, kiala kít sák sa ját ar cu la tu kat.

A szer ve ze ti kul tú ra egye di: egy sze ri és megis mé tel he tet len. A pe da gó gu sok
nem ál ta lá ban dol goz nak egy is ko lá ban, a ta nu lók nem ál ta lá ban jár nak is ko lá -
ba, ha nem ép pen ab ban az is ko lá ban dol goz nak, ép pen ab ba az is ko lá ba jár nak.
A szer ve zet kul tú rá ja, egye di sé ge te szi le he tő vé, hogy az egyé nek azo no sul ja nak
a szer ve zet tel. Er ről „árul kod nak” az oly sok szor hal lott mon da tok: „Az én is ko -
lám ban az a rend…”; „Mi úgy szok tuk csi nál ni…”; „Ná lunk ezért már ré gen
szól tak vol na a ta ná rok…” stb. A szer ve zet tel va ló azo no su lás, a szer ve ze ti iden-
 ti tás kiala ku lá sa nél kül a szer ve ze ti cé lok meg va ló sít ha tat la nok.

A szer ve ze ti kul tú rát a ben ne te vé keny ke dő sze mé lyek ha tá roz zák meg a ma -
guk ter mé sze tes mű kö dé sé vel; le he tő sé günk van meg vál toz ta tá sá ra, fej lesz té sé -
re. A szer ve ze ti kul tú ra meg ha tá roz za az is ko lai szer ve zet jel le gét, mi nő sé gét,
nyo mot hagy a ta nu ló kon, ta ná ro kon és még a szü lő kön is. 

A szer ve ze ti kul tú rán azo kat az in téz mény ál tal össze gyűj tött ta pasz ta la to kat,
is me re te ket ért jük, ame lyek tör té ne te so rán ke let kez tek, ha gyo má nyo zód tak. Ez
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egy kiala kult ér ték- és nor ma rend szer, amely ja vas la tot tesz a kö ve ten dő ma ga -
tar tás ra. 

A kul tú ra az élet vi telt és az írat lan sza bá lyok, nor mák kö ve té sét is je len ti.
A kü lön bö ző em be rek és a kü lön bö ző cé lok más-más kul tú rát igé nyel nek. Egy
adott szer ve zet re jel lem ző kul tú rát az ott do mi náns cso port ala poz za meg, épí ti
ki és örö kí ti át az évek so rán. 

A si ke res szer ve ze ti mű kö dés szük sé ges, de nem elég sé ges fel té te le az ott dol-
 go zók megelé ge dett sé ge. A szer ve zet dol go zói, al kal ma zot tai és ve ze tői ak kor
elé ge det tek, ha a szer ve zet, a szer ve ze ti kul tú ra az egyén szá má ra el fo gad ha tó,
ab ban jól ér zi ma gát, el vá rá sai tel je sül nek, ener giáit fel sza ba dít ja és azo kat ké pes
a szer ve ze ti cé lok szol gá la tá ba ál lí ta ni.

A szer ve ze ti kul tú ra hi tet és meg győ ző dést is je lent, hi szen a he lyi tra dí ciók,
szo ká sok meg ha tá roz zák vi sel ke dé sün ket. Jel lem ző, hogy mi lyen a mun ka szer -
ve zés, a ve ze tő ho gyan gya ko rol ja ha tal mát, mi kor ju tal maz, mi lyen az irá nyí tás
mód ja, mennyit szá mít a mun ka idő be tar tá sa. Vár ha tó-e a beosz tot tak tól en ge -
del mes ség vagy kez de mé nye zés és mi lyen mér ték ben.

A szer ve ze ti kul tú ra hiá nya azt ered mé nyez het né egy szer ve zet ben, hogy
nem tud na ha té ko nyan, ered mé nye sen és si ke re sen mű köd ni, mert elural kod na
ben ne a zűr za var és a káosz.

Az is ko lai kul tú ra kulcs fon tos sá gú té nye zői
Az is ko lák szer ve ze ti kul tú rá já nak köz vet le nül ész lel he tő je lei vel kap cso lat ban
min dig azt kell vizs gál nunk, hogy mit kom mu ni kál nak, mi lyen ér té ke ket köz ve -
tí te nek, és va jon mi lyen mé lyeb ben gyö ke re ző fel te vés, fi lo zó fia hú zó dik meg
mö göt tük. Meg ha tá roz ha tunk több kulcs fon tos sá gú té nye zőt, ame lyek legin -
kább be fo lyá sol ják va la mi lyen tes tü le ti kul tú ra kiala ku lá sát, de a te het ség gon do -
zás szem pont já ból csak az aláb bi te rü le te ket sze ret ném érin te ni:

A rö vid és hosszú tá vú cé lok: Mi lyen mér ték ben fek te tünk hang súlyt a hosszú
tá vú si ke res túlélés re, il let ve nö ve ke dés re? Mennyi re ügye lünk a koc ká za tok és
bi zony ta lan sá gok el ke rü lé sé re? Mennyi re vál lal juk fel a tár sa dal mi fe le lős sé get?
Az in téz mény ren del ke zik-e hosszabb tá vú cél ki tű zé sek kel, ame lyek re a reá lis,
de po zi tív gon dol ko dás a jel lem ző? Az egy re tu da to sabb „fo gyasz tói igé nyek -
nek” az in téz mény meg kí ván-e fe lel ni, ru gal mas és diák köz pon tú-e?

Az in téz mény pe da gó giai és ne ve lé si prog ram ja: Az in téz mény cél ki tű zé sei
mennyi re szab ják meg a te vé keny sé gek irá nyát? Me lyek azok a konk rét cél ki tű -
zé sek, ame lyek tény le ge sen irány tűi a pe da gó giai mun ká nak, a pe da gó giai te vé -
keny sé gek nek? Mi lyen ér té ke ket tart fon tos nak az in téz mény? Mennyi re sa ját
ter mé kei az is ko lai prog ra mok (azo kat az in téz mény tag jai dol goz ták ki vagy
máshonnak vá lasz tot ták)?
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A he lyi tan terv: Mennyi re tük rö zi a he lyi tan terv a pe da gó giai prog ram ré sze -
ként, a tes tü let ál tal val lott ér té ke ket? Van-e sa já tos pre fe ren ciá ja az egyes mű-
 velt sé gi te rü le tek nek, ame lyek meg mu tat koz hat nak a leírt óra szá mok ban, de 
ab ban is, hogy a ta nár be teg sé ge ese tén szak sze rűen he lyet te sí tik-e vagy el ha -
nya gol ják (pl. a kész ség tár gya kat)? Mi lyen is ko lán, tan órán kí vü li te vé keny sé ge -
ket szer vez az in téz mény: ki rán du lá sok, er dei is ko la, mú zeum- vagy szín ház lá -
to ga tás?

A ne ve lés-ok ta tás fo lya ma ta: Mennyi ben tö rek szik egy in téz mény és ta ná ri
ka ra ar ra, hogy a gye re kek egyé ni jel lem zői re, el té rő igé nyei re te kin tet tel le gye -
nek, diffe ren ciál tan ne vel je nek? A kü lön bö ző ta nu lás szer ve zé si mó dok (pl.
fron tá lis, pá ros, koo pe ra tív, diffe ren ciált) ará nya ki fe je zi, hogy mi lyen sze re pet
tu laj do ní ta nak a pe da gó gus nak és a ta nu lók nak az adott is ko lá ban, azaz meny-
nyi re nyílt vagy zárt az ok ta tás? A ne ve lés-ok ta tás fo lya ma ta ma ga is ér ték köz ve -
tí tő fo lya mat-e? 

Az is ko lá nak és kör nye ze té nek együtt mű kö dé se: Ho gyan zaj la nak a szü lői ér-
 te kez le tek, ha son lóan ke ze li-e a ta nár a szü lő ket, mint a gye re ke ket? Ho gyan
szer ve zik a ta ná ri fo ga dóórá kat pél dául egy nagy in téz mény ben: egy idő ben,
vagy fi gyel nek ar ra, hogy a lel ki is me re tes szü lő akár min den pe da gó gus sal tud-
 jon be szél ni? A for má lis csa tor ná kon túl mi lyen az in for má lis kap cso lat tar tás a
szü lők és a pe da gó gu sok kö zött, részt vesz nek-e a szü lők az is ko lai te vé keny sé -
gek ben? A kör nye zet más sze rep lői vel kap cso lat ban is ér de kes, hogy az in téz -
mény mennyi re nyi tott, van nak-e nyil vá nos prog ram jai (pl. kiál lí tás gyer mek -
mun kák ból, szín pa di előadás stb.), mennyi re tö re ked nek ar ra, hogy a kül vi lág
megis mer je őket? Mi lyen kö zös cé lok, prog ra mok meg va ló sí tá sát ter ve zik és
szer ve zik a part ner óvo dák kal, part ner in téz mé nyek kel?

Alap ér té kek: Mi lyen, az in téz mény sa ját, dol go zói ál tal is mert és elis mert
alap ér té kek kel ren del ke zik az is ko la? Ma gas szin tű, jól megala po zott tu dást 
kí ván-e nyúj ta ni diák jai szá má ra a nyolcosz tá lyos kép zés alatt? Mi lyen tu da tos -
ság gal ter vez és ala poz a kész sé gek fej lesz té se te rü le tén? Az in téz mény meg fe le -
lően fel ké szült ok ta tók kal ren del ke zik-e, mo dern ok ta tá si mód sze re ket hasz nál -
nak-e? Eh hez a ve ze tés meg te rem tet te-e a tech ni kai fel té te le ket?

Egye di vo nás, sa ját ar cu lat: Azo no sí tot ta és megerő sí tet te-e az is ko la egye di
vo ná sait, kiala kí tot ták-e sa ját in téz mé nyi ar cu la tu kat?

A kül de tés: Az is ko la cél jai nak, kül de tés nyi lat ko za tá nak pon tos leírá sa meg-
 tör tént-e? Azo no sí tot ták-e az is ko lai meg kü lön böz te tő, egye di je gye ket, ame-
 lyek alap ján a szü lő el dönt he ti, hol is sze ret né gyer me ke ne ve lé sét és ok ta tá sát
biz to sí ta ni?

Szer ve ze ti jö vő kép: Van-e szer ve ze ti jö vő kép, amely a kö ve ten dő irányt min-
 den ki szá má ra meg mu tat ja, amely össze kö ti az is ko la va la mennyi dol go zó ját,
amely le he tő vé te szi az in téz ménnyel va ló azo no su lást és erő sí ti az el kö te le zett -
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sé get a stra té gia és a cé lok iránt? Van-e jö vő kép, amely az egyé nek ben bel ső mér-
 cét, ér ték ren det ala kít ki, amely alap ján el tud ják dön te ni, hogy mi lyen ma ga tar -
tás for mák erő sí tik a jö vő kép eléré sét? 

A szer ve ze ti kul tú ra fej lesz té se

A szer ve ze ti kul tú ra fej lesz té se a szer ve zet egé szé re ki ter je dő, a ve ze tő ál tal szer-
 ve zett, terv sze rű te vé keny ség, amely a ha té kony ság és az al kal maz ko dá si ké pes ség
nö ve lé sét cé loz za, il let ve va ló sít ja meg terv sze rű beavat ko zás út ján, ma ga tar tás -
tu do má nyi is me re tek se gít sé gé vel. 

A szer ve ze ti kul tú ra vál to zá sa, fej lesz té se rész ben a lát ha tó ele mek meg vál -
toz ta tá sá val, rész ben pe dig a fel szín alatt hú zó dó, a ma ga tar tást is meg ha tá ro zó
ele mek (ér té kek, fel te vé sek, hie del mek, ér zé sek és at ti tű dök) be fo lyá so lá sá val,
meg vál toz ta tá sá val ér he tő el. A szer ve ze ti kul tú ra fej lesz té sé re ke rül het sor pél-
 dául ak kor, ha új ve ze tő ér ke zik, aki más kul tú rát kép vi sel, s en nek meg fe le lően
sze ret né a szer ve ze ti kul tú rát átala kí ta ni. Kul tú ra fej lesz tés re le het szük ség, ha a
szer ve zet hir te len, gyor san nö vek szik, hoz zá csa tol nak tag in téz ményt, kol lé giu -
mot, össze von ják má sik in téz ménnyel. Ha új cé lo kat fo gal maz nak meg egy
szer ve zet ben, ame lyek eléré sét a ré gi kul tú ra nem tá mo gat ja (új kép zé si prog-
 ram in dí tá sa, Co me nius prog ram, te het ség gon do zó prog ram in dí tá sa), ak kor is
szük sé ges a kul tú ra fej lesz té se. 

A szer ve zet fej lesz tés, a szer ve ze ti kul tú ra fej lesz té sé nek cél ja min den eset ben
ket tős: a szer ve zet tel je sít mé nyé nek, ha té kony sá gá nak nö ve lé se, il let ve a szer ve -
zet tag jai sze mé lyes fej lő dé sé nek tá mo ga tá sa. A szer ve ze ti kul tú ra fej lesz té sét
alap ve tően két prob lé ma kör ke ze lé sé re szok ták al kal maz ni, ame lyek a szer ve ze ti
ha té kony sá got tá mo gat ják:

• A kö zös ér ték rend kiala kí tá sa, megerő sí té se. 
• A szer ve ze ten be lü li nagy vál to zá sok vég re haj tá sá hoz szük sé ges ér zel mi

azo no su lás ki vál tá sa. 

Mint ahogy min den gye rek más, min den is ko la is más; min den szer ve zet egye di.
Az is ko la em be rek ből áll, mű kö dé se em be rek re irá nyul és össz pon to sul, felada ta
pe dig az em be rek fej lő dé sé nek elő se gí té se. Az is ko lai szer ve zet tag jai ma guk kal
hoz zák egyé ni ér ték rend jü ket, ta pasz ta la tai kat, így te hát ezek az in téz mé nyek
mű kö dé sük min den as pek tu sá ban kü lön böz nek, hi szen mindegyi kük sok fé le.
Min den is ko lá nak te hát, mind a ki csi nek, mind a nagy nak, az új nak ugyanúgy,
mint a ré gi nek, van bi zo nyos kul tú rá ja, ame lyet az egyé nen ként hoz záadott ér té -
kek és ta pasz ta la tok ha tá roz nak meg, s az a mód, ahogy ke re tei kö zött az em be -
rek mű köd nek és együtt mű köd nek egy más sal, s ami lyen nyo mo kat te vé keny sé -
gük kel ma guk mö gött hagy nak.
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Ugyanak kor van nak olyan fel té te lek, kö rül mé nyek, ame lyek ál ta lá no san jel-
 lem zőek. Ilyen szervezetspecifikus jel lem zők pél dául, hogy min den ne ve lé si-ok -
ta tá si in téz mény ben gye re kek kel fog lal koz nak; hogy azo no sak a tár sa dal mi-
gaz da sá gi fo lya ma tok; hogy a pe da gó gu sok több sé ge szak mai lag ma ga san
kva li fi kált; hogy a gye re kek in for má ció özön ben él nek.

Ezen fel so ro lás nyil ván va ló vá te szi, hogy ál lan dóan meg kell újul ni; hogy
együtt mű kö dés nél kül, a konflik tu sok ke ze lé sé nek meg ta ní tá sa nél kül esz köz te -
le nül en ged jük ki az in téz mény ből a gye re ke ket. 

Van azon ban né hány meg ha tá roz ha tó, szim bo li kus elem, amely lé nye ge sen
be fo lyá sol ni tud ja a szó ban for gó kul tú ra ter mé sze tét és mi nő sé gét. Ha e szer ve -
ze ti je gyek meg fe le lő hang súlyt és fi no mí tást nyer nek, ak kor az a diá kok, ta ná -
rok és szü lők szá má ra is ked ve ző, épí tő jel le gű és össze han golt is ko lai kul tú rát
ered mé nyez het.

A kul tú ra – azaz a szer ve ze ti élet meg fog ha tó, meg fog ha tat lan és szim bo li kus
ele mei nek összes sé ge – olyan jel leg ze tes sé ge ket fog lal ma gá ba, mint:
(1) a szer ve ze tet át ha tó gon dol ko dás mód vagy esz mei ség, ame lyet a ve ze tők és

a ta gok el fo gad nak;
(2) azok a mó do za tok, ame lyek kel az em lí tett gon dol ko dás mód a mű kö dés

gya kor la tá ban felada tok ká és cé lok ká ala kul;
(3) a ve ze tők, il let ve má sok ide vá gó ér ték min tái (azaz mind a szer ve ze ten be lü -

lie ké, mind azo ké, aki ket an nak mű kö dé se köz vet le nül vagy köz vet ve érint),
va la mint a két cso port kö zöt ti kap cso lat jel le ge;

(4) az egyes sze mé lyek te vé keny ke dé sé nek és a sze mé lyek kö zöt ti in terak ciók -
nak a ter mé sze te és mi nő sé ge;

(5) a szer ve zet le gen dái, mí to szai, tör té ne tei, né pi hő sei és ün ne pei, ame lyek ar -
ra szol gál nak, hogy az ösz tön zést és a mo ti vá ciót biz to sít sák;

(6) mindaz a sok más ész re ve he tő és rejt ve ma ra dó meg nyil vá nu lás, amely nek
idáig cse kély je len tő sé get tu laj do ní tot tak, de a szer ve zet szá má ra erőt és le-
 he tő sé ge ket je lent (Millikan 1998).

Az is ko lai szer ve ze ti kul tú ra tu da tos vál toz ta tá sá nak le he tő sé gei 
A szer ve ze ti kul tú ra nem csu pán a min den na pok mű kö dé se so rán vál toz hat, ha -
nem van le he tő ség an nak tu da tos vál toz ta tá sá ra, me ne dzse lé sé re is. Mind azok a
té nye zők, ame lyek a kul tú ra ala ku lá sá ban sze re pet ját sza nak, egy terv sze rű vál-
 toz ta tá si fo lya mat ban is meg je len het nek. Az in téz mé nyi kul tú ra szint jei nek és
hor do zói nak is me re té ben min den ki nek szá mos öt let eszé be jut hat ar ra vo nat -
ko zóan, hogy mi ként le het az el fo ga dott ér té ke ket a kí vánt irány ba be fo lyá sol ni
vagy úja kat be ve zet ni.

Az ér té ke lé si rend szer ki dol go zá sa, meg vál toz ta tá sa szin tén új ér té kek meg-
 ho no so dá sá hoz ve zet het, de legalábbis jel zi a pre fe ren ciák meg vál to zá sát. Az in-
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 téz mé nyi pe da gó giai prog ram ki dol go zá sa, a szol gál ta tá sok mű köd te té sé nek át-
 gon do lá sa, egy hely zet fel mé rés, bel ső önér té ke lés el vég zé se és an nak ér tel me zé -
se is alapja le het a szer ve ze ti kul tú ra meg vál toz ta tá sá nak. A szer ve zet ha té kony -
sá gá nak fo ko zá sa szin tén csak a szer ve ze ti kul tú ra fo lya ma tos fi gye lem mel
kí sé ré se, ál lan dó kor sze rű sí té se mel lett va ló sít ha tó meg.

A tu da tos kul tú ra vál toz ta tás okai le het nek (Heidrich 1998) alap ve tő vál to zá -
sok a szer ve zet kül de té sé ben; alap ve tő vál to zá sok a tár sa dal mi kör nye zet ben;
alap ve tő pia ci vál to zá sok. Nem vé let le nül em lí tem a fel so rol ta kat, hi szen mind-
 há rom té nye ző je len tős sze re pet ját szik ab ban, hogy a deb re ce ni te het ség gon do -
zó prog ram öt le te elin dul ha tott a meg va ló sí tás út ján.

Szer ve ze ti stra té gia

A szer ve ze ti stra té gia egy dön té si rend szer, amely ben meg ha tá ro zás ra ke rül nek
a szer ve zet cél jai, kül de té se. Ma gá ban fog lal ja to váb bá a cé lok meg ha tá ro zá sá -
hoz szük sé ges ter ve ket, esz kö zö ket, ame lyek kö rül ha tá rol ják a szer ve ze ti mű kö -
dést. A szer ve ze ti stra té gia ki dol go zá sa so rán hosszú tá vú cé lok fo gal ma zód nak
meg: mi lyen cé lo kat aka runk elér ni, ho gyan és mi lyen esz kö zök kel akar juk eze-
 ket meg va ló sí ta ni?

A szer ve ze ti stra té gia az ered mé nyes mű kö dés fel té te le, de ön ma gá ban sem-
 mit sem ér egy jó stra té gia, ha nincs hoz zá ren del ve a si ker kulcsa: a pe da gó gus,
aki vég re hajt ja, és a ve ze tő, aki a stra té gia ki dol go zá sá nak kulcs fi gu rá ja. A szer -
ve ze ti stra té gia kiala kí tá sá hoz és a si ke res meg va ló sí tás hoz szük sé ges min den
részt ve vő együtt mű kö dé se, és eb ben se gít a szer ve ze ti kul tú ra.

A stra té gia és a kul tú ra szo ros kap cso lat ban áll nak, hi szen a meg fo gal ma zott
cé lok a kul tú rán ke resz tül jut nak el a pe da gó gu sok hoz, szü lők höz, diá kok hoz.
Ha a kul tú ra il lesz ke dik a stra té giá hoz, ez az is ko la stra té giai elő nye is le het.

A te het ség gon do zás és a szer ve ze ti struk tú ra, szer ve ze ti kul tú ra kö zöt ti
kap cso lat

Van-e és mi lyen össze füg gés ta lál ha tó az in téz mé nyi struk tú ra, az in téz mé nyi
kul tú ra és a te het ség gon do zás kö zött? Va ló ban ha tás sal van-e az in téz mé nyi kul-
 tú rá ra a te het ség gon do zás? Mi ként nyil vá nul ez meg? Miért szük sé ges, hogy az
is ko la meg fe le lő kul tú rá val ren del kez zen? E fe je zet ben ezek re és ha son ló kér dé -
sek re ke res sük a vá laszt.

A te het ség fo ga lom tu do má nyo san is el fo ga dott de fi ní ció ját az ame ri kai pszi-
 cho ló gus, Renzulli így ír ta le: „a te het sé get az át lag fe let ti ké pes ség, a krea ti vi tás
és a feladat irán ti el kö te le zett ség hár mas egy sé ge al kot ja”. A gye re kek te het sé gé -
nek ki bon ta ko zá sá ban pe dig há rom kör nye ze ti té nye ző ját szik dön tő sze re pet:
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az is ko la, a csa lád és a tár sak. A csa lád ér té ke ket ad, az is ko la, a ta nár ka pu kat
nyit, a tár sak pe dig ösz tön ző leg hat nak. Ez a lé nye ge a vi lág szer te el fo ga dott
Mönks-modellnek, amely a Renzulli-féle te het ség mo dell to vább fej lesz tett vál to -
za ta. Mönks a „feladat-el kö te le zett sé get” „mo ti vá ció ra” vál toz tat ta, ez zel is a
gyer me ki bel ső haj tó erőt hang sú lyoz va.

A te het ség gon do zás két leg fon to sabb szín te re te hát: a meg fe le lő csa lá di kör-
 nye zet és a meg fe le lő is ko lai kör nye zet. Az is ko lá nak, a pe da gó gus nak kiemelt
sze re pe van a te het sé gek felis me ré sé ben, fel ku ta tá sá ban és spe ciá lis fej lesz té sé -
ben.

A szak iro da lom sze rint a te het ség ne ve lés nek két fé le ér tel me zé se van. Az
egyik a kiemel ke dő ké pes sé gek re kon cent rál, és azt te kin ti felada tá nak, hogy a
ki bon ta ko zás le he tő sé geit e té ren biz to sít sa. A má sik – és Deb re cen ezen az úton
jár – a kiemel ke dő ké pes sé get sze mé lyi ség be ágya zot tan szem lé li, és szá mol az -
zal, hogy bi zo nyos ké pes sé gek má sok ro vá sá ra fej lőd nek, így a te het ség együtt
jár az alul tel je sí tés sel. Eh hez tud nunk kell, ho gyan ke zel jük a ta nu lók aszim met -
ri kus fej lő dé sét, út ke re sé sét, mert csak en nek is me re té ben mu tat hat juk meg a
fej lő dés irá nyát, le he tünk part ne rük a he lyes spe cia li zá ció, a ké sőb bi szak te rü let
meg vá lasz tá sá ban, hogy a ránk bí zott te het ség ígé re tek ből te het sé gü ket ki bon ta -
koz ta tó, azt ki ma gas lóan hasz nál ni tu dó te het sé ges em be rek vál ja nak.

A te het ség, amely a kiemel ke dő ké pes sé ge ken kí vül az ere de ti gon dol ko dást,
a krea ti vi tást és a te vé keny ség irán ti el kö te le zett sé get, mo ti vá ciót is fel té te le zi,
nem vá lik te het ség gé, ha a kör nye zet se gí tő ha tá sa nem ér vé nye sül. E kör nye ze ti
té nye zők fo lya ma tos biz to sí tá sa, az ön bi za lom és a mo ti vá ció ál lan dó éb ren tar-
 tá sa nél kül a te het ség nem fej lő dik, el kal ló dik. 

Mi lyen le gyen a krea tív, te het sé ges diák ta ná ra? Re cept nincs, hi szen min den
em ber, min den eset, szi tuá ció, ta lál ko zás ön ma gá ban egye di, egy sze ri és megis -
mé tel he tet len. Ad dig, amíg nin cse nek te het ség gon do zás ra kép ző „mes ter kur zu -
sok”, ad dig sa ját em pá tiánk ra, ösz tö nös pe da gó giai ér zé künk re, kol lé gáink
mun ká já nak meg fi gye lé se ál tal nyert ta pasz ta la taink ra, ta nít vá nyaink kal va ló
őszin te be szél ge té sek re ha gyat koz ha tunk. 

A te het ség mint adott ság a gyer mek- és ser dü lő kor ban a legin ten zí vebb. Az
évek mú lá sá val, ha nem fej lesz tik, kép zik az egyént, tel je sen el is tűn het. El ső sor -
ban a szü lők és a pe da gó gu sok fe le lős sé ge a gyer me ki te het ség for rás ko rai fel-
is me ré se, gon do zá sa, óvá sa és fej lesz té se. A te het ség egy spe ciá lis ér dek lő dé si 
te rü let olyan mér vű is me re te és még ala po sab b megis mer ni vá gyá sa, ame lyet
nem csak fel fe dez ni, de fej lesz te ni is kell.

Mi vel a te het sé ges ta nu ló vagy po zi tív, vagy ne ga tív irány ban min den kép pen
kiemel ke dik, a ta nár nak meg kell ta ní ta nia „más sá ga” el vi se lé sé re. Az ilyen ta-
 nu ló kat ál lan dóan kér dez ni kell. Pro vo kál ni kell őket a gon dol kod ta tó, a prob lé -
ma megol dó út fe lé ve ze tő kér dé sek kel. Mi nél előbb le he tő sé get kell ad ni ne kik,
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hogy irá nyí tás mel lett, de ön ál lóan ta nul ja nak. Nyil ván va ló, hogy az ér dek lő dést
az a ta nár tud ja legin kább fenn tar ta ni, aki ma ga is krea tív, aki mes te re hi va tá sá -
nak. Aki szen ve dé lyes gyer mek- és szak ma sze re te té vel a diák pél da ké pe le het.
Aki ké pes a diák gon dol ko dá sát „el vi sel ni”, az eset le ge sen őt is fe lül mú ló gon do -
la tok kal, öt le tek kel szem be sül ni.

Szá munk ra ez az iga zi te het ség gon do zás, te het ség ne ve lés, amely ben a hang-
 súly a fo lya ma ton van, s amely min den irány ban nyi tott – szem ben az elitkép-
zéssel, amely ben a vég cél, a pro duk tum a fon tos.

A te het sé ges gye re kek nek spe ciá lis ok ta tá si-ne ve lé si szük ség le teik van nak.
Ezért ne ve lé sük, il let ve ok ta tá suk a pe da gó gu sok nak is spe ciá lis felada tot je lent.
Ezek nek a gye re kek nek kü lön le ges bá nás mód ra, több fi gye lem re, tö rő dés re,
fog lal ko zás ra van szük sé gük. A diá kok kü lön bö ző sé ge miatt a pe da gó gus nak
meg kell is mer nie a ta nít vá nyait, hogy a ké pes sé geik nek meg fe le lő ok ta tás ban
ré sze sít se őket. Az iskola pe da gó giai gya kor la tá ban a hang súly hosszú évek óta a
va la mi lyen hiány ból fa ka dó gyen ge tel je sít mény ja ví tá sá ra, a fel zár kóz ta tás ra te-
 vő dött, mi köz ben a te het ség ígé re tek kel va ló tö rő dés hát tér be szo rult. Ezért is ör-
 ven de tes, hogy a deb re ce ni jó pél da min den ál ta lá nos is ko lát érin tett va la mi lyen
for má ban. Vol tak, akik „csak” a te het sé gek gon do zá sá ban, akik bá zis is ko lai fel-
ada tok el lá tá sá ban és voltak akik a mo du lok ki dol go zá sá ban is részt kí ván tak
ven ni. A pe da gó gu sok és a szü lők is öröm mel se gí tet tek a gye re kek fej lesz té sé -
ben, megad va min den esélyt ar ra, hogy az el kép ze lés po zi tív gya kor lat tá vál has -
son a deb re ce ni te het sé gek szá má ra.

És íme, áll ja nak itt azok a jó gya kor la tok, ame lyek is ko lán ként meg fo gal ma -
zód tak az is ko la ve ze tés, az in téz mény ve ze tők szá má ra és ál tal. A 2006-ban elin -
dult te het ség gon do zó prog ram az is ko lai szer ve ze ti struk tú rá ra és kul tú rá ra va-
 ló ban ha tás sal volt, ter mé sze te sen min den szer ve zet szá má ra az azo nos sá gon túl
más tar ta lom mal, más gya kor lat tal is.

Rend kí vül szí nes a pa let ta: az is ko lák egy ré szé ben a már meg lé vő te het ség -
gon do zás prog ram ját szé le sí tet te az új feladat; míg más is ko lák ban to váb bi 
cé lok kal, felada tok kal egé szül tek ki a már meg lé vő jó gya kor la tok. Sok-sok Te-
 het ség pont al kot ja azt a há ló za tot, ame lyet a deb re ce ni Ok ta tá si Osz tály ve ze tő -
jé nek kez de mé nye zé sé re ala kí tot tak ki és mű köd tet nek a deb re ce ni ál ta lá nos is-
 ko lák min den vál ság és pénz te len ség el le né re. Ez azt is bi zo nyít ja, hogy sok szor
az össze fo gás egy jó cél ér de ké ben min den ne héz sé gen átível het.
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A te het ség gon do zó prog ram ha tá sa a deb re ce ni in téz mé nyek szer ve ze ti
struk tú rá já ra, kul tú rá já ra

1. Ár pád Ve zér Ál ta lá nos Is ko la

Is ko lánk ed dig is kiemelt feladat ként ke zel te a te het sé gek ki vá lasz tá sát és fej lesz -
té sét. Pe da gó giai prog ra munk tar tal maz za, hogy ér dek lő dő ta nu lóink vá laszt -
hat nak olyan tan tár gyat/tan tár gya kat, ame lyek kel ma ga sabb óra szám ban fog lal -
koz hat nak (pl. drá ma já ték, ko sár lab da, ide gen nyel vek, ma te ma ti ka).

A vá ro si prog ram hoz is öröm mel csat la koz tunk. Ugyan a 2008/2009-es tan-
 év ben még csak egy kollégánk volt, aki el vé gez te a te het ség gon do zó kur zust, a
ta vasszal in du ló akk re di tált kép zés hez már 6 kollégánk csat la ko zott, és má sok is
ér dek lőd nek a kép zés iránt.

A prog ram ban részt ve vő kollégák gyak ran be szél get nek a kiemelt ta nu lók -
ról, a fog lal ko zá so kon ta pasz tal ta kat meg be szé lik, és a ta nu lók szak ta ná rai val
kon zul tál va, fi gye lem mel kí sé rik a fog lal ko zá sok utá ni tel je sít mé nyü ket, fej lő -
dé sü ket. Egy-egy jól be vált öt le tet szí ve sen megosz ta nak min den kollegával.
A mo du lok be fe je zé se után az is ko la ve ze tést is tá jé koz tat ják. Saj nos ennyi idő
alatt (8 hét) ke vés sé mér he tő le a vál to zás, ezért is szük sé ges fo lya ma to san nyo-
 mon kö vet ni ta nu lóin kat, ami ben min den kollégánk part ner. A tan tes tü let részt
ve vő tag jai to le rán sab bak ta nu lóink kal, az alul tel je sí tők höz na gyobb fi gye lem -
mel kö ze lí te nek, a te het sé ge se ket tan órá kon kü lön felada tok kal ösz tön zik a ki-
 bon ta ko zás ra, több ver seny re kül dik diák jai kat. A mód sze rek, felada tok vál to za -
tos sá gá ra tö re ked nek a min den na po kon, és igye kez nek mi nél több kollegát
be von ni a prog ram ba.

A te het ség gon do zó prog ram ha tá sá ra nőtt a szü lői elé ge dett ség, fej lő dött a
részt ve vő kollégáknak a szer ve zet egé szé vel va ló azo no su lá sa, a cso port köz pon -
tú ság, a részt ve vők az is ko la igé nyé hez iga zod va vet tek részt to vább kép zé se ken,
hogy eb ben a prog ram ban részt ve hes se nek.

A kül ső orien tált ság erő sö dött, a kül ső el vá rá so kat és szü lői igé nye ket egy re
in kább fi gye lem be vesszük, partnerközpontú mű kö dés re tö rek szünk.

2. Bo lyai Já nos Ál ta lá nos Is ko la, AMI és Óvo da

Is ko lánk pe da gó gu sai ból te het ség fej lesz tő mun ka kö zös ség ala kult, amely he ti
rend sze res ség gel foly tat szak mai meg be szé lé se ket. Az ott el hang zot tak ról ha-
 von ta be szá mol nak az is ko la ve ze tés nek és meg be szé lik a to váb bi teen dő ket,
ezen kí vül az osz tály fő nö kök kel is rend sze re sen kon zul tá ció kat tar ta nak a fel me -
rü lő ne héz sé gek, prob lé mák megol dá sa ér de ké ben.
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Lét re hoz tak egy feladat ban kot, ame lyet az is ko lai könyv tár ból min den ne ve -
lő ki köl csö nöz het, ezál tal gaz da gít hat ja tan órai mun ká ját.

A te het ség gon do zó prog ram ha tá sá ra ér zé kel he tő, hogy a kol lé gák to le rán -
sab bak az alul tel je sí tő ta nu lók kal szem ben, job ban fi gyel nek a te het ség ígé re tek -
re, kö ve tik te vé keny sé gü ket.

3. Gönczy Pál Ál ta lá nos Is ko la

In téz mé nyünk ben már több mint egy év ti ze de mű kö dik te het ség gon do zás,
konk ré tan ma gyar nyelv és iro da lom, il let ve ma te ma ti ka tan tárgy ból a sá vos ok-
 ta tás ban meg je lent a ké pes sé gek sze rin ti diffe ren ciá lás. Ezt ki dol go zá sa és gya-
 kor la ti meg va ló su lá sa után beemel tük pe da gó giai prog ra munk ba. A ké pes ség -
fej lesz tés ered mé nye a si ke res fel vé te li to vább ta nu lá si mu ta tók ban iga zo ló dott
vissza. A ne ve lő tes tü let tel jes egé sze ma gáé nak érez te a te het ség gon do zást. 

In téz mé nyünk ben a ha gyo má nyos (hu mán és reál) mun ka kö zös sé ge ken be -
lül, il let ve azok kö zött is van kap cso lat tar tás ezen té má ban. Miu tán 2009-ben re-
 giszt rált Te het ség pont let tünk, megala kult a te het ség fej lesz tő mun ka kö zös ség,
amely kiemel ten fog lal ko zik a te het ség gon do zás sal, te het ség gon do zó pro jek tek
ki dol go zá sá val. Min den kolléga részt vál lal a gon do zás va la mely te rü le tén, er ről
ha von kén ti mun ka ér te kez le ten tá jé koz tat juk egy mást és in for má ciót cse ré lünk,
ami a tan tes tü let tag jait se gí ti az együtt gon dol ko dás ban, együtt mű kö dés ben. 

In téz mé nyünk más Te het ség pon tok kal együtt mű köd ve is cse rél ta pasz ta la -
tot és in for má ciót. Szak em be reink szo ros mun ka kap cso la tot tar ta nak a kü lön -
bö ző part ner in téz mé nyek kel. 

4. Pe tő fi Sán dor Ál ta lá nos Is ko la mint bá zis in téz mény és a kör ze té be tar to zó 
is ko lák (Ep res ker ti, Jó zsef At ti la, Tégláskerti) ta pasz ta la tai

A szer ve ze ti kul tú ra fo gal ma az össze tar tó, in teg rá ló erőt je len ti az ok ta tá si in-
 téz mé nyek ben. A kö zös nek el fo ga dott, pre fe rált, tá mo ga tott ér té ke ket, a hoz zá -
juk kap cso ló dó szo ká sos és ezért jel lem ző vi sel ke dé se ket, el já rás mó do kat.

A vá ro si te het ség gon do zó prog ram elin du lá sa mint in téz mé nyen kí vü li ha tás
ter mé sze te sen be fo lyá sol ja a szer ve ze ti kul tú rát. Az bi zo nyo san el mond ha tó,
hogy min den is ko la kiemel ten fog lal ko zott pe da gó giai prog ram já ban és he lyi
tan ter vé ben a te het ség gon do zás sal, an nak le he tő sé gei vel, szín te rei vel, il let ve
dek la rál ta el kö te le zett sé gét a meg va ló sí tás iránt. 

Egy ál ta lá nos is ko lá ban ál ta lá nos, azaz eb ben az ér te lem ben igen el té rő ké-
 pes sé gű és irá nyult sá gú gye re kek ne ve lé se-ok ta tá sa fo lyik, a spe ciá lis ok ta tá si
igé nyű ta nu lók kal (a ha rang gör be bár me lyik ré szén he lyez ked je nek is el) a szá-
 muk ra leg meg fe le lőbb mó don kell fog lal koz nunk. A prog ram el ső ki hí vá sait a
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feladat megis me ré se, cél ki tű zé sei nek át fo gó ér tel me zé se és az az zal va ló azo no su -
lás je len tet te. 

Ezt a kez de mé nye zést is több fé le as pek tus ból le he tett és kel lett meg vizs gál -
ni, az elő nyö ket és a hát rá nyo kat össze vet ni mind az egyén, mind a kö zös ség
szem pont já ból. Ezek kel a té mák kal a kör ze tünk is ko lái ban is kiemel ten és
több ször fog lal koz tak, el ső sor ban a pe da gó gu sok, de leg több ször a szü lők és a
gye re kek be vo ná sá val (tá jé koz ta tók, fó ru mok, vi ták, vé le mé nyek üt köz te té se
mun ka kö zös sé gi és ne ve lő tes tü le ti ér te kez le tek so rán). Egy új sze rű kez de mé -
nye zés ak kor épül het be a szer ve ze ti kul tú rá ba, ha min den szer ve ze ti tag meg-
ér ti, átér zi, meg győ ző dik ró la, el fo gad ja. Ez egy hosszabb – a szer ve ze ti kul tú rá -
val fog lal ko zó szak iro da lom sze rint 6–10 évig tar tó – fo lya mat, amely nek so rán
csak nagy kö vet ke ze tes ség gel, né ha fáj da lom mal le het elér ni a vál to zást.
A prog ram ha tá sá nak vizs gá la ta te hát az ak tuá lis ál la po tot tük röz he ti, egy pil-
 la nat a fo lya mat ban.

Igen po zi tív ha tás sal bírt a prog ra mot megelő ző diag nosz ti kus mé rés le bo -
nyo lí tá sa. A pe da gó gu sok fi gyel mét ráirá nyí tot ta a kog ni tív ké pes sé gek alap ve tő
fon tos sá gá ra, azok mér he tő sé gé re és ál lan dó fej lesz té sük szük sé ges sé gé re, il let ve
a tan tár gyi mé ré sek buk ta tói ra és hasz nál ha tó sá gá ra, az ob jek tív és szub jek tív
ele mek össze füg gé sei re is.

A te het ség ről va ló együtt gon dol ko dás, a te het ség szak iro dal mi és köz na pi ér-
 tel me zé sé nek össze ve té se, a pszi cho ló giai ala pú meg kö ze lí tés a pe da gó giai kul-
 tú rá ra fej lesz tő ha tá sú volt. Az el múlt két év ben min den kör ze tünk be tar to zó is-
 ko la tar tott a té má ban bel ső to vább kép zést, szak iro da lom-fel dol go zást, il let ve
kül ső előadó val szer ve zett ne ve lé si ér te kez le tet. Kü lö nös fi gyel met ka pott az
alul tel je sí tő te het sé gek meg ha tá ro zá sa, felis me ré se, az okok és a megol dá sok ke-
 re sé se.

A szer ve ze ti kul tú ra ere jét mu tat ja a ki fe lé for du lás ké pes sé ge és igé nye is.
A vá ro si prog ram ezt fel tét le nül meg kí ván ja, hi szen egy fe lől a bá zis is ko lák a kö-
 ré jük cso por to su ló ta gok kal, más fe lől a bá zis is ko lák egy más kö zött szer ve zett
mun ka megosz tás sal tud nak ha té ko nyak len ni. El ső lé pés ben a mo du lok te ma ti -
ká já nak ki dol go zá sá ban volt szük ség össze han golt mun ká ra (egy-egy té ma ve ze -
tő höz több is ko lá ból tar toz tak mun ka cso port ta gok). A mát ri xok hasz ná la tá nak
ta pasz ta la tai ról még nem tör tént szer ve zett kon zul tá ció, de az igény meg mu tat -
ko zott rá, te hát a kol lé gák el kö te le zett sé ge, feladat tu da ta és ér dek lő dé se iga zo -
lást nyert.

A szer ve zet bel ső elem zé se a szer ve ze ten be lü li kap cso lat rend sze re ket és in-
 for má ciós fo lya ma to kat vizs gál ja. Az is ko lák be szá mo lói ban meg je le nik, hogy a
ha gyo má nyos mun ka kö zös sé gi for mán túl témaközpontú tea mek ala kul tak.
A bá zis is ko lá ban ezt azok a kol lé gák al kot ták (a prog ra mot koor di ná ló igaz ga -
tóhe lyet tes szak mai ve ze té sé vel), akik az egyes mo du lo kat vit ték, a fog lal ko zá so -
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kat tény le ge sen meg tar tot ták/meg tart ják. A tag is ko lák 1-2 ta nu ló val kép vi sel -
tet ték ma gu kat a prog ram ban, a bá zis is ko la 20 fő vel. Az ere de ti el kép ze lés nek
meg fe le lően mind a 25 ta nu ló a bá zis is ko lá ban vett részt fog lal ko zá so kon, és a
tag is ko lák él tek ez zel a le he tő ség gel. A két év so rán ők is to vább kép zé sek re ösz-
 tö nöz ték kol lé gái kat, így vár ha tóan a jö vő ben meg te rem tő dik a mód a hely be ni
fej lesz tés re. Ez azért is ked ve ző, mert ki sebb lét szá mú cso port ban ha té ko nyabb a
ké pes ség fej lesz tés.

Az in for má ció áram lás elő se gí té se, a fel me rü lő és a jö vő ben vár ha tóan meg-
 so ka so dó kö zös mun ka ma gas szín vo na lú el lá tá sa ér de ké ben az in téz mé nyek
prog ram-össze kö tő ket je löl tek meg.

A kör zet is ko lái ból négy fő vett részt a Te het ség fej lesz tés pszi cho ló giai alap jai
30 órás akk re di tált tan fo lya mon, há rom fő vég zi je len leg a Te het ség fej lesz tés
szak vizs ga prog ra mot, és to váb bi kol lé gák kép zé sé re nyúj tot tunk be pá lyá za tot a
Pe da gó gus kép zé sek (TÁMOP) té má ban, er re a szak ra.

A ta nu lók lel ke se dé sét és a pe da gó gu sok el kö te le zett sé gét ala pul vé ve a bá-
 zis is ko lá ban a 8 hetes mo dul le tel te után is foly tat juk a cso por tos te het ség fej lesz -
tést szak kö ri for má ban, il let ve egyé ni és ver seny fel ké szí tő fog lal ko zá so kon, és
ugyaner ről szá mol nak be a kör zet is ko lái is, hely ben gon doz va a kiemel ke dő ké-
 pes sé gű és gyak ran hát rá nyos hely ze tű diák jai kat.

Tu da tos oda fi gye lé sünk kel igyek szünk elér ni, hogy a szer ve ze ti kul tú ra min-
 den tí pu sá ból az adott feladat el lá tás ához a leg cél sze rűbb ele me ket fej lesszük: 

• a tá mo ga tó kul tú ra jel lem zőit: köl csö nös bi za lom és fe le lős ség, rész vé tel,
együtt mű kö dő ma ga tar tás, jó cso port szel lem, erős ko hé zió, egyé ni fej lő -
dés, ön ki tel je sí tés meg va ló sí tá sa, in for má lis és dön tően szó be li kom mu -
ni ká ció, szer ve zet irán ti el kö te le zett ség, em be rierő for rás-fej lesz tés;

• a sza bály orien tált kul tú ra jel lem zőit: fo lya ma tok ra cio na li tá sa, sza bá lyo -
zott ság, mun ka megosz tás;

• a cél orien tált kul tú ra jel lem zőit: ra cio ná lis ter ve zés, köz pon ti cél meg ha tá -
ro zás, ha té kony ság, tel je sít mény, a ve ze tők irá nyí tó sze re pe; va la mint

• az in no vá ció orien tált kul tú ra jel lem zőit: kül ső kör nye zet fi gye lem mel kí-
 sé ré se, krea tív prob lé ma megol dás, ver seny szel lem, jövőorientáció, elő re -
lá tás, sza bad szer ve ze ti in for má ció áram lás, tea mek, feladat cso por tok, ál-
 lan dó kép zés és ta nu lás.

5. Ibo lya Ut cai Ál ta lá nos Is ko la

In téz mé nyünk ben a te het ség gon do zás hosszú évek óta köz pon ti feladat. Úgy
gon dol juk, a kül ső kör nye zet ki hí vá sai ra meg fe le lő vá lasz le het a kiemel ke dő ké-
 pes sé gű gyer me kek re va ló fo ko zott oda fi gye lés. Igyek szünk olyan kö rül mé nye -
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ket te rem te ni, ame lyek se gít sé gé vel is ko lán kat von zó vá te het jük az ér dek lő dő,
jól mo ti vált gyer me kek és szü leik kö ré ben. 

Pe da gó giai prog ra munk rög zí ti: „is ko lánk egyik alap felada ta, hogy kü lön fi-
 gyel met for dít son a te het sé gek felis me ré sé re, ki bon ta koz ta tá sá ra. Cé lunk, hogy
a te het sé gek jel lem ző tu laj don sá gai nak megis me ré se után szá muk ra olyan te vé -
keny ség struk tú rá ban va ló rész vé telt biz to sít sunk, amely ben a lé nye gi ér té kek -
nek te kint he tő jel lem zőik ki fej lőd het nek.”

In téz mé nyünk ben a sze mé lyi fel té te lek is meg fe le lőek. Több kol lé gánk ren-
 del ke zik te het ség fej lesz té si szak ér tő dip lo má val, a te het sé gek felis me ré sét, gon-
 do zá sát pe dig is ko la pszi cho ló gus se gí ti. 

Szí nes, ér de kes tan órán kí vü li le he tő sé ge ket biz to sí tunk ta nu lóink nak (szak -
kö rök, ver se nyek, sza ba di dős prog ra mok), ahol jól kép zett, el kö te le zett pe da gó -
gu saink irá nyí tá sá val so kol da lú tevékenykedtetés so rán fej leszt jük a gyer me kek
ké pes sé geit, kész sé geit. 

Ilyen előz mé nyek után nagy öröm mel fo gad tuk, hogy vá ro sunk fel ka rol ta a
te het ség gon do zás nagy tár sa dal mi je len tő ség gel bí ró ügyét. Így mun kánk sok kal
szer ve zet teb bé, szé le sebb kö rű vé vált. Ver seny zőin ken kí vül so kol da lú fej lesz -
tés ben ré sze sül het nek azok a ta nít vá nyaink is, akik ed dig va la mi lyen ok miatt
nem ke rül tek a fi gyel münk kö zép pont já ba, mert egyes te rü le te ken eset leg alul-
 tel je sí tők. 

A kol lé gák kö ré ben ran got je lent részt ven ni a te het ség gon do zó mun ká ban.
A feladat tal meg bí zott nagy szak tu dá sú pe da gó gu sok pél da ként szol gál nak a ne-
 ve lő tes tü let szá má ra. Mi vel az is ko lák igen csak szű kös, fe szí tett költ ség ve tés sel
mű köd nek, az anya gi gon dok mér sék lé se ér de ké ben vár ha tóan nö ve ked ni fog 
a pá lyá zat írá si kedv. Re mé nyeink sze rint a si ke res és ered mé nyes pá lyá za tok nak
kö szön he tően to váb bi fej lesz tő prog ram jaink va ló sul hat nak meg. Ter veink 
kö zött sze re pel, hogy a kol lé gá kat ar ra ins pi rál juk, mi nél töb ben ve gye nek részt
te het ség gon do zás sal, te het ség fej lesz tés sel kap cso la tos to vább kép zé se ken, kon-
 fe ren ciá kon. Bí zunk ab ban, hogy a jö vő ben több olyan pá lyá za tot fog nak meg-
 hir det ni, ame lyek ezt le he tő vé te szik. 

Úgy vél jük, in téz mé nyi és vá ro si szin ten egyaránt rend sze re seb bé vált a
kom mu ni ká ció, az in for má ció áram lás. Az el múlt év ben meg ta pasz tal tuk, hogy
a te het ség gon do zást csak egy sé ges rend szer ben le het iga zán ha té ko nyan mű-
 köd tet ni és a gya kor lat ban meg va ló sí ta ni. Ez az új sze rű vá ro si kez de mé nye zés
is úgy ér he ti el cél ját, ha foly ta tá sa lesz. Meg győ ző dé sünk, hogy az ered mé nyes
te het ség gon do zás nagy ban hoz zá já rul az ideá lis vá ros kép és is ko la kép kiala kí -
tá sá hoz.
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6. Ki ni zsi Pál Ál ta lá nos Is ko la

A te het ség gon do zó prog ram nak nagy ha tá sa van is ko lánk éle té re, hi szen az
egész prog ram meg szer ve zé se, le bo nyo lí tá sa igen kö rül te kin tő, min den rész let -
re ki ter je dő fi gyel met, gon dos sá got, a prog ram ban részt ve vő pe da gó gu sok tól
pe dig ál do za tos mun kát igé nyel. Is ko lánk ból öt pe da gó gus vett részt te het ség fej -
lesz tő tan fo lya mon, há rom pe da gó gu sunk pe dig a Ta nu lás ta ní tá sa to vább kép -
zé sen gya ra pí tot ta tu dá sát.

A prog ram a gyer me kek ké pes sé gei nek so kol da lú ki bon ta koz ta tá sá ban fon-
 tos sze re pet ját szik. Olyan gye re kek is be ke rül tek a prog ram ba, akik nek ed dig
nem si ke rült te het sé gü ket meg mu tat niuk, vissza hú zó dóak, rej tett te het sé gek
vol tak. A prog ram ba va ló be ke rü lés és rész vé tel ön bi zal mat adott ne kik. Si ke rült
ér dek lő dé si kö rü ket bő ví te ni. Nyi tot tab bá vál tak, bát rab ban be kap cso lód tak az
egyes te vé keny sé gi for mák ba, gyak rab ban kez de mé nyez tek. Öröm mel dol goz -
tak cso port ban, pár ban és egyé ni leg is. A szü lők is örül tek gye re kük si ke ré nek,
fej lő dé sé nek. El vá rá saik is meg vál toz tak a gye re keik kel szem ben. Töb bet vár tak
tő lük, biz tat ták, se gí tet ték őket. A prog ram ba be nem ke rü lő, de egyéb ként jól
ta nu ló diá kok kö zül né há nyan irigy ked ve fi gyel ték tár sai kat. Sok kal töb ben sze-
 ret tek vol na be kap cso lód ni. A prog ram ha tás sal volt a ta ní tá si órák ra is, az új öt-
 le te ket, felada to kat, te vé keny sé gi for má kat, já té ko kat azo kon is al kal maz ták a
kol lé gák. Pe da gó gu sain kat még szí ne sebb, ér de ke sebb mód sze rek, vál to za tos te-
 vé keny sé gi for mák al kal ma zá sá ra ösz tö nöz te na pi mun ká juk ban is. Az ed dig is
szín vo na las szak mai mun kánk nak még in kább meg mu tat ko zott az ered mé nye. 

A je len le gi 6. év fo lya mo sok kö zül arány lag so kan je lent kez tek a 6 év fo lya mos
gim ná zium ba, töb ben a te het ség gon do zó osz tály ba, ez idáig úgy tű nik, hogy si-
 ker rel. Ez a ten den cia tud juk, a jö vő ben is meg ma rad, s tő lünk, az ál ta lá nos is ko -
lá tól „szív ja el” a leg jobb ké pes sé gű ta nu ló kat, aki ket pe dig bi zony mi is szí ve sen
ta ní ta nánk még két évig. Ez azon ban szin te tör vény sze rű ve le já ró ja egy ilyen
prog ram nak.

Az is ko la és a pe da gó gus felada ta Johann Wolfgang von Goe the ál tal meg fo -
gal ma zott gon do la tok sze rint az, hogy:

„…a gyer me kek nek két dol got kell ad nunk: gyö ke re ket és szár nya kat. Gyö-
 ke re ket, ame lyek tar tást ad nak, hogy tud ják, ho va tar toz nak, de ugyanígy szár-
 nya kat is, ame lyek az egyi ket a kény sze rei től és előíté le tei től sza ba dít ják meg, a
má sik nak le he tő sé get ad nak új uta kat be jár ni (vagy in kább re pül ni).”

A Ki ni zsi Pál Ál ta lá nos Is ko la ta ná rai a te het ség gon do zás te rén is ezt az el vet
kö ve tik. 
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7. Hu nya di Já nos Ál ta lá nos Is ko la

Öröm mel fo gad tuk a te het ség gon do zó prog ram ban va ló rész vé tel le he tő sé gét.
In téz mé nyünk ben en nek ha tá sá ra két fő részt ve he tett a Deb re ce ni Egye tem 
ál tal szer ve zett 30 órás „Is ko lai te het ség gon do zás” cí mű akk re di tált to vább -
képzé sen, egy fő je len leg szin tén a Deb re ce ni Egye tem ál tal szer ve zett „Te het -
ség gon do zás- te het ség fej lesz tés” cí mű négy fé lé ves kép zé sen vesz részt, amely
pe da gó gus szak vizs gá val zá rul. Az érin tett pe da gó gu sok rész vé te lé vel te het ség -
gon do zó mun ka cso por tot hoz tunk lét re, akik szak ér te lem mel és tu da to san 
koor di nál ják a fog lal ko zá sok me ne tét, a szer zett ta pasz ta la to kat fo lya ma to san
átad ják. A prog ram in téz mé nyünk kép zé si struk tú rá já ban egy új le he tő ség ként
je lent meg, foly ta tá sát fon tos nak és szük ség sze rű nek tart juk.

8. Hat va ni Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

A te het ség gon do zó prog ram ha té ko nyan kap cso ló dott be az is ko la szer ve ze ti
struk tú rá já ba. A prog ram ban részt ve vő kol lé gák ér dek lő dés sel kö vet ték fi gye -
lem mel egy más mun káit, öt le teit, ered mé nyeit. A célt szem előtt tart va, mi sze -
rint a gye re kek mi nél so kol da lúbb fej lesz té sé re kell tö re ked ni, több al ka lom mal
is sor ke rült öt let bör zék re, kon zul tá ciók ra, egy más fog lal ko zá sai nak lá to ga tá sá -
ra. Kiala kult az is ko lá ban egy „te het ség gon do zó cso port”, amely nek tag jai kö zött
szo ros és ered mé nyes mun ka kap cso lat mű kö dik. 

A fog lal ko zást ve ze tő pe da gó gu sok az in téz mény töb bi ta ná rá val is megosz -
tot ták a ta pasz ta la tai kat (mun ka kö zös sé gi fog lal ko zá so kon), sőt volt olyan kol-
 lé ga, aki egy-két öt le tes felada tot „be csem pé szett” a ta ní tá si órák ra is. A fo ga dó -
órá kon, szü lői ér te kez le te ken a szü lő ket szí ve sen tájékozatták a prog ram ról és
an nak ta pasz ta la tai ról. 

A fog lal ko zá sok ha té kony sá gát bi zo nyít ja, hogy a te het ség gon do zó prog ram -
ba be vont gye re kek nagy szám ban vet tek részt ered mé nye sen kü lön fé le ver se -
nye ken. Szí ve sen jár tak a fog lal ko zá sok ra, le mor zso ló dás nem volt.

A prog ram se gít sé get nyúj tott a ta nu lók nak a ter mé szet tu do má nyi te rü le tek
kö zött eliga zod ni, az őket legin kább ér dek lő te rü let fe lé orien tá lód ni, ezen ke-
 resz tül hoz zá já rult a a to vább ta nu lá si irá nyok meg vá lasz tá sá hoz is. Nem utol só -
sor ban pe dig nagy ha tást gya ko rolt a he lyes kör nye ze ti at ti tűd kiala ku lá sá ra.

A prog ram ban részt ve vő pe da gó gu so kat és a „ki vá lasz tott” gye re ke ket is
össze tar tó, ha té kony kö zös ség gé for mál ták ezek a fog lal ko zá sok. 
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9. Eöt vös Ut cai Ál ta lá nos Is ko la

Is ko lánk kiemel ke dő ered mé nye ket ér el mind a röp lab da (az Eöt vös DSE Te-
 het ség pont), mind a rajz te rü le tén (al só ta go zat ban emelt óra szám ban ta nít juk
az or ga ni kus ala pú vi zuá lis szem lé let mó dot). Eze ken a te rü le te ken mind há -
rom, a prog ram ban részt ve vő ta nu lónk je len tős si ke re ket ért el or szá gos szin-
 ten is. Prog ram ba ke rü lé sük óta te het sé gük ki bon ta koz ta tá sát fo lya ma to san – a
blok ko kon kí vül he ti két órá ban – biz to sít juk te het ség fej lesz tő szak em ber be-
 vo ná sá val. 

A vá ros ban fel pezs dült „te het ség moz ga lom” ha tá sá ra az óra ren di ke re te ken
be lül más osz tá lyok ban is tar tunk komp lex te het ség fej lesz tő fog lal ko zá so kat 
a te het ség ígé re tek szá má ra, szin tén te het ség szak ér tő vel. Bár is ko lánk ed dig is
nagy fi gyel met szen telt a kiemel ke dő ké pes sé gűek fej lesz té sé re, most még na-
 gyobb ener giát fek tet tünk ki bon ta koz ta tá suk ra, amely nek „gyü möl cse” hon la -
pun kon ol vas ha tó (http://www.eotvosiskoladebrecen.ini.hu).

A ve ze tés rész vé telt elő se gí tő hoz záál lá sá val si ke rült von zó mun ka kör nye ze -
tet lé te sí te ni. A hang súlyt a szak ér te lem re he lyez tük, az egy sé ges cé lok eléré se
ér de ké ben jó kol le giá lis vi szo nyo kat ala kí tot tunk ki. Tö re ked tünk a ha té kony
szer ve zés re, a cé lok egyér tel mű meg fo gal ma zá sá ra, a ta nu lói ön bi za lom erő sí té -
sé re, va la mint a szü lők be vo ná sá ra a gyer me kek ta nu lá si fo lya ma tá ba.

10. Ka rá csony Sán dor Ál ta lá nos Is ko la

In téz mé nyünk ben évek óta kiemelt feladat a te het ség fej lesz tés. Emelt szin tű osz-
 tá lyaink ban emelt óra szám ban fog lal ko zunk a ma te ma ti ka, az in for ma ti ka, az
ide gen nyelv (an gol, né met) és a mű vé sze tek (ének, rajz, ma gyar iro da lom) ok ta -
tá sá val.

A ta nu lók dél előt ti és dél utá ni fog lal ko zá sai szer ves egy sé get al kot nak. Dél-
 előtt a pe da gó gu sok el ső sor ban ar ra tö re ked nek, hogy a ta nu lók mi nél ma ga sabb
szin ten sa já tít sák el a tan ter vi anya got. Ahogy a gye re kek ké pes sé gei meg mu tat -
koz nak a tel je sít mé nyük ben, kü lön fog lal ko zá so kon van le he tő sé gük a te het sé -
gük ki bon ta koz ta tá sá ra. Dél előtt az ál ta lá nos is ko lai óra terv vel össz hang ban ta-
 nul nak, dél után azon ban spe ciá lis blok kok ban. 

Is ko lánk ar ra tö re ke dett a te het ség gon do zó prog ram meg va ló sí tá sa kor, hogy
a dél előt ti és a dél utá ni fog lal ko zá sok szer ve sen kap cso lód ja nak egy más hoz, és a
tan ter vi kö ve tel mé nyek leg ma ga sabb szin ten va ló tel je sí té sé vel pár hu za mo san,
dél után a ta nu lók más te rü le te ken is ki pró bál has sák ma gu kat. A dél utá ni fog lal -
ko zá sok kö tet le neb bek és kis  cso por tok ban zaj la nak. A dél utá ni fog lal ko zá so -
kon a diffe ren ciált fej lesz tő prog ram ke re té ben na gyobb le he tő ség van diffe ren -
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ciá lás ra, új in for má ciók meg szer zé sé re, új prob lé mamegol dá si mód sze rek al kal -
ma zá sá ra, va la mint az órai anyag gya ko rol ta tá sá ra is. 

A prog ram ban a gye re kek ta nu lásmód szer ta ni tré nin gen is részt vesz nek.
Ter veik kö zött sze re pel ta nu lás könnyí tő tech ni kák (me mó ria fej lesz tés, fi gye -
lem fej lesz tés, lé nyeg kieme lés, váz lat ké szí tés) gya kor la ti al kal ma zá sa, önis me re ti
kér dő ív elem zé se, meg be szé lé se, min den fé le já té kos gya kor lat, amely az egyé ni
ta nu lá su kat meg könnyít he ti. A ta nu lók egyé ni ta nu lá si mód sze rei nek megis me -
ré se és fej lesz té se a te het ség gon do zás egyik fon tos ele me.

Tan órán kí vül kü lön bö ző szak kö rök (né met szak kör, an gol szak kör, ének kar,
tűz zo mánc-mű hely), sport kö rök (ko sár lab da, lab da rú gás, tor na, mo dern tánc),
sza ba di dős te vé keny sé gek (kü lön fé le ver se nye ken va ló rész vé tel, mú zeum-,
szín ház-, mo zi lá to ga tás, ide gen nyel vi ját szó há zak, diák bál, sport ren dez vé nyek,
Mű vé sze ti Gá la stb.), il let ve nyá ri tá bo rok kö zül vá lo gat hat nak a ta nu lók. Ta nul -
má nyi ki rán du lá saink hely szí nei nem csak a ne ve ze tes sé geik miatt ma rad nak
em lé ke ze te sek, ha nem kap cso ló dást is mu tat nak va la mely ta na nyag gal (iro da -
lom, tör té ne lem, föld rajz, bio ló gia).

In téz mé nyünk ben kü lön a te het ség fej lesz tés re spe cia li zá ló dott a Te het ség -
gon do zó, te het ség fej lesz tő és fel zár kóz ta tó mun ka kö zös ség, amely évek óta mű kö -
dik. Felada ta: 

• a szak kö rök, te het ség fej lesz tő fog lal ko zá sok koor di ná lá sa, el lenőr zé se;
• a te het sé gek fel ku ta tá sa, gon do zá sa;
• ver se nyez te té se or szá gos, me gyei, vá ro si szin tű ver se nye ken;
• ak tív rész vé tel az is ko lá ban tar tott me gyei ver se nyek szer ve zé sé ben is.

A Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri Hi va ta lá nak Ok ta tá si Osz tá lya ál -
tal szer ve zett Te het ség gon do zó prog ram min den mun ka kö zös sé gün ket ak ti vi zál -
ta. Az egyik igaz ga tó he lyet tes kol lé ga már 2000 óta Te het ség fej lesz tő szak ér tői
másoddiplomával ren del ke zik, 5 fő pe da gó gus még a 2008/2009-es tan év ben el-
 vé gez te a 30 órás Te het ség fej lesz tő to vább kép zést, a 2009/2010-es tan év ben pe dig
beis ko láz tunk to váb bi 1 fő pe da gó gust a Deb re ce ni Egye tem Pszi cho ló giai Tan-
 szé ke ál tal hir de tett Te het ség fej lesz té si szak ér tői másoddiplomás kép zés re.

A TÁMOP 3.4.3–08/2. szá mú, „Is ko lai te het ség gon do zás” cí mű pá lyá za tán
17.278.270 fo rin tot nyer tünk. Kö zel kétéves te het ség fej lesz tő pro jekt áll előt-
 tünk, amely nek ke re té ben 144 ta nu ló és 25 pe da gó gus rész vé te lé vel kí ván juk
meg va ló sí ta ni a pá lyá zat ban meg fo gal ma zott felada to kat. Tesszük mindezt
azért, hogy az or szág ban egye dül ál ló mó don lét re ho zott te het ség fej lesz tő köz-
 pon tok és cso por tok ne el szi ge tel ten, ha nem há ló zat ban mű köd je nek együtt
azok kal az innovatív és egyé ni is ko lai el kép ze lé sek kel, ame lyek a jö vő ben egyé ni
ar cu la tun kat fém jel zik.
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In téz mé nyünk egye dül ál ló felada tot vál lalt ma gá ra a te het ség fej lesz tés te rü -
le tén, me gyei szin tű ver se nyek szer ve zé sé vel is. Tíz éven át mi szer vez tük meg a
me gyei he lye sí rá si és nyelv he lyes sé gi ver senyt „A nyelv egy szé pen szó ló mu zsi -
ka” cím mel az 1–4. év fo lyam szá má ra, va la mint öt éve az 5–8. év fo lya mon is.
A „Töp ren gő” cí mű me gyei ma te ma ti kaver senyt 9 éven át, a Szentgyörgyi Jó zsef
Egész ség- és kör nye zet vé del mi me gyei ver senyt pe dig hét al ka lom mal ren dez -
tük meg. Ide gen nyel vi (an gol, né met) me gyei szin tű ver se nyünk 12 éve vonz za a
me gyei ál ta lá nos is ko lák diák jait.

Mun ka kö zös sé geink éves prog ram já ban kiemelt feladat a te het sé gek gon do -
zá sa. Évek óta fo lya ma to san ké szí tik fel a leg te het sé ge seb be ket or szá gos, me gyei,
vá ro si ver se nyek re, és ér nek el szebb nél szebb ered mé nye ket.

A te het ség gon do zó prog ram ban részt ve vő diá kok to vább ta nu lá sát is nagy-
mér ték ben se gí ti a vá ro si beis ko lá zá si le he tő ség. A 2009/2010. tan év ben 1 fő 6.
év fo lya mos diá kunk át lé pé se vált le het sé ges sé a prog ram ál tal a Medgyessy Fe-
 renc Gim ná zium és AMI-be.

Az ál lan dó szak mai mun ka kö zös sé gek mel lett egy-egy na gyobb sza bá sú 
feladat meg va ló sí tá sát egy cso port ra bíz zuk, akik vi szony la gos ön ál ló sá got
kap nak a vég re haj tás ban, a bel ső mun ka megosz tás kiala kí tá sá ban, a mun ka fo -
lya mat el lenőr zé sé ben. Így ha té ko nyabb a pro jek tek meg va ló sí tá sa. A pe da gó -
gu sok ezál tal nemcsak a tantárgycsoporti mun ka kö zös sé gek nek, ha nem egy-
egy pro jekt cso port nak is tag jai. A feladat cso por tok egyik nagy elő nye, hogy
együtt dol goz hat nak kü lön bö ző tár gyat ta ní tó, a hét köz na pok ban alig ta lál ko -
zó kol lé gák (pl. test ne ve lő és ma te ma ti ka ta nár), megis mer he tik egy más vé le -
mé nyét, el kép ze lé sét, így szé le sebb kö rű kom mu ni ká ció ra nyí lik így le he tő ség.
A pro jek tek koor di ná lá sa a pro jekt ve ze tő dol ga, aki irá nyít ja az össze tett feladat
megol dá sá ban te vé keny ke dő kol lé gá kat. Az is ko la ve ze tés nek itt ab ban van sze-
 re pe, hogy össze han gol ja a kü lön bö ző pro jek tek mű kö dé sét.

Ilyen pro jekt volt a deb re ce ni te het ség gon do zó prog ram, amely nek ki dol go -
zá sá ban, szer ve zé sé ben is ak tív sze re pet vál lal tunk; bá zis is ko lai felada tot lá tunk
el. A hoz zánk tar to zó ál ta lá nos is ko lák kal fo lya ma tos a kap cso la tunk, szak mai
meg be szé lé se ket foly ta tunk, kö zös ren dez vé nyek szer ve zé sé ben te vé keny ke -
dünk és ezt tesszük a jö vő ben is.

Ta nu lóink megis mer ked tek a tan órai ke re teken tú li kis  cso por tos fog lal ko zá -
sok ke re té ben:

• új feladat tí pu sok kal;
• já té kos felada tok kal;
• szi tuá ciós gya kor la tok kal;
• ta nu lói kí sér le te ket vé gez tek;
• le he tő sé gük volt vé le mény nyil vá ní tás ra, vi ták ra;
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• a csen de sebb, vissza hú zó dó ta nu lók is si ker él mény hez jut hat tak, a fi gye -
lem kö zép pont já ba ke rül het tek.

A pe da gó gu sok nak le he tő sé gük nyílt:
• sze mély re sza bott felada tok ter ve zé sé re, ki vi te le zé sé re;
• kom mu ni ká ciós ké pes sé gek fej lesz té sé re;
• a kis  cso por tos fog lal ko zá sok al kal má val a ta nu lók sze mé lyi sé gé nek fej-

 lesz té sé re;
• sze mély re sza bott ér té ke lés re;
• ku ta tó mun ká ra, ér de kes, egye di felada tok összeál lí tá sá ra;
• a prog ram ban részt  ve vő ta nu lók kal va ló sze mé lyes kap cso lat el mé lyí té sé -

re;
• a prog ram ban részt  ve vő kol lé gák szak mai ta pasz ta lat cse ré jé re in téz mé -

nyi és vá ro si szin ten egyaránt.

11. Csa pó ker ti Ál ta lá nos Is ko la

Is ko lánk ban ala kult egy team, amely be min den mun ka kö zös ség ből ke rül tek be
kol lé gák – ez is egy le he tő ség a mun ka kö zös sé gek együtt mű kö dé sé re. Emel lett a
mun ká ban olyan kol lé gák is részt vet tek, akik nem tag jai en nek a mun ka cso -
port nak, de pél dául ah hoz, hogy egy szín da rab vagy egy tánc pro duk ció lét re jö -
hes sen, szük ség volt más kol lé gák se gít sé gé re, együtt mű kö dé sé re (jel mez ké szí -
tés, kon fe rá lás, dísz let ké szí tés).

A prog ram so rán nem csak a kol lé gák lát tak be le egy más szak mai mun ká já -
ba, ha nem a gye re kek is. Nem csak egy év fo lyam vagy egy osz tály ta nu lói, így ők
is job ban megis mer het ték egy mást, kö zös ség gé for má lód tak. Ez jó pél dát mu ta -
tott az is ko la töb bi ta nu ló ja szá má ra is. Egyes mo du lok nak olyan pro duk tu mai
szü let tek (pl. szín há zi előadás, pro jekt mun ka), ame lye ket az is ko la összes ta nu -
ló ja meg te kin tett, és ezek ből öt le te ket me rít het tek, él mény hez jut hat tak.

A prog ram meg va ló sí tá sa so rán a kol lé gák szak mai tu dá sa fris sült, bő vült,
amit más tan órái kon is ka ma toz tat ni tud nak, így is ko lánk összes ta nu ló ja pro fi -
tál hat be lő le. A pe da gó gu sok to vább kép zé se ken, pá lyá zat írá sok ban vet tek részt,
és ak tí van, új szak iro dal mak megis me ré sé vel és fel hasz ná lá sá val kel lett ké szül -
niük a fog lal ko zá sok meg tar tá sá ra (el ső sor ban a sza kok hoz nem köt he tő mo du -
lok ese té ben, pl. ta nu lás mód szer tan).

A szü lők kel va ló kap cso lat tar tást az is ko la ve ze tő sé ge és az érin tett osz tály fő -
nö kök vé gez ték, akik a team tag jai is. A fel mé rés ered mé nyét a ki vá lasz tott gyer-
 me kek szü lei vel egy meg be szé lés ke re té ben sze mé lye sen is mer tet tük. Tá jé koz -
tat tuk a szü lő ket a prog ram rész le tei ről és a le het sé ges mo du lok ról. Ez a
sze mé lyes meg be szé lés is megerő sí tet te, hogy a szü lők ked ve zően fo gad ták a te-
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 het ség gon do zó prog ra mot. A 6. év fo lya mos ta nu lók szü lei kö zül jó né há nyan
részt vet tek a Medgyessy Gim ná zium ban tar tott szü lői ér te kez le ten, amely nek
ha tá sá ra – bár szá munk ra ez nem fel tét le nül ked ve ző – több ta nu lónk je lent ke -
zett a gim ná zium most in du ló te het ség gon do zó osz tá lyá ba.

Is ko lánk eb ben a tan év ben re giszt rált Te het ség pont lett (akk re di tá ció ja fo-
 lya mat ban). E te vé keny sé gi kö rünk be is szo ro san be leil lik a vá ro si te het ség -
gon do zó prog ram. Ezál tal szo ro sabb kap cso lat ala kult ki in téz mé nyünk és más
ok ta tá si és kul tu rá lis in téz mé nyek kö zött, il let ve pá lyá za ti le he tő sé gek nyíl tak
meg előt tünk. Van már olyan nyer tes pá lyá za tunk, ame lyet mint Te het ség pont
nyer tünk el, és ez kol lé gáink nak is ösz tön zést ad a te het ség gon do zó mun ka
foly ta tá sá ra.

12. Bocs kai Ist ván Ál ta lá nos Is ko la

Deb re cen vá ro sa 2 éve in dí tot ta el te het ség gon do zó prog ram ját. Nagy öröm mel
fo gad tuk ezt a kez de mé nye zést, és fon tos nak tar tot tuk, hogy is ko lánk is be kap -
cso lód jon eb be a prog ram ba. A prog ram elin dí tá sá val olyan le he tő sé gek nyíl tak
és nyíl nak meg a ta nu lók és a pe da gó gu sok előtt, ame lyek szer ve zett ke re tek kö-
 zött, szak em be rek irá nyí tá sa mel lett te szik le he tő vé a te het sé gek fel fe de zé sét,
me ne dzse lé sét, gon do zá sát.

Az in téz mény ben a ne ve lők öröm mel vál lal ták a te het ség fej lesz tő mun kát,
10 fő is el vé gez te a DE Pszi cho ló giai In té ze te ál tal meg hir de tett 30 órás te het -
ség fej lesz tő tan fo lya mot. Így mind a 7 fej lesz té si te rü le ten meg tud juk va ló sí ta -
ni a ki vá lasz tott ta nu lók te het ség gon do zá sát olyan mó don, hogy a pe da gó gu -
sok amel lett, hogy az adott te rü let jól kép zett szak em be rei nek szá mí ta nak, a
te het ség fej lesz tés hez szük sé ges alap ve tő is me re tek kel is ren del kez nek.

A szü lők és a ta nu lók kö ré ben „ran got” je lent be ke rül ni eb be a prog ram ba, és
a ne ve lők szá má ra is „rang”, iga zi ki hí vás ezek kel a gye re kek kel fog lal koz ni.
A ne ve lők fon tos nak tar tot ták, hogy igé nye sen, új sze rű pe da gó giai mód sze re ket
al kal maz va tart sák meg eze ket a fog lal ko zá so kat. A ne ve lők lel ke se dé se, el kö te -
le zett sé ge pezs dí tő leg ha tott az egész tan tes tü let mun ká já ra, mód szer ta ni kul tú -
rá jára. Egé szen nagy ener giát fek tet tek a fel ké szü lés be an nak ér de ké ben, hogy
mi nél ma ga sabb szín vo na lon ve zes sék a fog lal ko zá so kat és mi nél töb bet ad ja -
nak át a gye re kek nek. 

Az ed di gi pá lya fu tá suk so rán és a to vább kép zé se ken meg szer zett ta pasz ta la -
tu kon túl me nően so kat bú vár kod tak a fej lesz té si te rü le tek hez kap cso ló dó szak-
 iro da lom ban is. A pe da gó gu sok ré szé ről be fek te tett ener gia dup lán hasz nos nak
bi zo nyult, ugyanis az így meg szer zett ta pasz ta la to kat ki tű nően tud ták ka ma toz -
tat ni a ta ní tá si órái kon is.
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Az is ko lánk ban fo lyó szak mai mun ka szü lők ál ta li megíté lé sét is be fo lyá sol -
ta, hogy a 6. év fo lya mon 9 fő, az 5. év fo lya mon 18 fő ke rült be vá lo ga tás ra, és ez a
„nagy” szám ben nün ket, ne ve lő ket is mo ti vált a to váb bi szín vo na las ok ta tó-ne -
ve lő mun ka vég zé sé re. A pe da gó gu sok mo ti vált sá ga és po zi tív hoz záál lá sa, ten ni
aka rá sa meg hoz ta az ered ményt a gye re kek mun ká já ban és a fog lal ko zá sok hoz
va ló vi szo nyá ban is. A leg töb ben jól mo ti vál tak vol tak, öröm mel vé gez ték a fel-
ada to kat, egy szó val szí ve sen dol goz tak és ren ge teg új öt let tel gaz da gí tot ták a
fog lal ko zá so kat. Hoz zá kell azon ban ten ni, hogy hiá ba tett meg a pe da gó gus
min dent, hogy fel kelt se a gye re kek ér dek lő dé sét, akadt olyan ta nu ló, aki nek a
mo ti vált sá ga ezek el le né re sem ér te el az op ti má lis szin tet. Sze ren csé re ez csak
egye di eset volt.

A be szá mo lók és a lá tot tak alap ján el mond ha tó, hogy nem csak a gye re kek ta-
 nul tak a pe da gó gu sok tól, ha nem sok eset ben for dít va is ér vé nye sült ez a ha tás.
A gye re kek gyak ran for mál ták át a pe da gó gu sok el kép ze lé seit egy-egy adott té-
 má ról, egé szen más ol dal ról kö ze lít ve meg a prob lé mát, mint ál ta lá ban a fel nőt -
tek, és ad tak frap páns és po fon egy sze rű, a szo ká sos tól el té rő megol dá so kat. Ez
mind a gye re kek, mind a pe da gó gu sok szá má ra fo ko zott ta pasz ta lat szer zés re
adott le he tő sé get, hi szen sok, na gyon jó ké pes ség gel ren del ke ző ta nu ló al kot ta a
cso por tot, akik nek a krea ti vi tá sa és prob lé ma megol dó gon dol ko dá sá nak szint je
jó val át lag fö löt ti volt, a felada tok megol dá sa so rán pe dig po zi tív min tá val szol-
 gál tak tár saik és ez zel együtt a pe da gó gus szá má ra is.

Ez zel együtt az is el mond ha tó, hogy a fog lal ko zá so kat mind a gye re kek, mind
a fog lal ko zást ve ze tő pe da gó gu sok él vez ték. Összes sé gé ben megál la pít ha tó,
hogy a ta nu lók szí ve sen vet tek részt a fog lal ko zá so kon, fel sza ba dul tan dol goz tak
együtt, és a po zi tív együttmunkálkodás ered mé nye ként újabb ba rát sá gok ala kul -
tak ki a gye re kek kö zött, ame lyek ko ráb ban túl nyo mó részt osz tály tár si ke re tek
kö zött jöt tek csak lét re.

A fog lal ko zást ve ze tő pe da gó gu sok be szá mo ló ja sze rint nagy fo kú elis me rést
je len tett szá muk ra, hogy ki vá lasz tot ták őket a te het sé ges gye re kek fej lesz té sé re.
Úgy ér té kel ték, hogy ez zel az is ko la ve ze tés elis mer te a ma gas szín vo na lú mun-
 ka vég zést, ame lyet ad dig vé gez tek, és min den ben igye kez tek meg fe lel ni en nek a
nagy fo kú bi za lom nak. Ezen túl me nően a tár sak és a ne ve lő tes tü let előtt is bi zo -
nyí ta ni akar ták, hogy he lyes dön tés volt a sze mé lyük ki vá lasz tá sa e feladat el lá tá -
sá ra. Ez zel együtt a prog ram ból ki ma radt pe da gó gus tár sak be szél ge té sei ből az is
ki de rült, hogy a ké sőb biek ben ők is szí ve sen ven né nek részt a te het ség gon do -
zás ban, ők is sze ret né nek a kiemel ke dő ké pes sé gű gye re kek kel dol goz ni és bi zo -
nyí ta ni, hogy szín vo na las fej lesz tő  mun kát tud ná nak vé gez ni. Ezek alap ján meg-
ál la pít ha tó, hogy összes sé gé ben vé ve na gyon po zi tív ha tás sal volt a prog ram az
egész ne ve lő tes tü let mun ká já ra, il let ve a szem lé le té re.
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A fog lal ko zá sok so rán le he tő ség nyílt ar ra, hogy a pe da gó gu sok sok kal mé-
 lyeb ben megis mer jék a gye re ke ket. Az új szi tuá ciók, más jel le gű felada tok le he -
tő sé get biz to sí tot tak ar ra, hogy meg tud ják, mi az erős ol da luk és mik a gyen ge -
sé geik. 

Felada tuk nak te kin tet ték, hogy a fel tá rás után igye kez ze nek meg szün tet ni
vagy nagy mér ték ben ja ví ta ni a gyen ge sé ge ket, az erős ol da la kat pe dig még ma-
 ga sabb szint re fej lesz te ni. A be szél ge té sek ből és be szá mo lók ból ki de rült, hogy a
fel ké szü lés be, a fog lal ko zá sok meg tar tá sá ba óriá si ener giát fek tet tek. Egy-egy
óra meg tar tá sa bi zony több óra fel ké szü lést is igé nyelt, hogy az szín vo na las, ér-
 de kes és fej lesz tő ha tá sú le gyen min den ki szá má ra.

Az in téz mény ben a fog lal ko zá sok meg tar tá sa so rán sor rend vál tást al kal maz -
tunk, amely a vissza jel zé sek alap ján po zi tív ha tá sú volt. A ta nu lás mód szer tant az
idei tan év kez de tén elő re vet tük mind az ötö dik, mind a ha to dik év fo lya mon.
En nek az volt a cél ja, hogy az eset le ge sen meg lé vő hely te len ta nu lá si szo ká so kat
meg szün tes sük, a gye re ke ket új le he tő sé gek kel és mód sze rek kel is mer tes sük
meg, va la mint a jól be vált ta nu lá si szo ká sai kat megerő sít sük, il let ve to vább csi-
 szol juk azo kat, ame lyek ré vén a ta nu lás ha té kony sá ga az ed di giek nél ma ga sabb
szin tet ér het el. Ez azért is fon tos volt, mert az itt meg szer zett is me re tei ket nem-
 csak a fog lal ko zá so kon, ha nem a ta ní tá si órá kon is és az éle tük min den te rü le tén
ka ma toz tat ni tud ják.

Hi szünk ben ne, hogy a meg szer zett ta pasz ta la tok kiér té ke lé se és hasz no sí tá -
sa után egy re ma ga sabb és ma ga sabb szin ten tud juk majd a prog ra mot foly tat ni,
amely ből hasz na szár ma zik a prog ram ban részt ve vő gye re ke ken és pe da gó gu -
so kon túl me nően Deb re cen egész vá ro sá nak. Sőt, ez va ló szí nű leg nem a vá ros
ha tá ráig ter je dő ered ményt fog je len te ni, ha nem azon messze túlmu tat, amit
egy-két év ti zed múl va „kéz zel fog ha tóan” is ér zé kel he tünk majd.

13. Dó zsa György Ál ta lá nos Is ko la

A te het ség fej lesz tő prog ram koor di ná lá sát is ko lánk ban a két igaz ga tó he lyet tes
vég zi, mind a ket ten „Te het ség és fej lesz té se” sza kos szak vizs gá zott pe da gó gu -
sok. Ami kor meg tud tuk, hogy kik azok a ta nu lók, aki ket be vá lo gat tak a te het -
ség fej lesz tő prog ram ba, ak kor a szü lei ket és a ta nu ló kat is össze hív tuk (kü lön-
kü lön). Az elő ző tan év ben a szü lő ket nem kel lett össze hív nunk, mi vel vá ro si
szin tű tá jé koz ta tót kap tak. 

A szü lő ket tá jé koz tat tuk a prog ram ról, be mu tat tuk mi lyen mű velt ség te rü le -
tek kel fog lal koz nak majd a gye re kek, il let ve mely pe da gó gu sok tart ják eze ket 
a fog la ko zá so kat. Vá la szol tunk a fel me rü lő kér dé sek re, majd nyi lat koz tat tuk a
szü lő ket, hogy tá mo gat ják-e gyer me kük rész vé te lét eb ben a prog ram ban.
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A gye re ke ket is össze hív tuk és összeis mer tet tük őket egy más sal. Ne kik is el-
 mond tuk a prog ram rész le teit, megis mer tet tük ve lük azt a hét te rü le tet, ame-
 lyek kel 8-8 órá ban job ban megis mer ked nek majd, és meg be szél tünk egy min-
 den ki nek al kal mas na pot a fej lesz tő órák meg tar tá sá ra (ez elég ne he zen ment,
mert a gye re kek nek sok fé le el fog lalt sá guk van). 

A fog lal ko zá so kat a tan tár gyan ként meg ka pott 8 órás fej lesz tő prog ram alap-
 ján tar tot tuk, ki vé ve a moz gás és egyéb mű vé sze tek ese té ben, ahol a mun ka a 
fej lesz tő  pe da gó gu sunk ál tal ki dol go zott tan me net sze rint ha ladt. A moz gás mű -
vé szet te rén ugyanis nem volt hoz záértő pe da gó gus, és he lyet te test ne ve lés fog-
 lal ko zá so kat tar tot tunk, míg az egyéb mű vé sze tek ese té ben nem kap tunk tan-
 me ne tet.

Je len leg is ko lánk ban a 6. év fo lya mo sok a „ter mé szet tu do má nyos is me re tek”
té ma kör nél jár nak, míg az 5. év fo lya mo sok az ide gen nyelv nél tar ta nak (an gol
vagy né met nyelv).

Is ko lánk ban 4 fő „Te het ség és fej lesz té se” szak vizs gás pe da gó gus van, 1 kol-
 lé gánk pe dig most kezd te el ezt a szak vizs gát adó is ko lát a DE Pszi cho ló gia Tan-
 szé kén. 

14. Vénkerti Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és AMI

In téz mé nyünk ben 5 éve mű kö dik te het ség fej lesz tő mun ka kö zös ség, amely nek
tag jai te het ség fej lesz tő szak ér tő kollégák. Te het ség fej lesz tő mun kán kat együtt
gon dol koz va ha té ko nyab ban tud juk vé gez ni, prog ra munk meg va ló su lá sa is si-
 ke re sebb. A fel me rü lő prob lé má kat meg pró bál juk együtt megol da ni, mód sze -
rek, öt le tek gaz dag tár há zát ad juk át egy más nak.

A te het ség gon do zás te rü le tén fő cél ki tű zé sünk a te het sé ge sek ko rai azo no sí -
tá sa, fej lesz té se, új mód sze rek be ve ze té se, szak mai ta nács ko zá sok, be mu ta tó
fog lal ko zá sok szer ve zé se. Az ál ta lá nos is ko lai in téz mény egy ség ben kiala kí tot -
tuk a te het ség mé rés rend sze rét, se gít sé get nyújt va a te het sé gek idő ben tör té nő
felis me ré sé hez, fej lesz té sé hez, gon do zá sá hoz. Eh hez a mun ká hoz 9 pe da gó gu -
sunk szer zett te het ség fej lesz tő szak irá nyú vég zett sé get. Fel ső ta go za ton „sá vos
ok ta tás ban” – ké pes ség sze rin ti cso por tok ban – tör té nik a ma gyar nyelv és iro-
 da lom, va la mint a ma te ma ti ka tár gyak ok ta tá sa.

Ez a prog ram le he tő sé get adott ar ra, hogy több olyan kolléga is be kap cso lód -
jon a mun ká ba, akik ed dig nem vol tak tag jai a mun ka kö zös ség nek. Négy kolléga
30 órás tan fo lya mon is mer ked he tett meg a te het ség fej lesz tés mód jai val. Az ott
szer zett is me re te ket a min den na pi mun ká juk so rán is hasz no sí ta ni tud ják.

A vá ro si te het ség gon do zó prog ram mát ri xá nak ki dol go zá sá ban 6 kolléga
vett részt, kö zü lük hár man a prog ram koor di ná to rai is. A prog ram ha tá sá ra
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meg nőtt azok nak a gye re kek nek a szá ma, akik a 6 osz tá lyos gim ná ziu mi fel vé tel -
lel pró bál koz tak. 

Mindemel lett fi gye lem mel kí sér jük a pá lyá za tok ban rej lő le he tő sé ge ket is és
részt vet tünk a TÁMOP-3.4.4/B-08/1 pá lyá za tán. Pá lyá za tunk cél ja a mű vé sze -
tek te rén te het sé ges gyer me kek fel ku ta tá sa, ki vá lasz tá sa, te het sé gük ki bon ta -
koz ta tá sát elő se gí tő prog ra mok, ren dez vé nyek szer ve zé se, ezek ha tó su ga rá nak
ki ter jesz té se he lyi, vá ro si, me gyei, re gio ná lis szin ten.

15. Ka zin czy Fe renc Ál ta lá nos Is ko la és AMI

A te het ség gon do zó prog ram be ve ze té se, még ha nem is min den is ko lá ban tu da -
tos szer ve zet fej lesz tés ered mé nye ként, de komp lex mó don ha tott az is ko lák
szer ve ze ti kul tú rá já ra. Ha tás sal volt a pe da gó gu sok sze mé lyes fej lő dé sé re, és nö-
 vel te az is ko lák tel je sít mé nyét, ha té kony sá gát. (Ezt an nak el le né re ál lít hat juk,
hogy a szer ve ze ti kul tú ra egyes ele mei nél mé ré si ada tok ra nem tá masz kod hat -
tunk, csak ész le lés re.)

A prog ram együtt mű kö dés re ösz tön ző kör nye ze tet te rem tett. Az együtt mű kö -
dés az egyé nek szint jén már a mát ri xok ki dol go zá sa so rán nyil ván va ló volt, de
ak kor még csak az egyes is ko lák ból fel kért (de le gált) pe da gó gu sok teammun ká -
já ról volt szó. Az is ko lák kö zöt ti együtt mű kö dés vi szont a prog ram elő re ha lad tá -
val kez dett ki tel je sed ni. A mi te rü le tün kön ez leg ma ga sabb szin ten a Lil la Té ri
Ál ta lá nos Is ko la és a Ka zin czy kö zös pá lyá za tá ban nyil vá nult meg.

A (nyer tes) pá lyá zat cí me: Össze-Tett – A te het ség a gyer mek nek adott ság, a
pe da gó gus nak fe le lős ség. A két is ko la cél ja, hogy a pá lyá zat ban fog lal tak meg va -
ló sí tá sá val hoz zá já rul ja nak egy te het ség ba rát tár sa dal mi kör nye zet kiala kí tá sá -
hoz. A prog ram az egyes is ko lá kon be lü li együtt mű kö dést több szin ten is fej lesz -
tet te:

• A mát ri xok ki dol go zá sá ban köz re mű kö dő kol lé gák (Sáriné Szebenyi
Judit, Szebenyi Sá ra, Cs. Horváth Judit) csak mun ka kö zös sé gi egyez te tés
után vit ték ja vas la tai kat, öt le tei ket a mát ri xon dol go zó tea mek be, il let ve
az on nan ho zott ja vas la to kat, öt le te ket meg vi tat ták az is ko lán be lü li szak-
 mai kö zös sé gek kel.

• Az egyes mo du lok ok ta tá sa so rán fel gyü lem lett ta pasz ta la to kat (egyes
mód sze rek ha té kony sá ga, ta nu lók reak ció ja…) a pe da gó gu sok fo lya ma -
to san átad ták az idő rend ben kö vet ke ző mo dul fog lal ko zá sait ve ze tő pe-
 da gó gus nak.

A fo lya ma tos is ko lán be lü li és is ko lák kö zöt ti szak mai kon zul tá ciók, egyez te té sek
ta pasz ta lat cse re és kon fe ren cia-rész vé tel ré vén igen je len tős ho za dé ka a prog-
 ram nak, hogy
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• fej lesz ti az is ko lák egy más tól va ló ta nu lá si ké pes sé gét,
• le he tő sé get ad a ho ri zon tá lis ta nu lás ra,
• se gí ti a „ta nu ló szer ve zet té” vá lást.

A prog ram nak az is ko lák struk tú rá já ra gya ko rolt ha tá sát a kö vet ke zők ben össze-
 gez het jük:

• Mind há rom is ko lá ban mű kö dik akk re di tált Te het ség pont. A Lil la té ren és
a Ka zin czy ban ma ga az is ko la a Te het ség pont (mű köd te tői a te het ség gon -
do zó cso port tag jai), a Vö rös mar ty ban a Vö rös mar ty Mi hály Ál ta lá nos Is-
 ko láért Ala pít vány lát ja el a felada to kat.

• A Te het ség pon tok lét re jöt té vel és mű kö dé sé vel a te het ség gon do zás te rü -
le tén új feladat megosz tás ala kult ki az is ko lák ban. Új ho ri zon tá lis és ver ti -
ká lis szak mai és in for má lis kom mu ni ká ciós csa tor nák nyíl tak, ame lyek a
sok sze mé lyes kon zul tá ció ré vén nyi tot tab bak is a már meg lé vők nél.

Vál to zott, gaz da go dott a (szé le sen ér tel me zett) tan terv is, hi szen a mo du lok kal
olyan, tu da to san ter ve zett, tan órán kí vü li te vé keny ség ke rült be az is ko lák éle té -
be, amely ha tás sal van a ta nu lók tu dá sá ra, ké pes sé gei re, sze mé lyi sé gé re. 

A szak mai kom pe ten ciák gaz da go dá sa te rén pe dig az aláb biak ról szá mol ha -
tunk be:

• A te het ség gon do zó prog ram mal kap cso la tos kép zé sek, to vább kép zé sek
gaz da gí tot ták a pe da gó gu sok szak mai kom pe ten ciáit. Az egyes ne ve lő -
tes tü le tek ben a már ko ráb ban meg lé vő ilyen irá nyú is me re te ken túl 
ki mon dot tan a prog ram hoz kap cso lód va a 30 órás „Is ko lai te het ség gon -
do zás” to vább kép zést 4 fő vé gez te el, és a DE Te het ség gon do zás-te het -
ség fej lesz tés szak irá nyú kép zé sen to váb bi 3 fő vesz részt (Ka zin czy: 2 fő,
Vö rös mar ty: 1 fő).

• Az egyes mo du lok fog lal ko zá sait ve ze tő pe da gó gu sok mun ka kö zös sé gi
meg be szé lé sen, ne ve lő tes tü le ti ér te kez le ten vagy akár in for má lis fó ru mo -
kon is megosz tot ták kol lé gáik kal a fog lal ko zá son szer zett ta nu lás irá nyí tá -
si, mun ka szer ve zé si ta pasz ta la tai kat, így a te het ség gon do zó fog lal ko zá so -
kon al kal ma zott mód sze rek, mun ka for mák és az is me ret anyag bi zo nyos
ré szei „át szi vá rog tak” a nor mál tan órák ra is.

Vé gül, a prog ram po zi tív ha tás sal van a tan tes tü le ti klí má ra is, mert
• le he tő sé get ad az egyé ni szak mai am bí ciók kielé gí té sé re, for mál va ez zel 

a köz re mű kö dő pe da gó gu sok ban az is ko lá hoz va ló kö tő dés ér zé sét; to-
 váb bá

• ki ter jesz tet te a mi nő sé gi fog lal koz ta tás le he tő sé gét, mo ti vá ciós esz közt
ad va ez zel az igaz ga tók ke zé be.



126
A debreceni példa 

16. Szo bosz lói Úti Ál ta lá nos Is ko la

Az an gol szász or szá gok ban régóta ku tat ják és pub li kál ják, hogy egy in téz mény
szer ve ze ti kul tú rá ja és az in téz ményt hasz ná lók hosszú tá vú elé ge dett sé gé vel já -
ró ha té kony, si ke res mű kö dé se kö zött össze füg gés van. 

Ezt sa ját in téz mé nyünk nél is meg ta pasz tal tuk az el múlt egy év ben, hi szen a
be ve ze tett te het ség gon do zó prog ram ha tá sa szer ve ze ti kul tú ránk ra egyér tel -
műen po zi tív volt, és en nek lát ha tó, ki mu tat ha tó bi zo nyí té kai van nak. A te het -
sé gek gon do zá sa és a kol lé gák együtt mű kö dé se te kin te té ben megin dult, majd
meg szi lár dult a gon dol ko dá si és vi sel ke dé si stí lus vál to zá sa. Va ló ban po zi tív
mun ka kap cso la tok ala kul tak ki, olyan egyez te té sek, pár be szé dek, ame lyek ben a
mun ka tár sak egy más nak is ad tak fej lesz tő vissza jel zé se ket. A mun ka so rán
szük ség sze rűen fel me rü lő konflik tu sok is ér de mi felol dást nyer tek, de min de -
nekelőtt az együtt mű kö dés kul tú rá ja, a be vo nás/tá mo ga tás, a tel je sít mény az
ön meg va ló sí tás sal együtt él vez tek prio ri tást. Vi lá gos sá vált min den részt ve vő
pe da gó gus szá má ra, hogy tá mo ga tás ra ta lál a vé le mé nyek őszin te ki fe je zé sé vel,
a kí sér le te zés sel, a szer ve zet tá mo gat ja a fej lesz té se ket: a hi bák nem ül dö zen dő
dol gok, ha nem a ta nu lás, a fej lő dés for rá sai. Az egyes mo du lok mát ri xai tág le-
 he tő sé get biz to sí tot tak mindezek re: mind a konk rét feladat ki vá lasz tá sá ra a té -
mán be lül, mind a koo pe ra tív ta nu lá si tech ni kák al kal ma zá sá ra, a pró bál ko zás -
ra, hogy mi lyen mód sze rek kel le het kiala kí ta ni a tár sas kész sé ge ket. 

Az együtt mű kö dés, a má sik se gí té se, az „épí tő egy más ra utalt ság” – ahogy a
szak ma ne ve zi – egyéb ként is „kö te le ző” ele me a prog ram nak. Az is ko la ve ze tés
kom mu ni ká ció ját át ha tot ta an nak hang sú lyo zá sa, hogy a pe da gó gu sok egyé ni
cél jai és a szer ve zet cél jai kö zöt ti kap cso lat meg ta lá lá sá ra tö rek szik, épít ve a
mun ka tár sak ön meg va ló sí tá si szük ség le tei re. A prog ram in dí tá sa kor egy kép-
 zett kol lé gánk sem volt. 2009 el ső fé lé vé ben ki lenc fő vé gez te el a har minc órás
te het ség fej lesz tő pe da gó gu si to vább kép zést, az év szep tem be ré ben hár man je-
 lent kez tek a szak irá nyú szak vizs ga meg szer zé sé re. Fon tos nak tar tot tuk azt is,
hogy a kol lé gák tea mek ben dol goz za nak, így te het ség fej lesz tő mun ka cso por tot
hoz tunk lét re a mun ka kö zös sé gek mel lett. Min den mo dult egy fő kép vi selt.
2009 jú niu sá ban ered mé nye sen pá lyáz tunk a Te het ség pont cím re, no vem ber -
ben elin dí tot tuk en nek akk re di tá ciós fo lya ma tát. Az is ko la a vá ro si te het ség -
gon do zás egyik bá zis is ko lá ja, az ide gen nyel vi fej lesz tés egyik koor di ná to ra.
A deb re ce ni Kin cseink… cí mű kon fe ren cián, 2009. no vem ber 13–14-én Tóth
Ri chárd né Nagy Alíz Zsó fia kol lé gánk tar tott an gol nyelv ből be mu ta tó fog lal -
ko zást az is ko la ha to di kos te het ség fej lesz tő cso port já val. Nyer tes pá lyá za tok ból
mo ti vál tuk a kol lé gá kat, és to váb bi pá lyá za to kat is ír tunk ugyanezen cél ra, il let -
ve te het ség fej lesz tő mun kánk tu da to sab bá, szer ve zet teb bé té te le ér de ké ben,
im má ron be von va a tel jes ne ve lő tes tü le tet. Az már ön ma gá ban is a prog ram
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szer ve zet re gya ko rolt po zi tív ha tá sát bi zo nyít ja, hogy a tel jes kö zös ség nyi tott
az ez irá nyú fej lő dés re, a szer ve zett to vább kép zés be va ló be kap cso ló dás ra. A te -
het ség fej lesz tő mun ka cso port megerő sí ti, ha té ko nyan köz ve tí ti azt a ve ze tői
tö rek vést is a ne ve lő tes tü let fe lé, hogy az is ko la ve ze tés be von ja a szer ve zet tag-
 jait az őket érin tő dön té sek be.

Össze gez ve: A ve ze tés a szer ve ze tet a szer ve ze ti kul tú ra ala kí tá sán ke resz tül
igyek szik fej lesz te ni. Ez ér té kek, cé lok fel mu ta tá sá val, tu dat- és szem lé let for má -
lás sal va ló sul hat meg. A vá ro si te het ség fej lesz tő prog ram in téz mé nyi meg va ló -
su lá sa a Szo bosz lói Úti Ál ta lá nos Is ko lá ban össze tar tó erő, lát ha tó és lát ha tat lan
ele mek kel. A te het sé gek azo no sí tá sa, fej lesz té se olyan ér ték, amely for mál ja az
in téz mény szer ve ze ti kul tú rá ját, a kol lé gák iden ti tás- és kör nye zet tu da tát. Po zi -
tív ha tás ként elő se gí ti a cé lok kal va ló azo no su lást a je len cse le ke de tei ben és a jö-
 vőnk ről al ko tott el kép ze lé seink ben. A konst ruk tív szer ve ze ti kul tú ra meg va ló -
su lá sa fe lé visz, sta bi li tást ered mé nyez. 





1. Múlt, je len, jö vő – te het ség gon do zás a Medgyessy 
Fe renc Gim ná zium és Mű vé sze ti Szak kö zép is ko lá ban

„Az is ko la dol ga, hogy meg ta nít tas sa ve lünk, ho gyan kell
ta nul ni, hogy fel kelt se a tu dás irán ti ét vá gyun kat, hogy

ta nít son min ket a jól vég zett mun ka örö mé re és iz gal má ra,
hogy meg ta nít son sze ret ni, amit csi ná lunk, és hogy se gít sen

meg ta lál ni azt, amit sze re tünk csi nál ni.”
Szent-Györ gyi Al bert

„Az is ko la mi lyen sé gét el ső sor ban az a sze re tet ha tá roz za
meg, amellyel volt és je len le gi ta nít vá nyai gon dol nak rá.”

Kujbus Zsó fia (volt diá kunk)

„Ha van va la mi, ami sok kal rit kább, mint a te het ség, az a te het ség 
felis me ré sé nek ké pes sé ge. 

…A ke mény mun ka te het ség nél kül szo mo rú do log, 
de a te het ség ke mény mun ka nél kül iga zi tra gé dia.”

Robert Half

1986 szep tem be ré ben Deb re cen nyol ca dik gim ná ziu ma ként in dult a Medgyessy
Fe renc Gim ná zium. Egy ha gyo má nyos is ko la vá ros ban a ha gyo má nyok kal el len -
tét ben nem a vá ros kö zép pont já ban he lyez ke dik el, ha nem a vá ros legújabb la-
 kó te le pén. Ráadá sul csak két év „ka lan do zó élet” után, 1988 au gusz tu sá nak utol -
só nap jai ban köl töz het tünk be sa ját, új épü le tünk be. 

Az is ko la kol lek tí vá já nak 25 éves te vé keny sé ge nyo mán ala kul tak ki, il let ve
for má lód tak az is ko la tar tal mi és szer ve ze ti jel lem zői. E mun ka egyik alap pil lé re
volt a he lyi ne ve lé si és ok ta tá si rend szer ala pos át gon do lá sa. Gon dos vizs gá la tok
és elem zé sek alap ján őszin te, reá lis ké pet igye kez tünk biz to sí ta ni a tan tes tü let
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szá má ra, hogy meg fe le lő dön té sek szü les se nek. Időn ként a kép zé si rend szert
meg be szél tük a diá kok kal is, el ső sor ban a diák ön kor mány zat tal. 

Olyan célt kel lett ki tűz nünk, hogy is ko lánk nak meg kü lön böz te tett he lye,
sze re pe, ka rak te res je len lé te le gyen a vá ros, a ré gió is ko la rend sze ré ben. Ezál tal
re mél he tő az is ko la vá lasz tás ked ve ző be fo lyá so lá sa is. A sa já tos ar cu lat meg ta lá -
lá sá val, a kí ná lat bő ví té sé vel és kel lő igé nyes ség gel in dul ha tott el az az ön ger jesz -
tő fo lya mat, amely nek ré vén in téz mé nyünk nek meg kü lön böz te tett sze re pe lett.
Olyan gim ná ziu mi ok ta tás irá nyá ban kel lett el moz dul nunk, amely el vei ben és
ér té kei ben ha gyo má nyo san meg ha tá ro zott, de az ed di gi nél job ban al kal maz ko -
dik a kör nye zet igé nyei hez és adott sá gai hoz, töb bek kö zött a ket tős gim ná ziu mi
funk ció egy be mo sá sa he lyett an nak diffe ren ciál tabb ke ze lé sé vel. Ezért a to vább -
ta nu lá si esé lyek nö ve lé se ér de ké ben kí vá na tos nak tűz tük ki a te het ség fej lesz tés
for mái nak és mód sze rei nek bő ví té sét az egyé ni ér dek lő dés és tel je sít mé nyek
alap ján szer ve ző dő cso por tok ban (pl. spe ciá lis kép zés emelt óra szám ban stb.).
A nem el mé le ti szak em ber nek ké szü lő nö ven dé keink nek va la mi lyen szak ma
jel le gű ok ta tá sát-kép zé sét biz to sí tot tuk. A funk ció sze rint diffe ren ciál tabb ta ní -
tá si prog ram nö vel te is az is ko la irán ti ér dek lő dés sel együtt a to vább ta nu lás és a
köz vet len mun ká ba ál lás esé lyeit.

A to vább lé pés teen dői ál lan dóan fog lal koz tat ták is ko lánk pe da gó gus kol lek -
tí vá ját. Kiemelt kér dé sünk volt az is, hogy mit le het, il let ve kell ten nie egy is ko lá -
nak, hogy job ban érez zék ma gu kat ben ne a ta nu lók és a ta ná rok, hogy ered mé -
nye sebb le gyen együtt mű kö dé sük. Csak egyet len le he tő ség ma radt: en ged ni
ér vé nye sül ni, s a fe le lős ség ér ze tet nö vel ni azok ban, akik ben van am bí ció, újí tó
tö rek vés, a ke vés bé ér dek lő dő ket pe dig ér de kelt té ten ni a mun ka vég zés ha té -
kony sá gá nak nö ve lé sé vel. Eh hez ott ho nos, sze mé lyi sé get for má ló, diákköz-
pontú, ne ve lő is ko la meg te rem té se volt a cé lunk.

A kol lek tí vát nyi tott ság jel le mez te, így együtt mű kö dő, al ko tó lég kör tu dott
kiala kul ni. A diák jaink is me re tei nek bő ví té sé re kü lön bö ző szak te rü le te ken tett
pró bál ko zá saink, újí tó szán dé kaink, el kép ze lé seink ered mé nyes nek bi zo nyul -
tak. Így nem csu pán is mert sé get, ha nem elis me rést is sze rez tünk in téz mé -
nyünk nek. Az évek so rán meg nö ve ke dett is ko lánk vonz ere je, en nek kö vet kez té -
ben a fel vé te li zők egy re szé le sebb kö ré ből vá lo gat hat tuk ki nö ven dé kein ket.

1988 szep tem be ré től – azaz ami kor sa já tos hely ze tünk ből adó dóan le he tő sé -
günk volt – bein dí tot tuk az an gol és a né met nyel vi spe ciá lis kép zést. Ez azért is
vált kiemelt felada tunk ká, mert a ma gyar ok ta tás egyik leg lát vá nyo sab ban je lent -
ke ző ku dar ca az ide gen nyelv ta ní tá sa volt, ugyanak kor azt a tár sa dal mi igé nyek
egy re sür ge tőbb feladat tá tet ték. Eu ró pai fel zár kó zá sunk sar ka la tos fel té te le leg-
alább egy vi lág nyelv ma gas szin tű el sa já tí tá sa. A diák jaink nyel vi kép zé sé nek erő-
 sí té se ér de ké ben 1989 óta cse re kap cso la tunk mű kö dik a marsbergi gim ná zium -
mal. A spe ciá lis nyel vi kép zést biz to sí tó osz tá lyunk ban min den ki nyelv vizs gát
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tesz még kö zép is ko lai ta nul má nyai ide jén. Ter mé sze te sen a fa kul tá ciós fog lal ko -
zá sok ré vén a töb bi osz tá lyunk ban is sok a nyelv vizs gá zó.

A spe ciá lis nyel vi kép zés mel lett a fő fej lesz té si irányt az is ko la spe cia li tá sát
je len tő kép ző mű vé sze ti kép zés he lyi prog ram já nak ki dol go zá sa hoz ta. Kép ző -
mű vé sze ti jel le gű osz tály in dí tá sá ra kez det től gon dol tunk – er re utal az is ko la
név vá lasz tá sa és a hely szel le me is –, de anya gi okok miatt elein te nem en ge dé -
lyez ték meg te rem té sét. Mégis el ter jedt az el kép ze lés is ko lánk kép ző mű vé sze ti
kép zé sé ről, így kez det től in dí tot tunk olyan osz tályt, aho vá a jó kéz ügyes ség gel
ren del ke ző ket cso por to sí tot tuk. Az 1993/94-es tan év óta is ko lánk ban kép ző mű -
vé sze ti orien tá ció jú osz tály mű kö dik. Ezt a faj ta kép zést fej lesz tet tük to vább
kép ző mű vé sze ti ta go zat tá, mert az is ko la fenn tar tó ok ta tás po li ti kai kon cep ció já -
ba jól beil lesz ke dett ez a kép zés, hi szen olyan pro fil meg te rem té sé ről volt szó,
amely min den kép pen hiány pót ló nak mu tat ko zott. Deb re cen és a me gye is ko la -
há ló za tá ban ez a kí ná lat nem volt meg.

Fo lya ma tos vál toz ta tás sal si ke rült megala poz ni azt, hogy a Medgyessy Fe-
 renc Gim ná zium a tér sé günk ben a kép ző mű vé sze ti kép zés szín te re le gyen. Ez zel
a kép zés sel így ön ál ló ar cu lat tal je lent meg is ko lánk Deb re cen és Haj dú-Bi har
me gye köz ok ta tá si rend sze ré ben.

A kö vet ke ző mér föld kő tör té ne tünk ben az 1995-ös év, a kép ző mű vé sze ti
spe cia li zá ció elin du lá sa a nap pa li rend sze rű gim ná ziu mi ok ta tás ban, ta go za ti
ke re tek kö zött. A gim ná ziu mi óra ke ret ad ta le he tő sé ge ket fi gye lem be vé ve a ta-
 nu lók emelt óra szám ban fog lal koz tak raj zo lás sal és fes té szet tel, áb rá zo ló geo -
met riá val, va la mint mű vé szet tör té net tel. Az eb be az osz tály tí pus ba je lent ke zők
szá ma fo lya ma to san dup lá zó dott az évek alatt, ami szá munk ra visszaiga zo lást
je len tett, hogy a ré gió ban, il let ve a deb re ce ni is ko la há ló zat ban szük ség van er re
a szín folt ra. Ed dig a kör nyék te het sé ges fia tal jai bu da pes ti és nyír egy há zi is ko -
lák ban ta nul hat tak to vább, vagy a vá gyaik feladá sá ra kény sze rül tek. Et től az
idő pont tól azon ban fo lya ma tos fej lesz té sek re is szük ség volt, hi szen a tár gyi 
és sze mé lyi fel té te lek már szű kö sek vol tak több év fo lyam ki szol gá lá sá ra. Az el-
 ső sor ban fia ta lok ból ál ló ta ná ri kar nagy le he tő ség hez ju tott, lét re hoz ha tott 
va la mit, el kez dőd tek a szel le mi ér te lem ben vett épít ke zé sek, ame lyek ké sőbb a
kö rül mé nyek meg te rem té sé ben konk re ti zá lód tak. A tett vágy nagy volt, a len-
 dü le tet pe dig a pá lyá za ti le he tő sé gek és az is ko la te het ség gon do zó ala pít vá nya
ad ta meg. 

1998-ban azután a meg lé vő sze mé lyi és tár gyi ka pa ci tá sá ra ala poz va érett sé -
gi re épü lő szak kép zés szer ve ző dött. Ma már tud juk, hogy ez a dön tés sors dön tő
tör té nel mi pil la nat volt mind annyiunk éle té ben. A gim ná zium végzősei szá-
 mára le he tő ség nyílt ar ra, hogy az érett sé gi meg szer zé se után 2 év alatt OKJ-s ké-
 pe sí tést sze rez hes se nek. Szak kép zé sünk al kal ma zott gra fi ka és ke rá mia szak kal
de bü tált, és még eb ben az esz ten dő ben meg kap tuk a jo got a Hol ló Lász ló Em-
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 lék mú zeum mű köd te té sé re, amely is ko lánk szom széd sá gá ban fog lal he lyet.
A nagy bá nyai örök sé get ma gá ban őr ző Hollósy-tanítvány vá ro sunk leg hí re sebb
fes tő je, ha gyo má nyait at tól kezd ve fo lya ma to san ápol juk. Az em lék ház a mo-
 dern la kó te le pi kör nye zet ben iga zi ku rió zum. Itt ren dez ked tünk be, a mű he lyek
az alag sor ban kap tak he lyet, a mú zeu mi ter mek ben pe dig mű vé szet tör té ne ti
órá kat tar tunk.

2000-ben a fes tő sza kot, 2002-ben az al kal ma zott fo tog rá fus sza kot in dí tot tuk
út já ra. Pá lyá za ti for rá sok, szak kép zé si tá mo ga tás és önerő se gí tet te a be ren dez -
ke dést. A sza kok te ret en ged nek azok nak a fia ta lok nak is a mű vé sze ti fej lő dés re,
akik nem az is ko lá ban vé gez tek, de kel lő el ha tá ro zás sal és szor ga lom mal küz dik
vé gig ve lünk a két esz ten dőt. A mű vész ta ná ri kör egy re bő vült az idők fo lya mán.
Re mél tük, hogy is ko lánk egy szer egy iga zi mű vé sze ti al ko tó mű hellyé vá lik, ahol
a ta nu lók és a diá kok ta ná raik kal együtt olyan mű vé sze ti lég kör ben él het nek
együtt, amely min den kit ins pi rál a ma gas szin tű al ko tói mun ka irá nyá ba. So kan
ezért is vá laszt ják is ko lán kat, mert csa lá dias lég kö ré vel azo kat a diá ko kat is él-
 mé nyek hez, si ker él mé nyek hez jut tat ja, akik ter mé sze tük ből adó dóan zár kó zot -
tab bak, ke vés bé nyi tot tak. Az al ko tói lég kör meg te rem té sé hez elen ged he tet len
volt lét re hoz ni min den szak szá má ra azt a bá zist, amely csak az övék, ahol min-
 den ki nek van egy „he lye”, ahol ott ta lál ja az elő ző nap ott ha gyott esz kö zeit. Va ló -
já ban min den szak tan ter me egy mű te rem. A kis lét szá mú ok ta tás a mű vé sze tek
te rü le tén elen ged he tet len ah hoz, hogy a mű vé szi mun ka szel le mi sé ge min den
diá kot megérint sen, és a mes ter sze mély re sza bott inst ruk ciói gyak rab ban elér -
kez ze nek a ta nu lók hoz.

A vá ros kul tu rá lis éle té ben is igyek szünk sze re pet vál lal ni, a te le pü lé sün kön
mű kö dő szín ház zal és a mú zeu mok kal olyan kö zös pro jek te ket va ló sí tunk meg,
ame lyek ben köl csö nös a ta pasz ta lat cse re (pl. egy kiál lí tá si anyag pa ra frá zi sai nak
el ké szí té se, szín há zi előadá sok pla kát ter vei nek el ké szí té se, kul tu rá lis te rek átala -
kí tá sa). Ezek az ún. éles hely ze tek se gí te nek ab ban, hogy a diá kok az elő ké szü le -
tek től kezd ve olyan mun ka fo lya ma tok kal is mer ked je nek meg, ame lyek majd a
sa ját vál lalt mun káik hoz tám pon tot ad hat nak. 

A hét köz na pok pe da gó giá ja azon ban ar ról szól ál ta lá ban, hogy fel ké szít sük
diák jain kat a fel ső fo kú fel vé te li re, ver se nyek re és a mun ka vál la lás ra. Érem táb lá -
za tunk ban szép ered mé nyek kel büsz kél ked he tünk, megem lí ten dőek az Or szá -
gos Rajz ver seny 1. he lye és kü lön dí ja, az OKTV 3., 5., 7., 9., 11. … 24. he lye zé sei,
a Me gyei Rajz ver seny 1., 2., 3. … 5. he lye zé sei. Az is ko lá ban ké szült pá lya mun -
ká kat dí jaz ták már Len gyelor szág ban, Bul gá riá ban, Spa nyolor szág ban és a ma-
 gyar Par la ment ben, de a ta va szi fesz ti vá lon is. 

A kö vet ke zők ben szót ér de mel még az is ko la tánc ta go za ta, amely a kép ző -
mű vé szet tel pár hu za mo san in dult fej lő dés nek. A ta go za ti ke re tek kö zött szá mos
diák ta nul to vább ná lunk, bő vít ve vagy megerő sít ve az ad di gi tán cos ered mé -
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nyeit. Mi vel azon ban a hoz zánk ér ke ző nö ven dé kek vál to za tos tán cos előélet tel
ren del kez nek, elő ször a táncnemek alap is me re teit ok tat ják ne kik. Az iga zán el-
 szán tak a szak akk re di tált kép zé se ré vén szak irá nyú érett sé git sze rez het nek, ezt 
a le he tő sé get az eb ben az osz tály ban ta nu lók egy re töb ben igény be is ve szik.
2006-tól a tánc ta go zat ra épül ve mű kö dik a szín pa di tán cos szak kép ző osz tály
azok szá má ra, akik el kö te le zet tek és tu da to san ké szül nek a szín pad meg hó dí tá -
sá ra. Az érett sé gi utá ni két esz ten dő ben, kis cso por tok ban cél irá nyos fej lesz tő
mun ka fo lyik, a balettcentrikus ok ta tás so rán a moz gás kul tú ra és az ál ló ké pes -
ség fej lesz té se tör té nik, a mo dern és a nép tánc órák a tánc kul tú rá ban va ló eliga -
zo dást és ma ga biz tos tá jé ko zó dást se gí tik elő. Több ta nu lót még a diák évek alatt
be vá lo gat nak szín há zi előadá sok ba, il let ve ver se nye ken is meg tisz te lő he lye zé -
se ket ér nek el, az év vé gén pe dig mind annyiuk szá má ra le he tő ség nyí lik be mu -
tat ni tu dá su kat a szín ház desz káin, egyé ni leg és cso por to san is. Az el kö te le zett -
ség mel lett e te rü let nek is fon tos té nye ző je a meg fe le lő gya kor ló hely, ahol a
diá kok és a ta ná rok ma gu ké nak érez he tik a te re pet, mert az al kot ni vá gyás hoz
elen ged he tet le nül fon tos a lég kör, amely azt meg tud ja te rem te ni. 

A Medgyessy mű vész csa pa ta tö rek szik en nek az al ko tói lég kör nek a meg te -
rem té sé re, aho vá a ki bon ta ko zás ra vá ró te het sé gek el jön nek ta nul ni, és ta nul -
má nyaik be fe je zé se után jó szív vel gon dol nak vissza az itt el töl tött kö zös idő re.

Az is ko la megala pí tá sa óta je len lé vő, rész ben spon tán, rész ben tu da tos és
ter ve zett te het ség diag nosz ti zá ló és te het ség gon do zó/-fej lesz tő te vé keny sé gek és
prog ra mok (a mű vé sze ti kép zé sen és szak ma cso por ton be lül, il let ve tánc- és
moz gás mű vé szet te rü le tén, va la mint a nyel vi kép zés ben) 2006-ban új di men ziót
kap tak azál tal, hogy az is ko la fenn tar tó, Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor -
mány za ta elis mer ve a te rü le ten vég zett mun ka ered mé nyes sé gét, kez de mé nyez -
te hat osz tá lyos komp lex ál ta lá nos te het ség gon do zó/-fej lesz tő gim ná ziu mi osz-
 tály in dí tá sát. 

A fel ké rés alap ján nagy öröm mel és vá ra ko zás sal fog tunk ne ki a ha tal mas fel-
adat ra va ló fel ké szü lés nek. Ter vet ké szí tet tünk, amely nek alap ján min den ta ní -
tan dó tárgy ból beis ko láz tuk a kol lé gá kat a Deb re ce ni Egye tem két éves te het ség -
gon do zó pe da gó gus szak kép zé sé re. Fel vet tük a kap cso la tot Dr. Ba logh Lász ló
pro fesszor ral, a Deb re ce ni Egye tem Te het ség gon do zó Prog ram já nak prog ram -
ve ze tő jé vel és Me ző Fe renc cel, is ko lánk volt diák já val, a Koc ka Kör Te het ség -
gon do zó Kul tu rá lis Egye sü let el nö ké vel.

Cé lunk az volt, hogy a tan tes tü let min den tag ja ren del kez zen a szük sé ges el-
 mé le ti is me re tek kel és le he tő ség sze rint gya kor la ti ta pasz ta la tok kal is. A fel ké -
szü lés so rán nagy se gít sé günk re volt a fen tiek ben em lí tett szak em be rek ál tal 
be mu ta tott, már fu tó prog ra mok elem zé se, ér té ke lé se és a meg szer zett ta pasz ta -
la tok átadá sa. Együtt mű kö dé sünk ered mé nye képp a 2010/2011-es tan év re si ke -
rült fel ké szí te ni is ko lán kat az előt tünk ál ló feladat ra és meg te rem te ni an nak
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szük sé ges tár gyi, inf ra struk tu rá lis és sze mé lyi fel té tel rend sze rét. Az ezek alap ján
kiala kí tott mo dell, az In téz mé nyi Te het ség gon do zá si Prog ram Mo dell je az aláb bi-
ak ban rész le te zett össze te vők ből épül föl:

Pro jekt meg ne ve zé se: Ál ta lá nos te het ség gon do zó kép zés 6 osz tá lyos gim ná ziu mi
ok ta tás ke re tei kö zött a DMJV 2007–2012 Ön kor mány za ti In téz ke dé si Terv
II/2.3 pont ja alap ján. 
Be ve ze tés ter ve zett idő pont ja: 2010/2011-es tan év.
Mo dell össze te vői (a NAT és a he lyi tan terv aján lá sok és előírá sok alap ján a kö te -
le ző 25 tan órá val szá mol va):

• Ní vó cso por tos te het ség gon do zás, kulcs kom pe ten ciák fej lesz té se tan órai ke-
 ret ben: A he ti 25 tan óra ese té ben min den órán cso port bon tást sze ret nénk
al kal maz ni a diffe ren ciált te het ség gon do zás ér de ké ben, te het ség gon do zó
vég zett ség gel ren del ke ző pe da gó gu sok irá nyí tá sa mel lett (ní vó cso port,
8–10 fő).

• Rek reá ciós te het ség gon do zás: A mű vé sze ti tár gyak és a testnevelésórák a
te het ség gon do zás hoz szük sé ges komp lex rek reá ciós hát te ret szol gál tat -
ják, ter veink sze rint kiegé szül ve egy he ti 5 órás blok kal, amely klub fog lal -
ko zás és él mény pe da gó giai mód sze rek (irá nyí tott já ték, ka land) al kal ma -
zá sá val te rem ti meg a le he tő sé get a har mo ni kus sze mé lyi ség kiala kí tá sá ra
és a te het ség di men zió ka ma toz ta tá sá ra.

• Diffe ren ciált dél utá ni te het ség gon do zó kép zés: A NAT ál tal meg ha tá ro zott
10 mű velt sé gi te rü let ta nu lói igé nyek re ala pu ló há ló za tos és az át jár ha tó -
sá got biz to sí tó (szük ség ese tén mul ti- és in ter disz cip li ná ris) fej lesz tő és
te het ség gon do zó kép zés mű velt sé gi te rü le ten ként he ti 2 óra.

• Ta nu lás-mód szer ta ni fel ké szí tés, önis me ret-fej lesz tés: Előadá sok, szak kö -
rök, gya kor la ti fog lal ko zá sok kéthetes cik lu sok ban, cik lu son ként 2 óra 
a Koc ka Kör Te het ség gon do zó Kul tu rá lis Egye sü let szak mai tá mo ga -
tá sá val. 

Al kal ma zott mód sze rek: dú sí tás, gaz da gí tás, lép te tés, gyor sí tás.
Mo ni tor ing: A PDCA-ciklusra ala po zott, egyé ni leg diffe ren ciált nyo mon kö ve -
tés, plusz do ku men tált tel je sít mény me nedzs ment és -vizs gá lat.
Erő for rás igény:

• Hu mán erő for rás: A kép zés kez de té re az elő ze tes ter ve zés alap ján tel jes
szak ta ná ri le fe dett ség mel lett 8 kol lé ga fe je zi be a Deb re ce ni Egye te men 
a te het ség gon do zó kur zust. A fel me nő rend szer ből adó dó több let-szak -
em ber igény kép zé si költ sé gét az in téz mény költ ség ve té si ke re tein be lül le -
het ke zel ni.
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• In téz mé nyi inf ra struk tú ra: A szük sé ges és esz köz jegy zék ben meg ha tá ro -
zott esz kö zök ren del ke zé sünk re áll nak. A diffe ren ciált te het ség gon do zás -
hoz szük sé ges tan te rem- és ka bi net te rem-i gény bel ső át szer ve zés sel és a
már fo lya mat ban lé vő te lep hely szám nö ve lé sé vel, eset leg bér lés sel meg-
old ha tó úgy, hogy a te het ség gon do zó osz tály in teg ri tá sa meg ma rad és
min den óra az anya épü let ben van.

• Költ ség ve tés, tan tárgy felosz tás, túlóra: Az in du ló osz tály ra ter vez he tő he -
ti 25 óra mel lett a fen tiek ben vá zolt mo dell ese tén he ti 25 diffe ren ciált
kép zést szol gá ló és he ti 20 dél utá ni te het ség gon do zó/-fej lesz tő túlórá ra
van szük ség. Ezt a pluszóra- igényt a 2010/2011-es tan év re ki fu tó je len le -
gi nyel vi elő ké szí tő osz tá lyunk ra ter ve zett költ ség ve té si há nyad és a fo-
 lya mat ban lé vő pá lyá za ti te vé keny ség fe de zi. Így a kép zé si struk tú ra át-
ala kí tá sá val a je len le gi költ ség ve té si ke re tet a te het ség gon do zó kép zés
bein dí tá sa nem nö ve li. A fel me nő rend szer ből adó dóan az osz tály szám
nö ve ke dé sé vel pár hu za mo san nö vek szik a túlóra szám is.

– * –

Sok kér dés még meg vá la szo lat lan ben nünk, egy do log azon ban biz tos: olyan is-
 ko lát sze ret nénk, ahol a vá lasz tott mód sze rek, esz kö zök di na mi ku san vál toz nak
a gye re kek igé nyei nek és le he tő sé gei nek meg fe le lően. El kí ván juk ke rül ni azt,
hogy a gye re ke ket be le kény sze rít sük egy szá muk ra vál lal ha tat lan ku dar cok kal
és ered mény te len ség gel te li nor ma- és komp ro misszum rend szer be. Bí zunk ben -
ne, hogy ki tű zött cél jain kat si ke rül elér nünk. 
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2. Tit kok a Gönczy Te het ség pont ban

Is ko lánk, a deb re ce ni Gönczy Pál Ál ta lá nos Is ko la nagy múl tú te het ség gon do -
zó te vé keny sé gé ben új táv la to kat nyi tott a Gönczy Te het ség pont 2009-ben tör-
 tént megala pí tá sa. Ek kor te rem tet tük meg in téz mé nyünk ben a te het ség gon do -
zó mun ka kö zös ség lét re jöt té nek szer ve ze ti fel té te leit. Épí tet tünk kollegáink
krea ti vi tá sá ra, so kol da lú kom pe ten ciáik ra, kép zett sé gük re, lel ke se dé sük re, s
ar ra az or szá go san is egye dül ál ló le he tő sé günk re, hogy az 1992-től mű kö dő, ős-
 ho nos ál la to kat be mu ta tó mi nifarmunk má ra öko ló giai ok ta tó köz pont tá nőt te
ki ma gát, le he tő sé gek gaz dag tár há zát kí nál va is ko lánk ta nu lóin kí vül min den
hoz zánk el lá to ga tó gye rek cso port nak (http://www.rozsavolgyigyermekkert
.hu; http://www.gonczy.hu).

Ok ta tó köz pon tunk kí ná la tát bő vít ve fej lesz tet tük ki te het ség gon do zó prog-
 ra mun kat, amely nek cél ja, hogy a gyer me kek ter mé szet tu do má nyos ér dek lő -
dését megala poz za, fej lessze, egy szó val be von ja őket a ter mé szet tu do má nyok
bűv kö ré be. Így szü le tett az Is merd meg az öt elem tit kát! cí mű komp lex te het ség -
fej lesz tő prog ram az akk re di tált ki vá ló Gönczy Te het ség pont gon do zá sá ban.
A prog ram a meg va ló sí tá sa so rán öt elem hez kö tő dik, ezek: a víz, a föld, a le ve gő,
a tűz és az em ber. Az egyes ele mek hez kap cso ló dó té mák fel dol go zá sa kor a ter-
 mé szet tu do má nyok, a kul túr tör té ne ti, nép raj zi vo nat ko zá sok és a kéz mű ves te-
 vé keny sé gek kö ré ből me rí tet tünk. A fog lal ko zá so kat ele men ként 12 órás ra ter-
 vez tük (négy dél után), így a tel jes prog ram 5×12 óra, össze sen hatvan óra.

A prog ram meg va ló sí tá sát 2010 már ciu sá ban kezd tük el, a víz elem mel. A je -
les na pok sze rint vé gez tük az idő ren di üte me zést, így áp ri lis ban a föld, má jus -
ban a le ve gő, szep tem ber ben az em ber és vé gül ok tó ber ben a tűz volt a té mánk.

Mi a 3. osz tá lyos ta nu lóink nak kí nál tunk le he tő sé get a prog ram ban va ló
rész vé tel re, a fog lal ko zá so kat az élet ko ri sa já tos sá gaik hoz, fej lett sé gük höz iga-
 zít va. A prog ram más ko rosz tállyal is meg va ló sít ha tó, a dél utá ni fog lal ko zá sok
he lyett rend ha gyó ta ní tá si na pok vagy élet tér- is ko la, er dei is ko la ke re té ben.
A prog ram mo du lok ból épít ke zik, nem szük sé ges az egé szet egy szer re vé gig vin -
ni, an nak bár mely ele me ön ál lóan is megáll ja a he lyét.

A prog ram kez de te kor be me ne ti at ti tűd mé rést vé gzünk, ame lyet a vé gén
megis mét lünk. A te het sé ge ket ki vá lasz tó, gon do zó, fej lesz tő mun kán kat a gyer-
 mek ter mé sze tes ér dek lő dé sé re ala poz va kezdtük meg. A 4. év fo lyam vé gén be-
 kap cso ló dunk a vá ro si te het ség gon do zó prog ram ba, amely in téz mé nyünk ben a
2008/2009-es tan év ben in dult. A vá ro si prog ra mot kiegé szí tet tük sa já tos le he tő -
sé geink re épít ve egy komp lex te het ség gon do zó prog ram mal, amely a „Gaz dál -
ko dás fa lun” cí met vi se li. A 7. osz tá lyos ta nu lók nak spe ciá lis prog ra mot kí ná -
lunk „Lát ha tat lan vi lág” cím mel, amely be ve ze ti őket a fi zi ka, a ké mia, a bio ló gia
vagy az öko ló gia te rén vég zett ku ta tá sok ba, vizs gá ló dá sok ba. 

A debreceni példa

136



Öko ló giai ok ta tó köz pon tunk szol gál ta tá sait a Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros
ál tal fenn tar tott in téz mé nyek ből ér ke ző cso por tok az ön kor mány za ti tá mo ga tás
ré vén té rí tés men te sen ve he tik igény be, a fog lal ko zá so kat is ko lánk pe da gó gu sai
tart ják. Ki fej lesz tett prog ram jain kat kon fe ren ciá kon, te het ség na po kon mu tat juk
be a szak mai kö zön ség nek, se gít jük azo kat a kollegákat, akik adap tál ni sze ret nék
prog ram jain kat. Mindezt úgy, hogy eb ből má sok is ré sze sül hes se nek. Az ér dek -
lő dő pe da gó gu sok szá má ra nin cse nek tit kaink. Bel ső to vább kép zé si rend szert
mű köd te tünk, ahol egy más tól vagy a meg hí vott szak em ber től ta nul ha tunk.

A rész le tes prog ram terv előtt áll jon itt azon kollégák ne ve, akik a meg va ló sí -
tá sá ban köz re mű köd tek:

• Agár di né Burger An gé la igaz ga tó, aki ins pi rált, az al ko tó lég kört biz to sí -
tot ta.

• Fodorné Ma gyar Ág nes, aki ter vez te, szer vez te a mun kát, koor di nál ta a
pá lyá za ti te vé keny sé get.

• Barankovics An na a te het ség fej lesz tő mun ka kö zös ség ve ze tő je, fej lesz tő -
pe da gó gus, aki a szak mai sá got meg te rem tet te.

• Somogyiné Víg Éva az öko ló giai mun ka kö zös ség ve ze tő je, ta ní tó és Ecsedi
Zsolt öko ló gus, tech ni kata nár a ter mé szet tu do má nyos mo du lok ki dol -
gozói.

• Csőke Ilo na a kéz mű ves mun ka kö zös ség ve ze tő je, ta ní tó, ko sár fo nó, Csá -
ki Éva nyelv ta nár, fa ze kas és Somogyiné Győ ri Mag dol na ta ní tó, tex til mű -
ves a kéz mű ves mo du lok gaz dái.

• Lé vai Ti bor né tánc pe da gó gus, ta ní tó és Nagyné Ko csis Il di kó nyelv ta nár,
men tál hi gié nés szak em ber a kul túr tör té ne ti vo nat ko zá sok, ha gyo má -
nyok, kö zös sé gi nép raj zi ér té kek beépí tői prog ra munk ba.

Rész le tes prog ram terv

A Víz
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Té mák
Ál ta lá nos  
fej lesz té si  

kö ve tel mény

In tel lek tuá lis  
tar tal mak,  

ké pes sé gek
Ér dek lő dés Mo ti vá ció At ti tűd

Ter mé szet tu do-
má nyok

Is me ret szer zé si, 
fel dol go zá si és 
al kal ma zá si ké pes-
ség fej lesz té se a 
„Víz” té ma kö ré ben

A víz sze re pe a 
föl di élet ben, a víz 
fi zi kai és ké miai 
tu laj don sá gai, 
a víz ere je és 
ha tá sa a fel szín 
ala ku lá sá ra, a 
víz kör for gá sa, 
vi zes élő he lyek, 
a víz hez köt he tő 
élő lé nyek, bio ló-
giai víz mi nő ség-
vizs gá la tok, az 
ivó víz előál lí tá sa, 
szenny víz ke ze lés.

Mi moz gat ja a 
Föld glo bá lis 
fo lya ma tait? Miért 
van élet a Föl dön? 
A víz kü lön le ges 
tu laj don sá gai. 
Mik rej le nek a 
vi zek mé lyén? 
Egy fel fe de zet len, 
ti tok za tos vi lág. 
Óceán ku ta tók 
éle te és mun ká ja, 
mély ten ge ri me-
rü lé sek.

Ku ta tó mun ka, 
kí sér le tek, ter mé-
sze ti szép sé gek, 
kü lön le ges ál la tok 
és élet kö zös-
sé gek. Fil mek 
meg te kin té se. Ví zi 
élő lé nyek be gyűj-
té se, meg fi gye lé se. 
Hor gá szat.

Fe le lős ma ga tar-
tás ta nú sí tá sa a 
vi zes élő he lyek 
iránt, víz szennye-
zés ke rü lé se, 
ta ka ré kos ság, a 
ter mé sze ti erő-
for rá sok kal va ló 
fe le lős gaz dál ko-
dás. Min den min-
den nel össze függ 
el ve. Azo no sul jon 
a tu dó sok, fel fe-
de zők ed dig elért 
ered mé nyei vel.
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Kul túr tör té ne ti, 
nép raj zi vo nat ko-
zá sok

A fes ték hasz ná lat 
tör té ne te, fes tő-
nö vé nyek is me re-
te boldogasszony 
csip ké je, bá rány pi-
ro sí tó, sáf rá nyos 
szeklice, sós ka bor-
bo lya…

Nö vé nyek 
cso por to sí tá sa, 
vizs gá ló dá sok, 
meg fi gye lé sek 
so rán ok-o ko za ti 
össze füg gé sek 
felis me ré se.
Rend sze re ző ké-
pes ség fej lesz té se, 
prob lé mafelis-
me rés.

Ér dek lőd jön a 
föld mű ve lés hez, 
ál lat tar tás hoz 
kap cso ló dó nép-
szo ká sok ról, azok 
ere de té ről.

Ka len dá riu mi rig-
mu sok felol va sá sa, 
rit mus kí sé ret tel 
tör té nő meg ta-
nu lá sa.

Pár hu zam felis me-
ré se a je les na pok-
hoz kap cso ló dó 
idő jós lá sok és  
a mai idő já rás  
kö zött. Gaz dál ko-
dás a Föld édes- 
 víz-kész le té vel, 
eső vízgyűj tés 
je len tő sé ge.

Kéz mű ves ség.
Vá laszt ha tó anya-
gok, mun ka da-
ra bok:
Kép lé keny anya-
gok ala kí tá sa, 
ma dár ita tó ter ve-
zé se, ki vi te le zé se 
agyag ból.
Víz par ti nö vé nyek 
(nád, sás, gyé-
kény) fel hasz ná lá-
sá val tárgy al ko tó 
te vé keny ség. 

Is me ret szer zé si 
és fel dol go zá-
si ké pes sé gek, 
al kal ma zá si ké pes-
sé gek.
Ké pi fel dol go zás 
megerő sí té se, 
vi zuá lis áb rá zo lás 
megerő sí té se.
Finommotorikus 
kéz moz du la tok 
fej lesz té se.
Be leélő-ké pes ség 
fej lesz té se, szé pér-
zék fej lesz té se.

Is me re tek 
al kal ma zá sa 
(ter mé szet ben élő 
ma da rak ete té se, 
ita tá sa, té li-nyá ri 
el lá tá sa).

Ér dek lőd jön a ter-
mé szet ben zaj ló 
fo lya ma tok iránt.
Ter mé szet tu do-
mány irán ti kí ván-
csi ság fel kel té se.
Fe le lős ség felis-
me ré se és tett re-
kész ség.

Kép anyag, me se, 
vi deo film, meg lé-
vő tu dás felele ve-
ní té se be szél ge tés 
so rán.
Táv la ti cél ki tű zés, 
prob lé ma fel ve tés, 
megol dá si le he tő-
ség ke re sé se.
Ered mé nyes te vé-
keny ség örö me.

Ér de kel je a kör-
nye ze tünk ben élő 
vé dett ma da rak 
vé del me és azok 
se gí té se.
To le ran cia: a se gít-
ség adás mód já-
nak meg ta lá lá sa.
Erő söd jön ér zel mi 
kö tö dé se az élő vi-
lág hoz.

Tex til tech ni ka, 
tex til fes té si el já-
rá sok, a ba ti ko lás 
kü lön fé le tech-
ni kái.

Is mer ke dés a 
fog lal ko zás ra 
fel hasz nál ha tó 
esz kö zök kel.
A (kö tö zött) ba tik 
tör té ne ti ér de-
kes sé gei. A fes tés 
más faj tái nak 
megis me ré se: 
nyo mó dúc, +/– 
alak le me zek stb.

A mű hely bir tok-
ba vé te le.
Kí sér le te zés, 
ter mé sze tes és 
mes ter sé ges 
anya gok: víz, 
festéklepergető 
és -fel szí vó ké-
pes ség.
Be szél ge tés a ba-
tik ere de té ről.
Rajz ké szí té se 
fes ték kel az af ri kai 
benn szü löt tek ba-
tik ké szí té sé ről.

Ér dek lő dés kiala kí-
tá sa a ter mé sze tes 
anya gok sze re te te, 
hasz ná la ta fe lé.
Krea ti vi tás, fan tá-
zia fej lesz té se.
Más né pek éle té-
nek, kul tú rá já nak 
megis me ré se.

Ba tik kal ké szült 
tex tí liák (já vai, 
kö tö zött, nyo mó-
dú cos, +/– alak le-
me zes).
Film, fo tók.
Kí sér let: a mes ter-
sé ges és ter mé sze-
tes tex til nedv szí-
vá si el té ré sei.

Is mer jék fel a tár-
gyi kör nye zet ben 
az em be ri mun ka 
ered mé nyét.
Sa ját el kép ze lés, 
aka rat, gon do lat 
köz lé sé re, sza bad 
meg va ló sí tá sá ra 
ne ve lés a ne ve lő 
se gí tő és ér tő 
fi gyel mé vel.

Fes ték szó rá sos 
fes tés.
Po zi tív és ne ga tív 
le me zek hasz-
ná la ta.
Fő szí nek hasz ná-
la ta: fe hér fe ke te, 
zöld, na rancs, li la.

Adott mé re tű 
tex til re min ták 
ter ve zé se, majd 
ki vi te le zé se.
Ter mé sze tes és 
mes ter sé ges 
anya gok fel hasz-
ná lá sa.
Ter mé sze tes és 
szin te ti kus fes té-
kek hasz ná la ta.

Ele mi mun ka szo-
ká sok kiala kí tá sa.
Har mo ni kus 
szín vá lasz tás, szín-
hasz ná lat.
Formagazdag 
gon dol ko dás.

Ku ta tó mun ka.
Kí sér let: ter mé sze-
tes fes ték előál lí tá-
sa (hagy ma le vél, 
dió…).
Új is me ret szer zés, 
si ker él mény.

A kö zös ség és az 
egyén össze tar-
to zá sá nak felis me-
ré se.
Komp ro misszum-
kész ség fej lesz-
té se.

Nyo mó dú cos, 
nyo mó min tás  
fes tés el sa já tí tá sa.

A tech ni ka 
hasz ná la tá hoz 
szük sé ges nyo mó-
dú cok el ké szí té se, 
amit ter ve zés előz 
meg.
Ter mé sze tes anya-
gok hasz ná la ta.
Nyo mó dúc hasz-
ná la ta tex ti len.

Rá cso dál ko zás, 
fel fe de zés, meg va-
ló sí tás.
Fan tá zia, ké zi 
in tel li gen cia fej-
lesz té se.

Kész nyo mó dú cok, 
l enyo ma tok.
Kiál lí tás meg te-
kin té se.
Ön ál ló is me ret-
szer zés örö me.

Prob lé ma megol-
dás ra ne ve lés, 
kör nye zet kul tú ra 
irán ti igé nyes ség 
ala kí tá sa.

(folyt.)
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Té mák
Ál ta lá nos  
fej lesz té si  

kö ve tel mény

In tel lek tuá lis tar-
tal mak,  

ké pes sé gek
Ér dek lő dés Mo ti vá ció At ti tűd

Ter mé szet tu do-
má nyok

Is me ret szer zé si, 
-fel dol go zá si  
és -al kal ma zá si 
ké pes ség a „Föld” 
té ma kö ré ben.

A Föld geo - 
ló giai kiala ku lá sa, 
a ta laj kiala ku lá sa 
és tu laj don sá gai, 
a ta laj ré te gei, ta-
laj la kó élő lé nyek,  
a ta laj eró zió.
Ter mé sze ti 
ka taszt ró fák kal 
kap cso la tos is me-
re tek ren de zé se.

A ta laj sze re pe 
a föl di élet ben, 
„mi van a lá bunk 
alatt?” Kí ván csi ság 
fel kel té se, egy sza-
bad szem mel nem 
lát ha tó vi lág.

Egy sze rű ta laj ta ni 
vizs gá la tok, kí sér-
le tek el vég zé se, 
mik rosz kó pos 
meg fi gye lé sek, 
defl á ciós, eró ziós 
vizs gá la tok te rep-
asz ta lon, köz vet len 
ta lál ko zás a ta laj jal 
(gyúrd össze, ta-
pintsd meg).

Azo no su lás a 
kör nye zet kí mé lő 
ma ga tar tás sal, 
kö zös te vé keny-
sé gek ben va ló 
együtt mű kö dés, 
köz vet len ta pasz-
ta la tok megélé se.
Gaia-elmélet.

Kul túr tör té ne ti, 
nép raj zi vo nat ko-
zá sok

Nép me sék – 
Fehérlófia.
Tárgy kul tú ra: vi se-
le tek, ék sze rek.

Pa rasz ti élet ha-
gyo má nyai, gaz-
dál ko dás fa lun.

Föld mű ve lés esz-
kö zei, el já rá sai.

Nö vé nyek gon-
do zá sa,  
ne ve lé se.

Kert ből az asz tal-
ra: sa ját ter mesz-
té sű zöld sé gek, 
gyü möl csök 
fel hasz ná lá sa.

A gaz da sá gi 
ün ne pek ere de te, 
je len tő sé gei, 
hoz zá kap cso ló dó 
szo ká sok (pl. ara-
tás, szü ret, fonó, 
ku ko ri ca fosz tás).
Gaz da sá gi 
ün ne pek hez kap-
cso ló dó má gi kus 
el já rá sok, ame lyek 
a föld mű ve lés, 
ál lat tar tás si ke rét 
biz to sít ják.

A nép ha gyo má-
nyok ra épü lő 
ün nep ál ta lá nos 
meg fo gal ma zá sa.

Ér dek lőd jön a 
föld mű ve lés hez, 
ál lat tar tás hoz 
kap cso ló dó nép-
szo ká sok és azok 
ere de te iránt.
Hasz no sít ha-
tóak-e az em be rek 
meg fi gye lé sei 
ko runk ban?
Miért szennye zet-
tebb ko runk ban 
a le ve gő, mint 
ré gen, mi lyen esz-
kö zö ket hasz nál-
tak ré gen és ma a 
gaz da sá gok ban?
Le gyen nyi tott a 
je les na pok tar tal-
má ra, jós lá sai ra.

Ka len dá riu mi rig-
mu sok felol va sá sa, 
rit mus kí sé ret tel 
tör té nő meg ta-
nu lá sa.
Film meg te kin té se: 
„Sza mos há ti fonó”.
Tánc lé pé sek 
ta nu lá sa er dé lyi 
dia lek tus ban, ezek 
fű zé se.

A ter mé sze tes 
ál lat tar tás, nö-
vény ter mesz tés 
je len tő sé ge, ez zel 
va ló  
azo no su lás.
A gaz da sá gok ban 
hasz nált ká ros 
anya gok rossz 
ha tá sa egész sé-
günk re.

Kéz mű ves te vé-
keny ség:
Gyöngy fű zés; 
süni, vi rág vagy 
két szá las ék szer 
ké szí té se

Finommotoros 
moz gás: szem-kéz 
koor di ná ció ma-
ga sabb mű ve le ti 
fo kon va ló fej lesz-
té se.
Prob lé ma megol-
dó gon dol ko dás 
fej lesz té se.
Jár tas ság fo ko za-
tos el sa já tí tá sa a 
gyöngy fű zés ben.

Tér lá tás, sor al-
ko tás, szá mo lá si 
kész ség fej lesz-
té se.

Al ko tá si vágy fel-
kel té se, ered mé-
nyes te vé keny ség 
örö me.

Ta ná ri min ta da-
rab, más ta nu lók 
mun kái nak be mu-
ta tá sa.

Pon tos, ki tar tó 
mun ka vég zés.
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Té mák
Ál ta lá nos  
fej lesz té si  

kö ve tel mény

In tel lek tuá lis  
tar tal mak,  

ké pes sé gek
Ér dek lő dés Mo ti vá ció At ti tűd

Ter mé szet- 
 tu do má nyok

Is me ret szer zé si, 
-fel dol go zá si és 
-al kal ma zá si ké-
pes ség a „Le ve gő” 
té ma kö ré ben.

A le ve gő mint 
kö zeg, a le ve gő 
fi zi kai és ké miai 
tu laj don sá gai, 
össze té te le. 
A föl di lég kör ki- 
ala ku lá sa. A lég kör 
ré te gei. Lég kö ri, 
me teo ro ló giai 
je len sé gek, azok  
mé ré se. Az üveg - 
ház ha tás, a glo bá-
lis fel me le ge dés.  
A le ve gő urai:  
a ma da rak.

Mi vesz kö rül ben-
nün ket? Miért más 
a ten ger szin ten és 
ma gas he gyek ben 
a le ve gő? Ext rém 
hely ze tek: a hegy-
má szók vi lá ga.  
A re pü lés tör té ne-
te. Ho gyan re pül-
nek a ma da rak?

A kör nye zet mi nél 
ala po sabb is me-
re te. „Idő jós lás”. 
Egy sze rűbb me teo-
ro ló giai mű sze rek 
ké szí té se. Pa pír re-
pü lő, re pü lő mo-
dell ké szí té se. 
Ká ros anya gok 
a le ve gő ben: 
le ve gő szennye zés 
el ke rü lé se.

Össze füg gé sek 
meg lá tá sa.  
Fe le lős ma ga - 
tar tás, he lyes 
dön té sek a min - 
den na pok ban. 
Kör nye zet tu da-
tos ság.

Kul túr tör té ne ti, 
nép raj zi vo nat ko-
zá sok

Nép me sék fel dol-
go zá sa (pl. Égig 
érő fa).

Idő já rás jós ló 
va rázs ló el já rá-
sok hoz tar to zó 
„ka len dá riu mi rig-
mu sok” is me re te, 
ma gya rá za ta.  
Gaz da sá gi 
ün ne pek hez, 
idő já rás jós lás hoz 
kap cso ló dó je les 
na pok. 
Az ősi ele me ket 
tar tal ma zó szo ká-
sok: gyó gyí tó erő, 
gonoszűzés.

Hasz no sít ha tóak-e 
az em be rek 
meg fi gye lé sei 
ko runk ban? 
Miért szennye zet-
tebb ko runk ban 
a le ve gő, mint 
ré gen? Mi lyen 
esz kö zö ket hasz-
nál tak ré gen és ma 
a gaz da sá gok ban? 
Le gyen nyi tott a 
je les na pok tar tal-
má ra, jós lá sai ra.

Ka len dá riu mi rig-
mu sok felol va sá sa, 
rit mus kí sé ret tel 
tör té nő meg ta-
nu lá sa. 
Idő já rás hoz 
kap cso ló dó ze nei 
anyag hall ga tá sa, 
dal ta nu lá sa.

Pár hu zam 
felis me ré se a je les 
na pok hoz kap cso-
ló dó idő jós lá sok 
és a mai idő já rás 
kö zött. 
Tu da to san ügyel ni 
az idő já rást 
be fo lyá so ló 
té nye zők re.

Kéz mű ves 
te vé keny ség: 
kép lé keny 
anya gok ala kí tá sa 
– szél csen gő 
ter ve zé se és ki vi-
te le zé se, szél ke rék, 
pa pír sár kány, 
pa pír re pü lők.

Is me ret szer zé si, 
-fel dol go zá si 
és -al kal ma zá si 
ké pes sé gek. 
Ké pi fel dol go zás 
megerő sí té se, 
vi zuá lis áb rá zo lás 
megerő sí té se. 
Finommotorikus 
kéz moz du la tok 
fej lesz té se. 
Be leélő-ké pes ség 
fej lesz té se, szé pér-
zék fej lesz té se.

Is me re tek 
al kal ma zá sa: a 
szé le rős ség mér-
he tő sé ge és an nak 
mód jai. Tér lá tás 
fej lesz té se, ter-
ve zé si ké pes ség. 
Prob lé ma megol dó 
gon dol ko dás fej-
lesz té se, ok-o ko-
za ti össze füg gé sek 
vizs gá la ta.

Mi re va lók a 
szél csen gők? Mit 
je lent a „Feng Shui” 
szó? Mi lyen tí pu sú 
sze lek van nak?

A kü lön bö ző né pek 
hie del mei nek el-
me sé lé se, mon dák, 
anek do ták se gít-
sé gé vel. Kép anyag 
be mu ta tá sá val az 
ér dek lő dés fel kel-
té se, ösz tön zés és 
az al ko tá si kedv 
fel len dí té se. Ta ná ri 
mun ka da rab, más 
ta nu lók mun kái nak 
be mu ta tá sa.

For má lód jon  
a ter mé szet 
rend jé vel kap cso-
la tos is me re tei nek 
tár há za. Fej lőd jön 
ér zé keny sé ge a 
kör nye ze tünk ben 
ta lál ha tó vál to zá-
sok ra.
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Té mák
Ál ta lá nos  
fej lesz té si  

kö ve tel mény

In tel lek tuá lis 
tar tal mak,  

ké pes sé gek
Ér dek lő dés Mo ti vá ció At ti tűd

Men tál hi gié nés 
vo nat ko zá sok

Önis me ret, reá lis 
énkép kiala kí tá sa, 
ön bi za lom és ön ál-
ló ság fej lesz té se.

Ver bá lis és 
non ver bá lis kom-
mu ni ká ció. 
Ön ma gá val szem-
be ni vi sel ke dés. 
Má sok előt ti 
sze rep vál la lás.

Ma ga sabb szin tű 
tá jé ko zott ság 
igé nye ön ma gá val 
szem ben.

Ked venc tárgy 
be mu ta tá sa. 
Be szél ge tés: 
kom mu ni ká ciós 
gya kor lat.
Önis me re ti já té kok, 
verbalizációs 
kész ség fej lesz tő 
já té kok. 
Test be széd ér tel - 
me zé se ké pek ről, 
non ver bá lis 
kész ség fej lesz té se. 
Kon cent rá ciós 
já té kok.

Önis me re ti 
tu da tos ság nö ve-
lé se, ön ma gunk 
vál la lá sa po zi tív 
énattitűd.

Vi sel ke dés kul tú ra: 
kul tu rált sze mély-
kö zi érint ke zés 
fel nőt tek kel, 
ta ná rok kal, diák-
tár sak kal min den 
élet hely zet ben.

Sze mély kö zi 
vi sel ke dés, 
kap cso lat épí tés, 
együtt mű kö-
dé si ké pes ség, 
komp ro misszum ra 
va ló ké pes ség, to-
le ran cia, em pá tia, 
koo pe rá ció.

Ma ga sabb szin tű 
tá jé ko zott ság 
igé nye má sok kal 
szem ben. 
Ak ti vi tás 
cso por ton be lül: 
kom mu ni ká ció  
a cso port ban.

Kap cso lat te rem tő 
já té kok, bi za lom já-
té kok, in terak ciós 
já té kok. 
Mandalafestés. 
Társ is me re ti já té-
kok, be szél ge tés, 
esz me cse re. 
Dra ma ti kus já té-
kok. Kö zös sé ta.

Tár sas tü kör ben 
lát ta tott vi sel ke dés 
hát tér té nye zői nek 
megis me ré se. 
Má sok ha tá rai nak 
tisz te let ben tar tá-
sa. Po zi tív at ti tűd 
más iránt.

Egész ség ne ve lés. 
Sza ba di dő-kul tú ra 
fej lesz té se. 
Tes ti-lel ki egész ség 
és men tál hi gié né 
össze füg gé sé nek 
is me re te. 
Po zi tív élet szem lé-
let el sa já tí tá sa.

Együtt mű kö dés 
an nak ér de ké ben, 
hogy jól érez zék 
ma gu kat. 
Szo ciá lis ér zé keny-
ség fej lesz té se, 
amely le he tő vé 
te szi a si ke res kap-
cso lat te rem tést és 
se gí ti az élet ben/
kör nye zet ben va ló 
bol do gu lást.

Em be rek irán ti 
kí ván csi ság. 
Tes ti-lel ki har mo-
ni kus fej lett ség 
irán ti igény. 
Tár sak kal, kör nye-
zet tel va ló si ke res 
kap cso lat te rem tés 
és oda fi gye lés. 
Kör nye zet kí mé lő 
ma ga tar tás és 
élet mód.

Be szél ge tés 
sa ját ta pasz ta la ti 
él mé nyek alap ján. 
Esz me cse re: hal-
lott/lá tott kül föl di 
pél dák alap ján. 
Cso port ver seny, 
drá ma já ték. 
El té rő kul tú rá jú 
né pek és más 
szo kás rend sze rű, 
er köl csi nor má jú 
kö zös sé gek megis-
me ré se.

Nyi tott sze mé lyi-
ség kiala kí tá sa. 
Egész sé ges 
élet mód irán ti 
el kö te le zett ség 
el mé lyí té se. 
Őszin te, nyílt, 
má so kat el fo ga dó, 
ön ma gát fej lesz tő 
at ti tűd.
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Kul túr tör té ne ti, 
nép raj zi vo nat ko-
zá sok

Har mo ni kus kap-
cso lat kiala kí tá sa 
a ter mé sze ti és 
tár sa dal mi kör nye-
zet tel. 
Nem ze ti önis me-
ret, ha za sze re tet 
el mé lyí té se. 
A szű kebb és 
tá gabb kör nye zet 
tör té nel mi, 
kul tu rá lis és 
val lá si em lé kei nek, 
ha gyo má nyai nak 
fel tá rá sa, ápo lá sa. 
Egyé ni és kö zös sé-
gi te vé keny ség.

Nép szo ká sok: „Kö-
zös ség ál tal köz ve-
tí tett és el fo ga dott 
vi sel ke dé si min ta, 
élet mód. Szű kebb 
ér te lem ben az 
ün ne pek hez kap - 
cso ló dó szo ká so-
kat je len ti.” 
Ün ne pek főbb 
cso port jai: nap tá ri, 
gaz da sá gi élet 
ün ne pei, em be ri 
élet ün ne pei, 
em lék ün ne pek. 
Nép szo ká sok, 
táj egy sé gek re 
jel lem zőek. Je les 
na pok. Tánc ha-
gyo má nyunk és 
főbb dia lek tu sai: 
nyu ga ti, ti szai, 
er dé lyi. Nép da lok 
főbb cso port jai: 
pár vá lasz tó, vi rág 
stb.

Ér dek lőd jön 
Ma gyaror szág 
nép raj zi megosz-
lá sá ról. 
A né pi ha gyo má-
nyok megis me ré se 
irán ti igény, azok 
ere de te idő re, 
és táj egy ség re 
vo nat ko zóan. 
Ho gyan és 
miért ala kul tak ki a 
je les na pok, miért 
fon to sak a mai 
éle tünk ben? 
Le gyen nyi tott az 
au ten ti kus ma gyar 
nép tánc és nép ze-
ne vi lá gá ra.

Szem lél te tőanyag-
gal va ló ösz tön zés: 
tér kép, Ma gyaror-
szág táj egy sé gek 
sze rin ti felosz tá sa. 
Né pi vi se le tek 
be mu ta tá sa kép-
anyag gal, beöl tö-
zés vi se le tek be, 
ru ha pró ba. 
Ze nei anyag: 
táj egy sé gek re 
jel lem ző au ten-
ti kus nép ze ne 
hall ga tá sa; nép ze-
nei for du la tok ra, 
dal lam vi lág ra 
épü lő mai mo dern 
ze ne hall ga tá sa; 
dal ta nu lás. Tánc lé-
pé sek be mu ta tá sa, 
el sa já tí tá sa (nyu- 
 ga ti, lenthangsú-
lyos lé pé sek), ezek 
fű zé se.

Az ün ne pek  
tisz te le te a mai  
mo dern vi lá gunk-
ban a ha gyo-
má nyok kal va ló 
azo no su lás. 
Az ün ne pek hez 
kap cso ló dó „meg-
tisz tu ló” fo lya mat 
egész sé g re gya-
ko rolt ha tá sá nak 
felis me ré se (pl. 
böjt). A nép 
ter mé szet hez 
kap cso ló dó meg- 
 fi gye lé sei nek 
fon tos sá ga, ezek 
to vább gon do lá sa.

Kéz mű ves te vé - 
keny sé gek kö zö-
sen, cso port te-
vé keny ség ál tal: 
mun ka da ra bok 
ter ve zé se és 
ki vi te le zé se (pl. 
tör té nel mi já té kok 
dísz le tei nek 
el ké szí té se, jel-
mez ter ve zés).

A funk ció , a for ma, 
az anyag, a szer-
ke zet és az el já rás 
össze füg gé sei nek 
ta pasz ta la ti 
fel tá rá sa. 
Mun ka fo lya mat 
cél sze rű sé gé nek 
megál la pí tá sa.

Ele mi al ko tó-, kri-
ti kai meg fi gye lő-, 
íté lő- és kom mu ni-
ká ciós ké pes sé gek 
mű köd te té se az 
al ko tó, elem ző 
te vé keny ség 
alatt. In di vi duá lis 
kü lönb sé gek meg-
fo gal ma zá sa.

Egyes kul tú rák 
tárgy al ko tó te vé-
keny sé ge, öl tö zet, 
épí tett kör nye zet.

Ké pek, fil mek 
be mu ta tá sa. Mú-
zeum lá to ga tás.

Az egyé ni kü lönb-
sé gek felis me ré se, 
a kü lön bö ző sé gek 
és azo nos sá gok 
el fo ga dá sa.

(folyt.)
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A Tűz

Té mák
Ál ta lá nos  
fej lesz té si  

kö ve tel mény

In tel lek tuá lis 
tar tal mak,  

ké pes sé gek
Ér dek lő dés Mo ti vá ció At ti tűd

Ter mé szet tu do-
má nyok 

Is me ret szer zé si, 
-fel dol go zá si 
és -al kal ma zá si 
ké pes ség a „Tűz” 
té ma kö ré ben. 
Anyag is me ret, 
anya gok tu laj don-
sá gai, ég he tő ség. 
Az ener gia sze re pe 
éle tünk ben.

Az ener gia fel hasz-
ná lás tör té ne te. 
Megúju ló, nem 
megúju ló  
ener gia for rá sok.  
A Nap ener giá ja.  
A nap fú zió. Erő-
mű vek, megúju ló 
ener gia ter me lés. 
A Nap a föl di élet 
alapja.

Med dig él a Nap? 
Ho gyan le het 
ener giát ter mel ni? 
Nap kály ha ké szí té-
se. Ter mel jünk ára-
mot nap ele mek-
kel! Mi len ne a Nap 
nél kül? Ál lít suk 
meg a glo bá lis 
fel me le ge dést! 
Ho gyan?

Csil la gá sza ti 
is me re tek. Egy-
sze rű kí sér le tek, 
ku ta tó mun ka. Ön-
ál ló gon dol ko dás, 
prob lé ma megol-
dás. A glo bá lis 
fo lya ma tok irán ti 
fe le lős ség. „Gon-
dol kodj glo bá li san, 
cse le kedj lo ká li-
san!” Ter mé sze ti 
szép sé gek.

Glo bá lis fo lya ma-
tok át lá tá sa. 
A kör nye zet ben le-
zaj ló em be ri ha tás 
ká ros kö vet kez mé-
nyei. A fo lya ma tok 
las sí tá sá nak, meg- 
ál lí tá sá nak, vissza - 
for dí tá sá nak 
esé lyei. 
Fel ké szü lés a jö vő 
ki hí vá sai ra.
Az „ötö dik” elem, 
az em ber sze re pe 
a Föl dön.

Kul túr tör té ne ti, 
nép raj zi vo nat- 
ko zá sok

Is mer jék a vá ro si 
és fa lu si élet jel-
leg ze tes sé geit, 
gya ko rol ják azo kat 
az egyé ni és kö zös-
sé gi te vé keny sé-
ge ket, ame lyek az 
ott hon, a la kó hely, 
a szü lő föld, a ha za 
megis me ré sé hez, 
meg be csü lé sé hez, 
az ezek kel va ló 
azo no su lás hoz 
ve zet nek.

Tűz höz kap cso ló dó  
nép szo ká sok, 
hie del mek is me re te: 
tisz tí tó, gonoszűző 
sze re pe van (pl. 
vi rág va sár na pi ki-
szebábégetés vagy 
Szent Iván-na pi 
tűz gyúj tás); szen telt 
gyer tya gyúj tá sa, 
amely az örök éle tet 
és Jé zust jel ké pe zi, 
aki el hoz za a meg-
vál tás fé nyét. 
Szo kás és hie de-
lem cse lek mé nyek 
szín te re. 
Na gyobb cso por to - 
kat meg moz ga tó  
vagy egyé ni  
szo ká sok.

Ér dek lőd jön a 
tűz höz kap cso ló dó 
hie del mek ről, azok 
ere de té ről. Le gyen 
igé nye megis mer-
ni a tűz ere de tét, 
an nak sze re pét az 
em ber éle té ben. 
Le gyen nyi tott  
a tűz höz kap cso-
ló dó ze nei anyag 
hall ga tá sá ra, 
ta nu lá sá ra. 
Ér dek lőd jön  
a kü lön le ges né pi 
ki fe je zé sek iránt, 
ér tel mez ze őket.

Szent Iván-na pi 
tűz gyúj tás hoz 
kap cso ló dó ze nei 
anyag hall ga tá sa: 
Ko dály Zol tán zo-
boraljai gyűj te mé-
nyé ből; csal ló kö zi 
pá ro sí tó, ki há za sí tó 
da lok. 
Ér de kes ki fe je zé sek 
gyűj té se az Szent 
Iván-na pi da lok ból, 
ezek fej te ge té se 
(pl.: „csendíjjetek”, 
„gyiákim”, „gyivó” 
stb.) Ki vá lasz tott 
dal ta nu lá sa, tűz-
ug rás el ját szá sa. 
Tánc lé pé sek 
ta nu lá sa ti szai 
dia lek tus ban.

Is mer je fel a tűz 
fon tos sá gát, 
ugyanak kor 
ve szé lyét. 
A tűz sze re pe 
min den nap jaink-
ban és a ré gi ko rok 
szá má ra. 
Er dő tü zek a nagy-
vi lág ban. 
Mi ben hi bás  
az em be ri ség? 
A ter mé szet 
tisz te le te.

Kéz mű ves ség: 
nap óra ter ve zé-
se, ki vi te le zé se. 
Étel ké szí té si 
gya kor la tok 
szabadtűzön,  
ke men cé ben 
sü tés. 
Gyer tya ön tés, 
gyer tya már tás.

Tá jé ko zó dás a 
kö rü löt tünk lé vő 
vi lág ban. 
Le gyen tá jé ko zott 
ar ról, hogy a tűz 
és a fény fon tos 
sze re pet tölt be 
a min den na pi 
éle tünk ben. 
Finommotorikus 
kéz moz du la tok 
fej lesz té se. 
Beleélő-képesség 
fej lesz té se, szé pér-
zék fej lesz té se.

Is me re tek al kal- 
ma zá sa: a tü zet 
meg szer ző Is ten 
mon dá ja. 
Alap ve tő élel mi sze-
rek tu laj don sá gai-
nak meg ta pasz ta lá-
sa. A ke nyér.

Mi lyen for mák ban 
hasz nál ja az em be-
ri ség a tü zet? 
Sa ját ké szí té sű éte-
lek fo gyasz tá sa.

A tűz mint az  
em ber ba rát ja: 
me se a tűz ről. 
A tűz szí nei: 
fest mé nyek, DVD 
fil mek. Étel ké szí té si 
gya kor lat.

Tud ja, hogy a tűz 
az egyik él te tő 
al ko tó elem  
a Föl dön. 
Erő söd jön  
a ter mé szet szép-
sé ge irán ti po zi tív 
beál lí tó dá sa. 
Ta pasz ta lat szer zés 
a kör nye zet ba rát 
ener gia (mé cses, 
gyer tya) fel hasz-
ná lá sá ról.
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3. Ze nei te het ség fej lesz tés

A Ko dály Zol tán Ze ne mű vé sze ti Szak kö zép is ko la és Ze neis ko la – AMI, va la -
mint a Vö rös mar ty Mi hály Ál ta lá nos Is ko la és az AMI évek óta kö zös prog ra mok
ki dol go zá sá val és meg va ló sí tá sá val vesz részt Deb re cen vá ros fia tal jai nak ze nei
te het ség fej lesz té sé ben. A két in téz mény hosszú tá vú cél jai kö zött a Mű vé sze ti
Te het ség se gí tő Há ló zat fej lesz té se és komp lex mű vé sze ti ren dez vé nyek nép sze -
rű sí té se sze re pel.

A gaz da gí tó prog ra mok kö zül kiemel ked tek a ki vé te les mű vész egyé ni sé gek,
al ko tók élet út já nak megis mer te té sét cél zó so ro za tok. Élet út be szél ge tés hang-
 zott el töb bek kö zött Berecz And rás Kos suth-dí jas né pi éne kes- és me se mon -
dó val, va la mint Otokar Kleinnel, a fel vi dé ki ma gyar szár ma zá sú vi lág já ró te -
noris tá val. A komp lex mű vé sze ti prog ra mok, csa lá di kon cert so ro za tok,
nép ze nei be mu ta tók, kiál lí tá sok nem csak a kul tu rá lis ese mé nyek szá mát, ha -
nem a gyer me kek ak ti vi tá sát is nö vel ték. A ze nei prog ra mo kat hang szer ké szí tő
fog lal ko zá sok és tánc há zak szí ne sí tet ték. A Ze nei Könyv tár ban az is me ret szer -
zés ha gyo má nyos és mo dern for mái val is mer ked het tek meg a diá kok az arc hív
fel vé te lek től a szá mí tó gé pes ze nei prog ra mo kig. Ezek re a ren dez vé nyek re meg -
hí vást kap tak a Vá ro si Te het ség gon do zó Prog ram ba ki vá lasz tott fia ta lok is.

A te het ség azo no sí tó, te het ség fej lesz tő, va la mint tehetségtanácsadó és -há ló -
zat épí tő te vé keny ség ben kü lö nös hang súlyt kap a ko rai te het ség azo no sí tás és 
-fej lesz tés foly ta tá sa. 

A Deb re ce ni Egye tem Ze ne mű vé sze ti Ka rá val, Nép raj zi, va la mint Pe da gó -
giai–Pszi cho ló giai tan szé ké vel szo ros kap cso lat ala kult ki, mely se gí ti a meg szer -
zett ta pasz ta la tok to vábbadá sát és beépü lé sét a vá ros ok ta tá si in téz mé nyei nek
min den na pi te het ség fej lesz tő gya kor la tá ba.

Az is ko lák ala pít vá nyai – a Ze nei Ne ve lé sért Ala pít vány és a Vö rös mar ty Mi-
 hály Ál ta lá nos Is ko láért Ala pít vány – kon zor ciu mi együtt mű kö dés ke re tén be lül
si ke re sen pá lyáz tak a Tár sa dal mi Megúju lás Ope ra tív Prog ram te het ség se gí tő
tá mo ga tá sá ra. A „Ha gyo mány és krea ti vi tás a mű vé sze ti te het ség fej lesz tés ben”
el ne ve zé sű prog ram ban (TÁMOP 3.4.4/B/08-1-2009-0093) 2010. au gusz tu sá ban
Deb re cen vá ros nagy kö zön sé ge is ta lál koz ha tott a Vi rág kar ne vál mű so rá ban
ha tal mas si ker rel fel lé pő kár pát al jai mű vé sze ti cso port kül dött sé gé vel, va la mint
az Er dély ből ér ke zett Szent egy há zi Gyer mek fil har mó nia kö zel 150 ta gú együt te -
sé vel. A Ma gyar Örök ség-dí jas er dé lyi kó rus és ze ne kar, to váb bá a kár pát al jai
ven dég együt tes deb re ce ni lá to ga tá sá nak vi szon zá sa ként no vem ber ele jén Szé -
kely föld re, 2011. áp ri li sá ban pe dig Kárpátaljára uta zott a Ko dály és a Vö rös mar -
ty is ko lák pe da gó gu sai ból ál ló „de le gá ció”. A ta nul mány uta kon részt ve vő kol lé -
gák nem csak az együt te sek ven dég sze re te tét él vez het ték, ha nem óra lá to ga tá sok
és kon zul tá ciók ke re té ben megis mer ked het tek a ha tá ron tú li mű vé szet ok ta tá si
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és pe da gó giai mód sze rek kel is. A kap cso lat a mű vész ta ná rok to váb bi szak mai
ta pasz ta lat cse ré jé vel, a te het sé ges diá kok kö zös kon cert jei vel, ze nei tá bo rok
meg va ló sí tá sá val foly ta tó dik, mely be Deb re cen vá ros ta nu ló if jú sá gát mi nél szé -
le sebb kör ben kí ván ja be von ni a két, a ze nei te het ség fej lesz tés te rén együtt mű -
kö dő in téz mény. 



4. Debreceni „kincsek” – sport te het sé gek ki vá lasz tá sa 
és gon do zá sa a Deb re ce ni Sport is ko lá ban

„A sport nemcsak test ne ve lés, ha nem a lé lek nek is 
az egyik legerő tel je sebb ne ve lő esz kö ze. 
A sport a test út ján nyit ja meg a lel ket.” 

Szent-Györ gyi Al bert

Be ve ze tés

A sport te rü le tén az el múlt év ti ze dek ben egy szem be tű nő ten den cia volt meg fi -
gyel he tő: egy re több or szág és egy re több spor to ló vesz részt az olim pián, emel-
 lett az évek so rán fo ko za to san ja vul tak a sport tel je sít mé nyek is. A nem zet kö zi
él vo nal be li ered mé nye ket fi gye lem be vé ve te hát egyér tel mű vé vált, hogy a fo ko -
za to san ja vu ló tel je sít mé nyek re csak a kiemel ke dő, sa já tos adott sá gok kal ren-
 del ke ző fia ta lok ké szít he tők fel (Har sá nyi 2000). 

Ma nap ság egyál ta lán nem könnyű el dön te ni, mi lyen sport ágat vá lasszon egy
gyer mek. A szü lők ál tal gyak ran fel tett kér dés, hogy va jon az adott sá gai nak leg-
 meg fe le lőbb sport ágat vá lasz tot ták-e szá má ra? S egyál ta lán: van-e le he tő ség ar -
ra, hogy a gyer mek még a spor to lás meg kez dé se előtt, ide je ko rán olyan eliga zí -
tás ban ré sze sül jön, amely nek se gít sé gé vel va ló ban a leg meg fe le lőbb sport ág ban
te szi meg a kez dő lé pé se ket. 

Köz tu dott, hogy a csúcs tel je sít mény eléré sé hez kiemel ke dő adott sá gok kal
ren del ke ző spor to lók ra van szük ség, ugyanak kor az sem vi ta tott, hogy az edzés
mi nő sé ge és mennyi sé ge dön tő té nye ző a fo lya mat ban. A mai ver seny sport, a
nem zet kö zi ered mé nyek a ki vá lasz tás és be vá lás fo lya ma tá nak elő se gí té se ér de -
ké ben meg kí ván ják a fia tal spor to lók fo lya ma tos és ob jek tív mé ré sét (Ré vész–
Gé czi–Tóth 2005).

Eköz ben a sport nak egy re bő vü lő kon ku ren ciá val kell szem be néz nie: a ta nu -
lá son kí vül a tévé, a szá mí tó gép, a plázák is al ter na tí vái let tek. Ezek mel lett a mai
ok ta tá si rend szer ben a test ne ve lés is hát tér be szo rult. A fel gyor sult élet mód, az
átala kult ér ték ren dek miatt a ko ráb bi ki vá lasz tá si mód sze rek már nem elég ha-
 té ko nyak.

A Kincs ke re ső prog ra mot prak ti ku san ez a „tény ál lás” hív ta élet re. Ezek ből
kiin dul va ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tunk, hogy meg ke res sük a kiemel ke dően
ma gas szín vo na lú sa já tos adott sá gok kal ren del ke ző ket, és őket von juk be a terv-
 sze rű, rend sze res, fo lya ma tos sport be li fel ké szü lés be. A so kol da lú és a sportág-
specifikus kép zé sek kel szá mos le he tő sé get kí ná lunk a gye rek nek és a szü lő nek is.
A prog ram se gít sé gé vel, a ki vá lasz tott gyer me kek és szü leik le he tő sé get kap nak
ar ra, hogy a sport is ko la összes sport ágá val megis mer ked je nek, és ezután – a Sport-
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 is ko la szak em be rei vel együtt – dönt se nek ar ról, hogy me lyik sport ág áll a leg kö -
ze lebb hoz zá juk, me lyik ben ér zik úgy, hogy si ke re sek tud ná nak len ni.

A sport te het ség el mé le te 

Frenkl (2003) sze rint a sport tel je sít mény hu mán tel je sít mény, az em bert mint
bioszociális lényt jel lem zi. A ver seny sport ban az egyik legel fo ga dot tabb te het -
ség mo dellt Mönks és Knoers (1997) al kot ta meg. A több té nye zős mo dell a fel-
adat irán ti el kö te le zett sé get, a krea ti vi tást és az át la gon felüli ké pes sé ge ket eme li
ki, ugyanak kor eze ket a té nye ző ket erő tel je sen be fo lyá sol ja a csa lád, az is ko la 
és a tár sak is (1. áb ra). Ezek alap ján Mönks sze rint a te het ség há rom sze mé lyi -
ség jegy in terak ció já ból jön lét re. Az egész sé ges fej lő dé sé hez megér tő, tá mo ga tó
tár sa dal mi kör nye zet re van szük ség a csa lád, az is ko la és a tár sak ré szé ről. Más
szó val: a hat fak tor po zi tív in terak ció ja a te het ség meg je le né sé nek fel té te le
(Mönks–Boxtel 2000).

nks és Knoers több té nye zős te het ség mo dell je
Ku ta tá saik alap ján (Hor ton és Baker 2004) ar ra a kö vet kez te tés re ju tot tak,

hogy a sport te het ség nek el sőd le ges és má sod la gos be fo lyá so ló té nye zői van nak.
El sőd le ges ha tá sú a ge ne ti kai, pszi cho ló giai fak tor és ma ga az edzés fo lya ma ta,
míg má sod la go sak a szociokulturális és a sport ági kon tex tus hoz kap cso ló dó kö-
 rül mé nyek.

ISKOLA TÁRSAK

CSALÁD

TE HET SÉG

1. áb ra. Mönks–Renzulli komp lex te het ségmo dell je

Motiváció Krea ti vi tás

Kivételes
képességek



Beyer (1987) szerint háromféle adottságot különböztet meg a sporttudo-
mány: az általános motoros adottságot, a specifikus adottságot és a speciális
adottságot. Egyrészt ezeknek megfelelően teszünk különbséget általános, speci-
fikus és speciális sporttehetségek között, másrészt pedig Letzelter (1981) szerint
színvonalspecifikusan és tulajdonságspecifikusan is meg kell különböztetni a te-
hetségeket (Harsányi 2000).

A sport te het ség-el mé let tár gya, fo gal ma, a sport te het ség-gon do zás felada tai

Sport te het ség az a sze mély, aki nek egész sé gi ál la po ta, pszi chi kai, fi zio ló giai, ant-
ropometriai, mo to ri kus és szo cia li zá ciós adott sá gai, a fej lő dés/érés egy sza ka -
szá ban olyan szín vo na lúak és fel ké szü lé si sza ka szon ként olyan ütem ben fej lőd -
nek, hogy meg fe le lő edzés és egyéb kö rül mé nyek (fő leg a meg fe le lő szo ciá lis
kör nye zet) fennál lá sa ese tén ezek va la mely sport ág ban, ver seny szám ban a
csúcs tel je sít mény-é let kor ban fel te he tően ma gas szín vo na lú sport tel je sít mé nyek
eléré sé hez ve zet nek. 

A sport tel je sít ményt egy más sal köl csön ha tás ban be fo lyá so ló té nye ző ket két
nagy cso port ba le het so rol ni:

• köz vet len tel je sít ménymeg ha tá ro zó té nye zők: a kondicionális, moz gás -
tech ni kai és tak ti kai ké pes sé gek és kész sé gek szín vo na la;

• köz ve tett tel je sít ménymeg ha tá ro zó té nye zők: a test al kat, a szerv rend sze rek
és az in for má ciós és vég re haj tó rend sze rek mű kö dé si szín vo na la. 

Te hát a sport te het ség-el mé let olyan fia ta lok fel ku ta tá sá nak, azo no sí tá sá nak,
gon do zá sá nak kér dé sé vel fog lal ko zik, akik már a gye rek kor ban ked ve ző ké pet
mu tat nak a fent fel so rolt té nye ző ket il le tően. Ezek a tel je sít ménymeg ha tá ro zó
té nye zők rész ben örök lő dés, rész ben kör nye ze ti ha tá sok ered mé nyei. 

A sport te het ség-gon do zás felada tai az aláb biak:
• az örök lött adott sá gok fel mé ré se,
• kör nye ze ti ha tá sok fel mé ré se,
• sze mé lyi ség és sport ág egy más sal va ló össze han go lá sa,
• szer ve zé si ten ni va lók,
• esz kö zök és mód sze rek ki mun ká lá sa (Har sá nyi 2000). 

Sportágválasztás, ki vá lasz tás

A te het ség felis me ré sé nek, ki vá lasz tá sá nak egyik fő cél ja, hogy mi nél több gye-
 rek ben fel fe dez zük a te het ség re uta ló je gye ket, és ezután meg fe le lően fej lesszük
azo kat (Herskovits 2005). Ez a Kincs ke re ső prog ram fő mot tó ja. Az él sport ra
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tör té nő ki vá lasz tás jel lem zőit már az 1950-es évek től vizs gál ták (Har sá nyi–Sebő
1989). A ki vá lasz tás szem pont jai sport ágan ként spe ci fi ku sak és adott nak te kint -
he tők, ma guk ban fog lal ják a test al ka ti tu laj don sá go kat, a mo to ros tel je sít mé -
nye ket, a moz gás ta nu lást, il let ve a sport ág te kin te té ben fon tos men tá lis, kog ni -
tív té nye ző ket (Baumgartner–Bog nár–Gé czi 2005).

A ki vá lasz tás si ke rét meg ha tá roz za az adott sport ágat vá lasz tók szá ma, va la -
mint az is, hogy mi mo ti vál ta őket az adott sport ág vá lasz tá sá ban. Gál (2003) ta-
 nul má nyá ból ki de rül, hogy a meg kér de zett ta nu lók több mint fe le azért vá lasz -
tot ta a sport ágát, mert vá lo ga tott szin tet vagy legalább I. osz tá lyú mi nő sí tést
sze ret ne elér ni. Ér de kes, hogy a vizs gált sze mé lyek egy har ma da vi szont nem az
él sport vá gya miatt kez dett spor tol ni, ha nem kedv te lés ből, amely ben a sza ba di -
dő hasznos el töl té se je lent meg mo ti vá ció ként. 

A tech ni ka és a tu do mány fej lő dé sé vel a ki vá lasz tás mód sze rei és el já rá sai is
vál to zá so kon men tek ke resz tül. A je len tő sebb ki vá lasz tá si me to di ká kat négy
cso port ba so rol hat juk. (1) ter mé sze tes ki vá lasz tó dás, (2) köz ve tett ki vá lasz tás,
(3) si ke ren ala pu ló ki vá lasz tás és (4) tu do má nyos ki vá lasz tás. Ma nap ság min de -
nekelőtt a tu do má nyos ala pok ra épü lő ki vá lasz tás nak van lét jo go sult sá ga (Har -
sá nyi–Sebő 1989).

Rókusfalvy (1986) vé le mé nye sze rint a sport ág ra va ló al kal mas ság hoz már
rég nem elég csak bi zo nyos fi zi kai és antropometriai ké pes sé gek kel ren del kez ni,
a te het ség megál la pí tá sá hoz a spor to ló egész sze mé lyi sé gé nek meg kell fe lel nie a
spe ciá lis sport ági te vé keny ség is mér vei nek. En nek alap ján el mond ha tó, hogy a
mo dern ki vá lasz tás elen ged he tet len kel lé ke a komp lex vizs gá lat, amely pe da gó -
giai mód sze rek kel hi va tott meg mér ni a szo ciá lis, fi zi kai, pszi chi kai és bio ló giai
érett sé get, adott sá go kat.

Kincs ke re ső prog ram

A ki vá lasz tá si és gon do zá si fo lya mat cél cso port ja a 2–3. osz tály (8–9 éve sek).
Har sá nyi és Sebő felosz tá sa sze rint a prog ram ban a ter mé sze tes és a tu do má nyos
ki vá lasz tás ke ve ré ke va ló sul meg. 

A prog ram felépí té se 

A „kincs ke re sé si” fo lya mat 3 sza kasz ból áll:
(1) Az ál ta lá nos is ko lák meg lá to ga tá sa. A sport te het sé gek ki vá lasz tá sa, a te het -

ség azo no sí tá sa. 

(2) A te het ség gya nús gye re kek fel mé ré se (az elő ző sza kasz ból ki vá lasz tott gye-
 re kek fel mé ré se). Itt tör té nik a sport or vo si egész ség ügyi al kal mas sá gi vizs-
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 gá lat, a fi zi kai ké pes sé gek fel mé ré se, il let ve szük ség ese tén pszi cho ló giai
vizs gá lat.

(3) A sport te het sé gek fej lesz té se, gon do zá sa. Ez a sza kasz két rész ből áll:
• a so kol da lú kép zés;
• a sport ág spe ci fi kus kép zés. 

Nyolc hó nap so kol da lú és sportágspecifikus fog lal ko zás után a „kin cseink”
sport ágat vá lasz ta nak és át ke rül nek az ál ta luk vá lasz tott sza kosz tály hoz. A sza k -
osz tá lyok nál to vább foly ta tó dik a te het sé gük fej lesz té se, gon do zá sa. A sport te -
het ség-fej lesz tés nél ar ra tö rek szünk, hogy a spe ciá lis ké pes sé gek fej lesz té se mel-
 lett az ál ta lá nos, alap ké pes sé gek fej lesz té se is foly ta tód jon. Így ké sőbb, ha a
gyer mek sze ret ne, tud sport ágat vál ta ni.

A prog ram ki vi te le zé se

Is ko lák ér te sí té se, tá jé koz ta tá sa
A ki vá lasz tá si fo lya ma tot min den eset ben bi zo nyos elő ké szü le tek elő zik meg.
Deb re cen ál ta lá nos is ko lái nak in téz mény ve ze tőit és az érin tett év fo lyam mal
fog lal ko zó test ne ve lő ket, ta ní tó kat egy sze mé lyes ta lál ko zó so rán tá jé koz tat juk a
prog ram ról, an nak vál to zá sai ról, így a hely szí nen in for má lód hat nak a „kincs ke -
re sés” min den rész le té ről. A meg be szé lés so rán össze gyűj tünk min den fon tos
in for má ciót, amely re szük sé günk le het a ki vá lasz tá si fo lya mat ban (hány osz tály,
hány gye rek ről van szó, mi kor van nak test ne ve lé si órák stb.). A ki vá lasz tás elin -
dí tá sá hoz szük sé ges elő ké szü le tek az aláb biak: 

• Fel de rí te ni, hány is ko la kí ván részt ven ni a Kincs ke re ső prog ram ban.
A ta ná rok ál tal ké szí tett adat la pok alap ján az érin tett osz tá lyok ban lé vő
min den gyer mek ne ve be ke rül a Deb re ce ni Sport is ko la szá mí tó gé pes
adat bá zi sá ba.

• Fel ven ni a kap cso la tot az igaz ga tók kal és a test ne ve lő-ta ná rok kal, il let -
ve ta ní tó nők kel.

• Is ko lák kal egyez tet ve meg ha tá roz ni az el ső fel mé rés idő pont ját.

Csak ezután tör té nik a ki vá lasz tás. 

A ki vá lasz tás há rom sza ka sza
(1) Az is ko la elő ze tes meg ke re sé se és a prog ram ra va ló je lent ke zés alap ján ki-

 kér jük a testnevelőtanár vé le mé nyét a ta nu lók ról. Az elő ze te sen egyez te tett
idő pont ban a Kincs ke re ső prog ram ba be vont kol lé gák se gít sé gé vel az is ko -
lák ban meg tör té nik az el ső szá mú fel mé rés, mely nek so rán vé le mé nyez zük
a gyer me kek moz gá sát és küz dő ké pes sé gét. 
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A gye re kek ki vá lasz tá sa a tény le ge sen elért ered mé nyek és a sze mé lyes
ta pasz ta la tok alap ján tör té nik meg. A to vább ju tott gyer me kek szü leit le vél -
ben tá jé koz tat juk gyer me kük ered mé nyei ről. A ki vá lasz tás so rán fi gye lem -
be vett szem pon tok a kö vet ke zők: 
• moz gás koor di ná ció,
• test al kat,
• gyor sa ság, erő, ál ló ké pes ség,
• küz dő szel lem, hoz záál lás,
• ta nár vé le mé nye, ja vas la ta stb.

(2) A ki vá lasz tott, te het ség gya nús gyer me kek be ke rül nek a Sport is ko lá ba. Itt
mind a szü lők kel, mind a gye rek kel el be szél ge tünk, és min den szük sé ges
in for má ció val el lát juk őket (Sport is ko la tör té ne te, a Sport is ko la és a Kincs-
 ke re ső prog ram cél ja, stb…). A Sport is ko lá ban újabb vizs gá la tok és fel mé -
ré sek vár nak a gye re kek re, amely nek ré szei:
• a fi zi kai ké pes sé gek fel mé ré se,
• sport or vo si al kal mas sá gi vizs gá lat.

A fel mé ré se ken elért ered mé nye ket fi gye lem be vé ve, tel je sít mé nyük és
ké pes sé geik alap ján a gyer me ke ket cso por tok ra oszt juk (ve gyes cso por tok,
ma xi mum 22 fő).

(3) A har ma dik sza kasz ban már nemcsak te het ségki vá lasz tás, ha nem egy ben
te het ség gon do zás is zaj lik. A ki vá lasz tá si elem itt már ab ban áll, hogy az el-
 vég zett felada tok, az edzé sek so rán a te het sé gek ki vá lasz tód nak. A fej lesz tő
mun ká nak két fő ré sze van:

Két fő ré sze van:
o so kol da lú kép zés: gyor sa ság, ál ló ké pes ség, ügyes ség, erő fej lesz té se (rá -

ve ze tő gya kor la tok kü lön bö ző spor tok ra);
o sportágspecifikus kép zés: a sport is ko lá ban dol go zó szakedzők is mer -

tetik a kin csek kel a sport ága kat. Ezek: at lé ti ka, csel gáncs, ké zi lab da
(fiú/lány), ko sár lab da (fiú/lány), lab da rú gás, tol las lab da, kor cso lya, 
triatlon, úszás. 

A har ma dik sza kasz mun ka me ne té nek ki dol go zá sá ban rész ben a „finn
mo dellt” utá noz tuk. Az a cé lunk, hogy min den cso port ban op ti má lis ké-
 pes ség fej lesz tés tör tén jen min den cso port ban, ezért min den cso port ban
meg kö ze lí tő leg azo nos mi nő sé gű és in ten zi tá sú mun ka fo lyik. 

Azon kí vül, hogy a gye re kek sa ját él ményt sze rez nek min den sport águnk ban, a
sportágválasztásban két na gyon fon tos do log is köz re ját szik: (1) a sport pszi cho -
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ló giai vizs gá lat, ahol el be szél ge tünk a szü lők kel, meg néz zük a sport ág irán ti ér-
 dek lő dést, tel je sít mény mo ti vá ciót, és (2) a mo no tó nia tű rő ké pes ség mé ré se. Ezt
kö ve tően tör té nik meg a sport-antropometriai vizs gá lat, ahol 24 tes ti pa ra mé -
tert fi gye lem be vé ve meg tud juk be csül ni a fel nőtt ko ri test al ka tot és test ma gas -
sá got. Mindezek alap ján te szünk ja vas la tot a sportágválasztásra.

Ered mé nyek

A Kincs ke re ső prog ram lét re ho zá sá nak el sőd le ges cél ja az volt, hogy a sport te -
het sé ge ket tu da to san vá laszt has suk ki, mi nél sze le sebb kör ből. Deb re cen ben
össze sen 38 ál ta lá nos is ko la van, és eb ből 32 is ko lát kér tünk meg az együtt mű -
kö dés re. Az aláb bi táb lá zat ból lát ha tó, hogy a prog ram nép sze rű sé ge és el fo ga -
dá sa év ről év re nö ve ke dett. 

A Kincs ke re ső Prog ram részt ve vői
A prog ram si ke res há roméves múlt ja bi zo nyít ja, hogy a szü lők nek és a gye re kek -
nek is szük sé gük van se gít ség re a sportágválasztásnál. Azok szü lők kö ré ben,
akik nek a gye re kei már egy adott sport ágat űz nek, köz vé le mény-ku ta tást vé gez -
tünk egy sa ját ké szí té sű kér dő ív vel, és a kö vet ke ző kö vet kez te té sek re ju tot tunk:

• A prog ram vonz ere je legin kább ab ból adó dik, hogy a gyer mek egy hely-
 szí nen sok sport ágat ki pró bál hat edzők, szak em be rek se gít sé gé vel, köz re -
mű kö dé sé vel. 

• A fog lal ko zá so kon, a gyer mek és a szü lő nem csak hogy a sport ágat megis -
me ri, ha nem az ez zel fog lal ko zó edzőt is. 

• A prog ram ál tal szer ve zett sportnapközi/úszó tá bor is na gyon nép sze rű úgy
a szü lők, mint a gye re kek kö ré ben. Itt nemcsak spor to lás ra, ha nem be szél -
ge té sek re, ba rát ko zás ra is le he tő ség van. Mindemel lett azok a gye re kek,
akik az egy he tes tá bor ban részt vesz nek, el sa já tí ta nak egy úszás ne met.

• A sportágválasztásnál több szem pont ját szik sze re pet: a gyer mek ér dek lő -
dé se egy adott sport ág iránt, a sport ág nép sze rű sé ge, az edző sze mé lyi sé -
ge, a sport-antropometriai vizs gá lat ered mé nyei. 

• A rend sze res spor to lás és az er re for dí tott idő nincs ne ga tív ha tás sal a
gyer me kek ta nu lá si ered mé nyei re. 
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Tan év Prog ram ban reszt 
ve vő ál ta lá nos 
is ko lák szá ma

3. osz tá lyok  
szá ma

Részt ve vő  
gyer me kek  

lét szá ma

Sport is ko lá ba 
át ke rült „kin csek” 

szá ma

2007/2008 23 55 1252 120

2008/2009 28 60 1405 98

2009/2010 29 59 1403 72



A sport te het sé gek tu da tos, tu do má nyos ki vá lasz tá sá hoz el ke rül he tet len a
sport-antropometriai vizs gá lat. Az antropometriai mé rés so rán 24 test ada tot ve-
 szünk fi gye lem be, ame lyek alap ján szá mít ha tó a mért test tö meg ben az izom, a
csont, a zsír és a reziduum (bel ső szer vek) tö me gé nek mennyi sé ge ab szo lút ér-
 ték ben (kg), to váb bá meg ha tá roz ha tó az egyes test össze te vők test tö meg hez vi-
 szo nyí tott re la tív ará nya is (%). A kons ti tú ció és a be csült csont tö meg alap ján
jel le mez he tő az egyén erő sít he tő sé ge, il let ve az erő sí tés „gaz da sá gos sá ga”. A vár -
ha tó test ma gas ság ± 2 cm pon tos ság gal ma ga biz to san meg be csül he tő. 

Fel té te lez tük, hogy a szü lők és a gye re kek a vizs gá lat ered mé nyei bir to ká ban
a szak em be rek ál tal aján lott sport ága kat fog ják vá lasz ta ni. A té nyek azt mu tat -
ják, hogy a sport te het ség-fo ga lom össze tett sé ge miatt a sportágválasztás szá mos
té nye ző től függ. El ső he lyen van a sport ág jel le ge, a sport ág irán ti ér dek lő dés,
ami szo ros kap cso lat ban van a sport ág nép sze rű sé gé vel. A má so dik he lyen az
edző sze mé lyi sé gét em lít het jük. 

A sport te het sé gek fej lesz té se ve gyes cso por tok ban tör té nik. Ere de ti el kép ze -
lé sünk, mi sze rint a cso por tok kiala kí tá sá nál el ső sor ban a fel mé rés so rán elért
ered mé nye ket vesszük fi gye lem be, nem va ló sult meg. A szü lők gyak ran prak ti -
kus okok miatt a gye re kük szá má ra azt a cso por tot vá lasz tot ták, ahol már a gye-
 rek osz tály tár sa vagy is me rő se járt. Így a cso por tok kiala kí tá sá nál, Mönks mo-
 dell jé re utal va, az egyik kül ső té nye ző, a tár sak ha tá sa ér vé nye sült.

Konk lú zió

Prog ra munk si ke re bi zo nyít ja, hogy Ma gyaror szá gon szük ség len ne egy át fo gó,
sport te het sé ge ket ki vá lasz tó gon do zó rend szer re. A sport nak tár sa dal mi és kul-
 tu rá lis je len tő sé ge van, emel lett ko moly gaz da sá gi té nye ző is. Egyes ku ta tá sok
sze rint ma Ma gyaror szá gon a la kos ság nak csu pán 20%-a spor tol he ti rend sze res -
ség gel. A spor to lás hiá nya ko moly ve szélyt je lent, és bár rész ben a le he tő sé gek hi-
á nya is okoz za, rész ben a szán dék hiá nyá ra ve zet he tő vissza. Ezen a té nyen kí vá -
nunk vál toz tat ni. A prog ram si ke re, mint ahogy a te het ség meg va ló sí tá sa is,
na gyon össze tett fo lya mat. Elő ször is szük sé ges a pén zü gyi hát tér, amely biz to sít -
ja a szak em be rek fog lal koz ta tá sát, va la mint a lé te sít mé nyek és a sport esz kö zök
hasz ná la tát. Na gyon fon tos sze re pe van a szü lők nek is a te het ség gon do zó fo lya -
mat ban, hi szen ne kik tisz tá ban kell len niük a sport po zi tív ha tá sai val és a sport
ál tal nyúj tott le he tő sé gek kel. Nem utol só sor ban pe dig kel le nek pél da ké pek, si ke -
res spor to lók, csa pa tok, akik min tául szol gál nak a mai gye re kek szá má ra. 

Fő cél ki tű zé sünk, hogy a sport ági ki vá lasz tás után fel ké szí tő ne ve lé si mun-
 kánk ered mé nye ként fel nőtt kor ban is kiemel ke dő ha zai, il let ve nem zet kö zi
ered mé nyek eléré sé re ké pes spor to ló kat ad juk Deb re cen vá ro sá nak, és a ma gyar
sport tár sa da lom nak.
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1 Te het ség gon do zó mun ka nem zet kö zi kap cso lat-
 rend sze re a Medgyessy Fe renc Gim ná zium 
és Mű vé sze ti Szak kö zép is ko lá ban

Az is ko la in dí tá sá nak kez de ti kon cep ció ja az volt, hogy ne ve lé si-ok ta tá si cél ja-
ink meg va ló sí tá sá nak ér de ké ben a le he tő leg szé le seb ben ér tel me zett vá ro si, me-
 gyei, te rü le ti, or szá gos és nem zet kö zi szak mai és em be ri kap cso lat rend szert
épít sünk ki (kü lö nös te kin tet tel a ha tá ron tú li ma gyar lak ta te rü le tek re). Spe ciá -
lis kép zé seink kiala kí tá sá val egy idő ben meg kezd tük a kap cso lat rend szer kiala -
kí tá sát, így a ránk bí zott te het sé ges ta nu lók gon do zá sá nak ér de ké ben be lép tünk
a vá ro si szin tű igaz ga tói kol lé giu mok ba, a me gyei és te rü le ti szin tű szak mai 
szö vet sé gek be, a gim ná ziu mok or szá gos szö vet sé gé be, a mű vé sze ti szak kö zép is -
ko lák or szá gos szö vet sé gé be, az alap fo kú mű vé sze ti ok ta tá si szö vet sé gek be,
együtt mű kö dé si megál la po dá so kat kö töt tünk non pro fit szer ve ze tek kel. Nagy
gon dot for dí tot tunk a ha tá ron tú li szer ve ze tek kel tör té nő kap cso lat fel vé tel re is,
az is ko lánk ba já ró te het sé gek sok irá nyú fej lesz té se ér de ké ben igye kez tünk Deb-
 re cen vá ros nem zet kö zi kap cso lat rend sze ré re ala poz va test vér is ko lai kap cso la -
to kat kiala kí ta ni. Négy fő irányt je löl tünk ki: a moz gás mű vé sze tet, a kép ző mű -
vé sze tet, va la mint az ál ta lá nos és a nyel vi te het ség gon do zást, a komp lex
te het ség gon do zás ra al kal mas kör nye zet biz to sí tá sá val.

Kiemel ten fon tos cél ként ha tá roz tuk meg, hogy a he lyi, te rü le ti, or szá gos és
nem zet kö zi kap cso lat-, il let ve le he tő ség rend szert ala pul vé ve tel jes ívű ver ti ká lis
kép zést tud junk nyúj ta ni a hoz zánk je lent ke ző te het sé ges ta nu lók ré szé re. A ta -
go za ti rend szer kiala kí tá sá val (A osz tály – nyel vi te het ség gon do zás; B osz tály –
ál ta lá nos te het ség gon do zás; C osz tály – kép ző mű vé sze ti te het ség gon do zás; D
osz tály – tánc mű vé sze ti te het ség gon do zás; E osz tály – komp lex te het ség gon do -
zó) megala poz tuk az érett sé gi re épü lő szak kép zést 2 szak ma cso port ban, 10
szak má ban. 
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Ezt a kép zést öt te lep he lyen vé gez zük vá lo ga tott, a te het ség gon do zás ban jár-
 tas gya kor lott mű vész ta ná rok irá nyí tá sa mel lett. A te het ség gon do zó kol lé gák ki -
vá lasz tá sa kor szem pont volt, hogy ak tív mű vész ta nár ként meg fe le lő szak mai
kap cso lat rend szer rel, nyelv tu dás sal és nem zet kö zi szer ve zé si gya kor lat tal ren-
 del kez ze nek. 

Nyel vi te het ség gon do zás

1988 szep tem be ré től, azaz ami kor sa já tos hely ze tünk ből adó dóan le he tő sé günk
volt, bein dí tot tuk az an gol és a né met nyel vi spe ciá lis kép zést. Ez azért is vált
kiemelt felada tunk ká, mert a ma gyar ok ta tás egyik leg lát vá nyo sab ban je lent ke -
ző ku dar ca az ide gen nyelv ta ní tá sa volt, ugyanak kor a tár sa dal mi igé nyek azt
egy re sür ge tőbb feladat tá tet ték. Eu ró pai fel zár kó zá sunk sar ka la tos kér dé se
legalább egy vi lág nyelv ma gas szin tű el sa já tí tá sa. Diák jaink nyel vi kép zé sé nek
erő sí té se ér de ké ben 1989 óta test vér is ko lai kap cso la tunk mű kö dik a marsbergi
gim ná zium mal. Kap cso lat ban ál lunk a Co me nius Prog ram ke re tein be lül észt,
bol gár, né met és szlo vén is ko lák kal. Fo lya mat ban van ang liai test vér kap cso lat
kiala kí tá sa, il let ve megújí tá sa. Rend sze re sen fo ga dunk diá ko kat Kárpátaljáról,
Fel vi dék ről és Er dély ből, akik ér dek lő dé si kö rük és spe ciá lis ké pes sé geik alap ján
kap cso lód nak be is ko lánk ne ve lé si-ok ta tá si rend sze ré be ven dég ta nu lói, il let ve
EU-állampolgárok ese tén nor mál ta nu lói jog vi szony ke re tein be lül. 

Kép ző mű vé sze ti te het ség gon do zás

A spe ciá lis nyel vi kép zés mel lett a fő fej lesz té si irányt az is ko la spe cia li tá sát je-
 len tő kép ző mű vé sze ti kép zés he lyi prog ram já nak ki dol go zá sa ad ta. Kép ző mű -

OKJ szám Szak kép zés ne ve Vár ha tó lét szám Kép zés ide je

542111800000000 Zo mánc mű ves 10 2

542110100000000 Al kal ma zott fo tog rá fus 10 2

542110900105401 Al kal ma zott gra fi kus 10 2

542110900105402 Kép gra fi kus 10 2

542110800105401 Ál ta lá nos fes tő 10 2

542110800105402 Dí szí tő fes tő 10 2

542120700105404 Szín há zi tán cos 10 2

542111000000000 Ke ra mi kus 10 2

54 2130300000000 Moz gó ké pi ani má ció ké szí tő 10 2

542110500000000 Dísz let- és jel mez ter ve ző asszisz tens 10 2
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vé sze ti jel le gű osz tály in dí tá sá ra kez det től gon dol tunk – er re utal az is ko la név -
vá lasz tá sa és a hely szel le me is –, de anya gi okok miatt elein te nem en ge dé lyez -
ték meg te rem té sét. Mégis el ter jedt az el kép ze lés is ko lánk kép ző mű vé sze ti kép -
zé sé ről, így kez det től in dí tot tunk olyan osz tályt, aho vá a jó kéz ügyes ség gel 
ren del ke ző ket cso por to sí tot tuk. Az 1993/94-es tan év óta is ko lánk ban kép ző mű -
vé sze ti orien tá ció jú osz tály mű kö dik. Ezt a faj ta kép zést fej lesz tet tük to vább
kép ző mű vé sze ti ta go zat tá, mert az is ko la fenn tar tó ok ta tás po li ti kai kon cep ció já -
ba jól beil lesz ke dett ez a kép zés, mi vel olyan pro fil meg te rem té sé ről volt szó,
amely min den kép pen hiány pót ló nak mu tat ko zott. Deb re cenben, a me gye és 
a ré gió is ko la há ló za tá ban ez a kí ná lat nem volt meg. Az is ko lánk ban fo lyó szín-
 vo na las mun ka von zást gya ko rolt a ha tá ron tú li ma gyarlak ta te rü le tek re, rend-
 sze res sé vált a cse re diá kok, ven dég diá kok fo ga dá sa, ami ké zen fek vő fej lő dé si le -
he tő sé get je len tett a kap cso lat rend szer bő ví té sé re és hi va ta los sá té te lé re.

Kép ző mű vé sze ti ta go za tunk spe ciá lis fej lesz té se ér de ké ben együtt mű kö dé si
megál la po dá sunk és kö zös pá lyá za ti pro jek tünk van a Nagy vá ra di Egye tem mel,
il let ve Lí ceum mal. Szo ros együtt mű kö dést tar tunk fenn a Komárnói Ál ta lá nos
és Kö zép is ko lá val. Ta ná raink meg hí vott előadó ként rend sze re sen vesz nek részt
diák jaik kal együtt kül föl di kon fe ren ciá kon, al ko tó tá bo rok ban, pá lyá za ti pro jek -
tek ben. 

Moz gás mű vé sze ti te het ség gon do zás

A már em lí tett Nagy vá ra di Egye tem és Lí ceum mal az együtt mű kö dé si megál la -
po dás ke re tein be lül kö zös pá lyá za tok alap ján hi va ta los együtt mű kö dést tar tunk
fönn, vi szont a mű faj adott sá gai miatt gya ko ribb az egye di, al ka lom sze rű fesz ti -
vá lo kon, nem zet kö zi ver se nye ken és ta lál ko zó kon va ló rész vé tel is ko lai, egye sü -
le ti és ma gán szer ve zés ben egyaránt. 

Komp lex te het ség gon do zás

A Deb re ce ni Egye tem ál tal szer ve zett ha tá ron tú li te het ség gon do zó kon fe ren -
ciá kon előadó ként és részt ve vő ként is tö rek szünk ar ra, hogy kor sze rű tu do má -
nyos ered mé nye ket fel hasz nál va és a te het ség gon do zó mun ka nem zet kö zi ta -
pasz ta la tai ra épít ve ala kít suk ki is ko lánk te het ség gon do zó prog ram ját. Az
éven ként 2–3 al ka lom mal meg ren de zés re ke rü lő ta lál ko zó kon kiala kult szak -
mai és sze mé lyes kap cso lat rend szer na gyon fon tos le he tő ség és kont roll szá-
 munk ra. A Zen tai Te het ség pont ként is funk cio ná ló spe ciá lis te het ség gon do zó
gim ná zium mal együtt mű kö dé si megál la po dás meg kö té sét ter vez zük. 

– * –
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Re mél jük, hogy fo lya ma tos, cél irá nyos, kont rol lált te het ség gon do zó és -fej lesz tő
mun kánk eléri cél ját és meg fe le lő kör nye ze tet tu dunk biz to sí ta ni a ránk bí zott
gye re kek szá má ra. Pe da gó giai ars poé ti kánk sze rint ez csak úgy le het sé ges, ha
nem zet kö zi mé re tű há ló za tok ban gon dol ko dunk és te vé keny ke dünk, mert csak
így le het sé ges nagy ha tás fok kal, ke vés hi bá val, em be ri kö rül mé nyek kö zött, szo-
 ciá li san ér zé ke nyen te het sé ges gye re kek kel fog lal koz ni. 
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2. Si ke res nyelv ta nu lá si stra té gia kiala kí tá sá nak 
le he tő sé ge az EngRead nem zet kö zi an gol nyel vi 
ol va só ver seny esz kö zei vel

Je len írás ban az emelt szin tű an gol nyel vi tan ter vet meg va ló sí tó Szo bosz lói Úti
Ál ta lá nos Is ko la ne ve lő tes tü le te ál tal el ső íz ben 2009-ben meg szer ve zett Eng-
Read nem zet kö zi an gol nyel vi ol va só ver seny cél jait, a ver seny leírá sát és ered-
 mé nyes sé gét fog lal juk össze.

Az ide gen nyelv-ta nu lás ról ál ta lá ban

Az ide gen nyelv ta ní tá sá nak cél- és feladat rend sze rét jól tük rö zi az igé nyek és a
kí vá nal mak, a meg fe le lé sek és az el vá rá sok sok fé le sé ge. Egy elem azon ban szem-
 be tű nően azo nos: legalább egy ide gen nyel ven tud ni kell. Ugyanak kor a szak em -
be rek és a szé le sebb tár sa dal mi kö zeg to vább ra is elé ge det len a ma gyar ság ide-
 gen nyelv-tu dá sá val. Nem lát szik po zi tív el moz du lás ezen a te rü le ten an nak
el le né re sem, hogy az el múlt év ti ze dek ben egy faj ta ide gen nyelv-ta nu lá si láz volt
ér zé kel he tő – kü lö nö sen az an gol nyelv te rü le tén. Ren del ke zés re áll nak a nyelv-
 ta nu lá si le he tő sé gek a köz ok ta tás ban, meg sza po rod tak a ma gán nyelv is ko lák, s
ma már – kis túl zás sal – cse cse mő kor tól le het an golt ta nul ni. 

A köz ok ta tás ból ki ke rü lő ge ne rá ciók nak azon ban csak a leg te het sé ge sebb jei
tesz nek le si ke re sen egy vagy két kö zép fo kú nyelv vizs gát, ráadá sul az ese tek
több sé gé ben mindössze a nyelv vizs ga-bi zo nyít vány meg szer zé se a cél. Ez le het
az egyik oka an nak, hogy a ké sőb biek ben a nyel vet tény le ge sen hasz ná lók kö re
je len tő sen szű kül. A má sik ok két ség kí vül az, amit en nek a bi zo nyít vány nak a
ne ve is je lez: hogy kö zép szin tű tu dás ról van szó. Ez a kö zép szin tű tu dás va lós
fej lesz tés és gya kor lás hiá nyá ban nem hogy sta bi li zá lód na, ha nem épp el len ke -
ző leg: meg ko pik, ro ha mos gyor sa ság gal fe lej tő dik, egy re kö rül mé nye sebb a fel-
idé zé se mindan nak, amit a szó be li és írás be li ki fe je ző kész ség te rü le tén hosszú
évek alatt kiala kí tot tunk. Ar ról nem is be szél ve, hogy esz köz szin tű tu dás eléré -
sé hez a kö zép fo kú nyelv vizs ga a be lé pő csu pán, ha a tu dást a ké pes sé gek és kész-
 sé gek hie rar chi ku san felépí tett rend sze rén kí vül úgy is ér tel mez zük, mint a ta-
 pasz ta la tok ré vén meg szer zett tu dást, ame lyet más élet hely zet ben krea tí van
al kal maz ni tu dunk (a 243/2003. Kor mány ren de let nyo mán).

A nyelv tu dás hiá nya a ké sőb biek ben az tán kü lön bö ző egyéb hát rá nyok kal is
jár: a fia ta lok ki ma rad nak a nyelv ta nu lás sal együtt já ró ké pes ség be li elő nyök ből
és él ve ze tek ből, il let ve rom la nak mun ka vál la lá si esé lyeik. Mi je lent het megol -
dást? Ahogy Mi lo tai Nó ra „Ok ta tás és kép zés 2010” cí mű ta nul má nyá ban rá mu -
tat: az új ta ná ri szerep kör vo na la zó dá sa.
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„A pe da gó gu sok nak a jö vő ben új ta ní tá si és ta nu lá si stra té giá kat kell el sa já tí -
ta niuk an nak ér de ké ben, hogy az élet hosszig tar tó ta nu lás je gyé ben biz to sí ta -
ni tud ják a diá kok szá má ra a si ke res ál lam pol gár rá vá lá suk hoz szük sé ges
kulcs kom pe ten ciák nak a megis me ré sét.” 

Ami a meg vál to zott ta ná ri sze re pet il le ti, en nek csak azok a pe da gó gu sok tud-
 nak meg fe lel ni, akik ké pe sek a fo lya ma tos megúju lás ra, ön ál ló ság ra és az al ko -
tás ra. Az új ta ní tá si és ta nu lá si stra té giák kö zött kü lö nö sen ha té ko nyak nak 
bi zo nyul nak azok, ame lyek az osz tály ter men kí vü li, a ta nu lók igé nyei hez és ér-
 dek lő dé sé hez iga zo dó krea tív nyelv ta nu lást biz to sít ják feladat-o rien tált kör nye -
zet ben, fe le lé sek, dol go za tok, tesz tek stressze nél kül. Ez a meg kö ze lí té si mód ké -
pes köz ve tí te ni azt, hogy min den ta nu lá si ta pasz ta lat ér té kes, és meg mu tat ja az
egész éle ten át tar tó ta nu lás je len tő sé gét. „Az élet hosszig tar tó ta nu lá son ke resz -
tül ve zet az út a tu dás ala pú tár sa da lom meg te rem té sé hez, mely nek meg va ló -
sítása az ol va sás se gít sé gé vel tör tén het. Az ol va sás kö ti össze az in for má ciós 
for ra dal mat a ha gyo má nyos in for má ció köz lé si mó dok kal. Az ol va sás az in for -
má ció szer zés leg főbb esz kö ze … Kiemel ten hang sú lyos sze re pet kap az ol va sás
meg sze ret te té se” (Kör nyei 2001).

Szán dé kaink: ol va sás, ta nu lás, tu dás

Kör nyei Lász ló ugyan az anya nyel vi in for má ció szer zés ről, az anya nyel ven tör té -
nő ol va sás meg sze ret te té sé ről értekezik írá sá ban, de ez hat vá nyo zot tan igaz ak -
kor is, ami kor ide gen nyel ven tör té nik a tá jé ko zó dás, és ide gen nyel vű csök ken -
tett szó kin csű, vagy ké sőbb ere de ti köny ve ket adunk ol va sás ra ta nít vá nyaink
ke zé be. Sok kal in kább ki tá rul a vi lág, és ma ga a per ma nens, szó ra koz ta tó nyel vi
fej lő dés is adott egész éle ten át. Mert aki egy szer rá ka pott a köny vek re, az nem
mond le ró la töb bé. Ol vas ni ugyanis öröm: az ol va sót bel ső mo ti vá ció fű ti, ön-
 ként, szí ve sen vál lal ko zik rá, na pi rend sze res ség gel te szi, be szél get het az ol va sot -
tak ról, vé le ményt cse rél het va la ki vel. Pi he nést, ki kap cso ló dást je lent (Bocsák–
Ben kő–Hölgyesi 1995, 81–84 nyo mán).

Ahogy már Jean-Jacques Rous seau is visszaem lék szik önélet írá sá ban: nem
volt olyan nap, ami kor ne vett vol na ke zé be köny vet, hogy el fe lejt se a min den na -
pok ke ser veit, bá na tát, küz del meit. Azok ban a csa lá dok ban, ahol van a gye re -
kek nek, szü lők nek sa ját köny vük, könyv tá ruk, ott, ahol sze ret nek ol vas ni, az ol-
 va sás a min den na pi élet ré szét ké pe zi. Ez meg lát szik „a gyer mek szel le mi
fej lett sé gén, be széd kész sé gén, be széd kul tú rá ján, esz té ti kai ér zé kén, igé nyes sé -
gén és is ko lai tel je sít mé nyén is” (Nagy 1982). Aki a köny vet sze re ti, mu tat rá Bo-
zóky Éva, „so ha sem le het egé szen bol dog ta lan. Mert so ha sem lesz egé szen ma-
 gá nyos. Min dig kö rül ve szik az örök ba rá tok” (Bozóky 1999). Utal ha tunk Borges
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vé le mé nyére is, mely sze rint „az em ber kü lön fé le szer szá mai kö zül a könyv a
legbámulatraméltóbb. A töb bi mind tes té nek a meg hosszab bí tá sa. A mik rosz -
kóp, a táv cső a lá tá sé, a te le fon a han gé, az tán itt van az eke és a kard, ami az em-
 be ri kar meg hosszab bí tá sa. Ám a könyv egé szen más: a könyv az em lé ke zet és a
kép ze let meg hosszab bí tá sa” (Borges 1999). Az ér tő be fo ga dás hoz szük sé ges ké-
 pes sé gek, a szö veg in terp re tá ció, a szö veg ér tel me zés, a kri ti kát is ma gá ban fog la -
ló fel dol go zás, te hát az iro dal mi mű vek megér té se és ér tel me zé se, a mű al ko tás -
ban meg je le ní tett ér ték rend hez va ló tu da tos vi szo nyu lás vég ső so ron az
ön megér tés és az önér tel me zés egyik mód ja és esz kö ze is, „a mű és az ol va só nyi-
 tott pár be szé de, az ön ne ve lést és ön megér tést elő se gí tő ta ní tás” (Alabán 2007).

Ezek ből a ta pasz ta la tok ból in dul tunk ki mi, an gol ta ná rok, ami kor 2009 au-
 gusz tu sá ban úgy dön töt tünk, hogy egy nem zet kö zi szin ten meg hir de tett an gol
nyel vi ver seny ad ta le he tő sé ge ket ki hasz nál va íz lel tet jük meg a diá kok kal az ol-
 va sás nagy sze rű sé gét, és meg pró bál juk en nek se gít sé gé vel az ol va sás szo ká sát
kiala kí ta ni kö rük ben. 

A ver seny fo lya mán, ame lyet EngRead-nek ke resz tel tünk, szep tem ber től
má ju sig biz to sít juk a részt ve vők szá má ra a kor tár sak tól va ló ta nu lást, és hogy
megosszák egy más sal él mé nyei ket és bő vít sék tu dá su kat az ol va sá son ke resz tül.
Így az ol va sá si szo ká sok kiala kí tá sa egyút tal egy ki vá ló mód szer az in tel lek tuá lis
és szo ciá lis ak ti vi tás nö ve lé sé re is. Az EngRead rend ha gyó, si ke re sebb ta nu lá si
él ményt pró bál nyúj ta ni, „krea tív ta lál ko zá so kat” a köny vek kel. Ha szó ra koz ta -
tó vá vá lik a ta nu lás, az rend kí vü li mér ték ben ké pes mo ti vál ni a diá ko kat an gol
nyel vi tu dá suk fej lesz té sé re is.

Olyan komp lex prog ra mot kí vá nunk lét re hoz ni és mű köd tet ni, amely a tan-
 tár gyak in teg rá ció já ra épít, se gít sé gé vel meg va ló sít hat juk a kom mu ni ká ció fej -
lesz tést és a kul tú ra köz ve tí tést is. Ar ra tö re ked tünk, hogy ér vé nye sül jön a spon-
 tán él mény, ak ti vi zá lód has sa nak a szub jek tív ész re vé te lek. A ta nu lók egész
sze mé lyi sé gét, in tel lek tu sát, ér zel mi kul tú rá ját, íz lé sét és ak ti vi tá sát sze ret nénk
ve le fej lesz te ni.

Az el kö te le zett gya kor lás, te vé keny sé gük in ten zi tá sa, az adott hely zet re va ló
ma xi má lis kon cent rá lás, hogy min dig a le he tő leg töb bet hoz zák ki ma guk ból,
olyan plu szo kat ad sze mé lyi sé gük höz, olyan szo ká so kat ala kít ki ben nük, ame-
 lyek az élet bár mely te rü le tén si kert hoz nak. Meg ta nul ják, hogy a lát vá nyos tel je -
sít ményt lát vá nyos fel ké szü lés elő zi meg nagy ener giák moz gó sí tá sá val, hit tel,
ki tar tás sal, szor ga lom mal, lel ke se dés sel, cél tu da tos ság gal, bá tor ság gal és min de -
nekelőtt odaadás sal vég zett mun ká val.
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A ver seny cél jai nak be mu ta tá sa

Az élő ide gen nyelv te rü le tén az alaptantervi kö ve tel mé nyek és a fej lesz té si fel-
ada tok az ál ta lá nos is ko la vé gé re min den diák szá má ra legalább egy élő ide gen
nyelv ből az A1-es szint eléré sét tű zik ki cé lul, il let ve ún. (b) tan terv ese té ben a 8.
év fo lyam ra az A2 szint eléré se aján lott. Az eu ró pai alap szint A2 fo ko za tán a diák
megért olyan mon da to kat és gyak rab ban hasz nált ki fe je zé se ket, ame lyek az őt
köz vet le nül érin tő te rü le tek hez kap cso lód nak.

Be széd kész ség: részt vesz egy sze rű, be gya ko rolt, hét köz na pi té má ról szó ló be-
 szél ge tés ben, amely köz vet len in for má ció cse rét igé nyel is mert te vé keny ség gel
kap cso lat ban. Rö vi den le tud ja ír ni pél dául a ta nul má nyait. 
Ol va sás ér tés: megér ti rö vid, egy sze rű szö ve gek, köz tük tör té ne tek lé nye gét.
A kért in for má ciót ki tud ja ke res ni. 
Írás: rö vid fel jegy zé se ket, üze ne te ket tud ír ni.
In for ma ti ka te rü le tén az alaptantervi kö ve tel mé nyek: szö veg szer kesz tés, áb ra-,
(fény)kép- és vi deo szer kesz tés, mul ti mé dia-fej lesz tés, pre zen tá ció ké szí tés, táb-
 lá zat ke ze lés, adat bá zis-ke ze lés.

A fen ti kö ve tel mé nyek hez kö tő dően a ver seny a sok szí nű ség re épít ve kí ván le-
 he tő sé get ad ni te het sé ges 7–8. év fo lya mos ta nu lók nak szel le mi ki vá ló sá guk, an -
gol ide gen nyel vi tu dá suk, al ko tó ké pes sé gük bi zo nyí tá sá ra. Cé lunk ér vény re jut-
 tat ni kö rük ben az ide gen nyel vi kul tú ra, a mű velt ség, az in for má ció tech no ló giai
esz kö zök, el já rá sok mi nél ala po sabb is me re tét. Ösz tö nöz zük a diá ko kat az adott
is me ret kö rök nek meg fe le lő mód sze rek al kal ma zá sá ra és ar ra, hogy mun ká juk
ered mé nyét megosszák az ér dek lő dő hall ga tó ság gal.

Az EngRead felada tok jel lem zé se

Az el ső for du ló ban a ver seny zők felada ta írás be li feladat sor megol dá sa a vá lasz -
tott ol vas mány alap ján. Itt el ső sor ban a szö veg meg fe le lő szin tű megér té sé nek
el lenőr zé se a cél az aláb bi feladat tí pu sok se gít sé gé vel:

– fe le let vá lasz tás, 
– az ese mé nyek idő rend be ra ká sa, 
– a hely szí nek és ese mé nyek pá ro sí-

 tá sa, 
– ka kukk to jás in dok lás sal, 

– kulcs sza vak hiány zó be tűi nek ki-
egé szí té se, 

– hiá nyos szö veg kiegé szí té se, 
– hi ba ja ví tás és pár be szé dek azo no-

 sí tá sa (ki mond ta ki nek).
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Ezek a feladat tí pu sok zárt vé gűek, egyér tel mű, hogy mi lyen vá lasz fo gad ha tó el,
így a szub jek ti vi tás tel jes mér ték ben ki zár ha tó. Ter mé sze te sen mind az inst ruk -
ciók, mind pe dig a vá lasz adás nyel ve az an gol.

A má so dik for du ló ba azok a ver seny zők jut nak be, akik mi ni mum 80%-os
ered ményt ér nek el. Ők a vá lasz tott mű vet PowerPoint hasz ná la tá val  mu tat ják
be az elő re megadott szem pont sor alap ján:

• az író rö vid be mu ta tá sa,
• a mű ke let ke zé si idő sza ká nak be mu ta tá sa,
• a mű rö vid is mer te té se (cse lek mény – ma xi mum 4 képkoc ka, sze rep lők,

ta nul ság),
• egyé ni vé le mény (miért tet szett, miért aján la ná má sok nak),
• egyéb (ön ál ló gon do la tok, öt le tek),
• el bí rá lás kor kü lö nö sen fon tos fi gyel met for dí tunk az ere de ti ség re, de ha

for rás ke rül fel hasz ná lás ra, kér jük an nak meg ne ve zé sét.

A PowerPoint ér té ke lé se az aláb bi szem pon tok sze rint tör té nik:
• tar ta lom (főbb ese mé nyek meg je le ní té se),
• tör té nel mi/iro dal mi hát tér be mu ta tá sa,
• he lye sí rás, nyelv tan, nyelv he lyes ség,
• kép koc kák szá ma ma xi mum 15,
• meg je le ní tés/ol vas ha tó ság,
• váz la tos ság, lo gi kus felépí tés,
• egyé ni vé le mény,
• hi vat ko zá sok,
• szí nek/lát ha tó ság,
• szö veg/kép arány,
• ani má ció/át tű né sek.

A dön tő sök felada ta az el ké szí tett be mu ta tó szó be li előadá sa ma xi mum 5 perc-
 ben a nem zet kö zi zsű ri előtt. A be mu ta tó előadá sá nak fon to sabb ér té ke lé si
pont jai:

• Kü lön pa pír ról, jegy zet ből nem ol vas hat ják az előadók a szö ve gü ket, csak
a ké per nyőn meg je le nő szö veg nyújt hat se gít sé get.

• Az előadás idő tar ta ma ma xi mum 5 perc le het.
• Fon tos az előadás hoz fel hasz nált kép koc kák és az előadó ál tal mon dott

szö veg össz hang ja. 
• Az előadó kiej té se, előadás mód ja ért he tő, világos, szug gesz tív le gyen.
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Az EngRead ered mé nyes sé ge

Az EngRead nem zet kö zi an gol nyel vi ver seny új meg kö ze lí tés mó dot cé loz meg
az ide gen nyel vi fej lesz tés és a fo lya ma tos ön kép zés szo ká sá nak kiala kí tá sá val,
csök ken tett szó kin csű, de nyel vi leg ér té kes ol vas má nyo kon és azok fel dol go zá -
sán ke resz tül. A ver seny prog ram ja a ta nu lót he lye zi a kö zép pont ba, va la -
mennyien egyé ni utat jár nak be, a ta ná rok ha gyo má nyos sze rep kö rük ből va ló
ki moz du lá sát igény li, azt, hogy se gí tők ké, diák jaik men to rai vá vál ja nak. A fel-
ada tok megol dá sa fel té te le zi az együtt mű kö dé sen ala pu ló te vé keny sé get, amely-
 nek ered mé nye kép pen nő a ta nu lók ön be csü lé se, kez de mé nye ző- és ön ki fe je ző-
kész sé ge. Az EngRead össze kap csol ja a ha gyo má nyos mód szert az IKT ala pú
ta nu lás sal: szük sé ges a pre zen tá ciós el já rá sok megis me ré se, a több ér zék szer ven
ala pu ló ta ní tá si-ta nu lá si mód sze rek el sa já tí tá sa. Nö vel ni pró bál ja a ver seny az
ide gen nyelv-ta nu lás te rén al kal ma zott innovatív ok ta tá si mód sze rek be fek te tett
bi zal mat, ezál tal ösz tö nöz ve azok hasz ná la tát. A részt ve vők él mény ként élik meg
a ta nu lást, sok kal mo ti vál tab bak ká vál nak, ezál tal alap jai ban vál to zik meg a gya-
 kor lás hoz va ló vi szo nyuk. En nek kö szön he tően a diá kok sok kal ke vés bé fe szül -
tek, bát rab ban kom mu ni kál nak és fe je zik ki ma gu kat a ta nult ide gen nyel ven.

„Ez a legiz gal ma sabb an gol ver seny szá mom ra – ahogy Unyi Roberta, az
egyik bu da pes ti ver seny ző szá munk ra – an go lul(!) kül dött – e-mail üze ne té -
ben nyi lat ko zik. Úgy gon do lom, nagy sze rű, hogy én vá laszt ha tok köny vet, és
azután ezt fel kell dol goz nom PowerPointban. Így sok kal töb bet al kot ha tok,
mint ha csak feladat la po kon tény ked nék. Ez így jó val na gyobb él mény, és
könnyebb em lé kez nem is az újon nan ta nult dol gok ra.”

A ver seny nem csak be bi zo nyít ja e mód szer hasz nos sá gát, ha nem kap cso la tot is
te remt szá mos kü lön bö ző kul tú rá ból, szá mos nyel vi hát tér rel ren del ke ző, és kü-
 lön bö ző tár sa dal mi be ren dez ke dés ből ér ke ző részt ve vő kö zött. A 2010/2011. évi
ver se nyen 1078 ta nu ló vett részt 3 kon ti nens ről, 13 or szág ból, 86 te le pü lés ről.
A ver seny bő ví ti a részt ve vők lá tó kö rét. En nek ered mé nye kép pen fej lő dik inter-
kulturális tu da tos sá guk is: kri ti ku san gon dol kod nak sa ját ha gyo má nyaik ról és
szo ká saik ról, to le rán sab bak más or szá gok kal és kul tú rák kal szem ben.

S bár úgy gon dol juk, hogy a nagy sze rű tel je sít mény ju tal ma ön ma gá ban
maga a tel je sít mény, de a legin ten zí vebb gya kor lás ra – ami kor tétje van an nak,
megért jük-e a má si kat és el tud juk-e mon da ni, amit aka runk – anya nyel vi kör-
 nye zet ben is le he tő sé get biz to sí tunk. Eb be is be le kós tol hat a ver seny győz te se
fel ké szí tő ta ná rá val együtt az egy he tes ang liai uta zá son.
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„Ol vass, szó ra kozz és nyerj!” – hir det jük az EngRead mot tó já val ab ban bíz va,
hogy a ver seny prog ram já val olyan szo kás kiala kí tá sát kezd het jük el a ma diák -
sá gá ban, amely fel nőtt ko ruk ra meg szi lár dul, se gí ti ak tív pol gá rok ká vá lá su kat,
ami mind az élet hez, mind a mun ká hoz elen ged he tet len a tu dás ala pú tár sa da -
lom ban.
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3. Az angol nyelv játékos elsajátításának elvei 
és gyakorlata „a vasút a gyermekekért” alapítvány 
debreceni óvodájában 

„A vas út a gyer me ke kért” Ala pít vány Deb re ce ni Óvo dá ja, amely ko ráb ban, 1981-
től kez dő dően a MÁV Zrt. vál la la ti óvo dá ja ként mű kö dött, 1994. feb ruár el ső
nap já tól ala pít vá nyi fenn tar tá sú vá vált. A vál la lat inf ra struk tú rá já nak átala ku lá -
sa, a gaz da sá gi ne héz sé gek nö ve ke dé se szük sé ges sé tet ték az in téz mény fenn tar -
tá sá nak új ala pok ra he lye zé sét. Ezt a lé pést az is alá tá masz tot ta, hogy a gyer me -
kek nek eb ben az óvo dá ban va ló el he lye zé sé re to vább ra is igény mu tat ko zott,
mind a vál la la ti dol go zók, mind más hol dol go zó szü lők kö ré ben. Ezek nek az
igé nyek nek a kielé gí té se az in téz ményt vá ro si és te rü le ti sze rep kö rű vé tet te.

Óvo dánk 200 óvodáskorú gyer mek be fo ga dá sá ra, ne ve lé sé re al kal mas, je len -
leg 90 gyer mek óvo dai ne ve lé sét lát juk el 4 gyer mek cso port ban. A 2008/09. tan-
 év től te lep hellyel bő vül tünk, a Debrecen-Pallag, Manninger ut cai óvo da mű-
 köd te té sét vál lal tuk fel. A 45 fé rő he lyes óvo dá ba 38 beirat ko zott gyer mek jár.

Ne ve lő mun kán kat a Tevékenységközpontú Óvo dai Ne ve lé si Prog ram cél ja
és felada tai ha tá roz zák meg. Cé lunk az óvodáskorú gyer me kek tár sa dal mi gya-
 kor lat ra va ló ál ta lá nos fel ké szí té se, amely ma gá ban fog lal ja a tel jes gyer me ki
sze mé lyi ség fej lesz té sét, a te het sé gük ki bon ta ko zá sá hoz szük sé ges fel té te lek
meg te rem té sét. Prog ram jain kat va la mennyi gyer me künk szá má ra kí nál juk,
egyé ni ké pes sé gek szám ba vé te lé vel és diffe ren ciált fej lesz tés al kal ma zá sá val.

Az át lag tól el té rő tel je sít ményt nyúj tó, kiemel ke dő adott sá gok kal, ké pes sé -
gek kel ren del ke ző gyer me kek ki szű ré se a min den na pi te vé keny sé gen ke resz tül,
to váb bá mé rés se gít sé gé vel tör té nik, amely nek cél ja: 

• a te het ség ígé re tek felis me ré se,
• to vább fej lő dé sük fel té te lei nek meg te rem té se,
• azon ké pes sé gek fej lesz té se, ame lyek se gít sé get nyúj ta nak a te het ség har-

 mo ni kus ki bon ta koz ta tá sá ban (pl. ér zel mi-a ka ra ti tu laj don sá gok érett-
 sé ge).

Felada taink a te het ség ki bon ta koz ta tá sá ban:
• te vé keny sé gek szé les ská lá já nak kí ná la ta, 
• diffe ren ciált ké pes ség fej lesz tés,
• a gyer mek ön ér té ke lé sé nek, ön bi zal má nak erő sí té se, fej lesz té se,
• to le ráns, tá mo ga tó kör nye zet,
• a te het ség fej lesz tő prog ra mok és te vé keny sé gek meg szer ve zé se, 
• pe da gó gu sok to vább kép zé sé nek biz to sí tá sa, szak mai kom pe ten ciá já nak

nö ve lé se,
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• szo ros szak mai együtt mű kö dés, part ne ri kap cso lat te het ség fej lesz té si
szak ér tő vel a te het ség ígé re tek fej lesz té sé nek ér de ké ben,

• a szü lők tá jé koz ta tá sa és tá mo ga tá suk meg nye ré se a kö zös mun ka ér de -
ké ben,

• se gít ség adás a szü lők nek a meg fe le lő is ko la és az in téz mé nyen kí vü li spe-
 ciá lis fej lesz tés le he tő sé gei nek ki vá lasz tá sá ban.

Kö zel 20 éve adunk le he tő sé get he ti rend sze res ség gel az óvo dánk ba já ró gyer-
 me kek nek ar ra, hogy já té kos mód szer rel, szí nes, vál to za tos esz kö zök kel is mer -
ked je nek az an gol nyelv vel (az an gol nyelv ki vá lasz tá sa szü lői igény alap ján tör-
 tént). Kez det ben vá laszt ha tó le he tő ség ként kí nál tuk, ké sőbb, a 2008. év től már
min den gyer mek szá má ra, ne ve lő mun kánk ba beépít ve szer vez zük az ide gen
nyelv el sa já tí tá sát cél zó te vé keny sé ge ket. 

A beszédközpontú nyel vi ne ve lés óvo dánk ban az élet ko ri sa já tos sá gok kal har-
 mó niá ban, rész ben a kis gyer mek éle té be in teg rál va, rész ben komp lex fog lal ko -
zá so kon, az ál ta luk is mert tar tal ma kon ke resz tül tör té nik. Az ide gen nyel vi ne-
 ve lés az anya nyelv ki zá rá sá val, de az anya nyelv ta nu lá sá hoz ha son lóan zaj lik.
A beszédközpontú nyel vi ne ve lés nek az a cél ja, hogy az ide gen nyelv meg sze ret -
te té sén túl a nyelv kom mu ni ká ciós esz köz ként va ló hasz ná la tát, a hal lás utá ni ér-
 tést és a be széd kész sé get is fej lessze. A cé lok meg va ló sí tá sa az anya nyelv ta nu lá -
sá hoz ha son lóan csak já té ko san, ter mé sze tes já ték kör nye zet ben le het sé ges. 

A ta nu lás tör tén het min den na pi te vé keny ség köz ben, in di rekt mó don, vagy
cél zott fog lal ko zás ke re té ben. Az előb bi eset ben a ta ní tás ra szánt anya got va la -
mi lyen ter mé sze tes te vé keny ség be ágyaz zuk. Ez le het di rekt já ték, tár sas já ték,
ének, tánc, moz gás, ma ni pu la tív te vé keny ség, ki vá gás, posz ter ké szí tés vagy akár
gyur má zás. Ez a mód szer ha té kony sá gát ab ból nye ri, hogy a gye rek nem azt csi-
 nál ja, amit meg ta nult, ha nem pont for dít va, azt ta nul ja meg, amit már csi nált.

A má so dik mód szer, a komp lex fog lal ko zás, óvo dánk gya kor la tá nak fon tos
al ko tó ele me. Mi vel az anya nyelv hez ha son lóan a kis gye rek a nyel vi ne ve lés fo-
 lya ma tá ban egész sze mé lyi sé gé vel, tes té vel-lel ké vel részt vesz, ezért kell ne künk
is a fog lal ko zá sok so rán a komp le xi tás ra tö re ked nünk. A komp lex fog lal ko zá so -
kon a gye re kek va ló sá gos tár gyak kal te vé keny ked ve, já ték, ér zé ke lés és kí sér le te -
zés út ján, a test be széd se gít sé gé vel ér tik és ér tel me zik a kom mu ni ka tív hely ze te -
ket. Te ma ti kus rend szer ben dol go zunk, kor cso por tok ra bont va más-más
té ma kö rö ket já runk kö rül. A té ma kö rök ki vá lasz tá sá nál iga zo dunk az anya nyel -
ven meg ter ve zett te ma ti ká hoz és a hoz zá ren delt te vé keny ség hez. A mód sze rek
szí nes ská lá ját al kal maz va nö vel jük ne ve lő mun kánk ha té kony sá gát, pél dául:

• ze né vel, hogy a gát lá saik ide gen nyel ven is fel sza ba dul has sa nak,
• bá bok hasz ná la tá val, a hang kép zés, az in to ná ció kész ség és a rit mus ér zék

fej lesz té se ér de ké ben,
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• moz gás sal, után zás sal, ami a be széd ér tést se gí ti,
• a köny vek és a tár sas já té kok is be leil lesz ked nek nyel vi ne ve lé si mód sze -

rünk be,
• kéz mű ves, vi zuá lis te vé keny ség köz ben, amely az al ko tás örö me ál tal mo-

 ti vál,
• szerep és szi tuá ciós drá ma já ték kal, ahol az élet ből el le sett hely ze te ket át-

élik, tár sa log nak, élet hely ze te ket gya ko rol nak, mindeköz ben újabb sza va -
kat, ki fe je zé se ket ta nul nak kom mu ni ká ció val és me ta kom mu ni ká ció val.

Pe da gó giai te vé keny sé gün ket 130 óvodáskorú gyer mek re ter jeszt jük ki, együtt-
 mű köd ve a csa lá dok kal, kö zös szak mai prog ra mo kat szer vez ve a deb re ce ni Szo-
 bosz lói Úti Ál ta lá nos Is ko lá val és a deb re ce ni Lil la Té ri Ál ta lá nos Is ko lá val. Kie-
melt kap cso ló dá si pon tot je len te nek az an gol nyelv ta nu lá sá nak mód sze rei és
esz kö zei. Pe da gó giai mun kánk ered mé nyes sé gé ről vissza jel zést is ka punk, hi-
 szen a szü lők gyak ran vá laszt ják gyer me keik nek a fent em lí tett ál ta lá nos is ko lá -
kat, ami nek egyik oka a jár tas ság az ide gen nyelv el sa já tít ta tá sá ban.

– * –

Össze gez ve, a nyel vi kép zés óvo dás kor ban je len tős ered mé nye ket hoz a ké pes ség,
a kiemel ke dő ké pes ség fej lesz té sé ben is. Ha csak a gyer mek agyá nak mélyrétegei-
ben ra gad is meg egy má sik nyelv dal la ma, szó kin csé nek egy ré sze vagy lo gi ká ja,
az ott ki tö röl he tet le nül meg ma rad és ké sőbb nagy ha szon nal elő hív ha tó.

Mi nél ko ráb ban kez dő dik el a nyelv já té kos és in ten zív ta nu lá sa, an nál köny-
nyeb ben és gyor sab ban le het ered mé nye ket elér ni. A megala po zás az ak cen tus -
men tes kiej tést és a nyelv sa já tos lo gi kai rend sze ré nek el sa já tí tá sát je len ti, az
élet kor nak meg fe le lő szin ten.

A mód sze rek ki vá lasz tá sá ban ne fe lejt sük el Nyí ri Ta más gon do la tát:
„A gyer mek ját sza ni akar, és min den já té ká nál szük sé ge van a ma ga ál tal sza bott
mér ték re.” Eb ben pe dig dön tő sze re pe van az egy más ra utalt ne ve lé si té nye zők -
nek: a csa lád nak, az óvo dá nak, az is ko lá nak, a köz vet len tár sa dal mi kör nye zet -
nek és azok kö zös sé gei nek.



1. Ta nu lá si  orien tá ció-vizs gá lat 5. és 6. osz tá lyo sok 
kö ré ben

Az ön ál ló és ha té kony ta nu lá si tech ni kák kiala kí tá sa elen ged he tet len a ta ní tá si-
ta nu lá si fo lya mat ban. Ah hoz, hogy ered mé nyes is me ret fel dol go zást és – nap ja-
ink ban mind erő sebb szük ség let ként – ké pes ség fej lesz tést tud junk vég re haj ta ni
az is ko lai ok ta tás ban, így tá mo gat va a kiemel ke dő te het sé gű diá ko kat is, meg fe -
le lő ta nu lá si min tá kat, szo ká so kat, rend sze re ket kell átad nunk, kiala kí ta nunk.
A ta nu ló ezek ál tal lesz ké pes ön ál lóan ku tat ni, felis mer ni és megol da ni prob lé -
má kat, dön té se ket hoz ni, ere de ti mó don vi sel ked ni és gon dol koz ni, vég ső so ron
te hát ta ní tás nél kül is ta nul ni.

Ah hoz, hogy a ta nu ló kat al kal maz ha tó tu dás hoz se gít sük, az ele mi ké pes ség -
fej lesz té sen, mo ti vá lá son túl fej lesz tő prog ram szük sé ges a ta nu lá si stra té giák te-
 kin te té ben is. Kiin du ló pont ja a je len ál la pot fel tér ké pe zé se, az egyes ta nu ló sa já -
to san jel lem ző szo ká sai nak, tech ni kái nak megis me ré se. A kér dő íves vizs gá lat
azt mu tat ja meg, hogy a ter mé szet sze rű leg ke ve re dő ele mi tech ni kák mi lyen
struk tú rá ba szer ve ződ nek az egyén ben, mely pon to kon szük sé ges a fej lesz tő be-
avat ko zás (Ba logh 2004a).

Az ele mi ta nu lá si tech ni kák (pl. szö veg han gos, il let ve né ma ol va sá sa, szö veg
el mon dá sa, né ma átis mét lé se, át te kin tés, is me ret len szó meg ha tá ro zá sa, paraf-
razeálás, jegy ze te lés, fo gal mak kö zöt ti kap cso lat ke re sé se, kér dé sek fel te vé se, áb-
 rá zo lás stb.) ta nu lá si stra té giák ká szer ve ződ nek.

A Kozéki Bé la és Noel J. Entwistle szer ző pá ros (1986, in Balogh 1995) há rom
ta nu lá si alap tí pust, stra té giát kü lön böz tet meg:

• Mélyrehatoló (je lö lé se: M) – a dol gok megér té sé re tö rek vés az össze füg gé -
sek meg ra ga dá sá val, az új és ré gi is me re tek össze kap cso lá sá val, szé les át-
 te kin tés sel, kö vet kez te té sek le vo ná sá val, rend szer szem lé let tel.

• Szer ve zett (je lö lé se: SZ) – jel lem ző je a rend sze res ség, alap kö ve tel mé nye a
jó mun ka szer ve zés, a leg jobb tel je sít mény re tö rek vés.

V. A MÉRÉSEK MINT A VÁLTOZÁS KATALIZÁTORAI
A TEHETSÉGGONDOZÁSBAN
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• Rep ro du ká ló (je lö lé se: R) – a rész le tek, té nyek meg jegy zé sé re épül, el sőd -
le ges cél ja a mi nél pon to sabb is me ret felidé zés, a rosszabb tel je sít mény től
va ló fé le lem jel lem zi, ked ve li a for má list, a rend sze res sé get, a ta nár tól vár -
ja a struk tú ra felépí té sét, meg mu ta tá sát.

A vizs gá lat esz kö ze

A kér dő ív a há rom nagy ta nu lá si stra té gia je len lé té nek sú lyát, egy más sal va ló vi-
 szo nyát vizs gál ja az egyes diákok ese té ben. Mint hogy mo ti vá ciós ele me ket is
vizs gál, al kal ma zá sá val nem pusz tán a ta nu lá si stra té gia vizs gá la tát vé gez het jük
el, ha nem a ta nu lá si orien tá cióét is. 

Pél dák a ta nu lá si mód sze rek és a mo tí vum ele mek kap cso ló dá sá ra:
• a mélyrehatolóhoz tar to zik a tan tárgy irán ti ér dek lő dés, a ta nu lás irán ti

lel ke se dés (intrinsic);
• a szer ve zett hez tar to zik a si ker orien tált ság, az önér té ke lés fenn tar tá sa ér-

 de ké ben a leg jobb tel je sít mény re tö rek vés, a lel ki is me re tes ség;
• a rep ro du ká ló hoz tar to zik a ku darc ke rü lés, a le ma ra dás tól va ló fé le lem.

A kér dő ív 60 ál lí tást tar tal maz, ame lyek ről be tű jel zés mel léírá sá val fe je zi ki ál-
 lás pont ját a vizs gált sze mély. A könnyebb ke zel he tő ség ked véért a két ol dal ra
szer kesz tett kér dő ív mind két lap já ra ráír tuk a be tűk je len té sét, így lát ha tóan
nem oko zott gon dot az al kal ma zás. A ki töl tés előtt szó ban is ér tel mez tük a vá-
 lasz mó dok je len té sét, ki töl tés köz ben már nem le he tett (nem is volt) kér dés.
A le het sé ges vá la szok az aláb biak vol tak:

A = tel je sen egyetér tek
B = rész ben egyetér tek
C = fé lig-med dig ér tek ve le egyet
D = több nyi re nem ér tek ve le egyet
E = egyál ta lán nem ér tek ve le egyet

A vizs gá la ti esz köz höz sa ját ér té ke lő la pot szer kesz tet tünk, amely meg köny-
nyí tet te az össze tar to zó, azo nos ta nu lá si stra té giá ra vo nat ko zó kér dé sek össze sí -
té sét, szám sze rű sít he tő sú lyuk sor rend be ál lí tá sát. Egy sor ban az azo nos szám ra
vég ző dő, azo nos ele mi tech ni ká ra vo nat ko zó 6 kér dés össze sít he tő, egy-egy hár-
 mas cso port ban a 18, azo nos ta nu lá si stra té giá ra vo nat ko zó ál lí tá sok össz pont -
szá ma vet he tő össze egy más sal. Kü lön cso por tot al kot nak a 06 vé gű ál lí tá sok,
ame lyek az inst ru men tá lis elem je len lé tét mu tat ják, azaz hogy az egyén csak a jó
je gyért, a má sok nak va ló meg fe le lé sért, a szü leiért, a to vább ta nu lá sért, ké sőb bi
jó fog lal ko zá sért, kül ső kény szer ből ta nul.
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A vizs gá la ti cso por tok

A ta nu lá si orien tá ció-vizs gá la tot 2010. feb ruár ele jén az in téz mény két vá lo ga -
tott cso port ja rész vé te lé vel vé gez tük el. Az egyik cso por tot azok a 6. osz tá lyos di-
á kok al kot ták (20 fő), akik a 2008 má ju sá ban vég zett diag nosz ti kus mé rés ered-
 mé nye kép pen be vá lo ga tás ra ke rül tek a vá ro si te het ség gon do zó prog ram ba, így
már két éve dol goz nak együtt a spe ciá lis gaz da gí tó kör ben. A má sik cso port ban
azo kat a ta nu ló kat mér tük (a cso port lét szá ma 20 fő, a mé rés ben részt vett 18 fő),
akik kel 2009 ta va szán vé gez tük el a há romele mű te het ség diag nosz ti kai mé rést,
és 5 hó nap alatt há rom mo dul ban dol goz hat tak már. Mind két cso port tag jai ra jó
ta nul má nyi ered mé nyek és ál ta lá ban jó együtt mű kö dé si kész ség vol tak jel lem -
zők, de az 5. év fo lya mo sok mo ti vált sá ga, feladat irán ti lel ke se dé se a szub jek tív
megíté lés sze rint összes sé gé ben ma ga sabb szin ten állt. (Meg je gyez zük, hogy a
pe da gó gu sok vé le mé nye sze rint a 6. osz tá lyos cso port ta valy szin tén nagy lel ke -
se dés sel ve sel ke dett ne ki a pluszfeladatnak, de jó né há nyan idő köz ben in kább
te her nek, mint nagy le he tő ség nek kezd ték érez ni a dél utá ni mo du lo kon va ló ak -
tív rész vé telt.)

Ar ra vol tunk kí ván csiak, hogy a ta nu lá si ta pasz ta lat tal, az ön ál ló ta nu lás ra
for dí tott meg nö ve ke dett idő vel, a tan órán kí vü li mo du lá ris és pro jekt ok ta tás sal
vál to zik-e kö zös sé gi szin ten az egyes ta nu lá si stra té giák és mo ti vá ciók sú lya.
Mi lyen kü lönb ség mu tat ko zik a ko rosz tály ban kö zel ál ló, a te het ség gon do zó
prog ram ban mégis el té rő mér ték ben részt ve vő gye rek cso por ton be lül, aki ket
ugyanaz a ne ve lő tes tü let ha son ló ta ní tá si stí lus sal és kö ve tel mé nyek kel ok tat.

Ér té ke lés

Az aláb bi táb lá za tok a 18-18 kér dé ses cso por tok össze sí tett ered mé nyét mu tat -
ják. Arab szám mal a vizs gált ta nu ló sor szá ma lát ha tó, mel let te ró mai szám mal
je lölt sor rend ben pe dig azt tün tet tük fel, hogy a ta nu lá si stra té giák csök ke nő
sor rend ben ho gyan kap ták a pont szá mo kat. (Az I. he lyen meg je lölt stra té gia a
legin kább, a III. he lyen ál ló a leg ke vés bé jel lem zi az egyént.) Az utol só osz lop ban
az inst ru men tá lis jel lem zők össze sí tett pont szá ma lát ha tó (1. és 2. táblázat).
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A mélyrehatoló ta nu lá si stra té gia
1. he lyen áll 11 fő nél (55%)
2. he lyen áll 5 fő nél (25%)
3. he lyen áll 4 fő nél (20%)

A szer ve zett ta nu lá si stra té gia
1. he lyen áll 7 fő nél (35%)
2. he lyen áll 9 fő nél (45%)
3. he lyen áll 4 fő nél (20%)

Ta nu ló  
sor szá ma

I.  
leg jel lem zőbb

II. kö ze pe sen  
jel lem ző

III. leg ke vés bé 
jel lem ző

Inst ru men tá lis  
jel lem ző pont szá ma

1. M (67) SZ (60) R (49) 15

2. M (68) SZ (60) R (38) 16

3. SZ (65) M (57) R (47) 17

4. SZ (71) M (63) R (51) 11

5. M (64) SZ (62) R (59) 14

6. SZ (73) M (70) R (53) 13

7. SZ (62) R (56) M (54) 12

8. M (66) R (52) SZ (51) 18

9. M (77) R (65) SZ (63) 17

10. SZ (77) M (76) R (57) 19

11. M (90) SZ (82) R (77) 24

12. M (77) SZ (72) R (43) 8

13. R (83) SZ (72) M (70) 23

14. M (74) SZ (70) R (41) 21

15. M (74) R (67) SZ (64) 20

16. M (72) R (64) SZ (58) 20

17. SZ (65) R (64) M (63) 16

18. R (68) SZ (51) M (49) 18

19. SZ (76) M (51) R (40) 21

20. M (73) SZ (60) R (49) 16

Össze sen 339

1. táb lá zat. Ha to dik év fo lya mo sok te het ség gon do zó cso port ja
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A rep ro du ká ló ta nu lá si stra té gia
1. he lyen áll 2 fő nél (10%)
2. he lyen áll 6 fő nél (30%)
3. he lyen áll 12 fő nél (60%)

Az inst ru men tá lis jel lem ző pont át la ga: 16,95 pont.

Össze sí tett erő sor rend a cso port át lag pont szá mai alap ján:

1. 25,15 pont: nagy össze füg gé sek át lá tá sa (holista), szé les át te kin tés, gyors
kö vet kez te tés

2. 24,8 pont: lel ki is me re tes (bel ső kont roll ból fa ka dó tö rek vés a meg kö ve telt
tö ké le tes vé gig vi te l re)

3. 23,65 pont: jó mun ka szer ve zés (ez zel a leg jobb ered mény re tö rek vés)
4. 22,6 pont: megér tés re tö rek vés, új anyag kap cso lá sa a ré gi hez, ön ál ló kri ti -

kai vé le mény al ko tás
5. 22,25 pont: ér dek lő dés, lel ke se dés a tan tárgy, a ta nu lás iránt (intrinsic)
6. 20,9 pont: té nyek re, rész le tek re kon cent rá lás (szerialista), a for má lis ked ve -

lé se, rend sze res ség
7. 18,45 pont: ku darc ke rü lés (fé le lem a le ma ra dás tól, rosszabb tel je sít mény -

től)
8. 17,8 pont: me cha ni kus ta nu lás, rész le tek meg jegy zé se, a struk tú ra ta nár tól

vá rá sa
9. 17,2 pont: si ker orien tált, tö rek vés a leg jobb tel je sít mény re az önér té ke lés

fenn tar tá sa ér de ké ben
10. 16,95 pont: kül ső nyo más ra ta nul (inst ru men tá lis), csak a bi zo nyít vá nyért,

a jó je gyért
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A mélyrehatoló stra té gia
1. he lyen áll 12 fő nél (66,6%)
2. he lyen áll 4 fő nél (22%)
3. he lyen áll 2 fő nél (11,4%)

A szer ve zett stra té gia
1. he lyen áll 3 fő nél (16,6%)
2. he lyen áll 13 fő nél (72%)
3. he lyen áll 2 fő nél (11,4 %)

Ta nu ló  
sor szá ma

I.  
leg jel lem zőbb

II. kö ze pe sen  
jel lem ző

III. leg ke vés bé 
jel lem ző

Inst ru men tá lis  
jel lem ző pont szá ma

1. M (50) SZ (49) R (43) 13

2. M (78) SZ (68) R (53) 16

3. R (39) SZ (49) M (39) 17

4. M (74) SZ (70) R (69) 20

5. M (68) SZ (59) R (44) 15

6. R (76) SZ (69) M (64) 18

7. R (64) M (59) SZ (56) 22

8. M (82) SZ (70) R 60) 7

9. SZ (84) M (71) R (56) 10

10. M (71) SZ (68) R (65) 14

11. M (72) SZ (68) R (56) 23

12. M (82) SZ (79) R (57) 17

13. M (83) R (79) SZ (77) 27

14. SZ (64) M (63) R (51) 12

15. M (75) SZ (74) R (48) 15

16. M (76) SZ (55) R (55) 15

17. SZ (72) M (70) R (51) 14

18. M (79) SZ (65) R (47) 11

19. SZ (76) M (51) R (40) 21

20. M (73) SZ (60) R (49) 16

Össze sen 286

2. táb lá zat. Ötö dik év fo lya mo sok te het ség gon do zó cso port ja
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A rep ro du ká ló stra té gia
1. he lyen áll 3 fő nél (16,6%)
2. he lyen áll 1 fő nél (5,7%)
3. he lyen áll 14 fő nél (77,7%)

Az inst ru men tá lis jel lem ző pont át la ga: 15,88 pont

Össze sí tett erő sor rend a cso port át lag pont szá mai alap ján:

1. 24,4 pont: nagy össze füg gé sek át lá tá sa (holista), szé les át te kin tés, gyors kö-
 vet kez te tés

2. 24,16 pont: jó mun ka szer ve zés (ez zel a leg jobb ered mény re tö rek vés)
3. 24,16 pont: lel ki is me re tes (bel ső kont roll ból fa ka dó tö rek vés a meg kö ve telt

tö ké le tes vé gig vi te l re)
4. 23,7 pont: ér dek lő dés, lel ke se dés a tan tárgy, a ta nu lás iránt (intrinsic)
5. 22,16 pont: megér tés re tö rek vés, új anyag kap cso lá sa a ré gi hez, ön ál ló kri ti -

kai vé le mény al ko tás
6. 20,94 pont: té nyek re, rész le tek re kon cent rá lás (szerialista), a for má lis ked-

 ve lé se, rend sze res ség
7. 18,77 pont: ku darc ke rü lés (fé le lem a le ma ra dás tól, rosszabb tel je sít mény -

től)
8. 18,1 pont: si ker orien tált, tö rek vés a leg jobb tel je sít mény re az önér té ke lés

fenn tar tá sa ér de ké ben
9. 18 pont: me cha ni kus ta nu lás, rész le tek meg jegy zé se, a struk tú ra ta nár tól

vá rá sa
10. 15,88 pont: kül ső nyo más ra ta nul (inst ru men tá lis), csak a bi zo nyít vá nyért,

a jó je gyért

Szem be tű nő, hogy az ötö di kes cso port ban ke vés bé erős az inst ru men tá lis jel lem ző
– szem ben az zal a ko ráb bi mé ré si ta pasz ta la tunk kal, hogy a ki seb bek in kább a jó
je gyért ta nul nak (he te ro gén ötö di kes osz tályt ve tet tünk össze nyol ca di kos he te -
ro gén osz tállyal). Ez a mo men tum alá tá maszt ja a ko ráb ban vá zolt szub jek tív pe-
 da gó gus vé le ményt. Ezek ben a vá lo ga tott te het ség fej lesz tő cso por tok ban mind
in kább a bel ső mo ti vá ció, a ta nu lás irán ti ér dek lő dés erő sö dik fel, amit igen po-
 zi tí van ér té kel he tünk. Lát szik, hogy a pe da gó gu sok nak si ke rült fel kel te niük a
tu dás irán ti vá gyat a ta nu lók ban, amit a cso port ba va ló be ke rü lés mint si ker él -
mény is erő sít.

Az erő sor rend ben nincs, az egyes ta nu lá si stra té giák sú lyá ban azon ban van
kü lönb ség a két cso port kö zött. Mind két vizs gált cso port ban legerő seb ben a
mélyrehatoló, majd a szer ve zett és a rep ro du ká ló stí lus van je len, de míg az ötö di -
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ke sek kö ré ben a leg do mi nán sabb, mélyrehatoló stra té gia a diá kok 66,6%-át jel-
 lem zi, ad dig a ha to di ko sok nál ez az arány 55%. A rep ro du ká ló stí lus az ötö di ke -
sek 16,6%-át jel lem zi el ső he lyen, ez az arány a ha to di kos cso port ban csu pán
10%. Idő vel te hát erő sö dik a megér tés re tö rek vés, a nagy össze füg gé sek át lá tá sa,
a tan tárgy irán ti lel ke se dés, míg fo ko za to san hát tér be szo rul a me cha ni kus be vé -
sés, a „ma go lás”, a rész le tek re kon cent rá lás, eset leg az azok ban va ló el ve szés, a
ku darc ke rü lés, vagy a fé le lem a si ker te len ség től.

Vé gül, meg fi gyel he tő volt az ér té ke lés kor, hogy a ha to di ko sok vá la szai sok kal
kö vet ke ze te seb bek, az azo nos te rü let re kér de ző ál lí tá sok kö zött cse ké lyebb in ga -
do zás mu tat ko zik, mint a ki sebb gye re kek kö ré ben. Vá la szaik diffe ren ciál tab -
bak, rit káb ban él nek a „se igen, se nem” tí pu sú megíté lés sel. Az ötö di ke sek egy
ré sze azt gon dol hat ta, ak kor vá la szol „jól”, ha min den re 5 pon tos fe le le tet ad, va-
gyis egyik ta nu lá si orien tá ció mel lett sem tet te le iga zán a vok sát. 

Fej lesz té si le he tő ség

A mélyrehatoló ta nu lá si stra té gia erő sí té se ér de ké ben jó úton ha lad nak a ta nu -
lók. A megér tés re tö rek vés po zi tí van kor re lál 

• a holista szem lé let tel (mind két cso port ban el ső he lyen áll),
• a jó ta nu lás szer ve zés sel (má so dik, il let ve har ma dik he lyen),
• a lel ki is me re tes ség gel (har ma dik, il let ve má so dik he lyen), va la mint
• az ér dek lő dés sel, lel ke se dés sel (kö zép me zőny). 

A nagy össze füg gé sek meg ra ga dá sa po zi tí van kor re lál
• a megér tés re tö rek vés sel,
• az ér dek lő dés sel,
• a si ker orien tált ság gal és
• a lel ki is me re tes ség gel.

A tan tárgy, il let ve a ta nu lás irán ti lel ke se dés po zi tí van kor re lál
• a megér tés re tö rek vés sel,
• a holista szem lé let tel, 
• a jó mun ka szer ve zés sel és
• a lel ki is me re tes ség gel.

Fej lesz ten dő ele m le het te hát a si ker orien tált ság, az önér té ke lés fenn tar tá sa ér-
 de ké ben a jó teljesítményre tö rek vés, mivel a kudarckerülés mindkét vizsgálati
csoportban (ha nem is jelentősen, de) megelőzi  a sikerorientáltságot.

Annak  ellenére, hogy az önkitöltős teszt eredményeképpen tanulási orientá-
ciójukban jellemzőbb a kudarc elkerülésének motivuma, a vizs gá lat ban a gye re -
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kek ér dek lő dés sel, lel ke sen vet tek részt. Viselkedésük arra utal, hogy sze re tik
azo kat a felada to kat, ame lyek el té rőek a na pi is ko lai gya kor lat tól.

Vizs gá lat egy 5. osz tá lyos kont roll cso port ban

Az zal az elő fel te vés sel fog tunk a vizs gá lat hoz, hogy a te het ség cso port ba va ló be-
 vá lo ga tó dás mint kö zös vo nás kü lönb sé get fog ered mé nyez ni egy „nor mál”, he-
 te ro gén össze té te lű 5. osz tállyal össze vet ve (3. táblázat).

Ta nu ló  
sor szá ma

I.  
leg jel lem zőbb

II. kö ze pe sen  
jel lem ző

III. leg ke vés bé 
jel lem ző

Inst ru men tá lis  
jel lem ző pont szá ma

1. SZ M R 30

2. SZ M R 16

3. M SZ R 8

4. M SZ R 18

5. M SZ R 13

6. R M SZ 14

7. R SZ M 28

8. R M SZ 20

9. R M SZ 26

10. M SZ R 28

11. M R SZ 19

12. M R SZ 23

13. SZ M R 21

14. R SZ M 25

15. R M SZ 17

16. SZ M R 20

17. SZ M R 14

18. M SZ R 14

19. SZ M R 28

20. M SZ R 21

21. M SZ R 14

Összesen 417

3. táb lá zat. Egy 5. osz tály mint kont roll cso port ered mé nyei
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A mélyrehatoló ta nu lá si stra té gia 
1. he lyen áll 9 fő nél (43%)
2. he lyen áll 10 fő nél (47,6%)
3. he lyen áll 2 fő nél (9,6%)

A szer ve zett ta nu lá si stra té gia
1. he lyen áll 6 fő nél (28,5%)
2. he lyen áll 9 fő nél (43%)
3. he lyen áll 6 fő nél (28,5%)

A rep ro du ká ló ta nu lá si stra té gia
1. he lyen áll 6 fő nél (28,5%)
2. he lyen áll 2 fő nél (9,6%)
3. he lyen áll 13 fő nél (61,9%)

Az inst ru men tá lis jel lem ző pont át la ga: 19,85 pont.

Össze sí tett erő sor rend a cso port át lag pont szá mai alap ján:

1. 26 pont: lel ki is me re tes (bel ső kont roll ból fa ka dó tö rek vés a meg kö ve telt tö-
 ké le tes vé gig vi te l re

2. 24,86 pont: nagy össze füg gé sek át lá tá sa (holista), szé les át te kin tés, gyors
kö vet kez te tés

3. 24,57 pont: jó mun ka szer ve zés (ez zel a leg jobb ered mény re tö rek vés)
4. 24,24 pont: megér tés re tö rek vés, új anyag kap cso lá sa a ré gi hez, ön ál ló kri ti -

kai vé le mény al ko tás
5. 23,66 pont: ér dek lő dés, lel ke se dés a tan tárgy, a ta nu lás iránt (intrinsic)
6. 22,7 pont: té nyek re, rész le tek re kon cent rá lás (szerialista), a for má lis ked ve -

lé se, rend sze res ség
7. 22,14 pont: me cha ni kus ta nu lás, rész le tek meg jegy zé se, a struk tú ra ta nár tól

vá rá sa
8. 20,8 pont: ku darc ke rü lés (fé le lem a le ma ra dás tól, rosszabb tel je sít mény -

től)
9. 20,52 pont: si ker orien tált, tö rek vés a leg jobb tel je sít mény re az önér té ke lés

fenn tar tá sa ér de ké ben
10. 19,86 pont: kül ső nyo más ra ta nul (inst ru men tá lis), csak a bi zo nyít vá nyért,

a jó je gyért
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Meg fi gye lé sek:
1. A mélyrehatoló ta nu lá si stra té gia több mint 20%-kal több ta nu ló nál áll az el -

ső he lyen a te het ség cso port ban.
2. A szer ve zett stra té gia sok kal erő tel je seb ben elő zi meg a rep ro du ká ló ta nu lá si

stí lust a vá lo ga tott kör ben.
3. Az inst ru men tá lis jel lem ző pont szá ma a he te ro gén osz tály ban na gyon ma -

gas, az el té rés +3,97 pont, a te het ség cso port ban az ön sza bá lyo zó, mo ti vá ciós
bá zis erő tel jes.

Egyé ni ér té ke lő lap a Kozéki–Entwistle ta nu lá si orien tá ció-vizs gá lat hoz 
Cso port: …………

1. Megér tés re tö rek vés, új anyag kap cso lá sa a ré gi hez, ön ál ló kri ti kai vé le mény -
al ko tás

2. Nagy össze füg gé sek át lá tá sa (holista), szé les át te kin tés, gyors kö vet kez te tés

3. Ér dek lő dés, lel ke se dés a tan tárgy, a ta nu lás iránt (intrinsic)

MÉLYREHATOLÓ STRATÉGIA, ÖSSZEFÜGGÉSEK KERESÉSE 
össze sen: …………

4. Me cha ni kus ta nu lás, rész le tek meg jegy zé se, a struk tú ra ta nár tól vá rá sa

5. Té nyek re, rész le tek re kon cent rá lás (szerialista), a for má lis ked ve lé se, rend-
 sze res ség

1. 11. 21. 31. 41. 51.

2. 12. 22. 32. 42. 52.

3. 13. 23. 33. 43. 43.

4. 14. 24. 34. 44. 54.

5. 15. 25. 35. 45. 55.
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7. Ku darc ke rü lés (fé le lem a le ma ra dás tól, rosszabb tel je sít mény től)

REPRODUKÁLÓ STRATÉGIA össze sen: .................

8. Jó mun ka szer ve zés (ez zel a leg jobb ered mény re tö rek vés)

9. Si ker orien tált, tö rek vés a leg jobb tel je sít mény re az önér té ke lés fenn tar tá sa
ér de ké ben

10.Lel ki is me re tes (bel ső kont roll ból fa ka dó tö rek vés a meg kö ve telt tö ké le tes vé-
 gig vi te l re)

SZERVEZETT STRATÉGIA össze sen: .......................

6. Kül ső nyo más ra ta nul (inst ru men tá lis), csak a bi zo nyít vá nyért, a jó je gyért

7. 17. 27. 37. 47. 57.

8. 18. 28. 38. 48. 58.

9. 19. 29. 39. 49. 59.

10. 20. 30. 40. 50. 60.

6. 16. 26. 36. 46. 56.
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2. Ide gen nyel vi kom pe ten cia fej lesz tés és -mé rés 
a Szo bosz lói Úti Ál ta lá nos Is ko lá ban 

Szak iro dal mi át te kin tés

A nem zet kö zi mé ré sek rend sze ré be Ma gyaror szág már a XX. szá zad 60-as–70-
es évei ben el kez dett be kap cso lód ni, 1998 óta pe dig kiemelt kor mány za ti cél az
ér té ke lés és a mi nő ség biz to sí tás fej lesz té se. Az ide gen nyel vi mé rés és ér té ke lés
el mé le te azon ban multidiszciplináris tu do mánnyá csak az 1990-es évek ben vált.
A min den na pi pe da gó giá ban gyak ran össze mo só dik a két fo ga lom hasz ná la ta.
A mé rés fo lya mán ada to kat gyűj tünk, ame lyek hez szá mo kat ren de lünk egy bi-
 zo nyos sza bály sor sze rint. A mé rés ered mé nyei re ala poz va az ér té ke lés so rán
mi nő sé gi fej lesz tés irá nyá ba mu ta tó dön té se ket ho zunk. A mé ré sek le bo nyo lí tá -
sá nak fo lya ma ta a cé lok meg fo gal ma zá sá val, hi po té zis al ko tás sal kez dő dik.
A kö vet ke ző fon tos te rü let a mé ré si ala nyok ki vá lasz tá sa. A cél cso port meg ha tá -
ro zá sa után el ké szít jük a mé rő esz közt és a hoz zá tar to zó ér té ke lő prog ra mot. Bi-
 zo nyos ese tek ben cél sze rű a mé rő esz közt egy kis min tán ki pró bál ni. A mé rő lap
ki töl té sét kö ve tően az ada tok fel dol go zá sát, ér té ke lé sét vé gez zük el. Az ér té ke -
lőfá zis ban az ada tok elem zé se, az össze füg gé sek fel tá rá sa, a kö vet kez te té sek le-
 vo ná sa után ja vas la tok meg fo gal ma zá sá ra ke rül sor.

Angoff 1974-ben fej tet te ki a kri té rium orien tált és a nor ma orien tált ér té ke lés
kö zöt ti lé nye ges kü lönb sé get és mutatott rá an nak je len tő sé gé re. Ma gyaror szá -
gon Vidákovich Ti bor köny ve (1990) je len ti a té ma ha zai ala po zá sát. A nor m-
aorien tált mé ré sek jel lem ző je, hogy az egyé nek ered mé nyeit egy vi szo nyí tá si
cso port tel je sít mé nyé hez ké pest ér tel me zik. A kri té rium orien tált mé rés egy bi-
 zo nyos tan terv hez, il let ve a ta ní tá si-ta nu lá si fo lya mat hoz kap cso ló dik. Azt mu-
 tat ja meg, hogy hol tart a ta nu ló, az osz tály, az op ti má lis hasz nál ha tó ság kri té -
riu má hoz vi szo nyít va. A vi szo nyí tá si alap te hát eb ben az eset ben nem az át la gos
tel je sít mény.

A mé rő esz kö zök ki vá lasz tá sá nál fon tos szem pont a mé rés cél ja. En nek is me -
re té ben több fé le mé rő esz közt – tu dás szint mé rő feladat la pot, háttérkérdőívet, at-
 ti tűd vizs gá la ti kér dő ívet – le het a gya kor lat ban al kal maz ni. Az ada to kat a vá la -
szok szám sze rű sí té sé vel (az itemek pont ra vál tá sá val), a szö ve ges felada tok
ese té ben ka te gó riák lét re ho zá sá val le het ér té kel ni. A sta tisz ti kai ér té ke lés alapja
le het az át lag, a szó rás, a gya ko ri sá gok és a kor re lá ciók, ame lyek osz lop- vagy
kör diag ram for má já ban meg je le nít he tők.
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He lyi mé rés 

Az is ko lai nyelv ok ta tás cél ját a NAT és a ke ret tan terv is úgy fo gal maz za meg,
hogy a ta nu lók nak hasz nál ha tó szin tű nyelv tu dást kell biz to sí ta ni, meg fe lel ve
ez zel azon tár sa dal mi igény nek, hogy a köz ok ta tás ke re tein be lül mi nél több
diák jut has son hoz zá eh hez a kulcs kom pe ten ciá hoz. Ah hoz, hogy a diá kok al-
 kal maz ha tó nyelv tu dás sal ren del kez ze nek, az in téz mé nye ken be lül szük sé ges
ér té kel ni a nyelv ta ní tás szak mai szín vo na lát és ha té kony sá gát is. 

A deb re ce ni Szo bosz lói Úti Ál ta lá nos Is ko lá ban az in téz mény IMIP-jében
(In téz mé nyi Mi nő ség irá nyí tá si Prog ram) el fo ga dott el já rá si rend ben tör té nik az
egyes osz tá lyok mé ré sé nek, fej lő dé sé nek, tel je sít mé nyé nek kö ve té si rend je. Cé -
lunk, hogy az egyes osz tá lyok fej lő dé sé nek kö ve té se meg tör tén jen an nak ér de -
ké ben, hogy az in téz mény gya kor la ta egy re in kább kö ze led jen a ki tű zött mi nő -
sé gi cé lok hoz. 

Az IMIP alap ján a 4., 6. és 8. osz tá lyok ban an gol nyelv ből 2008 óta min den
tan év má ju sá ban vég zünk mé rést. 2008-ban is ko lánk si ke re sen pá lyá zott a SCIO
International Test of English as a Foreign Language cí mű nem zet kö zi teszt ben va -
ló meg mé ret te tés re, és részt ve het tünk egy füg get len nem zet kö zi fel mé rés ben,
ahol 14 éves gye re kek an gol nyelv tu dá sát mér ték fel a vi lág kü lön bö ző or szá gai -
ban. A SCIO nem zet kö zi fel mé rés alap ján a Szo bosz lói Úti Ál ta lá nos Is ko la azon
ma gyaror szá gi is ko lák kö ré ben, akik ki töl töt ték a tesz tet, az elért 71 pont tal az
el ső har mad ban vég zett (az in ter val lum 10 és 95 kö zött ala kult). Ré giónk ban az
5 in du ló is ko la kö zül a 2. he lyet ér tük el a fent em lí tett 71 pont tal (a megosz lás itt
37 és 93 pont kö zött volt). Aláb bi össze fog la lónk ban a 8. osz tá lyo sok mé ré si
ered mé nyei vel nem kí vá nunk bő veb ben fog lal koz ni.

A 4. és 6. osz tá lyos feladat la po kat az is ko la adott év fo lya main ta ní tó an gol
sza kos pe da gó gu sok ál lít ják össze, és megíra tás után megadott szem pon tok sze -
rint ér té ke lik, majd meg ha tá roz zák a fej lesz ten dő te rü le te ket. A feladat la pok
összeál lí tá sá nál fi gye lem be kell ven nünk a tár sa dal mi igé nye ket, de a kö zép is ko -
lai kö ve tel mé nye ket is szem előtt kell tar ta nunk. 

Er re az alap ra épít ve az aláb bi te rü le te ken vizs gál juk a ta nu lók tel je sít mé -
nyét:

• tár sal gás, nyelv hasz ná lat (Conversation),
• ol va sott szö veg ér té se (Reading),
• hal lás utá ni szö veg ér tés (Listening),
• nyelv tan (Grammar),
• ol va sott szö veg komp lex ér tel me zé se (Comprehension),
• írás be li ki fe je ző kész ség (Writing).
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Mé ré sek a 2007–2008-as tan év ben

A mé rés ben részt vett ta nu lók 2. osz tály tól ta nul ják az an gol nyel vet, 2. és 3. osz-
 tály ban he ti 1-1 órá ban, 4. osz tály tól cso port bon tás ban he ti 3 órá ban. A cso por -
tok lét szá ma 12–18 fő kö zött mo zog. A két pár hu za mos osz tály ból 3 cso por tot
al ko tunk, egy nor mált és két ún. ha la dót. A 2007–2008-as tan év ben a cso por tok
mé ré se azo nos mé rő lap pal tör tént, en nek meg fe le lően az ér té ke lés is egy sé ges
volt. A 4. osz tá lyos mé rés ered mé nyeit az 1. áb ra és az 1. táb lá zat mu tat ja.

A mé rő la po kat 39 ta nu ló töl töt te ki egy tan óra ke re tén be lül. A kiér té ke lés
alap ján megál la pít ha tó, hogy a ta nu lók a leg jobb ered ményt a nyelv tan te rü le -
tén, míg a leg gyen gébb ér té ket a tár sal gás, a nyelv hasz ná lat te rü le tén ér ték el.
A 6. osz tá lyo sok kö ré ben vég zett mé rés ered mé nyeit a 2. áb ra és 2. táb lá zat mu-
 tat ja.

Hallás utáni megértés

Társalgás

Értő olvasás

Nyelvtan

Olvasott szöveg értelmezése

Írásbeli kifejezőképesség

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1. áb ra. 2008. évi an gol mé rés (4. osz tá lyok)

1. táb lá zat. A 4. osz tá lyok ered mé nyei a 2008. év ben

Nyelvtan
Értő  

olvasás
Hallás utáni 

megértés

Írásbeli 
kifejező-
készség

Olvasott 
szöveg 

értelmezése
Társalgás

% 87 82 78 70 67 54

Elért hely 1 2 3 4 5 6
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A mé rő la po kat 49 ta nu ló töl töt te ki egy tan óra ke re tén be lül. A kiér té ke lés
alap ján megál la pít ha tó, hogy a ta nu lók a leg jobb ered ményt az ol va sott szö veg
ér té se te rü le tén, míg a leg gyen gébb ér té ket a tár sal gás, a nyelv hasz ná lat te rü le -
tén ér ték el. A 4. és 6. év fo lyam mé ré si ered mé nyé nek össze sí té sét a 3. táb lá zat mu-
 tat ja.

2. táb lá zat. A 6. osz tá lyok ered mé nyei a 2008. év ben

Hallás utáni megértés

Társalgás

Értő olvasás

Nyelvtan

Olvasott szöveg értelmezése

Írásbeli kifejezőképesség

0% 20% 40% 60% 80% 100%

2. áb ra. 2008. évi an gol mé rés (6. osz tá lyok)

Értő  
olvasás

Hallás utáni 
megértés

Írásbeli 
kifejező-
készség

Olvasott 
szöveg 

értelmezése
Nyelvtan Társalgás

% 91 86 75 74 71 64

Elért hely 1 2 3 4 5 6

3. táb lá zat. Össze sí tett ered mény a 4–6. év fo lya mon a 2008. év ben

Értő  
olvasás

Hallás utáni 
megértés

Nyelvtan
Írásbeli 

kifejező-
készség

Olvasott 
szöveg 

értelmezése
Társalgás

% 87 82 79 73 71 59

Elért hely 1 2 3 4 5 6
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A 2007–2008-as an gol nyel vi mé ré s ered mé nyei alap ján a 4. és 6. osz tá lyos ta nu -
lók a leg jobb tel je sít ményt az ol va sott és hal lott szö veg megér té sé ben, a leg ke -
vés bé jó ered ményt a tár sal gás, a nyelv hasz ná lat te rén ér ték el.

Mé ré sek a 2008–2009-es tan év ben
A kö vet ke ző tan év ben a mé rés fo lya ma ta ha son ló volt az elő ző höz, de a 2008-as
ta pasz ta la tok alap ján az ér té ke lés kor kü lön is meg vizs gál tuk az egyes cso por tok
tel je sít mé nyét. Cé lunk ez zel az egyes cso por tok kö zöt ti kü lönb sé gek fel tá rá sa is
volt. A 4. osz tá lyos mé rés ered mé nyeit az 3. áb ra és a 4. táb lá zat mu tat ja.

3. áb ra. 2009. évi an gol mé rés (4. osz tá lyok)

120%

100%

80%

60%

40%

20%

0%
Hallás utáni Társalgás Értő Olvasott Nyelvtan és Írás

megértés olvasás szöveg szókészlet
értelmezése

4.a osztály
4.b osztály
4.ab osztály
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A mé rő la po kat 52 ta nu ló töl töt te ki egy tan óra ke re tén be lül. A kiér té ke lés
alap ján megál la pít ha tó, hogy a ta nu lók a leg jobb ered ményt a szó kincs hasz -
nála ta, míg a leg gyen gébb ér té ket a tár sal gás, a nyelv hasz ná lat te rén ér ték el.
A 6. osz tá lyo sok kö ré ben vég zett mé rés ered mé nyeit a 4. áb ra és az 5. táb lá zat
mu tat ja.

4. táb lá zat. A 4. osz tá lyok ered mé nyei a 2009. év ben (%)

 Nyelvtan és 
szókészlet

Értő  
olvasás 

Hallás utáni 
megértés Írás 

Olvasott 
szöveg  

értelmezése 
Társalgás Át lag

4.a  
osztály

92,39 94,38 65,85 82,50 73,75 72,92 80,30

4.b  
osztály

87,56 98,33 83,33 89,17 68,06 61,11 81,26

4.ab  
osztály

64,32 21,47 43,49 13,24 41,76 22,55 34,47

Át lag 81,42 71,39 64,22 61,64 61,19 52,19 65,34

Elért  
hely

1 2 3 4 5 6
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100%

80%

60%

40%

20%

0%
Hallás Társalgás Értő Olvasott Nyelvtan és Írás
utáni olvasás szöveg szókészlet

megértés értelmezése

6.a osztály
6.b osztály
6.ab osztály

4. áb ra. 2009. évi an gol mé rés (6. osz tá lyok)
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A mé rő la po kat 54 ta nu ló töl töt te ki egy tan óra ke re tén be lül. A kiér té ke lés
alap ján megál la pít ha tó, hogy a ta nu lók a leg jobb ered ményt az ol va sott szö veg
megér té se te rü le tén, míg a leg gyen gébb ér té ket a tár sal gás, a nyelv hasz ná lat te -
rén ér ték el. A 4. és 6. év fo lyam mé ré si ered mé nyé nek össze sí té sét a 6. táb lá zat mu-
 tat ja.

5. táb lá zat. A 6. osz tá lyok ered mé nyei a 2009. év ben (%)

 Értő  
olvasás  

Hallás  
utáni  

megértés 

Nyelvtan és 
szókészlet Írás 

Olvasott  
szöveg  

értelmezése
Társalgás Át lag

6.a  
osztály

100,00 94,05 89,43 81,25 81,67 66,67 85,51

6.b  
osztály

89,86 93,17 81,92 95,39 71,30 69,13 83,46

6.ab  
osztály

84,26 77,38 58,54 31,39 52,22 56,11 59,98

Át lag 91,37 88,20 76,63 69,34 68,40 63,97 76,32

Elért  
hely

1 2 3 4 5 6

6. táb lá zat. Össze sí tett ered mény a 4–6. év fo lya mon a 2009. év ben (%)

Cso por tok Értő  
olvasás  

Nyelvtan és 
szókészlet 

Hallás  
utáni  

megértés

Olvasott  
szöveg  

értelmezése

Írásbeli  
kifejezőkészség Társalgás

4.a  
ha la dó

94,38 92,39 65,85 73,75 82,50 72,92

4.b  
ha la dó

98,33 87,56 83,33 68,06 89,17 61,11

4.ab  
nor mál

21,47 64,32 43,49 41,76 13,24 22,55

6.a  
ha la dó

100 89,43 94,05 81,67 81,25 66,67

6.b  
ha la dó

89,86 81,92 93,17 71,30 95,39 69,13

6.ab  
nor mál

84,26 58,54 77,38 52,22 31,39 56,11

Át lag 81 79 76 65 65 58

 Elért  
hely

1 2 3 4–5 4–5 6
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A 2008–2009-es an gol nyel vi mé rés ered mé nyei alap ján a 4. és 6. osz tá lyos ta -
nu lók a leg jobb tel je sít ményt az ol va sott szö veg megér té sé ben, a leg ke vés bé jó
ered ményt a tár sal gás, a nyelv hasz ná lat te rén ér ték el.

Összeg zés

Az ed dig el vég zett két mé rés alap ján el mond ha tó, hogy mind a 4., mind a 6. év-
 fo lya mo kon na gyobb hang súlyt kell he lyez nünk az írás kész ség és a tár sal gás fej-
 lesz té sé re, va la mint az át fo gó, megér tést fej lesz tő felada tok ra (comprehensive
exercises). A fen tiek megol dá sa ér de ké ben tan me ne tein ket a 2009–2010-es tan -
év ele jén már ezen ve zér elv alap ján ál lí tot tuk össze. Fej lesz tő mun kánk ha tá sa
már rö vid tá von is ta pasz tal ha tó volt, mi vel egyik 8. osz tá lyos ta nu lónk a szín vo -
na las és gon dol kod ta tó felada tai ról is mert Or szá gos Ál ta lá nos Is ko lai An gol Ta-
 nul má nyi Ver seny or szá gos dön tő jé be ju tott. A tan me ne tek megújí tá sa mel lett
fon tos mér föld kő volt is ko lánk szá má ra az an gol nyel vi emelt szin tű ok ta tás 
be ve ze té se 2008 szep tem be ré től, ame lyet Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros Ön kor -
mány za ta biz to sí tott az in téz mé nyünk ben ta nu ló diá kok szá má ra. Az an gol
nyelv ta ní tá sa már el ső osz tály ban kez dő dik he ti 1 órá val, és fel me nő rend szer -
ben 4. osz tály tól he ti 5 órá ra emel ke dik. Szin tén a vá ros kez de mé nye zé sé re 2009
má so dik fé lé vé ben le he tő sé get kap tunk te het ség gon do zó fog lal ko zá sok meg-
 szer ve zé sé re az 5. év fo lya mon, amely prog ram a 2009–2010-es tan év ben is foly-
 ta tó dott a be vá lo ga tott ta nu lók szá má ra, he ti egy 60 per ces fog lal ko zás sal, 8 al-
 ka lom mal.

Mi vel a ta nu lói tel je sít mé nyek mé ré se csak há rom éve kez dő dött, egyelő re
csak osz tá lyo kat, cso por to kat tud tunk össze ha son lí ta ni, az egyes cso por tok fej-
 lő dé sét az el kö vet ke ző, 2010-es mé rés nyo mán tud juk majd át te kin te ni.

A mé ré sek le bo nyo lí tá sa so rán ar ra a megál la pí tás ra ju tot tunk, hogy in téz -
mé nyünk ben szük sé ges a mé ré si-ér té ke lé si kul tú ra fej lesz té se. Fon tos nak tart-
 juk, hogy legalább egy kol lé gánk szak irá nyú to vább kép zés ke re tein be lül is mer -
ked jen meg egy fo gal mi lag le tisz tult rend szer rel, majd ezt ad ja to vább az egész
ne ve lő tes tü let nek.
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3. Idegen nyelvi te het ség gon do zás az óvodától 
a középiskoláig

Min den pe da gó gus ál ma, hogy olyan is ko lá ban dol goz has son, ahol csu pa te het -
sé ges ta nu lóval fog lal koz hat. Nincs ez más ként a mi is ko lánk ban sem (Szo bosz -
lói Úti Ál ta lá nos Is ko la). 

De néz zük csak elő ször, mi a te het ség. A máig leg nép sze rűbb és jól ért he tő
de fi ní ció sze rint, Renzulli (ame ri kai pszi cho ló gus) azt mond ja, hogy a te het ség
az ér tel mi ké pes ség, a krea ti vi tás és a feladat irán ti el kö te le zett ség együt tes meg-
 nyil vá nu lá sa. Az egyén jel lem ző je, hogy az élet va la mely te rü le tén ér té kes tel je -
sít mé nye ket hoz lét re nagy fo kú ér dek lő dés sel és ki tar tás sal. 

Mönks a te het ség fo gal mát a kö vet ke ző kép pen ad ja meg: „A te het ség há rom
sze mé lyi ség jegy in terak ció já ból jön lét re. En nek a há rom jegy nek az egész sé ges
fej lő dé sé hez megér tő, tá mo ga tó tár sa dal mi kör nye zet re van szük ség (csa lád, is-
 ko la, tár sak). Más szó val: a hat fak tor po zi tív in terak ció ja a te het ség meg je le né -
sé nek elő fel té te le.” (Mönks–Knoers 1997: 192. o.; 1. ábra). 

A te het ség gon do zás uni ver zá lis pe da gó giai feladat, mely min den egyes ta nu ló -
ra diffe ren ciál tan irá nyul. El ső sor ban a szü lők és a pe da gó gu sok fe le lős sé ge e
gyer me ki te het ség for rás ko rai felis me ré se, fel fe de zé se és gon do zá sa. A je len le gi
ok ta tá si tör vény és az ér vény ben lé vő ke ret tan terv is kiemelt feladat ként ke ze li

ISKOLA TÁRSAK

CSALÁD

TE HET SÉG

1. áb ra. A Mönks–Knoers-modell

Motiváció Krea ti vi tás

Kivételes
képességek



ezt a te rü le tet. Bu da Ma riann el mé le te sze rint már óvo dás-, il let ve ki sis ko lás
kor ban azo no sít ha tóak az át la gon felüli ké pes sé gek. Fi gyel nünk kell (Bu da
2004, 29–30. o.): 

• a megér tés és a gon dol ko dás gyor sa sá gá ra,
• a jó meg fi gye lő ké pes ség re,
• a jó kom mu ni ká ciós ké pes ség re, fej lett be széd kész ség re és gaz dag szó-

 kincs re.

Ba logh Lász ló, a Ma gyar Te het ség gon do zó Tár sa ság el nö ke „A ma gyar tár sa da -
lom a te het ség szol gá la tá ban” kon fe ren cián el hang zott előadá sá ban (Bu da pest,
2008. feb ruár 22.) a kö vet ke ző ket mond ta a te het ség azo no sí tás ról: „mi nél több
for rás ból szer zünk a gye rek re vo nat ko zó in for má ció kat tel je sít mé nyé ről, ké pes -
sé gei ről, an nál meg bíz ha tóbb az azo no sí tás.”

A mi is ko lánk is nagy hang súlyt fek tet az ide gen nyelv te rü le tén a te het sé gek
felis me ré sé re és gon do zá sá ra. Ki csi, óvo dásko rú gye re kek nek he ti rend sze res -
ség gel in gye nes an gol fog lal ko zá so kat tar tunk azért, hogy meg ked vel tes sük 
ve lük az ide gen nyel vet. Már há rom éve elin dí tot tuk ezt a prog ra mot, ame lyet
elő re ki dol go zott tan me net alap ján szer ve zünk. A fog lal ko zá sok he ti egy al ka -
lom mal két cso port ban zaj la nak az óvo dásko rú gyer me kek élet ko ri sa já tos sá gait
fi gye lem be vé ve (pl. moz gás, tevékenykedtetés, mon dó kák, éne kek). A részt ve -
vő kön meg fi gyel he tő a gyors fel fo gó ké pes ség, a fej lett be széd kész ség és a mo ti -
vált ság, ami a szü lők tá mo ga tá sá val is pá ro sul (2. és 3. ábra).
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Ovis foglalkozás 

2007–2008 2008–2009

jelentkező 41 31

beiratott tanulók száma 19 13

beiratott tanulók aránya 46% 42%

jelentkező beiratott tanulók száma

2. áb ra. Óvo dai an gol fog lal ko zás (fő)

2007–2008

2008–2009

45
40
35
30
25
20
15
10

5
0
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A prog ram si ke res sé gét mu tat ja, hogy a részt  ve vő ovisok a ki tű zött cél ér ték
(40%) fö lött irat koz nak be is ko lánk el ső osz tá lyai ba, ahol máris le he tő sé gük
nyí lik az an gol nyelv he ti két szer 25 perc ben, cso port bon tás ban tör té nő ta nu lá -
sá ra. Is ko lánk ban a 2008–2009-es tan év től kez dő dően emelt szin tű an gol ok ta -
tás zaj lik.

A ta nu ló, ami kor fel ső ta go za tos lesz, le he tő sé get kap, hogy an gol nyel vi (is -
ko lai, vá ro si, me gyei, or szá gos) ver se nye ken ka ma toz tas sa tu dá sát, krea ti vi tá sát. 

A krea tív ké pes sé gek alap kon cep ció ját Guilford és Hoepfner (1971) al kot ta
meg, mi sze rint eb ben há rom fő ele met kü lö nít he tünk el:

• a gon dol ko dás fo lyé kony sá gát (fluencia), ami há rom altényezőből áll: a
szó ta lá lás gyor sa sá ga, az asszo ciá ciók gyor sa sá ga és a fo ga lom al ko tás
gyor sa sá ga;

• a gon dol ko dás ru gal mas sá gát (fle xi bi li tás). Ez a vál to zó igé nyek hez va ló
al kal maz ko dást, a gon dol ko dás moz du lat lan sá gá ból va ló sza ba du lást, a
spon tán át vál tá si ké pes sé get je len ti; va la mint

• az ere de ti sé get (ori gi na li tás), vagyis a fan tá zia ere jét, amely ar ra irá nyul,
hogy el sza kad jon az adott szi tuá ció tól, és új asszo ciá ciós kap cso lat ban
struk tu rál ja a hely ze tet.

A sta tisz ti kák évek re vissza me nően azt mu tat ják, hogy a ne ves küz del mek -
ben jó ered mé nyek kel min dig ott va gyunk az él vo nal ban (4. ábra, 1. táblázat).

jelentkező

Célérték = 40%

3. áb ra. Az óvo dai an gol fog lal ko zás ha té kony sá ga (%)

2007–2008

2008–2009

47%

46%

45%

44%

43%

42%

41%

40%

39%



Ahogy már idé zett előadá sá ban Ba logh Lász ló pro fesszor is megál la pít ja, az
is ko lai te het ség gon do zás egyik je len tés kö re a tan órán kí vü li gaz da gí tás. Évek
óta ha gyo mány is ko lánk ban, hogy kiemel ke dő ta nu lóink nak egyé ni vagy cso-
 por tos fel ké szí tést szer ve zünk a Pitman próbanyelvvizsgára. Cé lunk, hogy mi -
nél több diá kunk meg sze rez ze ezt az an gol nyel vi mi nő sí tést, mie lőtt be fe je zi ál-
 ta lá nos is ko lai ta nul má nyait. Er re a ki hí vás ra 40–50 fő je lent ke zik éven te.
Büsz kén el mond hat juk, hogy ta nu lóink 80%-a si ke re sen zár ja ezt a meg mé ret -
te tést is (5. és 6. ábra).
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Versenyeken elért helyezések 2007–2008 2008–2009 2009–2010

az OÁTV országos fordulójába bejutott 1 1

megyei  első helyezettek egyéni 5 1 3

megyei  első helyezettek csapat 2 2

megyei második helyezettek egyéni 4 1 2

megyei harmadik helyezettek egyéni 1 1 6

városi első helyezettek egyéni 3 1 1

városi második helyezettek egyéni 1 1

4. áb ra. Ver seny ered mé nyeink
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Az ed di giek ben szót ej tet tünk a te het ség gon do zás főbb fá zi sai ról, ame lyek a
te het ség felis me ré se, ki bon ta koz ta tá sa és fej lesz té se vol tak. Ez a fo lya mat az ál-
 ta lá nos is ko lai ta nul má nyok kal nem ér vé get. A nyel vi te het ség fej lesz tés si ke -
res sé gé nek mér cé je a nyel vi ta go za tos kö zép is ko lák ba va ló ered mé nyes fel vé te -
li vizs ga. 

Vég zős ta nu lóink kö ré ben egy re na gyobb az ér dek lő dés az an gol nyel vi elő-
 ké szí tős vagy an gol ta go za tos kö zép is ko lák iránt. Ezért 8. év fo lya mon elő ké szí tő
fog lal ko zás ke re té ben he ti rend sze res ség gel (ál ta lá ban 15 fő vel) le he tő sé gük nyí-
 lik az ide gen nyel vi tu dás el mé lyí té sé re. Itt kü lö nö sen nagy hang súlyt kap a szó-
 be li kom mu ni ká ció, a kö tet len, sza bad be szél ge tés egy-egy adott té má ról, a vi lág
dol gai ról (7. ábra, 2. táblázat).

kezdő szint alapfok alsó középfok

5. áb ra. Pitman próbanyelvvizsgán va ló rész vé tel (fő)

kezdő szint alapfok alsó középfok

6. áb ra. Si ke res Pitman próbanyelvvizsga (%)
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Visszautal va a Mönks–Renzulli-féle mo dell re, mi sze rint a kiemel ke dő ké-
 pes sé gek ki bon ta koz ta tá sá ban fon tos sze re pet ját szik nem csak az is ko la, ha nem
a csa lád és a tár sak is. Ezen megál la pí tá son alap szik is ko lánk több év re vissza-
 nyú ló tö rek vé se a test vér is ko lai kap cso la tok kiépí té se, va la mint a Nagy-B ri tan -
niá ba szer ve zett ta nul mány utak te rén. Mind két eset ben szük sé ges a csa lá dok
biz tos hát te re és tá mo ga tá sa, il let ve beiga zo lód ni lát szik az az ál lí tás, hogy a ha-
 son ló élet ko rú tár sak nagy ha tás sal van nak egy más ra, ami igaz a nyelv ta nu lás
kö zös él mé nye ese té ben is (8. és 9. ábra). 
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7. áb ra. Angol tagozatra jelentkezők aránya (%)

35%

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%

2006–2007 2007–2008 2008–2009

2. táb lá zat. An gol ta go zat ra je lent ke zők ará nya

2006–2007 2007–2008 2008–2009

Összes vég zős ta nu ló 45 52 69

An gol ta go zat ra je lent ke zők 10 13 21

An gol ta go zat ra je lent ke zők ará nya 22% 25% 30%
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Diák jaink szá má ra (éven te 30–40 fő) rend sze re sen szer ve zünk kül föl di ta-
 nul mány utat, amely meg fe le lő al kal mat ad ar ra, hogy „a nagy be tűs élet” kü lön -
bö ző te rü le tein is ki pró bál ják ma gu kat, meg ta pasz tal va azt, ho gyan bol do gul -
nak az an gol nyelv vel anya nyel vi kör nye zet ben. 

Örö münk re szol gál, hogy kül föl di test vér is ko láink kal fo lya ma tos, vi rág zó
part ne ri kap cso la tot ápol ha tunk, ezért gyer me keink nek (éven te 10–15 fő) le he -
tő sé gük van vagy kül föld re men ni, vagy fo gad ni ha son ló ko rú tár sa kat. Ilyen kor
nem csak hogy az an golt gya ko rol ják rög tön zött szi tuá ciók ban, ha nem megis -
me rik más né pek kul tú rá ját, szo ká sait és élet re szó ló él mé nye ket sze rez nek. Je-
 len leg négy test vér is ko lá val va gyunk szo ros együtt mű kö dés ben:

Össz felsős tanuló

Résztvevők száma

8. áb ra. Kül föl di ta nul mány úton résztve vők szá ma (fő)

Célérték = 10%
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9. áb ra. Kül föl di ta nul mány úton va ló rész vé te li arány (%)
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• Geor ge Cosbuc Ál ta lá nos Is ko la (Nagy vá rad, Ro má nia)
• Władysław Broniewskiego Ál ta lá nos Is ko la (Wrocław, Len gyelor szág)
• Ivan Gundulic Ál ta lá nos Is ko la (Zág ráb, Hor vátor szág)
• Smiltene Gim ná zium (Smiltene, Lettor szág).
A 2009/2010-es tan év től kez dő dően a Co me nius együtt mű kö dés ke re té ben

két új part ner is ko lá val gaz da god tunk: a tö rökor szá gi Konyából és a cip ru si 
Ni co siá ból. A ta nul mány utak és a test vér is ko lai kap cso la tok an gol nyelv ta nu -
lá sá ra va ló ha tá sá nak elem zé sé re kér dő íve ket ál lí tot tunk össze. Meg kér dez tük
azon ta nu lóink vé le mé nyét, akik vagy az egyik vagy a má sik fo lya mat ba be-
 kap cso lód tak. 

A kérdéseket a tanulók egy 1-től 4-ig terjedő skálán válaszolták meg az alábbi
válaszlehetőségekkel:

1 – egyáltalán nem igaz
2 – alig igaz
3 – részben igaz
4 – teljesen igaz

A 10. ábrán látható 4 kérdés kiválasztásánál azt vettük figyelembe, hogy 
melyek azok a szempontok, amelyek a legszorosabb összefüggésbe hozhatóak 
a programok célkitűzéseivel, mivel ezek fejezik ki legjobban a programok ered-
ményességét. A kérdőívek eredményei egybehangzóan megerősítették a progra-
mok hasznosságát nemcsak a nyelvtanulás, de az emberi kapcsolatok terén is.
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– * –

A ta len tu mok fel fe de zé sé re, kieme lé sé re és ápo lá sá ra az ál ta lá nos is ko lai kor cso -
port az ideá lis, ezért ne künk, ál ta lá nos is ko lai pe da gó gu sok nak az a felada tunk,
hogy min dent meg te gyünk ezen a té ren a jö vő nem ze dék ér de ké ben. 

Összeg ző mun kán kat a deb re ce ni te het ség fej lesz tés egyik meg ha tá ro zó sze-
 rep lő jé nek, Ba logh Lász ló pro fesszor nak a gon do la tá val sze ret nénk zár ni:
„A ha té kony te het ség fej lesz tés hez ter mé sze te sen elen ged he tet len, hogy az is ko -
lai ok ta tás-ne ve lés szín vo na la ál ta lá ban is ma gas szin tű le gyen, ez ad ja az ala po -
kat a szunnya dó te het sé gek meg ta lá lá sá hoz és si ke res fej lesz té sé hez.”

2. Hozzájárultak kommunikációs készségeim fejlődéséhez 3. Ösztönzően hatottak az angol nyelv elsajátításában

7. Törekszem az angol nyelvvizsga megszerzésére 8. Angol tagozatos középiskolába tervezem továbbtanulásomat

10. áb ra. A ta nul mány utak kal és a test vér is ko lai kap cso la tok kal össze füg gő ta nu lói 
vé le mény ku ta tás né hány ered mé nye
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1. Ma te ma ti ka mo dul

Ma te ma ti kai ké pes sé gek, ma te ma ti kai te het ség

A ma te ma ti kai ké pes sé gek te rén a legala po sabb és leg so kol da lúbb elem zést Kru-
teckij (1968) vé gez te. Fel tár ta azo kat a sa já tos sá go kat, ame lyek kel a ma te ma ti ká -
ban jó tel je sít ményt nyúj tó ta nu lók gon dol ko dá sa jel le mez he tő: 

(1) az ál ta lá no sí tás ké pes sé ge (ada tok ra és re lá ciók ra vo nat ko zóan); 
(2) a ma te ma ti kai kö vet kez te té sek és a ve lük kap cso la tos cse lek vés moz za -

na tok össze vo ná sá nak, rö vi dí té sé nek ké pes sé ge; 
(3) a gon dol ko dá si fo lya ma tok fle xi bi li tá sa; 
(4) az ért he tő ki fe je zés re, egy sze rű sí tés re és gaz da sá gos ság ra va ló tö rek vés; 
(5) a ma te ma ti kai kö vet kez te té sek meg for dí tá sá nak ké pes sé ge (in ver zió) és 
(6) az ön kont roll. 

Kruteckij sze rint a jó ma te ma ti ku sok ra jel lem ző, hogy nem csak a ma te ma ti -
kai prob lé má kat, ha nem más prob lé má kat is ma te ma ti kus mód já ra lát nak és ke-
 zel nek.

A ma te ma ti kai te het sé gek főbb tu laj don sá gai (Gyarmathy 2002): 
• ki tar tás és feladat-el kö te le zett ség jel lem zi a prob lé ma megol dás ban;
• fá rad ha tat lan, ha ma te ma ti ká ról van szó;
• cso dá lat ba ej tik a té nyek, for mu lák stb.;
• ke re si a prob lé má kat;
• ki vá ló em lé ke ze te van szá mok ra, for mu lák ra, vi szo nyok ra, megol dá si

mó dok ra stb.;
• ru gal mas a gon dol ko dá sa a ma te ma ti kai struk tú rák és min ták te rén
• könnyen for dít a gon dol ko dá sán;

A. MODULOK
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• kiemel ke dően jó vi zuá lis kép ze let jel lem zi;
• prob lé mák és abszt rakt vi szo nyok vi zua li zá ció já nak ké pes sé ge mu tat ko -

zik;
• a rész le te ken fe lülemel ke dik, az össze tet tet egy sze rűb bé te szi;
• a prob lé mát gyor san for ma li zál ja és ál ta lá no sít ja;
• ha son ló prob lé mák ra már a köz bül ső lo gi kai lé pé sek ki ha gyá sá val rea gál;
• egy sze rű, egye nes és ele gáns megol dá so kat ke res;
• ver bá lis prob lé má kat is meg tud fo gal maz ni és ke zel ni tud egyen let ben.

A kis gyer me kek nél mu tat ko zó kiemel ke dő ma te ma ti kai ké pes ség és ér dek lő dés,
ame lyet el ső sor ban a ma ga sabb szin tű gon dol ko dás és az abszt rak ciós ké pes ség
ko rai meg je le né se jel le mez, ké sőbb több nyi re más te rü let re ka nya ro dik. A ko rai
ma te ma ti kai te het ség te hát több szem pont ból is je len tős (Gyarmathy 2002).

Fej lesz té si cé lok 

Alap ve tő cé lunk mi nél több ön ál ló fel fe de zé sen ala pu ló ma te ma ti kai te vé keny -
ség, a megér té sen ala pu ló, lo gi kus, krea tív gon dol ko dás fej lesz té se, a va ló ság és a
ma te ma ti kai mo del lek kö zöt ti két irá nyú út megis mer te té se és azok hasz ná la tá -
nak fo ko za tos kiala kí tá sa. 

A felada tok megol dá sa fej lessze, ala kít sa ki az ön ál ló gon dol ko dás, a belső el-
 lenőrzés igé nyét, is mer tes se meg a prob lé ma megol dás örö mét és se gít se elő a
po zi tív sze mé lyi ség je gyek kiala ku lá sát.

A diá kok fej lesszék a kör nye ze tük kel és ön ma guk kal va ló, rész ben kom mu -
ni ka tív in terak ció juk ha té kony sá gát és cél sze rű sé gét. Eh hez hasz nál ják a nyelv
lo gi kai ele meit he lye sen a ma te ma ti kai és nem ma te ma ti kai tar tal mú ál lí tá sok
ér tel me zé se so rán, és is mer je nek meg újabb nyel vi lo gi kai ele me ket. Vál ja nak
ké pes sé újabb anya gi mo del lek megér té sé re, hasz ná la tá ra, más mo del lek be tör-
 té nő át kó do lá sá ra. 

A mi nő sé gi gaz da gí tás sal élünk, a kö zép pont ban a mé lyebb és ma ga sabb
szin tű al kal ma zás, pro duk tív gon dol ko dás fej lesz té se áll. A ta nu lók nak új sze rű,
össze tet tebb felada tok ban is meg kell ta lál niuk a megol dást. Fon tos a ta pasz ta lat
alap ján meg fo gal ma zott össze füg gés és a bi zo nyí tás köz ti kü lönb ség fo ko za tos
megér te té se. Ugyanazt a prob lé mát több ol dal ról jár juk kö rül, több szem pont -
ból vizs gál juk meg.

Az is me ret szer zés, a ké pes sé gek és a mo ti vá ciós/ér zel mi té nye zők együt tes
fej lesz té sét ter vez zük. Az in tel lek tuá lis kom pe ten cia fel tér ké pe zé sét cél zott fej-
 lesz tés sel kezd jük meg, in for má ció kat szer zünk a ta nu lók elő ze tes tu dá sá ról és
adott sá gai ról. Meg fi gyelt te vé keny sé gük és ered mé nyes sé gük alap ján ké pet ka-
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 punk a ben nük rej lő „le he tő sé gek ről”. A te het ség se gí tés alap ve tő mód sze re a
„gaz da gí tás”. A te ma ti ká ba ren de zett tar ta lom fej lesz té si fó ku szai:

• gon dol ko dás fej lesz té se: prob lé ma megol dás, in duk tív kö vet kez te té sek, de-
 duk tív gon dol ko dás, ana ló giák is me re te, mennyi sé gi és va ló szí nű sé gi kö-
 vet kez te té sek, kri ti kai gon dol ko dás;

• „megis me ré si ké pes sé gek” fej lesz té se: in for má ció szer ző és -fel dol go zó ké-
 pes ség, kom mu ni ká ció, szö veg al ko tás;

• krea ti vi tás fej lesz té se: öt le tek, di ver gens gon dol ko dás, prob lé ma ér zé keny -
ség, új ra fo gal ma zás, transz fe rá lás.

1. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Hal ma zok – hal maz fo gal ma, ele me, Venn-diagram, osz tá -
lyo zás, hal maz ba ren de zés, kap cso lat a ma te ma ti kai lo gi ká val.
Fej lesz té si felada tok, te vé keny sé gek: Megadott ele mek el he lye zé se megadott
hal ma zok ba. A hal maz ele mei nek fel so ro lá sa. Hal maz ba ren de zett ele mek ese-
 tén a hal maz ne vé nek megadá sa. Venn-diagram ér tel me zé se. Hal ma zok kö zös
ré sze, egye sí té se. A hal maz elem szá má nak megadá sa. A hal maz áb ra kü lön bö ző
ré szei be ren de zett ele mek tu laj don sá gai nak meg fo gal ma zá sa. (A fen ti felada to -
kat előbb két hal maz zal, majd há rom mal vé gez zük.) Megadott ele mek hez cso-
 por to sí tá si szem pon tok ki ta lá lá sa. Hi ba ku ta tás. Szö ve ges felada tok megol dá sa
hal maz áb ra se gít sé gé vel.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Elem ző ké pes ség, komp lex in for má ciók ke ze lé -
se, kri ti kai gon dol ko dás, prob lé ma megol dó ké pes ség, hal maz szem lé let, sza bály -
kö ve tés, lé nyeg kieme lés.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek: Lo gi kai kész let, szí nes rúd-kész let, elő re el ké szí -
tett hal maz áb ra sab lo nok, mág ne ses táb la, feladat la pok, sík ido mok, tes tek. Cso-
 port mun ka, feladat megol dás pá rok ban, ön ál ló feladat megol dás.
Kap cso ló dás más mű velt ség te rü let hez: Ma gyar nyelv és iro da lom, fi zi ka, tech-
 ni ka és élet vi tel. A ma te ma ti kán be lül: sík- és tér geo met ria, oszt ha tó ság, szö ve -
ges felada tok.

2. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: A ska tu lya-elv.
Fej lesz té si felada tok, te vé keny sé gek: A ska tu lya-elv lé nye gé nek megér te té se
(„leg rosszabb eset ben”). Fo ko za to san ne he ze dő felada tok (a min den na pi élet
hely ze tei től az el vont ma te ma ti kai felada to kig).
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: A ma ga sabb szin tű tá jé ko zott ság, is me ret szer -
zés igé nye. A ma te ma ti ka ezen ré sze já té kos sá gá nak, szép sé gé nek megélé se. Fi-
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 gye lem kon cent rá ció. A ska tu lya-elv széles körű fel hasz ná lá sa ma ga biz tos sá got
fej lesszen ki ben ne.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek: Szak ta ná ri ma gya rá zat. Szem lél te tés hez: nem
át lát szó zsák, kü lön bö ző szí nű go lyók kal, szí nes kö rök, négy ze tek kar ton ból,
szám jegy kár tyák (0-tól 9-ig).
Kap cso ló dás más mű velt ség te rü let hez: Ki te kin tés a va ló szí nű ség-szá mí tás ra.
Ki te kin tés a geo met riá ra.

3. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Oszt ha tó sá gi sza bá lyok, oszt ha tó sá gi felada tok, osz tók 
szá ma.
Fej lesz té si felada tok, te vé keny sé gek: Az alap ve tő oszt ha tó sá gi sza bá lyok el sa -
já tít ta tá sa – (a) 2, 5, 10; 4, 25, 100; 8, 125, 1000; (b) 3, 9; (c) 11. To váb bi oszt ha tó -
sá gi sza bály al ko tá sa kö zö sen (pl. 6, 12, 15). Prím szá mok ke re sé se euk li de szi szi-
 tá val. Prím té nye zős fel bon tás. Összes osz tó ke re sé se. Osz tók szá má nak
megál la pí tá si mód ja.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Az ér dek lő dés fel kel té se, fo lya ma tos ön kép zés
igé nyé nek kiala kí tá sa. Prob lé ma fel ve tés re megol dá si mód(ok) ke re sé se (di ver -
gens gon dol ko dás). Igény kiala kí tá sa a ma te ma ti kai pon tos ság ra. Ana ló giás
gon dol ko dás fej lesz té se. Az össze füg gé sek ész re vé te le, új is me ret szer zés igé nye,
„új” sza bá lyok al ko tá sa ta ná ri irá nyí tás sal, majd ön ál lóan.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek: Szak ta ná ri ma gya rá zat.
Kap cso ló dás más mű velt ség te rü let hez: Az óko ri gö rög ma te ma ti ku sok. A ta n -
a nyag kap cso lód jon a min den na pi élet hez is.

4. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Sza bá lyos sá gok, so ro za tok
Fej lesz té si felada tok, te vé keny sé gek: Tu laj don sá gok vizs gá la ta, elem zé se. Ka-
 kukk to jás ki vá lasz tá sa. Sza bály felis me ré se, meg fo gal ma zá sa, a kö vet ke ző elem
ki vá lasz tá sa, megadá sa. Kü lönb sé gek fel fe de zé se. Hi ba ku ta tás. Bű vös négy zet
ki töl té se, ké szí té se. Gauss-fé le összeg zés.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Elem ző ké pes ség, al go rit mi kus gon dol ko dás -
mód, kri ti kai gon dol ko dás, vi ta ké pes ség, kom mu ni ká ciós ké pes ség, krea ti vi tás,
lé nyeg kieme lő ké pes ség, sza bály kö ve tés.
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Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek: Írás ve tí tő vagy pro jek tor, feladat la pok. Ön ál ló
mun ka, pá ros mun ka, cso port mun ka.
Kap cso ló dás más mű velt ség te rü let hez: Ma gyar nyelv és iro da lom, tech ni ka és
élet vi tel, ké mia, bio ló gia, föld rajz.

5. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Szö ve ges felada tok szö ve gei nek elem zé se – in for má ciók
egy szö veg ben. A „szö ve ges feladat” megol dá si stra té giái: szö veg, nyi tott mon-
 dat, megol dás, szö veg. Az al geb ra mód sze rei nek al kal ma zá sa szö ve ges felada tok
megol dá sá ban. Szö ve ges felada tok megol dá sa „nem al geb rá san”: kö vet kez te tés -
sel, le bon to ga tás sal, el lenőr zés be he lyet te sí tés sel. Ará nyos kö vet kez te té sek (pl.
szab vány mér té kek át vál tá sa), egy sze rű szö ve ges felada tok.
Fej lesz té si felada tok, te vé keny sé gek: Ha té kony, ön ál ló ta nu lás. Is me re tek al-
 kal ma zá sa. Tá jé ko zó dás tér ben és idő ben. Tá jé ko zó dás a vi lág mennyi sé gi vi szo -
nyai ban.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Komp lex in for má ciók ke ze lé se, kri ti kai gon dol -
ko dás, prob lé ma megol dó ké pes ség, sza bály kö ve tés, lé nyeg kieme lés, is me re tek
al kal ma zá sa.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek: Egy sze rű ma te ma ti kai mo del lek megis me ré se
és al kal ma zá sa szö ve ges gya kor la ti felada tok ban. A ma te ma ti ka és más tu do -
mányok, va la mint a gya kor la ti élet ből vett, szö veg gel és ké pek kel, il let ve egyéb
mó don megadott felada tok megol dá sa, el lenőr zé se, egy sze rű ma te ma ti kai 
mo del lek hez prob lé mák ke re sé se. Szá mo lá si kész ség fej lesz té se, „trük kök” – és
meg fej té seik. Szá mol junk „ügye seb ben” – mű ve le ti tu laj don sá gok meg fi gye lé se
kü lön bö ző szám kö rök ben. Szám egye nes szí ne zé se (igaz ság hal ma zok a szám-
 egye ne sen). Adott tu laj don sá gú szám hal ma zok áb rá zo lá sa és ma te ma ti kai je-
 lek kel va ló megadá sa. Nyi tott mon da tok megol dá sa konk rét te vé keny sé gek kel,
il let ve a szám egye ne sen (moz gá sok, mér leg já té kok, pró bál ga tás, kö ze lí tés). 
Kap cso ló dás más mű velt ség te rü let hez: Ma gyar nyelv és iro da lom, élet vi tel és
gya kor la ti is me re tek, em ber és tár sa da lom, em ber a ter mé szet ben.

6. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Sík geo met ria, da ra bo lá sok – sík ido mok, sok szö gek szem-
 lé le tes fo gal ma, tu laj don sá gok vizs gá la ta. A tá vol ság szem lé le tes fo gal ma, adott
tu laj don sá gú pon tok ke re sé se. Szá mí tá sos felada tok. Szab vány  mér ték egy sé gek
és át vál tá suk: hosszú ság, te rü let, tér fo gat, űr tar ta lom, idő, tö meg.
Fej lesz té si felada tok, te vé keny sé gek: Is me re tek rend sze re zé se. Tá jé ko zó dás a
tér ben és a vi lág mennyi sé gi vi szo nyai ban. Kör nye ze ti ne ve lés. Ta pasz ta lat gyűj -



206
A debreceni példa

tés a ke rü let, a te rü let, a fel szín és a tér fo gat szá mí tá sá ban. Szá mo lá si kész ség fej-
 lesz té se. Mé ré sek a gya kor lat ban. Mé rő esz kö zök hasz ná la ta. A becs lés ké pes sé -
gé nek fej lesz té se. Kö zös, pá ros és egyé ni tevékenykedtetés. Sza bad és irá nyí tott
já té kok. Raj zok ér tel me zé se, al ko tá sa. Egyé ni rajz ké szí tés. Ta nu lá si esz kö zök
hasz ná la tá nak se gí té se. Tu da tos me mo ri zál ta tás.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Is me re tek al kal ma zá sa. Kép ze let. Ta pasz ta lat -
szer zés. Kom mu ni ká ciós kész ség, ké pes ség. Prob lé ma megol dó is me re tek al kal-
ma zá sa. Gon dol ko dás, rend sze re zés. Élet ve ze té si kom pe ten cia. Lé nyeg kieme -
lés, sza bály kö ve tés. De duk tív kö vet kez te tés, in duk tív kö vet kez te tés, kom bina-
  ti vi tás, metakogníció. Becs lés, mé rés, va ló szí nű sé gi kö vet kez te tés.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek: Egy sze rű négy szö gek (tég la lap, négy zet) és
azok ból újabb tes tek ké szí té se, a jel lem zők fel fe de zé se, meg be szé lé se. Kü lön bö -
ző sík ido mok ki vá gá sa, vizs gá la ta, cso por to sí tá sa megadott szem pon tok sze rint.
Haj to ga tá sok a me rő le ges és pár hu za mos szem lél te té sé re, adott alak za tok tól
egyen lő tá vol ság ra lé vő pon tok ke re sé sé re. Egy sze rű szer kesz té si felada tok. Kör -
ző, vo nal zó he lyes hasz ná la ta. Le fe dé sek, par ket tá zá sok, csem pé zé sek hez kap-
 cso ló dó cse lek vé ses felada tok. Sík- és tér mér ta ni mo del le ző kész let. Táblai szer-
 kesz té si esz kö zök. Lyukastábla. Fó liák.
Kap cso ló dás más mű velt ség te rü let hez: Élet vi tel és gya kor la ti is me re tek, em -
ber a ter mé szet ben, ma gyar nyelv és iro da lom, mű vé sze tek, ter mé szet is me ret
(irány tű hasz ná la ta, ég tá jak). Tér be li tá jé ko zó dás (irány tű, tér kép, föld gömb),
vi zuá lis kul tú ra, in for ma ti ka, fi zi ka, ké mia, föld rajz.

7. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Tér geo met ria – tér ele mek köl csö nös hely ze te. Tes tek épí té -
se, vizs gá la ta; la pok, élek, csú csok a tes ten, hely ze tük, kap cso la taik. Fel szín, tér-
 fo gat, és ezek vál to zá sa da ra bo lás kor. Tes tek felül-, elöl-, ol dal né ze ti áb rá zo lá sa.
Tég la test, koc ka épí té se, há ló za tuk.
Fej lesz té si felada tok, te vé keny sé gek: A tér szem lé let fej lesz té se tér be li ana ló giák
ke re sé sé vel. Tes tek ké szí té se. Hal maz szem lé let fej lesz té se. Tu laj don sá gok (pl.
szim met ria) meg fi gye lé se. Szá mo lá si kész ség fej lesz té se. Áb rák, há ló za tok ké szí -
té se, hiá nyos test há lók kiegé szí té se. Egyé ni, pá ros, cso por tos mun kál ta tás.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: A meg fi gye lő ké pes ség, a fo ga lom al ko tó és prob-
 lé ma megol dó ké pi gon dol ko dás és a tér szem lé let. Prob lé ma felis me ré se, prob lé -
ma megol dás tár gyi te vé keny ség gel és gon do la ti úton. Te vé keny sé gek hez kö tött
al ko tó gon dol ko dás. Krea ti vi tás. Ki tar tás a prob lé ma megol dá sá ban. A ma te ma -
ti ka gya kor la ti al kal maz ha tó sá gá nak felis mer te té se.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek: Tér mér ta ni mo del le ző kész let, test há lók, egy-
 ség nyi tér fo ga tú koc kák, kör ző, vo nal zó, sza bá lyos koc kák.
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Kap cso ló dás más mű velt ség te rü let hez: Em ber a ter mé szet ben, ter mé szet is me -
ret (irány tű hasz ná la ta, ég tá jak), tér be li tá jé ko zó dás, vi zuá lis kul tú ra, in for ma ti -
ka, föld rajz, ké mia, fi zi ka.

8. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Kom bi na to ri ka, va ló szí nű ség szá mí tás – vál to za tos kom bi -
na to ri kai felada tok megol dá sa kü lön fé le mód sze rek kel. Sor ba ren de zés, ki vá -
lasz tás né hány elem ese tén. A biz tos, a le het sé ges és a le he tet len ese mény. Va ló -
szí nű sé gi já té kok és kí sér le tek. Re la tív gya ko ri ság.
Fej lesz té si felada tok, te vé keny sé gek: Kom bi na to ri kus gon dol ko dás fej lesz té se.
Ta pasz ta lat szer zés az összes eset rend sze re zett fel so ro lá sá ban. Va ló szí nű sé gi és
sta tisz ti kai szem lé let fej lesz té se. Ada tok gyűj té se, rög zí té se, ren de zé se. Meg fi -
gye lő ké pes ség, elem ző ké pes ség fej lesz té se. A becs lé si kész ség fej lesz té se. A min -
den na pi élet ma te ma ti kai vo nat ko zá sai nak és a ma te ma ti ka gya kor la ti al kal -
maz ha tó sá gá nak felis mer te té se. Egyé ni, pá ros, cso por tos mun kál ta tás.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Prob lé mameg ha tá ro zás, prob lé ma ér zé keny ség,
lo gi kus gon dol ko dás, fluencia, fle xi bi li tás. Kom mu ni ká ciós kész ség. Ter ve zés,
el lenőr zés igé nyé nek kiala kí tá sa. A kö vet kez te té si ké pes ség. Vá lo ga tó-, osz tá lyo -
zó-, rend sze re ző ké pes ség. Lé nyeg kieme lő ké pes ség. Ön kont roll.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek: Szám kár tyák, sza bá lyos do bó koc kák, pénz ér -
mék, táb lá za tok, gra fi ko nok, diag ra mok.
Kap cso ló dás más mű velt ség te rü let hez: Élet vi tel és gya kor la ti is me re tek, em -
ber a ter mé szet ben, ma gyar nyelv és iro da lom (szö veg ér tés), in for ma ti ka, ter-
 mé szet is me ret, föld rajz, ké mia, fi zi ka.
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2. Anya nyelv és iro da lom mo dul

„Az ok ta tás hosszú távon ér vé nye sü lő hasz na nem ab ból ered, 
hogy mit ta ní ta nak a gye rek nek, ha nem ab ból, hogy mi lyen ha tás éri 

a ta nu lás hoz va ló vi szo nyát, az ön ér té ke lé sét és tel je sít mény orien tált sá gát.”
Mi chael Rutter

A kom mu ni ká ció a gon do la tok, ér zé sek és té nyek szó be li és írás be li ki fe je zé sé -
nek és ér tel me zé sé nek a ké pes sé ge (szö veg ér tés, be széd, ol va sás, írás), va la mint
a meg fe le lő mó don tör té nő nyel vi érint ke zés ké pes sé ge a tár sa dal mi és kul tu rá -
lis kon tex tu sok tel jes ská lá ján – az ok ta tás ban, a kép zés ben, a mun ka he lyen, ott-
 hon és a sza ba di dő ben.

Az ok ta tás cél ja, hogy ké pes le gyen az egyén:
• két vagy több em ber kö zöt ti in terak ció ban va la mi lyen kö zös jel rend szer -

ben in for má ció cse re le bo nyo lí tá sá ra, in for má ció kat fo gad jon és to váb bít -
son;

• gon do la tait a kü lön bö ző kom mu ni ká ciós csa tor ná kon ke resz tül a le he tő
leg pon to sabb, a kon tex tus hoz kap cso ló dó szo ciá lis nor mák ál tal sza bá -
lyo zott vi sel ke dés ben ki fe jez ni és a cím zett hez el jut tat ni;

• az in terak ció ban részt ve vő part ner köz le mé nyét a leg tel je seb ben, je len -
tés vesz tés nél kül fo gad ni;

• a part ner tel jes, nemver bá lis kom mu ni ká ció já nak ér zé ke lé sé re és fel hasz -
ná lá sá ra;

• a kon tex tu sok olyan átala kí tá sá ra, ahol a leg tisz tább kom mu ni ká ciós fo-
 lya ma tok va ló sul nak meg.

A kom mu ni ká ció ban a szó be li ség és az írás be li ség egyaránt je len van. Nagy
hang súly he lye ző dik a for rás- és in for má ció ke ze lés re, va la mint a ké pi in for má -
ció fel dol go zá sá ra. Fon tos sze re pet kap a vi ta kul tú ra erő sí té sé vel kap cso la tos ké-
 pes sé gek fej lesz té sé nek szük sé ges sé ge.

Kom mu ni ká ció

1. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: A kom mu ni ká ció ál ta lá nos mo dell je: feladó, ve vő, üze net,
kód.
Te vé keny sé gek: Az alap hely zet be mu ta tá sa konk rét pél dá kon. Pél dák gyűj té se
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cso por tok ban. Pre zen tá ció, kö zös meg be szé lés (pl. levélíró-levél-levélolvasó).
To váb bi pél dák: tit kos írás, cég be hí vó táb la, öl töz kö dés.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Meg lé vő is me re tek al kal ma zá sa. Ha son ló sá gok, el té ré -
sek felis me ré se.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Önis me ret, ön fe gye lem, fi gye lem fej lesz té se.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Ér zé sek ki fe je zé se. Együtt mű kö dé si ké pes ség fej lesz té se.
Mód sze rek, esz kö zök: Já ték, cso port mun ka.
Tan tár gyi kap cso la tok: Ma gyar nyelv és iro da lom, in for ma ti ka, rajz- és vi zuá lis
kul tú ra, tör té ne lem, ter mé szet is me ret, tánc és drá ma.

– * –

Té ma kör, tar ta lom: Ver bá lis kom mu ni ká ció (ta nult): Ma gyar kul túr tör té ne ti
jel ké pek, cí me rek, je lek, je len tés. Mi to ló giai és bib liai je lek jel kép pé vá lá sa.
Kom mu ni ká ció az ál lat vi lág ban (kép so ro zat). Ho gyan kom mu ni kál nak az ál la -
tok? – be szél ge tés. Kö zös elem zés. Köz is mert ál la tok in for má ció szer zé se a min-
 den na pi élet ből vett pél dák kal. Sa ját há zi ál la tok jel zé sei nek jel lem zé se (moz gás,
hang, szag lás). Azo nos sá gok, kü lön bö ző sé gek. Élet men tő ál la tok. Az ál la tok
ösz tö nös vi sel ke dé se. Né hány ér de kes eset.
Te vé keny sé gek: Meg fi gye lés, gya kor lás.
In tel lek tuá lis ké pes ség: kö vet kez te tés, vi zuá lis je len sé gek megér té se, sa ját gon-
 do la tok kö zért he tő meg je le ní té se.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Együtt mű kö dé si ké pes ség fej lesz té se.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Össze füg gé sek meg lá tá sa a jel és je len tés kö zött. Han-
 gu la tok, ér zel mek meg je le ní té se moz gás sal.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Ön ál ló ság, önis me ret, hig gadt ság. Koo pe rá ció. Mun ka -
megosz tás kiala kí tá sa, be tar tá sa. Konst ruk tív és pro duk tív ma ga tar tás. 
Mód sze rek, esz kö zök: Pá ros mun ka, feladat la pok, be szél ge tés, raj zos meg je le -
ní tés.

2. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Je lek, jel rend sze rek. Mi a jel? Mit üzen nek a je lek? Je lek tu-
 laj don sá gai. Ér zék szerv vel fel fog ha tó, ma gán túl mu ta tó, ál ta lá no sí tó és köz meg -
egye zé sen ala pul. Ikon, in dex, szim bó lum. Egy sze rű je lek ér tel me zé se, KRESZ-
 táb lák, pik tog ra mok, tér kép.
Te vé keny sé gek: Tit kos írás al ko tása és ver seny. Tér ké pek jel ma gya rá za tá nak ér-
 tel me zé se, hasz ná la ti uta sí tá sok pik tog ram jai nak elem zé se, cso por to sí tá sa.
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At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Ki tar tó, pon tos fi gye lem, megér tés. Tá vo li asz-
szo ciá ciók.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Ak ti vi tás.
Mód sze rek, esz kö zök: Cso por to sí tás.

Me ta kom mu ni ká ció

3. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Non ver bá lis kom mu ni ká ció fon tos sá gá nak tu da to sí tá sa.
Non ver bá lis kom mu ni ká ciós ké pes ség fej lesz té se. Non ver bá lis kom mu ni ká ció
csa tor nái – mi mi ka, te kin tet. Ver bá lis kom mu ni ká ció csa tor nái – hang szín,
hang erő. Moz gá sos csa tor na – gesz tus, kéz moz du lat, test tar tás, test moz du lat, tá-
 vol ság, tér köz sza bá lyo zás, érin tés, emb lé mák, kul tu rá lis je lek. A kül ső meg je le -
nés – ru ha, öl töz kö dés, haj vi se let, ék szer. Non ver bá lis jel zé sek ha tal ma: „be szé -
des ké pek”.
Te vé keny sé gek: Já ték: „Most mu tasd meg!” Hely zet gya kor la tok be széd nél kül.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Kom mu ni ká ciós tech ni kák. Non ver bá lis üze ne tek
tar tal ma. Ver bá lis és non ver bá lis nyel ve zet sa já tos sá ga. Össze füg gé sek meg ta -
lá lá sa.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Tu da tos ság a kom mu ni ká ció és a for mák vál-
 toz tat ha tó sá gát il le tően. Ma ga biz tos fel lé pés a nyil vá nos ság előtt. A meg nyil vá -
nu lás he lyes sé gén kí vül az esz té ti kai mi nő ség re va ló tö rek vés.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: A part ner me ta kom mu ni ká ció já nak ér tel me zé se, an -
nak fon tos sá ga. A non ver bá lis kom mu ni ká ció a be szé lő ér zel meit fe je zi ki.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Ér zel mi kul tú ra. Önis me ret, ön fe gye lem. Má sok ra va ló
oda fi gye lés. To le ran cia.
Mód sze rek, esz kö zök: Brainstorming, sze mé lyi ség- és ké pes ség fej lesz tő já té -
kok, feladat lap, új ság, kép aláírás ka ri ka tú rá hoz.
Tan tár gyi kap cso la tok: Ma gyar nyelv és iro da lom, in for ma ti ka, rajz- és vi zuá lis
kul tú ra, tör té ne lem, ter mé szet is me ret, tánc és drá ma.

Iro dal mi kom mu ni ká ció

4. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Az iro dal mi kom mu ni ká ció té nye zői, funk ciói, sa já tos sá gai
– a te rem tett vi lág. A feladó: író, el be szé lő, a köl tő és a lí rai be szé lő. Cím zett: ol-
 va só, be fo ga dó. Gya kor la ti pél dák az iro dal mi kom mu ni ká ció ra – a kom mu ni -
ká ciós funk ciók mó do su lá sa, szö ve gek és iro dal mi mű vek az iro dal mi kom mu -
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ni ká ciós vi szony ban (pl. szü lő föld ről). Ki hez szól a vers? Ki hez szól a me se?
Konk rét pél dák a be szé lő és a cím zett meg ket tő ző dé sé re a kom mu ni ká ció ban.
Iro dal mi le vél, sze rel mes ver sek. Mű al ko tá sok ön ál ló elem zé se, az egyes mű fa -
jok jel lem zői nek is me re te, a stí lus je gyek felis me ré se.
Te vé keny sé gek: Felol va sás, be szél ge tés, kér de zés (cso port mun ka).
In tel lek tuá lis ké pes ség: A mű ér tő ol va sás ké pes sé gé nek a fej lesz té se.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Kí ván csi ság, hu mán beál lí tott sá gú em be rek -
kel va ló kö zös te vé keny ség ke re sé se, azo no su lás az al ko tás el ké szí té sé nek ne-
 héz sé gei vel, az al ko tó tisz te le te, a vi tat ko zás kul tú rá já nak el sa já tí tá sa, be széd -
kul tú ra.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Sor sok átélé se, az empatikus ké pes ség fej lesz té se.
Együtt mű kö dés a kö zös ség ér de ké ben. Mű vé sze tek irán ti ér zé keny ség. Nem ze ti
iden ti tás.
Tan tár gyi kap cso la tok: Ma gyar nyelv és iro da lom, rajz- és vi zuá lis kul tú ra.

5. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: A mű vé szi kom mu ni ká ció és a va ló ság. Me se és fan tasz ti -
kum vi lá ga az iro dal mi mű vek ben. Az iro dal mi kom mu ni ká ció ké pi ele mei.
Tró pu sok. Az iro dal mi szö ve gek ze nei sé ge. A va ló ság és a mű al ko tá sok vi lá gá -
nak (te rem tett vi lág) sa já tos vi szo nya, fik ció, fan tasz ti kum. Szö ve gek kép sze rű -
sé ge, me ta fo ra, ha son lat, meg sze mé lye sí tés. Rit mus, rím, ver se lés, han gu tán zó
sza vak a köl té szet ben. A szö veg poé ti kai funk ció ja.
Te vé keny ség: Felol va sás, a te rem tett vi lág ké pi meg je le ní té se, a nyelv ze nei sé gé -
nek kieme lé se. 
In tel lek tuá lis ké pes ség: Az iro dal mi kód rend szer is me re te. Ön mű ve lés ké pes -
sé gé nek fej lesz té se. Nyel vi krea ti vi tás fej lesz té se. A meg fe le lő szó ki vá lasz tá sa.
A ha son ló sza vak je len tés be li el té ré se.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Nyi tott ság. A sze rep hez il lő sze mé lyi ség vo ná -
sok meg fi gye lé se. A mű al ko tás ké pet te remt. Ké pi meg je le ní tés.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Ked venc me sém, me se hő söm be mu ta tá sa: „én va-
 gyok…” Le gyél te köl tő! He xa me te res szö veg átala kí tá sa rí mes, ütem hang sú lyos
vers sé.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Az iro dal mi szö ve gek nem tu da tos jelentésrétegeire irá-
 nyu ló fi gye lem fej lesz té se.
Mód sze rek, esz kö zök: Cso port mun ka, me sé be il lő pró ba té te lek kiala kí tá sa.
Me se más fé le be fe je zé se. El be szé lés átírá sa me sei ele mek kel. Vers írás, rím ke re ső
já ték.
Tan tár gyi kap cso la tok: Rajz és vi zuá lis kul tú ra, tánc és drá ma, ma gyar nyelv és
iro da lom, ének-ze ne.
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6. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: El be szé lő mű fa jok. Me se, mon da, mí tosz, bal la da, el be szé -
lő köl te mény, re gény. Mű fa jok jel lem zői. A hét köz na pi el be szé lő. Az író és az el-
 be szé lő nem min dig ugyanaz. Az el be szé lő mű vek cse lek mé nye. A me se és a
cse lek mé nye. A me se és a cse lek mény kö zöt ti kü lönb ség. A kom mu ni ká ció az
el be szé lő mű fa jok ban – mo dell, az el be szé lő sze re pe. Ha a tár gyak be szél ni tud-
 ná nak…
Te vé keny sé gek: Sze rep já ték.
In tel lek tuá lis ké pes ség: A nem tu da tos je len tés ré te gek fel tá rá sa. Az ezek lét re -
ho zá sát szol gá ló nyel vi ele mek megis me ré se.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: A tör té net meg je le ní té se kép re gény ben.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Sor sok átélé se. Tra gé dia, sor sze rű ség. Ka tar zis. Önér té -
ke lés fej lesz té se. Egy más mun ká já nak ér té ke lé se. Be leér ző ké pes ség fej lesz té se.
Küz dés az igaz ság mel lett.
Mód sze rek, esz kö zök: Fe le lős já ték, gyűj tő mun ka, pre zen tá ció, szi tuá ciós já ték
bá bok kal, me se rész le tek meg je le ní té se sti li zált jel me zek kel. Tör té net átala kí tá sa
(pár be széd írás). Én va gyok a … ked venc tár gyam, sze rep lőm, me se hő söm.

7. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Bűn be esett iro dal mi hő sök. Gár do nyi Gé za: Bűn tár gya lás,
Mó ra Fe renc: A má sik csa ló. Baleset, bűn, hi ba, vé tek, bal lé pés. Je len té sek kap-
 cso la ta. Ok, oko zat, kö vet kez mény. A szö veg non ver bá lis kom mu ni ká ciós ele-
 mei. Az el be szé lés tér- és idő szer ke ze te, az ese mé nyek egy más utá ni sá ga. Szö veg -
ér tés, in for má ció ke re sés.
Te vé keny sé gek: Dra ma ti zá lás, pár be széd írás.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Fo ga lom ér tés, szó ma gya rá zat. Stí lus re giszt rá lás. Igaz-
ha mis ál lí tás. A konflik tus tisz tán lá tá sa. Jel lem tér kép ké szí té se. Esz té ti kai jel le -
gű krea tív ké pes sé gek fej lesz té se.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Be széd kul tú ra, a vi tat ko zás kul tú rá ja, ma gya -
rá zat, ér ve lés.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Bűnt el kö ve tő iro dal mi hő sök. Bí ró, vé dő, ügyész. Szín-
 já ték írá sa, előadá sa.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Sze rep nek meg fe le lő szó hasz ná lat, a hely zet nek meg fe le -
lő hang nem. Cso port mun ka. Sa ját ér dek ér vé nye sí té se úgy, hogy eköz ben a má-
 si két is fi gye lem be ve szi, tisz te let ben tart ja. Ne met mon da ni tu dás, eluta sí tás ké-
 pes sé ge.
Mód sze rek, esz kö zök: Tör té net pi ra mis, jel lem tér kép cso ma go ló pa pí ron.
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Tan tár gyi kap cso la tok: Ma gyar nyelv és iro da lom, tánc és drá ma, rajz- és vi -
zuá lis kul tú ra, könyv tár hasz ná lat.

Mé dia in for ma ti ka

8. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Az elekt ro ni kus mé dia le he tő sé gei, esz kö zei. Szö ve ges és
ké pes in for má ció for rá sok hasz ná la ta. In for má ciók ér tel me zé se. Ok-o ko za ti
össze füg gé sek. In for má ciók gyűj té se, fel dol go zá sa. Lé nye ges és lé nyeg te len
meg kü lön böz te té sé nek ké pes sé ge. Ha té kony, cél tu da tos in for má ció szer zés (me -
net rend, mo zi mű sor, pla kát, sza kács könyv).
Te vé keny sé gek: Szö ve ges és ké pi in for má ció for rá sok ke re sé se. Internetes por tá -
lok, ri port ké szí tés, pla kát ter ve zés és -ké szí tés,
In tel lek tuá lis ké pes ség: A tö meg kom mu ni ká ció leg fon to sabb for mái nak is me -
re te, ada tok, for rá sok össze gyűj té sé nek, rend sze re zé sé nek ké pes sé ge.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: A ko ruk nak meg fe le lő in for má ció ki vá lasz tá -
sa. Kri ti kus és kí ván csi at ti tűd. Vé le mény kü lönb ség el fo ga dá sa. Egy más ra fi-
 gye lés.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Jár tas ság a köz lé si szán dék hoz legin kább il lő és leg cél -
sze rűbb mé dium meg vá lasz tá sá ban.
Mód sze rek, esz kö zök: Vi ta: Mi lyen len ne a vi lág in for ma ti kai esz kö zök nél kül?
Rek lám és hir de té sek, a rek lá mok ha tá sa. Pla kát ter ve zés vagy rek lám.
Tan tár gyi kap cso la tok: Ma gyar nyelv és iro da lom, tánc és drá ma, rajz- és vi zuá -
lis kul tú ra.

Tö meg kom mu ni ká ció

Té ma kör, tar ta lom: Adat, hír, ok ta tó film, rek lám film. Az in for má ció köz ve tí tés
legis mer tebb mód jai.
Te vé keny sé gek: Ku ta tó mun ka, egy adott té ma meg je le né sé nek mód jai az adott
mé diu mok ban.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Té má val kap cso la tos anyag le töl té se. A hír jel lem zői.
A rek lám szö veg jel lem ző je. A hal lott és ol va sott szö veg ér tel me zé se.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Ki ho gyan kom mu ni kál a vi lág há lón (chat,
blog, vi deo be szél ge tés stb.), a hír jel lem zői. A rek lám szö veg jel lem ző je, ha tá sa.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: A hír va ló ság tar tal má nak felis me ré se.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Cso port ban be töl tött sze re pek el fo ga dá sa (pl. szó vi vő).
Esz té ti kai mi nő ség fi gye lem be vé te le. He lyes és krea tív nyelv hasz ná lat.
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Mód sze rek, esz kö zök: Szá mí tó gé pes megol dás. Pla ká tok ér tel me zé se. A rek lám
ké pi meg je le ní té se. Cso port mun ka.
Tan tár gyi kap cso la tok: In for ma ti ka, rajz és vi zuá lis kul tú ra, ma gyar nyelv és
iro da lom.
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3. Ide gen nyelv mo dul

„A nyelv kincs egyút tal gon do lat kincs. Aki nek több szava van, 
több is me re te van. (…) Aki nek több szava van egy do log ra, 

több gon do la ta is van ró la.” 
Ba bits Mi hály

Az ide gen nyelv-ta nu lás ha té kony sá gá nak nö ve lé se ér de ké ben szük ség van az is-
 ko lá ban fo lyó ide gen nyelv-ta ní tá si gya kor lat megújí tá sá ra. A mo der ni zá ciót
kom pe ten cia ala pú nyelv ta ní tá si prog ra mok ki dol go zá sá val és fo ko za tos be ve -
ze té sé vel kí ván juk meg va ló sí ta ni. Ez a kom mu ni ka tív nyel vi kom pe ten cia fej-
 lesz té sét je len ti. En nek ér de ké ben olyan fej lesz té si cso ma got dol goz tunk ki,
amely fi gye lem be ve szi a ta nu lók élet ko ri sa já tos sá gait, ér dek lő dé sét és is me re -
teit, té ma kö rök, beszédszándékok és szi tuá ciók kö ré szer ve ző dik és le he tő vé te -
szi, hogy a ta nu lók ér tel mes cse lek vé sek so rán, kom mu ni ka tív felada tok vég re -
haj tá sa köz ben sa já tít sák el az ide gen nyel vet.

1. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Me sék.
Te vé keny sé gek: Va ló ság és me se össze ha son lí tá sa, jel leg ze tes me sei szó for du-
 la tok.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Ön mű ve lés ké pes sé ge. Krea ti vi tás. Meg lé vő is me re tek
al kal ma zá sa. Össze ha son lí tás/kü lön bö ző ség. Fi gye lem fej lesz té se. Hely zet gya -
kor la tok. Me mó ria, meg fi gye lőké pes ség fej lesz té se. Rész és egész kap cso la ta.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Nyi tott ság. Fan tá zia. Ma ga biz tos fel lé pés a
nyil vá nos ság előtt. Esz té ti kai mi nő ség re va ló tö rek vés. Be szél ge tés, vi ta, pon tos
meg fi gye lés.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Ma kett ké szí té se. Szín da rab megírá sa, előadá sa. Szín já -
ték írá sa, előadá sa. A non ver bá lis kom mu ni ká ció a be szé lő ér zel meit fe je zi ki.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Ked venc me se hő söm. Hí res sze rep lők. Ér zel mi kul tú ra.
Má sok ra va ló oda fi gye lés. Nem ze ti iden ti tás. Sor sok átélé se. Mű vé sze tek irán ti
ér zé keny ség. Be leér ző ké pes ség fej lesz té se.
Mód sze rek, esz kö zök: Vers írás, rím fa ra gás, me sék átala kí tá sa. Jel lem tér kép ké-
 szí té se. Kosz tü mök ké szí té se. Sze mé lyi ség fej lesz tő já té kok, DVD-le ját szó, könyv.
Tan tár gyi kap cso la tok: Ének-ze ne, tánc és drá ma, iro da lom, rajz, tech ni ka,
könyv tár hasz ná lat.
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2. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Kü lön bö ző dol gok leírá sa (há zam, szo bám, ál la tok, csa lá -
dom, na pi prog ram).
Te vé keny sé gek: Az egyes té ma kö rök szó anya gá nak össze gyűj té se kö zö sen és
ön ál ló gyűj tő mun ka ke re té ben. Az ide tar to zó nyelv ta ni szer ke ze tek átis mét lé se.
Pre zen tá ció ké szí té se. Kér dő ív ké szí té se. Táb lá zat ké szí té se a cso port tag jai nak
na pi prog ram já val. Idő ki fe je zé se. Me mó ria já ték, pár be szé dek.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Meg lé vő is me re tek al kal ma zá sa. Fi gye lem fej lesz té se.
Ri port ké szí tés.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Együtt mű kö dé si ké pes ség. Tár sak megér té se.
Önis me ret. Be szél ge tés, ér ve lés.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Mun ka megosz tás kiala kí tá sa, be tar tá sa.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Együtt mű kö dé si ké pes ség fej lesz té se.
Mód sze rek, esz kö zök: Já ték, pá ros mun ka, cso port mun ka. Feladat la pok, app li -
ká ciós ké pek.
Tan tár gyi kap cso la tok: Ter mé szet is me ret, iro da lom, föld rajz, rajz.

3. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Szó lá sok, köz mon dá sok, ta lá lós kér dé sek.
Te vé keny sé gek: A szó lás és a köz mon dás kö zöt ti kü lön bö ző ség meg be szé lé se
konk rét pél dá kon ke resz tül. To váb bi pél dák gyűj té se. Ön ál ló gyűj tő mun ka.
Köz mon dá sok cso por to sí tá sa té ma kö rök sze rint. Az ide gen nyel vi és a ma gyar
köz mon dá sok össze ha son lí tá sa tar ta lom sze rint.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Meg lé vő is me re tek al kal ma zá sa. Össze ha son lí tás, kü-
 lön bö ző ség.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Együtt mű kö dé si ké pes ség. Kí ván csi ság.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Koo pe rá ció, mun ka megosz tás.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Lo gi ka. Ál ta lá nos mű velt ség fej lesz té se.
Mód sze rek, esz kö zök: Já ték, cso port mun ka, pá ros mun ka. Feladat lap, raj zos
meg je le ní tés. Szó tár.
Tan tár gyi kap cso la tok: Iro da lom, nyelv tan, rajz.

4. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Éte lek.
Te vé keny sé gek: Szó anyag össze gyűj té se (éte lek, ita lok). Egész sé ges/egész ség te -
len élet mód, éte lek. Ren de lés étte rem ben. Cso por to sí tás. Ét te rem faj ták. Ta nács -
adás. Me mó ria já ték. Da lok ének lé se. Egy sze rű re cept alap ján éte lek ké szí té se.
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In tel lek tuá lis ké pes ség: Meg lé vő is me re tek al kal ma zá sa. Ri port ké szí tés.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Együtt mű kö dé si ké pes ség fej lesz té se.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: El ké szí tett éte lek kós to lá sa. Jár tas ság a kony hai mű ve le -
tek ben.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Egész sé ges élet mód ra ne ve lés. Koo pe rá ció.
Mód sze rek, esz kö zök: Gyűj tő mun ka, cso port mun ka. Feladat la pok, já té kok, ét -
lap, sza kács könyv.
Tan tár gyi kap cso la tok: Ter mé szet is me ret, tech ni ka, rajz, ének.

5. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Ál la tok vi lá ga.
Ál lat vé de lem, há zi ál la tok, ked venc ál la tok, ál lat ker ti sé ta vagy film ve tí tés.
Te vé keny sé gek: Szó gyűj tés. A té mák hoz tar to zó nyelv ta ni szer ke ze tek össze-
 gyűj té se és gya kor lá sa. Ál la tos ver sek, kitalálós já ték, da lok.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Ok-o ko za ti össze füg gé sek felis me ré se. Igaz-ha mis ál lí -
tás.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Be szél ge tés, vi ta, ma ga biz tos fel lé pés má sok
előtt. Ter mé szet tu do má nyok irán ti fo gé kony ság.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Kör nye zet irán ti fe le lős ség vál la lás fej lesz té se.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Ér zel mi kul tú ra. Kör nye zet re va ló oda fi gye lés, to le ran -
cia.
Mód sze rek, esz kö zök: Já ték, cso port mun ka, pá ros mun ka, gyűj tő mun ka. Film
vagy te le ví zió-csa tor na. Pro jekt mun ka.
Tan tár gyi kap cso la tok: Ter mé szet is me ret, iro da lom, tech ni ka, rajz, ének.
Vég ter mék: Posz ter és il luszt rá ció ké szí té se. Táp lá lék lánc.

6. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Na pi prog ram.
Te vé keny sé gek: Igék össze gyűj té se, idő meg ha tá ro zá sa. Az ide tar to zó egy sze rű
je len idő el mé le te. Da lok ének lé se, táb lá zat ké szí té se.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Nyel vi krea ti vi tás fej lesz té se. Igaz-ha mis ál lí tá sok, szó-
 ma gya rá zat, ri port ké szí tés, fi gye lem fej lesz té se, kom mu ni ká ciós kész ség fej lesz -
té se.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Nyi tott ság, ké pi meg je le ní tés. Be szél ge tés, vi -
ta, ér dek lő dés má sok éle te iránt. Ma ga biz tos fel lé pés má sok előtt. Együtt mű kö -
dé si ké pes ség fej lesz té se.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Má sok jobb megis me ré se. Vé le mény kü lön bö ző ség el-
 fo ga dá sa. Egy más ra fi gye lés.
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Sze mé lyi ség fej lesz tés: Empatikus ké pes ség fej lesz té se. Önis me ret.
Mód sze rek, esz kö zök: Já ték, cso port mun ka, pá ros mun ka, pan to mim já ték,
pár be széd.
Tan tár gyi kap cso la tok: Ter mé szet is me ret, ma te ma ti ka, tech ni ka, rajz, ének.
Vég ter mék: Posz ter ké szí té se egy nap ról ké pek kel és szö veg gel. Egy he tem (nap -
ló).

7. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Ün ne pek.
Te vé keny sé gek: Ma gyar és ide gen nyelv te rü let ről szár ma zó ün ne pek össze ha -
son lí tá sa. Szo ká sok fa lun és vá ros ban. Gyűj tő mun ka.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Meg lé vő is me re tek al kal ma zá sa. Össze ha son lí tás, kü-
 lön bö ző ség, ri port ké szí tés. Ál ta lá nos mű velt ség fej lesz té se. Tör té nel mi is me re -
tek bő ví té se. Ha gyo mány őr zés.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Ma ga biz tos fel lé pés a nyil vá nos ság előtt. Esz-
 té ti kai ér ték re tö rek vés. Kí ván csi ság.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Nyi tott ság más né pek, kul tú rák sor sa iránt.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Együtt mű kö dé si kész ség fej lesz té se. Ér zel mi kul tú ra.
Oda fi gye lés má sok szo ká sai ra.
Mód sze rek, esz kö zök: Já ték, cso port mun ka, pá ros mun ka, gyűj tő mun ka, fel-
adat la pok, internet, PC, tér kép.
Tan tár gyi kap cso la tok: Tör té ne lem, iro da lom, mű vé szet tör té net, tech ni ka,
föld rajz, hon- és nép is me ret.
Vég ter mék: Parti ren de zé se, éves nap tár ké szí té se ün ne pek kel, de ko rá ció ké szí -
té se, meg hí vó ké szí té se.

8. fog lal ko zás

Té ma kör, tar ta lom: Vá ros-or szág is me ret (ve tél ke dő vagy totó).
In tel lek tuá lis ké pes ség: Meg lé vő is me re tek al kal ma zá sa. Össze ha son lí tás, kü-
 lön bö ző ség. Ri port ké szí tés. Rész-e gész kap cso la ta. Hát tér tu dás rend sze re zé se.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Nyi tott ság más kul tú rák iránt.
Sze mé lyi ség fej lesz tés: Együtt mű kö dé si kész ség fej lesz té se. Nem ze ti iden ti tás.
Egész sé ges ver seny szel lem fej lesz té se.
Mód sze rek, esz kö zök: Já ték, cso port mun ka, pá ros mun ka.
Tan tár gyi kap cso la tok: Tech ni ka, rajz, föld rajz, ének.
Vég ter mék: Tér kép ké szí té se, in ter jú tet sző le ges vá ros ról, el kép zelt vá ros (ma -
kett), or szág is me re ti pla kát ké szí té se.



219

Mellékletek

4. Ter mé szet tu do má nyos is me re tek mo dul

1. fog lal ko zás

Té ma kör: A Föld he lye a Vi lág egye tem ben.
Is me re tek, tar tal mak: A Vi lág egye tem, a Nap rend szer ke let ke zé se. A Föld ki-
ala ku lá sá nak el mé le tei.
Fo gal mak, össze füg gé sek, fo lya ma tok: Ős rob ba nás, vi lág egye tem, tej út rend -
szer, nap rend szer, csil la gok, boly gók, hol dak. A Nap rend szer kiala ku lá sá nak fo-
 lya ma ta tér ben és idő ben.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: A kü lön bö ző né ze tek elem zé se.
Kész ség- és ké pes ség fej lesz tés: Ter mé szet tu do má nyos vi lág kép fej lesz té se. Ön-
 mű ve lés fon tos sá ga. Nyi tott szem mel a ter mé szet ben.

2. fog lal ko zás

Té ma kör: A föl di élet kiala ku lá sá nak fel té te lei (az ős lég kör től az el ső egy sej tű
élő lé nye kig).
Is me re tek, tar tal mak: Ős lég kör össze té te le, ősóceán lét re jöt te. Az ős lég kör vál-
 to zá sá nak sze re pe a föl di élet kiala ku lá sá ban. Az élet ke let ke zé se.
Fo gal mak, össze füg gé sek, fo lya ma tok: Föld, ős lég kör, ősóceán. A nap su gár zás
sze re pe az ózon ré teg kiala ku lá sá ban. Szer ves ve gyü le tek meg je le né se, az egy sej -
tűek kiala ku lá sa.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: Szak ta ná ri ma gya rá zat. Be szél -
ge tés a ta nu lók is me re tei alap ján.
Kész ség- és ké pes ség fej lesz tés: Át te kint he tő le gyen szá má ra a föl di élet kiala -
ku lá sa tér ben és idő ben. Össze füg gé sek meg lát ta tá sa. Ok-o ko za ti kap cso la tok
ke re sé se.

3. fog lal ko zás

Té ma kör: A lég kör vál to zá sai val össze füg gő prob lé mák.
Is me re tek, tar tal mak: A le ve gő bu rok össze té te lé nek vál to zá sai. Lég kö ri je len -
sé gek.
Fo gal mak, össze füg gé sek, fo lya ma tok: Az em be ri te vé keny ség ha tá sa a lég kör -
re. A glo bá lis fel me le ge dés vár ha tó kö vet kez mé nyei.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: Mé rő mű sze rek megis me ré se,
leol va sá sa (le he tő ség sze rint). Ma gya rá za tok ke re sé se a lég kö ri je len ség okai ra
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(pl. sa vas esők, ózon ré teg el vé ko nyo dá sa, szmog, üveg ház ha tás). Ku ta tó mun ka:
ma gyar uta zók a nagy vi lág ban.
Kész ség- és ké pes ség fej lesz tés: Megol dá sok, ja vas la tok ke re sé se a le ve gő -
szennye zés csök ken té sé re. Fe le lős ség jö vőnk iránt.

4. fog lal ko zás

Té ma kör: Ma gyar uta zók a vi lág ban.
Is me re tek, tar tal mak: Ázsia: Julianus ba rát, Kő rö si Cso ma Sán dor, Lóczy La jos,
Re gu ly An tal, Stein Au rél, Vám bé ry Ár min. Af ri ka: Benyovszky Mó ric, Ma gyar
Lász ló, Te le ki Sá muel. Ame ri ka: Xantus Já nos. Óceá nia: Bí ró La jos. Te le ki Pál
kap cso la ta a föld rajz tu do mánnyal.
Fo gal mak, össze füg gé sek, fo lya ma tok: Előb biek mun kás sá gá nak, te vé keny sé -
gé nek át te kin té se.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: Az elő ze tes feladat alap ján ki s-
e lő adá sok, be szá mo lók meg hall ga tá sa. Az uta zók el he lye zé se idő ben, út juk áb-
 rá zo lá sa tér ké pen. Tab ló ké szí tés.
Kész ség- és ké pes ség fej lesz tés: A föld raj zi fel fe de zé sek je len tő sé gé nek felis me -
ré se. Tisz te let a ku ta tók, uta zók mun ká ja iránt.

5. fog lal ko zás

Té ma kör: Ré szecs kék moz gá sa. Moz gás nél kül nincs anyag.
Is me re tek, tar tal mak: A diffú zió és oz mó zis kí sér le ti vizs gá la ta, ér tel me zé se ré-
 szecs ke el mé let tel. Je len tő sé ge az élő rend sze rek ben, szer ve ze tek ben, az élet te -
len ter mé szet ben. Bio ló giai és ké miai fo gal mak kiala kí tá sa konk rét kí sér le ti ta-
 pasz ta la tok kal. Is mer ke dés a ré szecs kék ből va ló felépí tett ség konk rét pél dái val.
Ad szorp ció kí sér le ti vizs gá la ta, ér tel me zé se, gya kor la ti al kal ma zá sa az ipar ban,
élő szer ve ze tek ben, a le ve gő és a vi zek tisz tí tá sá ban, je len tő sé ge az élet fo lya ma -
tok ban.

Fo gal mak, össze füg gé sek, fo lya ma tok: 
Diffú zió fo gal ma. Egy össze te vő meg ha tá ro zott irány ba tör té nő diffú zió já -
nak cél ja és ered mé nye. A ter mé szet ben fo lyó anyag transz port legál ta lá no -
sabb alap fo lya ma ta. Mi lyen hal maz ál la po tú anya gok ra jel lem ző? Kör nye zet -
ben meg fi gyel he tő diffú ziók (pl. szél csen des idő ben a füst).
Oz mó zis és a fé lig át eresz tő hár tya fo gal ma, lét re jöt té nek fel té te lei, a je len ség
ér tel me zé se. A fé lig át eresz tő hár tya „mű kö dé se”. A sejt hár tyán ke resz tü li oz-
 mó zis és kö vet kez mé nyei, il let ve je len tő sé ge. Ta pasz ta la to kon ala pu ló pél-
 dák meg be szé lé se.
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Ad szorp ció (eset leg ad szor bens és adszorbátum) fo gal ma, ér tel me zé se, fel té -
te lei (nagy faj la gos fe lü le tű szilárd test, ol dott anyag, gáz vagy gőz), fon to sabb al-
 kal ma zá si te rü le tei. Az ad szorp ció ál ta lá ban fi zi kai kö tő dés és hő mér sék let füg -
gő (a hő mér sék let nö ve lé se csök ken ti). Ak tív szén (or vo si szén, ol dott anya gok
és gá zok meg kö té sé re al kal mas ad szor bens).

Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek
Aján lott órai kí sér le tek a diffú zió hoz

(1) Ká lium-per man ga nát és a tin ta diffú zió ja víz ben (cso por tos ta nu lói)
(2) Füst (am mó nium-klo rid) diffú zió ja le ve gő ben (ta ná ri)
(3) Bróm gő zök diffú zió ja le ve gő ben (ta ná ri) vagy jód szub li má ció ja (ta nu -

lói)

A kí sér le ti ta pasz ta la tok összeg zé se, ér tel me zé se, a cso por tok mun ká já nak ér té -
ke lé se.

Aján lott órai kí sér le tek az oz mó zis hoz: 
(1) Tö mény cu kor ol dat és desz til lált víz „érint ke zé se” fé lig át eresz tő hár tyán

át (ta ná ri)
(2) A ve gyész vi rá gos kert je (oz mó zis vízüvegoldatban) – elő re beál lí tott

de monst rá ciós kí sér let

A kí sér le tek ér tel me zé se – ta ná ri ma gya rá zat. A ta nu lók is me re tei nek össze-
 gyűj té se. (Pél dák a gya kor lat ból, ame lyek a ré szecs kék moz gá sát iga zol ják.)

Ott hon el vé gez he tő kí sér le tek a diffú zió val és az oz mó zis sal kap cso lat ban:
(1) Mi kor re ped, mi kor zsu go ro dik? (Egész sé ges gyü mölcs tisz ta víz ben és

cu kor ol dat ban)
(2) Duz za dó to jás
(3) Oz mó zis vizs gá la ta bur go nyá val

Aján lott órai kí sér le tek az ad szorp ció hoz:
(1) Ho vá tűnt? (tin ta ol dat + ak tív szén, ad szorp ció után al ko ho los „át mo -

sás” (ta ná ri de monst rá ciós kí sér let)
(2) Híg ká lium-per man ga nát ol dat (vagy céklalé, vöröskáposztalé) „tisz tí -

tá sa”. Szín te le ní tés ak tív szén nel (ta nu lói, egyé ni vagy cso por tos)

A kí sér le tek ér tel me zé se – fron tá li san és ta ná ri ma gya rá zat tal.
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Ott hon el vé gez he tő kí sér let az ad szorp ció val kap cso lat ban:
Íztelenítés és szag ta la ní tás or vo si szén nel.

Ku ta tá si feladat cso por tok ban:
(1) Az ad szorp ció gya kor la ti je len tő sé ge. (Ad szorp ciós fo lya ma tok a min-

 den na pok ban.)
(2) A fe hér fény – szi vár vány – alap szí nek.

Kész ség- és ké pes ség fej lesz tés: Meg fi gye lés, kí sér le te zés prob lé ma megol dás -
hoz kö töt ten. Együtt mű kö dé si, elem ző és kom mu ni ká ciós ké pes sé gek erő sí té se.
Prob lé ma fel tá rás, prob lé ma ke re sés gya kor lá sa. Kö vet kez te té si és lo gi kus gon-
 dol ko dá si ké pes sé gek fej lesz té se. In for má ciók egésszé in teg rá lá sa. Az össze füg -
gé sek felis me ré se, ész re vé te le, fi gye lem kon cent rá ció.

Sa ját él mé nyű, köz vet len ta pasz ta la tok szer zé sé nek fej lesz té se, krea ti vi tás.
Kí sér let és a ter mé szet je len sé gei kö zöt ti össze füg gé sek „fel fe de zé se”, egy sze rű
ma gya rá za tok ke re sé se.

Elem ző ké pes ség, prob lé ma megol dó ké pes ség, lé nyeg kieme lés. Rend sze re -
zőké pes ség. Te vé keny ség hez kö tött al ko tó gon dol ko dás. Együtt mű kö dé si kom-
 pe ten cia fej lesz té se. In for má ció hor do zók hasz ná la ta, gyűj tő mun ká ra ösz tön zés,
szö veg ér tés fej lesz té se. Ter mé sze ti je len sé gek, fo lya ma tok tu da tos meg fi gye lé se.

6. fog lal ko zás

Té ma kör: Ré szecs kék moz gá sa. Szí nes vi lág ban élünk.
Is me re tek, tar tal mak: Kro ma tog rá fia mint elem zé si mód szer – fo gal ma, kiala -
ku lá sa, for mái. Ad szorp ciós kro ma tog rá fiás vizs gá la tok és je len tő sé gük. Össze-
 tett rend sze rek össze te vői nek megis me ré se. A szí nek sze re pe a mű vé szet ben,
min den na pi kör nye ze tünk ben. A nö vény vi lág , a ter mé szet szín pom pá ja.
Fo gal mak, össze füg gé sek, fo lya ma tok: Kro ma tog rá fia – Cvet (1906) alap kí sér -
le te.

Fo gal mak: ad szorp ciós kro ma tog rá fia, állófázis: pa pír vagy kréta; mozgófá-
zis: fes ték vagy fes ték elegy.
Az ol da tok „fel szí vó dá sa”, az ol dott anya gok és az ol dó szer fel fe lé ván dor -
lása.
Az ad szor bens fe lü le tén va ló meg kö tő dés függ: az egyes al ko tó ré szek ké miai
össze té te lé től, az ad szor bens szer ke ze té től, az egyes fes té kek ez zel össze füg gő
ha la dá si se bes sé gé től és kö tő dé si ké pes sé gé től.
A mód szer je len tő sé ge: se gít sé gé vel ne he zen el kü lö nít he tő anya gok kis
mennyi sé gei szét vá laszt ha tók, meg le het ál la pí ta ni pél dául a fes té kek össze-
 te vőit (szí nek el kü lö ní té se).
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Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek: 
Be szá mo lók meg hall ga tá sa az el ső fog lal ko zás té mái val kap cso lat ban:

(1) Ott hon el vég zett kí sér le tek ta pasz ta la tai
(2) Ku ta tá si ered mé nyek

Aján lott órai kí sér le tek:
(1) Eo zin és metilénkék ol dat ke ve ré ké nek szét vá lasz tá sa (ta ná ri)
(2) Két kü lön bö ző gyárt má nyú fe ke te filc toll szín anya gai nak szét vá lasz tá sa

(ta nu lói egyé ni vagy cso por tos)
(3) Fű (zöld nö vény) szín anya gai (ta nu lói egyé ni vagy cso por tos)

A kí sér le tek fron tá lis kiér té ke lé se, ér tel me zé se.

Ott hon el vé gez he tő kí sér le tek:
(1) Vízfestékkeverék szét vá lasz tá sa
(2) Édesnemes pi ros pap ri ka szín anya gai nak el kü lö ní té se

Kész ség- és ké pes ség fej lesz tés: Ver bá lis, dön té si és kom mu ni ká ciós kész sé gek
fej lesz té se a gyűj tött anyag meg vi ta tá sá ra, megosz tá sá ra, ki cse ré lé sé re. Komp lex
in for má ciók ke ze lé se, ma ga sabb szin tű tá jé ko zott ság igé nye. Ok-o ko za ti kap-
 cso la tok ész re vé te le, abszt rak ciós kész sé gek ala po zá sa. Prob lé ma ér zé keny ség,
kom bi ná ciós ké pes ség fej lesz té se. Sza bály fel fe de zés, ál ta lá nos tör vény sze rű sé -
gek a konk rét vizs gá la tok után.

7. fog lal ko zás

Té ma kör: Ha zánk nem ze ti park jai.
Is me re tek, tar tal mak: A nem ze ti par kok lét re jöt té nek szük sé ges sé ge a vi lág ban.
El ső eu ró pai nem ze ti par kok megala ku lá sa. Ha zánk 10 nem ze ti park já nak föld-
 raj zi el he lyez ke dé se, jel ké pe, flórája és fau ná ja.
Fo gal mak, össze füg gé sek, fo lya ma tok: Nem ze ti park. A par kok te rü le tén ta lál -
ha tó élet kö zös sé gek. A kör nye ze ti té nye zők, az élet fel té te lek és az élő lé nyek élet-
 mód ja köz ti össze füg gé sek fel fe de zé se.
Az élő he lyek szű kü lé sé nek, pusz tu lá sá nak okai.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: Tér ké pek, szak köny vek, tan-
 köny vi fo lya mat áb rák, internetes ku ta tó mun ka.
Kész ség- és ké pes ség fej lesz tés: Megis me ré si ké pes sé gek, gon dol ko dás fej lesz té -
se. Az is me ret szer zést se gí tő ér zel mi és mo ti vá ciós té nye zők megerő sí té se. Ma-
 gyar ság tu dat fej lesz té se. Kör nye zet tu da tos ma ga tar tás kiala kí tá sa, fej lesz té se.
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8. fog lal ko zás

Té ma kör: A Hor to bá gyi Nem ze ti Park.
Is me re tek, tar tal mak: A nem ze ti park föld raj zi-kör nye ze ti el he lyez ke dé se, fel-
 szí né nek kiala ku lá sa, ta laj szel vény megis me ré se, nö vény- és ál lat vi lága, a tér ség
ősi mes ter sé gei nek megis me ré se, a táj mint nem ze ti kin csünk ide gen for gal mi
je len tő sé ge.
Fo gal mak, össze füg gé sek, fo lya ma tok: Szi kes ta laj, tö ké le tes sík ság, lö szös
pusz ta. Kap cso lat a jel leg ze tes nö vény- és ál lat vi lág és kör nye zetük kö zött.  Vi -
lág  örök ség.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: Szak köny vek, tér ké pek, inter-
netes ku ta tó mun ka, ta laj vizs gá lat, mú zeum lá to ga tás.
Kész ség- és ké pes ség fej lesz tés: Meg fi gye lő-, elem ző-, össze ha son lí tó-ké pes ség.
Kri ti kai és krea tív ol va sá si ké pes ség fej lesz té se. Lé nyeg kieme lés. Kom mu ni ká -
ciós ké pes ség. Is me re tek al kal ma zá sa.
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5. Moz gás mű vé szet mo dul

1. fog lal ko zás

Té ma kör: Ug rós tán cok.
Is me re tek, tar tal mak: 
Be me le gí tés 

Já rás, fu tás ze né re: egyen le tes já rás tá ér ték ben; egyen le tes já rás tá ér ték ben,
jobb láb bal dob bant va, egyen le tes já rás tá ér té kű taps sal.
Egyen súly- és test tar tást ja ví tó gya kor la tok: sé ta csí pő re tett kéz zel; láb uj jon
já rás, ke zek ol dal só kö zép tar tás ban; törpejárás, ke zek csí pőn; ket tes csár dás
gug go lás ban, ke zek csí pőn.

Rit mi ka – Rit mus já rás: Ma zur ka rit mus Π I I | Π I I; a rit mus tap so lá sa, a rit mus
já rá sa, taps és já rás együtt, elő ző + ének (pl. Hej, Var gá né…)

Motivika – Du nán tú li ug rós, Höcögő + do bo gó cif ra ta ní tá sa. Rit mu sa: Π I.
Já té kok – „Kar mes ter”.
Fej lesz ten dő te rü le tek: Fi gye lem, meg fi gye lő ké pes ség, rit mus ér zék, moz gás -
koor di ná ció fej lesz té se.

2. fog lal ko zás

Té ma kör: Ug rós tán cok.
Is me re tek, tar tal mak:
Be me le gí tés 

Já rás, fu tás ze né re: Já rás köz ben feladat: óriásjá rás, tör pejá rás, kül ső, bel ső
talpélen já rás, haj lí tott tér dek kel já rás.
Lég ző gya kor la tok: kar hú zá sok, kar kör zé sek.
Sza bad gya kor la tok: kar kör zés és törzs haj lí tás elő re-hát ra, törzs for dí tás +
törzs dön tés, szök de lé sek: pá ros lá bon: alap ál lás-ter pesz ál lás, egy lá bon vál ta -
koz va, pá ros és egy láb.

Rit mi ka – Hang jegy ér ték-gya kor la tok (pl. „Té len te tűt te lel tet tem…”)
já rás: ΠΠ | ΠΠ – taps: I I | I I 
já rás: I I | I I – taps: ΠΠ | ΠΠ
já rás: I I | I I – taps: tá-á | tá-á

Motivika – Elő zőek is mét lé se + Új: csárdás-höcögő, cif ra ol dalt, len ge tő, láb alatt
csa pó, csapásoló, térd ütö ge tő.

Já té kok – „Nem ze tes”.
Fej lesz ten dő te rü le tek: Fi gye lem, meg fi gye lő ké pes ség, rit mus ér zék, moz gás -
koor di ná ció.
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3. fog lal ko zás 

Té ma kör: Ug rós tán cok.
Is me re tek, tar tal mak:
Be me le gí tés – Moz gá sos, di na mi kus gya kor la tok ze né re: já rás, fu tá sok, haj lí tá -

sok, len dí té sek, ol ló zá sok, for gá sok, szök de lé sek, ug rá sok.
Rit mi ka – Ne gye des já rás sa ját ének re, és a dal lam rit mu sá nak tap so lá sa (ze ne:

„Haragusznak a batai gaz dák…”). Rit mu sa: ΠΠ | ΠΠ | I I. Sa ját éne kü ket kí-
 sé rik tá rit mu sú taps sal; ne gye de ket lép nek és Π I-t tap sol nak, il let ve Π I-t
tán col nak ne gye des taps kí sé ret tel.

Motivika – Egy sze rű és cif ra vál to za tok ta ní tá sa: höcögő elő re nyúj tott láb bal,
sé ta cif rá val, höcögő hát ra fel ka pott láb bal, elöl ke resz te zett cif ra, há tul ke-
 resz te ző cif ra, há tul ke resz te ző lé pés do bo gó cif rá val jobb ra-bal ra, len ge tő
cif ra.

Já té kok – Fo gó já té kok.
Fej lesz ten dő te rü le tek: Fi gye lem, em lé ke zet, meg fi gye lő ké pes ség, rit mus ér zék,
moz gás koor di ná ció.

4. fog lal ko zás

Té ma kör: Ug rós tán cok.
Is me re tek, tar tal mak:
Be me le gí tés

Já rás, fu tás felada tok kal: ga lopp szök de lés kör ben, irány vál tás sal; ug rós, kü-
 lön bö ző kar tar tá sok kal.
Egy sze rű gim nasz ti kai gya kor la tok: törzs haj lí tá sok, törzs dön té sek, törzs for -
dí tá sok.
Lég ző és la zí tó ha tá sú gya kor la tok.

Rit mi ka – Kont rás taps: (1) A gye re kek áll va tap sol nak (több fé le tem pó ban); (2)
já rás; (3) já rás, taps együtt; (4) Pá rat lan üte mek ben van a kont rás taps.

Motivika – Elő ző leg ta nult mo tí vu mok fű zé se, össze kap cso lá sa, sza bad tánc, im-
p ro vi zá ció ug rós ze né re, a ta nul tak al kal ma zá sa szó ló ban, pár ban.

Já té kok – Sep rű tánc.
Fej lesz ten dő te rü le tek: Elő zőek + szo ciá lis kom pe ten ciák (együtt mű kö dés) fej-
 lesz té se.
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5. fog lal ko zás

Té ma kör: Ug rós tán cok.
Is me re tek, tar tal mak
Be me le gí tés – Ru ga nyos sá got fej lesz tő gya kor la tok: fu tás, sé ta; fu tó cif ra; fu tás

ma gas térd eme lés sel és sa rok eme lés sel; kar kör zés, törzs kör zés; gug go lá sok;
ta laj érint ge tés; lé pő for gó; ne gye des ridaforgó.

Rit mi ka – Elő zőek gya kor lá sa.
Motivika – Új anyag ta nu lá sa: dél- al föl di ug rós. Egyes csár dás, kirúgós cif ra, ol-

 da la zó, hát ra vá gó (ze ne: „Az olá hok…”, „A sze ge di halastó…”).
Já té kok – Ka lap ado ga tó.
Fej lesz ten dő te rü le tek: Elő zőek.

6. fog lal ko zás

Té ma kör: Ug rós tán cok.
Is me re tek, tar tal mak:
Be me le gí tés – Elő zőek + kö ze pes tem pó jú fu tás szök ke nő kar len ge tés sel, gug go -

lás 4/4-ben, láb eme lé sek 4/4-ben; láb fe szes sé get biz to sí tó mo tí vu mok: bo ká -
zó, fenthangsúlyos rida, len ge tő, he gye ző, kis ha rang.

Rit mi ka – Ütem gya kor la tok: a négyes ütem gya kor lá sa, négy fá zi sú moz gás (két -
lé pé ses csár dás), kont rás taps.

Motivika – Új mo tí vu mok: ko po gó, légbokázó cif ra, egy lá bas csa pó, szö kel lős
do bo gó. Mo tí vu mok össze kap cso lá sa.

Já té kok – Fo gó já té kok
Fej lesz ten dő te rü le tek: Elő zőek.

7. fog lal ko zás

Té ma kör: Ug rós tán cok.
Is me re tek, tar tal mak:
Be me le gí tés – Já rás, fu tás hul lám vo nal ban; la zí tó ha tá sú sza bad gya kor la tok; lég-

 ző gya kor la tok; ug rá sok, szök de lé sek.
Rit mi ka – A kont rás taps gya kor lá sa. Hang jegy ér ték-gya kor la tok. Já rás nyol cad,

ne gyed és fél ér ték ben, 2/4-es üte men kén ti vál tás sal. A 4/4-es ütem gya kor lá -
sa moz gás sal.

Motivika – A ta nult dél- al föl di ug rós mo tí vu mok gya kor lá sa, tet szés sze rin ti fű-
 zé se, a mo tí vu mok csi szo lá sa, ja ví tá sa.

Já té kok – „Pecsenyeforgató”.
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Fej lesz ten dő te rü le tek: Fi gye lem, em lé ke zet, meg fi gye lő ké pes ség, rit mus ér zék,
moz gás koor di ná ció fej lesz té se.

8. fog lal ko zás

Té ma kör: A gye re kek ál tal ked velt country tánc alap lé pé sei nek ta ní tá sa. 
Is me re tek, tar tal mak:
Be me le gí tés – Já rás, fu tás hul lám vo nal ban; la zí tó ha tá sú sza bad gya kor la tok; lég-

 ző gya kor la tok; ug rá sok, szök de lé sek.
Rit mi ka – Spa nyol rit mus (for rás: Orosz lány Pé ter: Ta nu lás mód szer tan – 79. o.,

39. gyak.). Ez a gya kor lat a tap sot és a dob ban tást kom bi nál ja. Elő ször mond-
 juk hoz zá a rit mus ne ve ket is, ké sőbb el hagy hat juk.

Motivika – Alap lé pé sek: ga lopp, cif ra, sarkazó lé pés, for gás taps sal, elő re vá gó,
szök ke nő. A mo tí vu mok fű zé se, kap cso lá sa, jel leg ze tes tér for mák ban va ló
moz gás.

Já té kok – Az ed dig ta nult já té kok ból vá lo ga tás.
Fej lesz ten dő te rü le tek: Fi gye lem, em lé ke zet, meg fi gye lő ké pes ség, rit mus ér zék,
moz gás koor di ná ció, szo ciá lis kom pe ten ciák fej lesz té se.
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6. Egyéb mű vé sze tek mo dul

1. fog lal ko zás

5–6. osz tály ál ta lá nos fej lesz té si kö ve tel mé nyei: Az ének lé si kész ség fej lesz té -
se. Tánc ház kéz mű ves fog lal ko zás sal. Ter ve zett hely szín: Szo bosz lói Úti Ál ta lá -
nos Is ko la.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Szép, ki fe je ző, tisz ta ének lé si kész ség to vább fej lesz té se.
Nép da lok, nép szo ká sok, tán cos dal la mok hi bát lan előadás sal, he lyes lég zés sel.
Tánc há zi mu zsi ka: a nagy nép ze nei dia lek tus te rü le tek jel lem ző ze né jé nek, hang-
 sze rei nek megis me ré se.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Ak tív ének lés sel olyan ze nei él mény hez jus son a ta nu ló,
amely fej lesz ti ze nei ér zé ke lé sü ket, em lé ke ze tü ket. Élőzenei kon cert tel, ének és
tánc össze kap cso lá sá val a kö zös mu zsi ká lás irán ti igény fel kel té se.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Fi gye lem kon cent rá ció. Tö re ked jen a pon tos
dal kez dés re, zá rás ra. Pon tos rit mus, tisz ta ének lés. Hang sze res ze ne – ének és
tánc össz hang já nak meg te rem té se.
Ér zel mi tu laj don sá gok: Az él mé nyek ből fa ka dó ak tív ének lé si kedv fel kel té se.
Érez ze át a da lok han gu la tát. A ze ne kö zös ség te rem tő ere jé nek megérez te té se, az
ön ki fe je zés sa já tos mű vé szi meg nyil vá nu lá sai nak ki fe je zé se ze né ben, tánc ban.
Meg ta ní tan dó té nyek, össze füg gé sek, sza bá lyok, el vek: Nép da lok, je les na pok
da lai. Ré gi ma gyar dal la mok, XVI. szá za di his tó riás éne kek. Re ne szánsz több-
 szó la mú ság. A nagy nép ze nei dia lek tus te rü le tek ze né jé nek, tán cai nak meg je le -
ní té se. Né pi hang sze rek hang szí ne.

2. fog lal ko zás
5–6. osz tály ál ta lá nos fej lesz té si kö ve tel mé nyei: A ze nei hal lás fej lesz té se, kre-
a tív ze nei gya kor la tok. Tervezett hely szín: MODEM – mo dern ze nei kon cert tel
össze kap csol va.
In tel lek tuá lis ké pes ség: A hang tu laj don sá gai nak meg fi gye lé se: hang ma gas ság,
hang szín, hang erő, idő tar tam. Ze ne szer zés egy sze rű ze nei ele mek és hang for rá -
sok se gít sé gé vel. „Test ze ne.” „Mi min den le het hang szer?” A ze ne szer zés mint
al ko tó fo lya mat megérez te té se.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Kü lön bö ző ze nei él mé nye ken ke resz tül ér dek lőd jön az
egyes hang sze rek, hang szer cso por tok hang szí ne, il let ve a kü lön bö ző énekhan-
gok és hang szí nek iránt. Egy sze rű hang sze rek meg szó lal ta tá sa. Imp ro vi zá ciós
gya kor la tok. Ze ne szer zők, előadó mű vé szek, fes tők élet út ja. Kö tet len be szél ge tés
az al ko tás ról.
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At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: A ze nei me mó ria fo lya ma tos fej lesz té se, fo ko -
zott fi gye lem kon cent rá ció. A mű vé sze ti al ko tás fo lya ma ta irán ti ér dek lő dés fel-
 kel té se, cse lek vő rész vé tel a fog lal ko zá son.
Ér zel mi tu laj don sá gok: Ze nei él mény szó be li, vi zuá lis meg fo gal ma zá sa. Sa ját
él mény ze nei meg fo gal ma zá sa.
Meg ta ní tan dó té nyek, össze füg gé sek, sza bá lyok, el vek: Hét fo kú ság. Dal lam -
szer ke ze ti is me re tek. Kó rus szó la mai nak felis me ré se. Mo dern, for ma bon tó al-
 ko tá sok megis mer te té se a ta nu lók kal, mű vé szi al ko tás ra, ön ki fe je zés re ösz tön -
zés. Komp lex tár gya kon és mű vé sze ti ága kon átíve lő meg kö ze lí té si le he tő sé gek
fel fe de zé se.

3. fog lal ko zás

5–6. osz tály ál ta lá nos fej lesz té si kö ve tel mé nyei: A ze nei írás, ol va sás kész sé gei,
a rep ro duk ciós ké pes sé gek fej lesz té se. Ter ve zett hely szín: Ze nei könyv tár.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Be gya ko rolt da lok ban rit mus és szol mi zá ciós je lek al-
 kal ma zá sa. Utószolmizálás kéz jel ről. Mé dia is me ret. Szá mí tó gé pes ze ne szer zői
prog ra mok hoz zá fé ré si le he tő sé gei. Ze nei könyv tár ré gen és ma.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Ta nult és is mert dal la mo kon ke resz tül jus son el a ta nu -
ló ar ra a szint re, hogy szí ve sen szol mi zál jon. Kot ta szer kesz tő prog ra mok és ha-
 gyo má nyos ze nei le jegy zés.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Tö re ked jen a pon tos mun ká ra akár szol mi zá -
lás ról, rit mus írás ról vagy ko po gás ról van szó.
Ér zel mi tu laj don sá gok: Tud ja a ta nu ló, hogy a gya kor lás elő se gí ti a rep ro duk -
ciós kész ség fej lesz té sét.
Meg ta ní tan dó té nyek, össze füg gé sek, sza bá lyok, el vek: Tud jon is mert dal la -
mo kat éne kel ni kot tá ból. Szol mi zál va öt- és hét fo kú dal la mok ének lé se be tű kot -
tá ról.

4. fog lal ko zás

5–6. osz tály ál ta lá nos fej lesz té si kö ve tel mé nyei: A ze ne ér tő és -ér ző ké pes ség
fej lesz té se. Élőzenei kon cert: klasszi ku sok és mo der nek.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Már meg hall ga tott ze ne mű vek felis me ré se, meg ne ve -
zé se. Egy sze rű ze nei for mák meg fi gye lé se.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Ér dek lőd jön a kö zép ko ri ze ne szer zők mű vei iránt.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Fi gye lem mel és ér dek lő dés sel hall gas sa az
egyes ze nei rész le te ket.
Ér zel mi tu laj don sá gok: Érez ze át az egyes ze ne mű vek bel ső tar tal mát. Tisz te -
let tel adóz zon a ta nult ze ne szer zők iránt.
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Meg ta ní tan dó té nyek, össze füg gé sek, sza bá lyok, el vek: Ta nult nép dalfel dol -
go zá sok felis me ré se. Re ne szánsz, ba rokk ze nei sze mel vé nyek felis me ré se. Egy-
 sze rű ze nei for mák meg fi gye lé se.

5. fog lal ko zás

5–6. osz tály ál ta lá nos fej lesz té si kö ve tel mé nyei: A vi zuá lis nyelv alap jai.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Az alap ve tő ké pi ki fe je ző esz kö zök, áb rá zo lá si mó dok
megis me ré se, al kal ma zá sa. Mű al ko tá sok meg fi gye lé se, is mer te té se.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Ere de ti mű al ko tá so kon ke resz tül az ér dek lő dés fel kel -
té se.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: A mű vé szet hez va ló po zi tív hoz záál lás, nyi-
 tott ság kiala kí tá sa, elő se gí té se.
Ér zel mi tu laj don sá gok: Él mé nyek ből fa ka dó ér zel mek vi zuá lis meg je le ní té se.
Az al ko tás fo lya ma ta mint öröm for rás.
Meg ta ní tan dó té nyek, össze füg gé sek, sza bá lyok, el vek: Jár tas ság a vi zuá lis mi-
 nő sé gek, kom po zí ciós megol dá sok ki fe je zőha tá sá nak felis me ré sé ben.

6. fog lal ko zás

5–6. osz tály ál ta lá nos fej lesz té si kö ve tel mé nyei: Ki fe je zés, kép ző mű vé szet.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Él mé nyek ké pi meg fo gal ma zá sa. Vi zuá lis mű vé szet
mű fa ji tu laj don sá gai nak meg kü lön böz te té se.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Kü lön bö ző vi zuá lis él mé nye ken ke resz tül ér dek lőd jön
an nak ki fe je zé si le he tő sé gei ről.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Mű vé szi él ménnyel a mű vé szet hez va ló kö tő -
dés kiala kí tá sa.
Ér zel mi tu laj don sá gok: Ér zel mek ben, ér zé sek ben, imp ressziók ban gaz dag al-
 ko tá sok lét re ho zá sa, an nak elő se gí té se.
Meg ta ní tan dó té nyek, össze füg gé sek, sza bá lyok, el vek: Él mé nyek, fan tá zia ké -
pek sík be li, tér be li meg je le ní té se. Kü lön bö ző mű vé sze ti ágak, mű fa jok jel lem -
zői. Kép al ko tás ve gyes tech ni ká val.

7. fog lal ko zás

5–6. osz tály ál ta lá nos fej lesz té si kö ve tel mé nyei: Vi zuá lis kom mu ni ká ció.
In tel lek tuá lis ké pes ség: Vi zuá lis je len sé gek, in for má ciók megér té se. Sa ját gon-
 do la tok kö zért he tő meg je le ní té se.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Sa ját sze mé lyes él mé nyek beépí té se az al ko tá sok ba.
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At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Fi gye lem kon cent rá ció, kri ti kai szem lé let ki-
ala kí tá sa, erő sí té se.
Ér zel mi tu laj don sá gok: Ak tív al ko tá si kedv fenn tar tá sa, sze mé lyes ér zel mek ki-
 fe jez te té se.
Meg ta ní tan dó té nyek, össze füg gé sek, sza bá lyok, el vek: Lát vá nyok áb rá zo ló
ta nul má nyo zá sa, fo lya mat áb rák. In for má ció ké pi sű rí té se.

8. fog lal ko zás

5–6. osz tály ál ta lá nos fej lesz té si kö ve tel mé nyei: Tárgy- és kör nye zet kul tú ra.
In tel lek tuá lis ké pes ség: A min den na pi tár gyak, esz kö zök, épü le tek funk ció já -
nak és je len té sé nek megér té se. A tárgy vi zuá lis meg je le ní té se.
Ér dek lő dés, mo ti vá ció: Ér dek lő dés fel kel té se a min den na pi tár gyak, épü le tek
sok szí nű vizs gá la tán ke resz tül.
At ti tűd, ma ga tar tás, vi sel ke dés: Ér dek lő dés sel fi gyel je, szem lél je a tár gyak,
esz kö zök, épü le tek funk ció ját.
Ér zel mi tu laj don sá gok: Az al ko tás örö mé nek megérez te té se, tu da to sí tá sa, az
alkotó fo lya mat so rán. A „köz lő” szán dé ká nak meg fe le lő, ér zel mek ben gaz dag
áb rá zo lá sa, az ér zel mek krea tív vi zuá lis meg je le ní té se.
Meg ta ní tan dó té nyek, össze füg gé sek, sza bá lyok, el vek: Él mé nyek, vá gyak sa -
ját rajz be li meg fo gal ma zá sa. A kör nye zet ren del te té sé nek, for má já nak megér -
té se.
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7. Ta nu lás mód szer tan mo dul

1. fog lal ko zás

Té ma kör: Mi re va ló az is ko la? A ta nu lá si szo ká sok, stí lus és stra té gia felis me -
rése.
Felada tok, cé lok: A ta nu lók is ko lá hoz va ló vi szo nyát, mo ti vá ció ját, ta nu lá si
szo ká sait kell megis mer nünk és ked ve ző irány ba be fo lyá sol nunk. Jó és rossz él-
 mé nyek az is ko lá ban. Is ko la és csa lád. Ne héz sé gek a ta nu lás ban.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Önis me ret, ver bá lis ki fe je ző kész ség, em pá tia,
fe gye lem fej lesz té se.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: Kö tet len, ba rát sá gos lég kör ben
zaj ló be szél ge tés, egyé ni tö rek vé sek meg fo gal ma zá sa, kér dő ív ki töl té se.

2. fog lal ko zás

Té ma kör: Ta nu lá si szo ká sok, re la xá ciós tech ni kák.
Felada tok, cé lok: A ta nu ló is mer je a ta nu lás hoz va ló vi szo nyát, sa ját ta nu lá si
szo ká sait, an nak hi báit (a kér dő ív ered mé nyei nek meg be szé lé se). Ta nu lá si stí lu -
sok, stra té giák, mód sze rek.

Egyé ni ta nu lás ott hon: mun ka rend, na pi rit mus, idő terv, ütem terv. Ta ná -
csok a ta nu lás hoz, új szo kás ren dek, el ha tá ro zá sok. Ta nu lást se gí tő mód sze rek.
Re la xá ció, ta nu lás ra al kal mas lel ki és szel le mi ál la pot. La zí tó és ak ti vi zá ló gya-
 kor la tok.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Önis me ret, ön bi za lom, ön fe gye lem erő sí té se,
cél tu da tos ság, aka rat, kon cent rá ció fej lesz té se.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: Kö tet len, ba rát sá gos lég kör ben
zaj ló be szél ge tés.

3. fog lal ko zás

Té ma kör: A ta nu lás kül ső és bel ső fel té te lei.
Felada tok, cé lok: A ta nu lást se gí tő kül ső és bel ső kö rül mé nyek megis me ré se és
he lyes szo ká sok kiala kí tá sa. A ta nu lás hoz szük sé ges kül ső ál la pot: íróasz tal,
rend, meg vi lá gí tás, csend, test hely zet ta nu lás köz ben. A ta nu lás hoz szük sé ges
bel ső ál la pot: aka rat erő, cél, ké pes sé gek, mo ti vá ció, kí ván csi ság, ér dek lő dés, tu-
 dás vágy, ta nu lást se gí tő mód sze rek. 

A ta nu lás meg ter ve zé se, meg szer ve zé se: idő beosz tás, sor ren di ség, pi he nők.
A pi he nés mód sze rei. Jó ta nu lá si szo ká sok, ta nu lást se gí tő mód sze rek.
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Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Önis me ret, cél tu da tos ság, aka rat erő fej lesz té se.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: Kö tet len, ba rát sá gos lég kör ben
zaj ló be szél ge tés.

4. fog lal ko zás

Té ma kör: Az em lé ke zet fej lesz té se.
Felada tok, cé lok: Megér tés és em lé ke zés, em lé ke zet és aka rat, em lé ke zé si tí pu -
sok. Meg fe le lő rög zí té si, be vé sé si mód sze rek, mne mo tech ni kák, a helyek mód-
 sze re, fo gasmód szer, be tű szó, tör té net té ala kí tás, kulcs szóváz lat, ku tya nyelv. Az
is mét lé sek je len tő sé ge az em lé ke zés ben. Me mó ria gya kor la tok.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Em lé ke zés, aka rat erő, kon cent rá ció, fi gye lem,
szó kincs fej lesz té se.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: Fron tá lis, egyé ni, cso por tos
mun ka.

5. fog lal ko zás

Té ma kör: Szö veg fel dol go zás, lé nyeg kieme lés.
Felada tok, cé lok: Cím me di tá ció, is me ret len sza vak, ki fe je zé sek kieme lé se. A lé -
nyeg meg ra ga dá sa, táv ira ti rö vi dí tés, skimming, kulcs szó ke re sés, váz lat ké szí tés.
Írott szö veg jegy ze te lé se, el hang zó szö veg jegy ze te lé se, em lé kez te tő, ki vo nat ké-
 szí té se, PQRST, PQ4R, Cornell-módszer, kon cent rá ciós, szó kincs fej lesz tő gya-
 kor la tok.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Kon cent rá ció, fi gye lem, szó kincs fej lesz té se.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: Fron tá lis, egyé ni, cso por tos
mun ka.

6. fog lal ko zás

Té ma kör: Váz lat ké szí tés.
Felada tok, cé lok: Is mer ked je nek meg né hány váz lat ké szí té si tech ni ká val. Ha-
 gyo má nyos és li neá ris el ren de zés, ki vo nat ké szí tés, gon do lat tér kép.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Gon dol ko dás, szó kincs, fi gye lem fej lesz té se.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: Fron tá lis, egyé ni, cso por tos
mun ka.
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7. fog lal ko zás

Té ma kör: Váz lat ké szí tés.
Felada tok, cé lok: Gon do lat tér kép megis me ré se, gya kor lá sa. Kulcs szó sze re pe,
fő té mák kieme lé se, össze tett kép ele mei. A gon do lat tér kép ké szí té sé nek, tör vé -
nyei nek megis mer te té se, gya ko rol ta tá sa. Köz pon ti kép, ágak, szí nek hasz ná la ta,
hie rar chi kus el ren de zés.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Gon dol ko dás, szó kincs fej lesz té se.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: Fron tá lis, egyé ni, cso por tos
mun ka.

8. fog lal ko zás

Té ma kör: Gon dol ko dás fej lesz tés, tá jé ko zó dás a vi lág ban.
Felada tok, cé lok: Ta nu lás és gon dol ko dás. Prob lé ma megol dó gon dol ko dás.
A lo gi ka sza bá lyai. Hi bák, té ve dé sek, sé mák. Íté let al ko tás, ér ve lés, bi zo nyí tás, vi -
ta. Vá lo ga tás, vá lasz tás az in for má ció ára dat ban: az írott saj tó, könyv- és könyv-
 tár hasz ná lat, rá dió, te le ví zió, vi deó, film.
Sze mé lyi ség je gyek fej lesz té se: Gon dol ko dás fej lesz té se.
Ta ní tá si esz kö zök, mód sze rek, szak iro da lom: Fron tá lis, egyé ni, cso por tos
mun ka.





B. KONFERENCIA-BEMUTATÓ ÉS ÓRAVÁZLATOK

1. Bevezető

„KINCSEINK… Gyö ke rek a szü lők től, szár nyak az is ko lá tól” cí mű Nem zet kö zi 
Te het ség gon do zó Kon fe ren cia, Deb re cen, 2009. no vem ber 13–14.

A „Kin cseink … Gyö ke rek a szü lők től, szár nyak az is ko lá tól” cí mű nem zet kö zi te-
 het ség gon do zó kon fe ren ciá nak a deb re ce ni Vénkerti Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és
Ál ta lá nos Mű vé szet ok ta tá si In téz mény adott ott hont.

A kon fe ren cia nyi tó nap ján tar tott saj tó tá jé koz ta tón Kósa La jos, Deb re cen
pol gár mes te re el mond ta, úgy vé li, a te het ség gon do zás nem ze ti ügy, és ezt fel kell
vál lal nia Deb re cen nek. A Nem ze ti Te het ség se gí tő Ta nács el nö ke, Cser mely Pé ter
pro fesszor Deb re cent a te het ség gon do zás szem pont já ból Ma gyaror szág fő vá ro -
sá nak ne vez te. A saj tó tá jé koz ta tón fel szó lalt még töb bek kö zött Papp né Gyu lai
Ka ta lin, a deb re ce ni pol gár mes te ri hi va tal ok ta tá si osz tá lyá nak ve ze tő je, aki be-
 szá molt a Deb re cen is ko lái ban fo lyó, szer teága zó te het ség fej lesz tő mun ká ról. 

A meg nyi tón Debrecen város vezetői,  Por ko láb Gyön gyi, a Deb re ce ni Kőr
Dá ma Egye sü let el nö ke, Esz ter gá lyos Je nő, az Apá czai Kiadó ügy ve ze tő igaz-
 gató ja és Gyarmatiné Piránszki Nó ra, a Vénkerti Ál ta lá nos Is ko la, Óvo da és
AMI igaz ga tó ja szó lalt fel. A meg nyi tó utá ni szek ció ülé sek ke re té ben az ér dek -
lő dők ma gyar és an gol nyel vi, ma te ma ti kai, ter mé szet is me re ti, sport, va la mint
mű vé sze ti mű hely mun kák ba nyer het tek be te kin tést, ahol a te het ség gon do zó
prog ram ban diag nosz ti kai mé rés alap ján részt ve vő gye re kek csil log tat ták meg
tu dá su kat. A je len lé vők megis mer het ték a Ma gyar Gé niusz In teg rált Te het ség -
se gí tő Prog ra mot is.

A kon fe ren cia más nap ján a Bar tók-te rem ben ple ná ris ülé sek re ke rült sor.
Kö szön tő jé ben Kósa La jos, Deb re cen vá ros pol gár mes te re, egy ben a ren dez vény
fő véd nö ke ar ra tért ki, hogy ma a ma gyar ok ta tá si rend szer ben a te het ség gon do -
zás, a te het ség ápo lás ke vés fi gyel met kap, ke vés erő for rást for dí tunk rá más cé-
 lok hoz vi szo nyít va. A ma gyar alap fo kú ok ta tás ban na gyon fon tos szem pont a
hát rá nyos hely ze tű gye re kek fel ka ro lá sa, de ugyanilyen fon tos len ne a te het sé -
gek fel ka ro lá sa is. A ket tő kö zött egyen súlyt kell te rem te ni.

Az eu ró pai te het ség gon do zás ak tuá lis kér dé sei ről dr. Franz Josef Mönks, az
Eu ró pai Te het ség ta nács (European Council for High Ability) hol land el nö ke be-
 szélt. Előadá sá ban hang sú lyoz ta, a te het ség az egyén leg fon to sabb olyan tu laj -
don sá ga, amely le he tő sé get ad ar ra, hogy egy vagy több te rü le ten kiemel ke dő
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ered ményt ér jünk el. Ah hoz, hogy ez a te het ség va ló ban ki tel je sed jen, ki bon ta -
koz has son, jó szü lők re, jó pe da gó gu sok ra és jó tör vény ho zók ra van szük ség.
S ar ra is fi gyel ni kell, hogy min den te het ség a sa ját szük ség le tei sze rint, a sa ját
szint jé nek meg fe le lően op ti má li san fej lőd hes sen.

„A nők és fér fiak szel le mi adott sá gai/ké pes sé gei az újabb ge ne ti kai ku ta tá sok
tük ré ben” cím mel dr. Czeizel End re or vos-ge ne ti kus, a Ma gyar Te het ség gon do -
zó Tár sa ság örö kös tisz te let be li el nö ke tar tott nagy si ke rű előadást. Be szé dé ből
töb bek kö zött meg tud hat tuk azt is, hogy a két nem kö zött a legegyér tel műbb kü-
 lönb ség a ver ba li tás ban és a tér be li tá jé ko zó dá si ké pes ség ben van. Az el ső ben a
nők, a má so dik ban a fér fiak a job bak.

Dr. Ba logh Lász ló, a Ma gyar Te het ség gon do zó Tár sa ság el nö ke „Erős sé gek és
gyen ge pon tok az is ko lai te het ség gon do zás ban” cí mű előadá sá ban hang sú lyoz -
ta, hogy a ma gyar ok ta tás ban a ha gyo má nyos pe da gó gus sze rep ben nem le het
te het ség gon do zó mun kát vé gez ni. Pro fi te het ség-ta nács adó szak em be rek re,
komp lex prog ra mok ra van szük ség, ahol a gye rek egész sze mé lyi sé gét kell fej-
 lesz te ni, nem csak azt a ké pes sé gét, ame lyik ben erős sé ge ket mu tat. Ha nincs
egyé ni fej lesz té si prog ram, nem lesz ha té kony a te het ség fej lesz tés. 

A Deb re ce ni Sport is ko la Kincs ke re ső te het ség ku ta tó prog ram já nak 2006 és
2009 kö zöt ti ered mé nyei ről Orendi Mi hály, a Deb re ce ni Sport cent rum Non pro -
fit Kft. ügy ve ze tő igaz ga tó ja és Keczeli Danica prog ram ve ze tő szá mol tak be.

„Te het ség diag nosz ti ka, te het ség ígé ret, te het ség gon do zás Deb re cen ben” cím-
 mel pe dig Papp né Gyu lai Ka ta lin, Deb re cen Me gyei Jo gú Vá ros Pol gár mes te ri
Hi va ta la Ok ta tá si Osz tá lyá nak ve ze tő je tar tott előadást, be mu tat va a vá ros ban
2008 szep tem be ré ben in dult te het ség gon do zó prog ra mot. El mond ta, a te het -
ség gon do zó prog ram ke re té ben diag nosz ti kai mé rés alap ján vá laszt ják ki az ál-
 ta lá nos is ko la 4. év fo lya mán ta nu ló „te het ség gya nús” gyer me ke ket. Fon tos,
hogy a mé rés ob jek tív le gyen, ezért a vá ros 28 ön kor mány za ti fenn tar tá sú ál ta lá -
nos is ko lá já nak össze sen 67 osz tá lyá ban egy idő pont ban tör té nik meg a mé rés,
pszi cho ló gu sok be vo ná sá val. A fel mé ré sek a gye re kek ké pes sé gei nek ala po sabb
megis me ré sét se gí tik elő (fi gye lem, em lé ke zet, gon dol ko dás, in tel li gen cia, ta nu -
lás sal kap cso la tos at ti tű dök). A prog ram ba e fel mé rés ered mé nyeit és a pe da gó -
gu sok vé le mé nyét is ala pul vé ve vá lo gat ják be a ta nu ló kat. Az 5.–6. év fo lya mon
fej lesz té sük sa ját in téz mé nyük ben, kép zett te het ség fej lesz tő pe da gó gu sok ál tal
tör té nik, majd a 6. év fo lyam vé gén kont roll mé rés re ke rül sor, amely nek ered mé -
nye ként megál la pít ha tó a hoz záadott pe da gó giai ér ték az is ko lá ba lé pés től a 4.
év fo lyam vé géig, il let ve a 4. és 6. év fo lya mok kö zött. A mé rés ered mé nye ként a
lét szám tól füg gően te het ség gon do zó osz tály(ok) ki je lö lé sé re ke rül sor. 

A to váb biak ban a kon fe ren cia ke re té ben tar tott ma te ma ti kai, an gol nyel vi és
ma gyar nyel vi be mu ta tó órák váz la tait kö zöl jük.



239

Mellékletek

2. Já ték ban a ma te ma ti ka  (ma te ma ti ka óra váz lat)

Ta nít: Bertók Krisz ti na
1. feladat 
Me lyik ma gyar ma te ma ti kus ról van szó?
Már gyer mek ko rá ban ki tűnt ma te ma ti kai te het sé gé vel. Az ál ta la ál tal megal ko -
tott geo met riát Eins tein hasz nál ta föl el ső íz ben a re la ti vi tás el mé let megal ko tá -
sa kor a hu sza dik szá zad ele jén. A had se reg ben a leg jobb ma te ma ti kus volt, ki vá -
lóan he ge dült és nagy sze rűen ví vott. Ál lan dóan pár ba jo zott. Éle te utol só há rom
év ti ze dé ben gaz dál ko dás sal fog lal ko zott.

Megol dás: Bo lyai Já nos (1802–1860) 
Fej lesz té si felada tok: Em lé ke zet, gyors gon dol ko dás.
Órai te vé keny ség esz kö zei: Pro jek tor.

2. feladat

Nézd meg az áb rát 30 mp-ig, majd em lé ke zet ből raj zold vissza a lá tot ta kat!

Fej lesz té si felada tok: Mód sze res ség, di ver gens és ru gal mas gon dol ko dás, krea -
ti vi tás, me mó ria.
Órai te vé keny ség esz kö zei: Pro jek tor.

3. feladat 

Há rom felada tot látsz, mindegyik nél egy gyu fát kell át he lyez ni úgy, hogy igaz le-
 gyen az egyen lő ség.
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Megol dás:

Fej lesz té si felada tok: Össze füg gé sek felis me ré se gya kor la ti felada tok kal; prob-
 lé ma megol dó és össze ha son lí tó ké pes ség, gyors gon dol ko dás.
Órai te vé keny ség esz kö zei: pro jek tor, gyu fa szá lak

4. feladat 

Me lyik áb ra va ló a kér dő jel he lyé re?

Megol dás: C.
Fej lesz té si felada tok: Prob lé ma megol dó és össze ha son lí tó ké pes ség, gyors gon-
 dol ko dás.
Órai te vé keny ség esz kö zei: Pro jek tor.

5. feladat

Egy 5 mé te res ge ren dát 1 mé te res da ra bok ra vá gunk. Hány per cig tart a mű ve let,
ha egy vá gást 2 perc alatt tu dunk el vé gez ni?

Megol dás: 8 perc.
Fej lesz té si felada tok: Ala pos ság, a fi gye lemössz pon to sí tás, a jó zan és gya kor la -
tias gon dol ko dás.
Órai te vé keny ség esz kö zei: Kö tél, ol ló.
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6. feladat

A „Die Hard 3. – Az élet min dig drá ga” cí mű film ben a két fő hős nek (Bruce Wil-
lis és Samuel L. Jackson) a kö vet ke ző felad ványt kel lett megol da niuk ah hoz,
hogy egy bom ba ne rob ban jon fel a vá ros kö ze pén: Van egy 3 gal lo nos és egy 5
gal lo nos (1 gal lon kb. 3,785 l) vi zes pa lack juk, ami egy szö kő kút szé lén áll, te hát
bár mi kor meg tölt he tők víz zel. Ezek se gít sé gé vel kell 4 gal lon vi zet ki mér niük.
Ho gyan tud ják meg ten ni?

Megol dás: Meg tölt ve az 5 gal lo nos pa lac kot, ab ból 3 gal lont át töl tünk a má sik
pa lack ba, így eb ben 2 gal lon ma rad. Ezt megint át tölt jük a 3 gal lo nos ba (miu tán
azt kiürí tet tük), így ab ba még 1gallonnyi víz fér. Ha az 5 gal lo nost új ra te le tölt -
jük, és ab ból 1 gal lont átön tünk a 3 gal lo nos ba, ak kor az 5 gal lo nos ban 4 gal lon -
nyi víz ma rad.
A mé rés leírá sa pl.:

4 = 5 – [3 – (5 – 3)] = 2 – 5 – 2 – 3

Fej lesz té si felada tok: Lo gi kus gon dol ko dás, di ver gens gon dol ko dás, a sze rep lé -
si ké pes ség a kom mu ni ká ciós kész ség gel egye tem ben, fi gyel mes ség, in tui tív ké-
 pes ség ta pasz ta la taik meg fo gal ma zá sa, ál ta lá no sí tás.
Órai te vé keny ség esz kö zei: Üveg kád, mű anyag po hár

7. feladat

A ki rály kincs tá rá ban 12 er szény van. A 12 er szény ben 10-10, lát szat ra tel je sen
azo nos pénz ér me van. De az egyik ben az ér mék ne he zeb bek, mint a töb bi er-
 szény ben lé vő – tel je sen azo nos tö me gű – pénz ér mék. Az az okos le gény nyer he -
ti el a ki rály lány ke zét, aki a leg ke ve sebb mé rés sel meg tud ja mon da ni, me lyik
er szény ben van nak a ha mis pén zek. A ki rály ság ban csak a két ka rú mér le get is-
 mer ték. A legügye sebb le gény hány mé rés után vá lasz tot ta ki a ha mis pénzt tar-
 tal ma zó er szényt?

Megol dás: 3 mé rés
1. mé rés: össze kell ha son lí ta ni 6-6 er szényt. Ame lyik ol da lon lej jebb bil len a
mér leg, azon az ol da lon ta lál ha tó hat er szény kö zött van a ne he zebb. A köny-
nyebb ol da lon lé vő er szé nye ket fél re te szem. A 2. mé rés nél össze ha son lí tok 3–3
er szényt, és ame lyik ol dal a ne he zebb, azon az ol da lon ta lál ha tó há rom er szény
kö zött van a ha mis pénz. A má sik há rom er szényt új ból fél re te szem. A 3. mé rés -
nél az elő ző mé rés ne he zebb ol da li há rom er szé nye kö zül egyet fél re te szek, és a
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ma ra dék ket tőt össze ha son lí tom, ha azo no sak, ak kor a fél re tett er szény ben van-
 nak a ha mis pén zek.
Fej lesz té si felada tok: Lo gi kus gon dol ko dás, di ver gens gon dol ko dás, a sze rep lé -
si ké pes ség a kom mu ni ká ciós kész ség gel egye tem ben, fi gyel mes ség, in tui tív ké-
 pes ség.
Órai te vé keny ség esz kö zei: Két ka rú mér leg, kin cses er szény, pro jek tor.

8. feladat

Leg fel jebb hány hu szár he lyez he tő el a sakk táb lán úgy, hogy ne üt hes sék egy mást? 

Megol dás: Ha pél dául egy fe ke te me ző re te szünk egy hu szárt, ak kor on nan csak
fe hér me ző re tud üt ni. Te hát rak junk mind a 32 fe ke te me ző re hu szá ro kat, nem
tud ják egy mást üt ni.
Fej lesz té si felada tok: Lo gi kus, di ver gens gon dol ko dás, a sze rep lé si ké pes ség a
kom mu ni ká ciós kész ség gel egye tem ben, fi gyel mes ség, in tui tív ké pes ség.
Órai te vé keny ség esz kö zei: Pro jek tor, sakk-kész let.

9. feladat

Át ke lés a fo lyón
3 orosz lán és 3 va dász áll a par ton. Adott egy csó nak, amellyel át kell szál lí ta ni az
orosz lá no kat a túl só part ra. Ha ép pen töb ben van nak az orosz lá nok va la me lyik
par ton, mint a va dá szok, ak kor bajt csi nál nak… Ho gyan kel nek át mind a ha tan
baj nél kül, ha csak ket ten fér nek a csó nak ba és üre sen nem jár a csó nak?

Megol dás: Az egyes ál la po to kat számnégyesek jel lem zik. Az el ső szám a bal par-
 ton lé vő va dá szok szá ma, a má so dik a bal par ton lé vő orosz lá nok szá ma, a har-
 ma dik a jobb par ton lé vő va dá szok szá ma, míg a ne gye dik a jobb par ton lé vő
orosz lá nok szá ma. Ezek után az egy mást kö ve tő ál la po tok: 3300-3201-3003-
3102-1122-2211-0231-0330-0132-0033
Fej lesz té si felada tok: Lo gi kus gon dol ko dás, di ver gens gon dol ko dás, a sze rep lé -
si ké pes ség a kom mu ni ká ciós kész ség gel egye tem ben, fi gyel mes ség, in tui tív ké-
 pes ség.
Órai te vé keny ség esz kö zei: Pro jek tor.
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10. feladat

Az asz tal ra le tet tünk né hány koc kát. Ha eze ket elöl ről, il let ve ol dal ról meg néz -
zük, ak kor az aláb bia kat lát juk. Legalább hány és leg fel jebb hány koc ka le het az
asz ta lon?

Megol dás: Legalább 6 koc ka Leg fel jebb 11 koc ka

Fej lesz té si felada tok: Tér be li lá tás mód, a fej ben va ló kép al ko tás ké pes sé ge és a
ké pi fan tá zia, kép ze lő erő.
Órai te vé keny ség esz kö zei: Pro jek tor, koc kák.

11. feladat

La zí tó, szel le mi já ték
A ta nu lók kör ben áll nak. Sor ban egy más után mond ják a ter mé sze tes szá mo kat.
Aki a 7 több szö rö sét mond ja, az tap sol, aki olyan szá mot mond, amely ben a 7-es
szám jegy sze re pel, dob bant. Aki el té vesz ti, kiesik a já ték ból.
Fej lesz té si felada tok: Kö zös sé gi mun ka, koncentrációs képesség, to le ran cia.

elöl ről ol dal ról
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3. Szö ve gel jünk! Kom mu ni ká ció, szó be li és írás be li 
szö veg al ko tás (ma gyar nyel vi óra váz lat)

Ta nít: Hor váth Ka ta lin

1. Üd vöz lés, be mu tat ko zás 

Fej lesz té si felada tok: Rá han go lás, mo ti vá ció.

2. Kör já ték szá mo lás sal 

Fej lesz té si felada tok: Fi gye lem megosz tás.
Órai te vé keny ség mód sze rei: Moz gá sos já ték.

3. Krea ti vi tás

Egy apa ad a fiá nak 100 fo rin tot. Egy má sik apa is ad a fiá nak száz fo rin tot. A két
fiú össze szá mol ta a pén zét, és ki de rült, hogy ket te jük nek együtt száz fo rint ja
van. Ho gyan le het sé ges ez?
Fej lesz té si felada tok: Krea ti vi tás fej lesz té se.
Órai te vé keny ség mód sze rei: Kö zös szó be li feladat megol dás.
Órai te vé keny ség esz kö zei: App li ká ciós ké pek.

4. Szó al ko tás a megadott be tűk ből 

(a) Me lyik fog la ko zást rej tik a kö vet ke ző be tűk?
T                 Ö

R
NY
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Á

K                     V
O

(b) Írj há rom szót, ami eszed be jut er ről!
(c) Al koss sza va kat a megadott be tűk fel hasz ná lá sá val!
Fej lesz té si felada tok: Vi zuá lis per cep ció, a szem moz gás tu da tos kont roll já nak
fej lesz té se.
Órai te vé keny ség mód sze rei: Egyé ni írás be li feladat megol dás.
Órai te vé keny ség esz kö zei: Be tű kár tya.
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5. Kom bi ná ciós feladat

(a) Húsz má sod per cig fi gyeld a be tű ket és je gyezd meg!
SZ                 

G
V

E       
Ö

(b) Írd be tű rend ben a lá tott be tű ket!
(c) Al koss a megadott be tűk fel hasz ná lá sá val egy fo gal mat ki fe je ző szót!
(d) Írj igaz ál lí tást a szö veg ről! Ál lí tá said a „szö veg” szó be tűi vel kez dőd je nek!
Fej lesz té si felada tok: Új ra struk tu rá lás, kom bi ná lás és szin te ti zá lás.
Órai te vé keny ség mód sze rei: Egyé ni írás be li feladat megol dás.
Órai te vé keny ség esz kö zei: Feladat lap.

6. A lo gi kus gon dol ko dás fej lesz té se 

Egy ré vész nek na gyon ki csi csó nak ja van. Ho gyan tud ja vagyonkáját – kecs ké -
jét, ká posz tá ját és a far ka sát – át vin ni a túl part ra, ha min dig csak egyet tud ezek-
 ből be ten ni a la dik ba? 
Fej lesz té si felada tok: Meg győ zés, ér ve lés. 

7. Fo gal ma zás, írás be li szö veg al ko tás (Is mét lés és is me ret bő ví tés)

A fo gal ma zás mű fa jai: el be szé lés, leírás, le vél, jel lem zés, hir de tés, meg hí vó, hír.
Fej lesz té si felada tok: is mét lés és is me ret bő ví tés.
Órai te vé keny ség mód sze rei: Heu risz ti kus mód szer, egyé ni írás be li feladat -
megol dás.
Órai te vé keny ség esz kö zei: App li ká ciós ké pek, szó kár tya.

8. Mű fa jok 

(a) Ál la pítsd meg az aláb bi szö veg rész le tek mű fa ját!
(b) Dön té se det in do kold meg!

A ma dár me red ten fi gyel te a vi zet. Hir te len le bu kott, s egy fic kán do zó ha lat
tar tott a cső ré ben. A ká ró ka to na várt egy ki csit, majd újabb zsák mány
után né zett. Miu tán jól la kott, be vo nult a tó mel let ti ná das ba pi hen ni.

Teg nap dél előtt 10 óra kor meg kezd te ülé sét a par la ment. 
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Min den ne mű ha gya té kot, ré gi ru hát, bú to ro kat, lám pá kat, köny ve ket vá sá -
ro lok ma gas áron. Ér dek lőd ni: Hollósiné, 12222-222

Az a kis fa lu, aho va a két gye rek va ló, a Me csek egy völ gyé ben rej tőz kö dik.
Va la mi har minc vá lyog ház meg egy nagy kő ház mindössze. Az ab la kok
ola jos vá szon ból van nak min den há zon. Az úri há zon is.

A fa lu ban azon éj jel nem aludt sen ki. Sö té te dé sig ke res ték a gyer me ke ket.
Más nap vir ra dó ra hagy ták, hogy át ku tat ják vé gig a pa ta kot. Csak a vi té -
zek tér tek nyu ga lom ra. Bá lint pap ott ma radt Ceceynél, és vi gasz tal gat ta
a vi gasz tal ha tat lan há zas párt.

Ked ves só go rom és ked ves Ju lis ka! Is ten től jó egész sé get és za var ta lan éle tet
kí vá nok mind nyá ja tok nak.

A ke re ket a ma ga bás tyá ja elé gu rít tat ta. Rozs dás és tört pus ka cső volt a vár-
 ban bő ven. Azo kat tö met te új ra. Be le kö töz tet te a drót tal a ke rék be úgy,
hogy vég gel ki fe lé áll ja nak. A csö vek kö zeit meg tö met te for gáccsal, kén-
 nel, faggyú val, szu rok kal. Két ol dalt be szö gez tet te desz ká val. Vé gül szé les
desz ka tal pat csi nál ta tott a ke rék nek kö rös-kö rül, hogy el ne dől jön.

(c) Írd le a mai he lye sí rás nak meg fe le lően a meg szó lí tást!
Fej lesz té si felada tok: is me re tek al kal ma zá sa, rend sze re zés. 
Órai te vé keny ség mód sze rei: Egyé ni írás be li feladat megol dás.
Órai te vé keny ség esz kö zei: Feladat lap.

9. Szö veg al ko tás írás ban 

Az aláb bi két mon dat kö zött nincs össze füg gés. Egé szítsd ki úgy a szö ve get, hogy
tar tal mi lag kap cso lód ja nak a mon da tok!
Oda kint zu hog az eső. Hol nap már csak pá ra lesz egy vi rág szir mán.

10. A szö veg jel lem zői (asszo ciá ció, nyelv ta ni, fo gal ma zá si is me re tek al kal ma zá sa)

Ál la pít sá tok meg, hogy me lyi ket ne vez het jük szö veg nek!
(a) Hé be-hó ba át jár tunk egy más hoz lá to ga tó ba. Nyá ron gyü mölccsel ked ves -

ked tem ne ki, té len me leg ci pó val vi gasz tal tam a hi deg miat ti bo rú ját.
Ilyen kor szí ve sen idő zött el egy-egy po hár ka bor mel lett, amely mind ket -
tőn ket jobb kedv re de rí tett.

(b) Sze re tem a teát. For rón át me le gít. Csip ke bo gyó, ri biz li, és hárs le vél. Me-
gint egy esős nap. Már el is fo gyott. Anya főz.

Ala kít sá tok át a (b) mon dat hal mazt úgy, hogy szö veg le gyen be lő le!
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11. Asszo ciá ciós ké pes ség fej lesz té se 

Ke ress kap cso la tot az (a) és (b) osz lop sza vai kö zött!
(a) Gye rek (b) tö mött busz

tu dós ven dég fo ga dó
vál lal ko zás Pi cas so-kép
is ko la er kölcs könyv
igaz ga tó ka to nai ala ku lat
szín ház von zó nő
la kás rgyip to mi mú mia
bel vá ros cow boy
or szág gyű lés cso ko lá dé gyár
te le ví zió ré gi új ság

Fej lesz té si felada tok: Fo gal ma zá si is me re tek al kal ma zá sa, nyel vi krea ti vi tás,
né ző pont vál tás.
Órai te vé keny ség mód sze rei: Egyé ni írás be li feladat megol dás, pá ros mun ka,
szó be li megol dás. 
Órai te vé keny ség esz kö zei: Feladat lap.

12. Sze rep já ték 

„Jú lius van. Két hó na pi szá raz ság után, egy hete szin te megál lás nél kül sza kad az
eső.”
„Én va gyok a ……….” (föl digi lisz ta, eser nyő, ki szá rad ni ké szü lő tó, ba rack fa, nya-
 ra lók, ví zi é lő lé nyek. 
Fej lesz té si felada tok: Krea ti vi tás, né ző pont vál tás.
Órai te vé keny ség mód sze rei: Írás be li szö veg al ko tás több fé le né ző pont fi gye -
lem be vé te lé vel. 
Órai te vé keny ség esz kö zei: Feladat lap.

13. Össze fog la lás, ér té ke lés

Órai te vé keny ség mód sze rei: Egyé ni meg nyi lat ko zá sok.
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Megol dó kulcs a ma gyar nyel vi óra váz lat hoz

3. Krea ti vi tást fej lesz tő feladat

Egy apa ad a fiá nak 100 fo rin tot. Egy má sik apa is ad a fiá nak száz fo rin tot. A két
fiú össze szá mol ta a pén zét, és ki de rült, hogy ket te jük nek együtt száz fo rint ja
van. Ho gyan le het sé ges ez?

Megol dás: nagy apa, apa, fia

4. Szó al ko tás

(a) Me lyik fog lal ko zást rej tik a kö vet ke ző be tűk?

Megol dás: könyv tá ros

(b) Mondj há rom szót, ami eszed be jut er ről!

Megol dás: rit ka sá gok, ka ta ló gus, köl csön zés

(c) Al koss sza va kat a megadott be tűk fel hasz ná lá sá val!

Megol dás: sá tor, ká ros, köt, sor, sár, vár, kár, kör, nyár, tör

5. Új ra struk tu rá lás, kom bi ná ció és szin te ti zá ció

(a) 20 má sod per cig fi gyeld a be tű ket és je gyezd meg!
Sz                 

G
V

E       
Ö

(b) Írd be tű rend ben a lá tott be tű ket!

Megol dás: E, G, Ö, Sz, V

(c) Al koss a megadott be tűk fel hasz ná lá sá val egy fo gal mat ki fe je ző szót!

Megol dás: szö veg
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(d) Írj igaz ál lí tást a szö veg ről! Ál lí tá said a „szö veg” szó be tűi vel kez dőd je nek!

Megol dás: 
Szer kesz té se kor fi gyel nünk kell a hár mas ta go lás ra.
Össze füg gő mon da tok ból áll.
Vé le mé nyün ket is ki fe jez het jük a se gít sé gé vel.
Ese mé nyek el mon dá sa kor is szö ve get al ko tunk.
Gon do la taink köz ve tí té sé re al kal mas.

6. Lo gi kus gon dol ko dás fej lesz té se

Egy ré vész nek na gyon ki csi csó nak ja van. Ho gyan tud ja vagyonkáját – kecs ké -
jét, ká posz tá ját és a far ka sát – át vin ni a túl part ra, ha min dig csak egyet tud ezek-
 ből be ten ni a la dik ba?

Megol dás: 
1. kecs ke,
2. üre sen vissza,
3. ká posz ta,
4. kecs ke vissza, 
5. farkas oda,
6. üre sen vissza,
7. kecs ke.

(Felügyelet nélkül csak a farkas és a káposzta lehet egy helyen.)

7. Írás be li szö veg al ko tás

Fo gal ma zás: Olyan írás be li szö veg al ko tás, amely ben a szö veg al ko tó egy ál ta la
vá lasz tott vagy ne ki ki je lölt té má ról va la mi lyen mű fa jú szö ve get hoz lét re.
Megol dá sok: 

• el be szé lés: ese mény, hely, idő rend, idő
• leírás: el be szé lés leíró ré sze, élő lé nyek, tár gyak, ter mé sze ti je len sé gek be mu -

ta tá sa leg jel lem zőbb tu laj don sá gok alap ján, a be mu ta tás sor rend je
• le vél: a kap cso lat te rem tés esz kö ze; ese ményt, kí ván sá got, ér zel met mond el;

hang ne mét a té ma, a cím zett, a le vél író és a cím zett kap cso la ta ha tá roz za
meg,

• jel lem zés: élő lé nyek leg fon to sabb jel lem vo ná sait ír ja le ma ga tar tá suk, szo-
 ká suk, be széd mód juk alap ján,

• hir de tés: pub li cisz ti kai mű faj, egy el kö vet ke ző ese mény ről ér te sít, helyéről,
időpontjáról stb.,
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• meg hí vó: egy kö vet ke ző ese mény re hív ud va rias for má ban, hely, idő, fon tos
tud ni va ló megjelölésével,

• hír: meg ne ve zi a már meg tör tént ese ményt, an nak részt ve vőit, he lyét, idő-
 pont ját.

8. Mű fa jok

(a) Ál la pítsd meg az aláb bi szö veg rész le tek mű fa ját!
(b) Dön té se det in do kold meg!

Megol dá sok:
A ma dár me red ten fi gyel te a vi zet. Hir te len le bu kott, s egy fic kán do zó ha lat tar-

 tott a cső ré ben. A ká ró ka to na várt egy ki csit, majd újabb zsák mány után
né zett. Miu tán jól la kott, be vo nult a tó mel let ti ná das ba pi hen ni. (Leírás)

Teg nap dél előtt 10 óra kor meg kezd te ülé sét a par la ment. (Hír)
Min den ne mű ha gya té kot, ré gi ru hát, bú to ro kat, lám pá kat, köny ve ket vá sá ro lok

ma gas áron. Ér dek lőd ni: Hollósiné, 12222-222. (Hir de tés)
Az a kis fa lu, aho va a két gye rek va ló, a Me csek egy völ gyé ben rej tőz kö dik. Va la -

mi har minc vá lyog ház meg egy nagy kő ház mindössze. Az ab la kok ola jos
vá szon ból van nak min den há zon. Az úri há zon is. (Leírás)

A fa lu ban azon éj jel nem aludt sen ki. Sö té te dé sig ke res ték a gyer me ke ket. Más-
 nap vir ra dó ra hagy ták, hogy át ku tat ják vé gig a pa ta kot. Csak a vi té zek tér-
 tek nyu ga lom ra. Bá lint pap ott ma radt Ceceynél, és vi gasz tal gat ta a vi gasz -
tal ha tat lan há zas párt. (El be szé lés)

Ked ves só go rom és ked ves Ju lis ka. Is ten től jó egész sé get és za var ta lan éle tet kí-
 vá nok mind nyá ja tok nak. (Le vél)

A ke re ket a ma ga bás tyá ja elé gu rít tat ta. Rozs dás és tört pus ka cső volt a vár ban
bő ven. Azo kat tö met te új ra. Be le kö töz tet te a drót tal a ke rék be úgy, hogy
vég gel ki fe lé áll ja nak. A csö vek kö zeit meg tö met te for gáccsal, kén nel, fagy-
gyú val, szu rok kal. Két ol dalt be szö gez tet te desz ká val. Vé gül szé les desz ka -
tal pat csi nál ta tott a ke rék nek kö rös-kö rül, hogy el ne dől jön. (Leírás)

(c) Írd le a mai he lye sí rás nak meg fe le lően a meg szó lí tást!

Megol dás: Ked ves Só go rom és Ked ves Ju lis ka!
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9. Az aláb bi két mon dat kö zött nincs össze füg gés. Egé szítsd ki úgy a szö ve get,
hogy tar tal mi lag kap cso lód ja nak a mon da tok!

Oda kint zu hog az eső. Hol nap már csak pá ra lesz egy vi rág szir mán.

Megol dás: Oda kint zu hog az eső. Ha ki süt a nap, hol nap már csak pá ra lesz egy
vi rág szir mán.

10. Ál la pít sá tok meg, hogy me lyi ket ne vez het jük szö veg nek!

(a) Hé be-hó ba át jár tunk egy más hoz lá to ga tó ba. Nyá ron gyü mölccsel ked ves -
ked tem ne ki, té len me leg ci pó val vi gasz tal tam a hi deg miat ti bo rú ját.
Ilyen kor szí ve sen idő zött el egy-egy po hár ka bor mel lett, amely mind ket -
tőn ket jobb kedv re de rí tett.

(b) Sze re tem a teát. For rón át me le gít. Csip ke bo gyó, ri biz li, és hárs le vél. Megint
egy esős nap. Már el is fo gyott. Anya főz.

Megol dás: Az (a) mon dat hal maz szö veg.

Ala kít sá tok át a (b) mon dat hal mazt úgy, hogy szö veg le gyen be lő le!

Megol dás: Sze re tem a teát. Hű vös idő ben a forró ital kel le me sen át me le gít. Leg-
 job ban a csip ke bo gyó, a ri biz li és a hárs le ve lé ből ké szült fő ze tet ked ve lem. Most,
hogy új ra hi deg re for dult az idő, ha mar el fogy a kel le mes ne dű. Ilyen kor anya
gyak rab ban főz teát.
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4. Pén tek 13! An gol nyel vi fog lal ko zás a ba bo nák és 
az őszi ün ne pek kö ré ben (an gol nyel vi óra váz lat, 
ma gyar vál to zat)

Ta nít: Tóth Ri chárd né Nagy Alíz Zsó fia

1. Mo ti vá ció

Fej lesz té si felada tok: Rá han go ló dás az an gol órá ra; az ar ti ku lá ciós bá zis meg te -
rem té se.
Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: Be szél ge tés kez de mé -
nye zé se az óra anya gá ról, a dá tum ról, a pén tek 13-hoz kap cso ló dó ba bo nák ról.
Az órai te vé keny ség esz kö zei: Fron tá lis.
Ta ná ri tevekénység, meg jegy zés: 3 csa pat ki je lö lé se, név adás, csa pat ka pi tá nyok
ki je lö lé se (felada tuk: a si ke re sen vég re haj tott felada tok után a táb lán a csa pat je -
lét egy-egy me ző vel ar rébb ten ni).

„A” csa pat – „Szel lem”
„B” csa pat – „Tök”
„C” csa pat – „Fe ke te macs ka”.
Ame lyik csa pat a fog lal ko zás vé gé re a leg több lé pést meg te szi, az nyer.

2. Irá nyí tott kér dé sek a ba bo nák kal kap cso lat ban

Fej lesz té si felada tok: Ösz tö nöz ni a ta nu ló kat ar ra, hogy meg hall gas sák, majd
visszaad ják tár suk gon do la tait.
Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: Pa pír csí kok kö zül vá-
 lasz ta nak, ame lye ken az aláb bi kér dé sek sze re pel nek:

Are you superstitious?
Do you believe in supestitions?
Do you know any of the superstitions’ origin in your country?
Have you ever walked under the ladder?
What does Friday the 13th mean to you?
Do you have a lucky number?
Do you have an unlucky number?
Do you believe in black cats?
What do you do if you put your left leg on the floor first when you get up?
Say a superstition of your country which brings you bad luck.
Say a superstition of your country which brings you good luck.
Say a superstition of Britain which brings you bad luck.
Say a superstition of Britain which brings you good luck.
Have you got a four-leaf clover?
What do you do when you get a chain- letter?
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Az órai te vé keny ség esz kö zei: A ta nu ló vá laszt egy kér dést. Pár ban dol goz nak.
Egy más tól kell kér dez niük. El mond ják, hogy mi volt a part ne rük vá la sza.

3. Des’ree: Life – Dal a ba bo nák ról

Fej lesz té si felada tok: Dal hall ga tás. Be szél ge tés a dal és az éne kes elő ze tes is me -
re té ről. Az el ső hall ga tás után be szél ge tés a dal kel tet te ér zé sek ről, el ső be nyo -
má sok ról. Mi lyen ba bo nák me rül nek fel a dal ban? Gon dol ko dá si mű ve le tek fej-
 lesz té se. Csa pat mun ka erő sí té se. Ver seny szel lem kiala kí tá sa.
Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: 

Life by Des’ree
I’m afraid of the dark,
‘specially when I’m in a park
And there’s no-one else around,
Ooh, I get the shivers.
I don’t want to see a ghost,
It’s a sight that I fear most.
I’d rather have a piece of toast and
watch the evenings news.
Life, oh life, oh life, oh life doo,
doot doot dooo. Life, oh life,
oh life doo, doot dooo.
I’m a superstitious girl,
I’m the worst in the world.
Never walk under ladders, I keep
a rab bit’s tail. I’ll take you up on a dare,
anytime, anywhere. Name the place
I’ll be there, bungee jumping,
I don’t care!
Life, oh life, oh life, oh life doo,
doot doot dooo. Life, oh life,
oh life doo, doot dooo.
So after all’s said and done
I know I’m not the only one.
Life indeed can be fun, if you really want to.
Sometimes living out your dreams,
Ain’t as easy as it seems.
You wanna fly around the world,
In a beautiful balloon.
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Min den csa pat nak kü lön bö ző felada tai van nak:
„A” csa pat – „Szel lem”: Kiegé szí tés

Complete the lines with the words: fear, dark, get, evening, there’s, have, see, park
I’m afraid of the………………,
‘specially when I’m in a…………………
And…………… no-one else around,
Ooh, I……………… the shivers.
I don’t want to……………. a ghost,
It’s a sight that I………………. most.
I’d rather……………. a piece of toast and
watch the………………… news.

„B” csa pat –„Tök”: Össze kö tés
Match the beginnings with the endings:

„C” csa pat – „Fe ke te macs ka”: Sor ba ren de zés
Make the correct order (number the lines)

____Ain’t as easy as it seems
____Sometimes living out your dreams,
____In a beautiful balloon.
____Life indeed can be fun, if you really want to.
____I know I’m not the only one.
____So after all’s said and done
____You wanna fly around the world,

Az órai te vé keny ség esz kö zei: Cso port mun ka. El lenőr zés fron tá li san szó ban.
Ta ná ri tevekénység, meg jegy zés: A dal szö ve ge és a felada tok az asz ta laik ra
van nak ké szít ve. Te het nek egy lé pést a táb lán, ha jól old ják meg a felada to kat.

4. Ba bo nák kal kap cso la tos ké pek a táb lán

Fej lesz té si felada tok: Elő ze tes tu dás fel mé ré se. Ké pek alap ján ba bo nák felis me -
ré se. Jó- és bal sze ren cse.

I’m a 
I’m the worst 
Never walk 

I keep 
I’ll take you up on a dare, 

Name the place 
bungee jumping,

I don’t care!
anytime, anywhere.

I’ll be there,
superstitious girl,

in the world.
a rab bit’s tail.

under ladders,
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Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: Min den csa pat nak 3-3
kép hez kell vá lasz ta ni mon da tot a ta ná ri asz tal ról.

To spill salt (szel lem)
Breaking a mirror (szel lem)
A bat flies into the house (szel lem)
Finding a horseshoe (tök)
Friday the thirteenth (tök)
Walking under the ladder (tök)
Opening an umbrella indoors (fe ke te macs ka)
If a black cat crosses your path (fe ke te macs ka)
To find a four-leaf clover (fe ke te macs ka)

Az órai te vé keny ség esz kö zei: 2-2 ta nu ló egy csa pat ból. Cso port mun ka. El len-
őr zés fron tá li san.

5. Me mó ria kár tya – Halloween

Fej lesz té si felada tok: Meg ta lál ni a kap cso la tot a táblai ké pek és az asz ta li kár-
 tyák kö zött. Be szél ge tés a Halloweenről. Me mó ria fej lesz té se.
Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: Me mó ria kár tya já ték -
sza bá lyai nak meg be szé lé se: Arc cal le fe lé for dí ta ni a kár tyá kat. Ket tőt fel for dí ta -
ni. Ha a kár tyák egy for mák, ak kor ma ga mel lé te szi. Ha nem egyez nek, vissza-
 for dít ja, és a kö vet ke ző já té kos jön.
Az órai te vé keny ség esz kö zei: Cso port mun ka.

6. Szó ke re ső – Halloween

Fej lesz té si felada tok: Meg kell ta lál ni a sza va kat a Halloween-nel kap cso lat ban.
Hány szót tud nak 1, 5 perc alatt meg ta lál ni?
Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: A be tűk közt el rejt ve
van nak a sza vak.
Az órai te vé keny ség esz kö zei: Cso port mun ka. El lenőr zés szó ban – mond ják,
hogy hány szót ta lál tak.
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Ta ná ri tevekénység, meg jegy zés: Ame lyik csa pat a leg több szót gyűj ti, ar rébb
te he ti a je lét a táb lán.

7. Run & point (fut és mu tat)

Fej lesz té si felada tok: Egy an gol ki fe je zés hal la tán a kép hez kell sza lad ni és rá-
 mu tat ni. Meg ta lál ni a meg fe le lő ké pet rö vi debb idő alatt. Em lé ke zet fej lesz tés.
Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: A ta nár egy an gol ki fe je -
zést mond a Halloween té ma kö ré ben fel ra kott ké pek ből. Az el ső já té kos, aki
megérin ti a he lyes ké pet, az sze rez a csa pa tá nak egy pon tot. Hány szót tudsz
meg ne vez ni egy perc alatt?
Az órai te vé keny ség esz kö zei: Csa pat ver seny, sor ver seny. Leír ni pa pír ra, majd
el lenőr zés fron tá li san.
Ta ná ri tevekénység, meg jegy zés: Az a csa pat nyer, ame lyik a ver seny so rán
több pon tot sze rez. Táb lán a ké pek. Az a csa pat, ame lyik a leg több szót gyűj ti, te -
het egy lé pést a táb lán.

8. Vic cek a Halloween té ma kö ré ből

Fej lesz té si felada tok: Jó han gu lat te rem té se, vic ces lég kör. Meg ta lál ni a he lyes
vá laszt. Pá ro sí tás.
Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: A ta nu lók nak meg kell
ta lál niuk a vic ces kér dé sek re a még vic ce sebb vá la szo kat.

Forrás: www.girlscouts.amesev.com
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Why do witches ride broomsticks? 
Because they don’t have bikes. 
What do the skeletons say before they begin dining? 
Bone appetite.
What do ghosts serve for dessert?
Ice-scream. 
When it is bad luck to meet a black cat? 
When you are a mouse. 
Why don’t skeletons like parties? 
They have no-body to dance with.
What do witches put on their hair?
Scare spray.

Az órai te vé keny ség esz kö zei: 2-2 ta nu ló min den csa pat ból.
Ta ná ri tevekénység, meg jegy zés: Az a csa pat nyer, aki elő ször pá ro sít ja össze
he lye sen a kér dé se ket a vá la szok kal. Táb lán a kér dé sek. Ta ná ri asz ta lon a vá la -
szok.

9. Addam’s csa lád

Fej lesz té si felada tok: Be szél ge tés az is mert film ről, sze rep lők ről. Szö veg ér tés.
Hi ba ke re sés.
Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: A ka pott szö veg ben meg
kell ta lál niuk a hi bá kat, össze ha son lít va a kép pel.

Az órai te vé keny ség esz kö zei: Mo zi pla kát szem lél te tés ként a táb lán. Cso port -
mun ka. Szö veg ér tés el lenőr ző kér dé sek kel. Alá hú zás sal je löl ni az el té ré se ket. El-
 lenőr zés fron tá li san.
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Ta ná ri tevekénység, meg jegy zés: A szö veg a csa pa tok asz ta lán. Ha ma rad idő:
igaz-ha mis kér dé sek. Fel cím kéz ni a ne vek kel a ké pet. A jó megol dá sok után lé -
pés a táb lán.

10. Elő ze tes pro jektmun ka be mu ta tá sa

Fej lesz té si felada tok: Be mu tat ni a sa ját mun ká ju kat an gol nyel ven.
Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: A pro jekt té má ja: Ter-
 vezz egy ször nyet, mu tasd be! Ter vezd meg a lak he lyét, ami ép pen eladó, adj fel
hir de tést!
Az órai te vé keny ség esz kö zei: Fron tá li san.
Ta ná ri tevekénység, meg jegy zés: Ha van idő, leírás alap ján ki le het ta lál ni, hogy
ki ről be szél nek a ta nu lók.

11. Ke reszt rejt vény

Fej lesz té si felada tok: Az új sza vak gya kor lá sa vál to za tos mó don.
Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: 

Az órai te vé keny ség esz kö zei: Cso port mun ka. Önel lenőr zés a táb lá ról. 
Ta ná ri tevekénység, meg jegy zés: A ta nu lók asz ta lán a ke reszt rejt vény A/3-as
mé ret ben. Ha az idő szű kös, idő li mit megadá sa. A jó megol dá sok ese tén le het
lép ni a táb lán.

12. Kép rejt vény

Fej lesz té si felada tok: Rész és egész vi szo nya. Gon dol ko dá si mű ve let. Le ve ze tő
gya kor lat. Já té kos feladat.
Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: 1-1 kép van ap ró rész le -
tei re da ra bol va. Ki kell rak niuk a ta nu lók nak az ere de ti ké pet.

Forrás: www.printables.kabcose.com
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Az órai te vé keny ség esz kö zei: Cso port mun ka. Önel lenőr zés
Ta ná ri tevekénység, meg jegy zés: Táb lán van ki rak va az ere de ti. A leg gyor sabb
csa pat nye ri a for du lót. 

13. Amő ba já ték

Fej lesz té si felada tok: Össze fog la ló kér dé sek a fog lal ko zá son hal lot tak ból.
Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: Amő ba já ték sza bá lyai -
nak is mer te té se (lásd az an gol nyel vű váz lat ban).
Az órai te vé keny ség esz kö zei: 2-2 csa pat ját szik egy más el len.
Ta ná ri tevekénység, meg jegy zés: A for du lót nye rő csa pat lép het a táb lán.

13+1. Előadás, és egy utol só trükk

Fej lesz té si felada tok: Le ve ze tés. Egy elő ze te sen be ta nult kis pro duk ció meg le -
pe tés ként. Va rázs trükk hall ga tá sa mag nó ról.
Az órai te vé keny ség mód sze rei, te vé keny sé gi for mái: Egy kis lány bo szor -
kányjel mezt ölt ma gá ra (bo szor kány tánc, va rázs fő zet ké szí té se, va rázs ige mon-
 dá sa). 4 for ma ki csi nyí tett ké pét kell az uta sí tá sok nak meg fe le lően ra kos gat ni.
Több fé le kép pen le het meg csi nál ni, de az ered mény min dig ugyanaz! (A trükk
leírá sa meg ta lál ha tó az an gol nyel vű váz lat ban.)
Az órai te vé keny ség esz kö zei: Fron tá li san. A ven dé gek is be kap cso lód hat nak.
Ta ná ri tevekénység, meg jegy zés: MINDENKI MEGLEPŐDIK! Min den ki nél
van bo rí ték, a ta nu lói asz ta lo kon is. Nagy for mák a táb lán. Uta sí tá sok a táb lán is
fenn van nak. 
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5. Friday the 13th! Superstitions and Halloween 
(lesson plan)

1. Warming up

Purpose: To create relaxed atmosphere. Motivation. To make students comfor-
table in the English lesson.
Procedure: Talking about Friday the 13th (superstitions).
Interactions: Frontally.
Comments: There are 3 teams. Choose the head of the teams. (This means:
He/She will be the one who always takes a step on the board with their team’s
sign.)

Team „A” – „Ghost”
Team „B” – Pumpkin
Team „C” –„Black Cat” 
The team which takes the most steps on the board will be the winner at the
end of the lesson. 

2. Guided questions about superstitions

Purpose: To make them listen to English speech.
Procedure: Students will get a piece of paper with one of the following ques-
tions:

Are you superstitious?
Do you believe in superstitions?
Do you know any of superstitions’ origin in your country?
Have you ever walked under the ladder?
What does Friday the 13th mean to you?
Do you have a lucky number?
Do you have an unlucky number?
Do you believe in black cats?
What do you do if you put your left leg on the floor first when you get up?
Say a superstition of your country which brings you bad luck.
Say a superstition of your country which brings you good luck.
Say a superstition of Britain which brings you bad luck. 
Say a superstition of Britain which brings you good luck.
Have you got a four- leaf clover?
What do you do when you get a chain- letter?

Interactions: Students choose one question. Pair work. They have to ask each
other. They tell the response of their partners.
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3. Presentation: Des’ree: Life

Purpose: To listen a song. Talking their previous knowledge about the singer.
Talking about their feelings after listening.
Procedure: Every team has a different exercise.
Team „A” – Ghost: Complete

Complete the lines with the words: fear, dark, get, evening, there’s, have, see, park
I’m afraid of the………………,
‘specially when I’m in a…………………
And…………… no-one else around,
Ooh, I……………… the shivers.
I don’t want to……………. a ghost,
It’s a sight that I………………. most.
I’d rather……………. a piece of toast and
watch the………………… news.

Team „B” – Pumpkin: Match
Match the beginnings with the endings:

Team „C” – „Black Cats”: Correct order
Make the correct order (number rhe lines)

____ Ain’t as easy as it seems
____ Sometimes living out your dreams,
____ In a beautiful balloon.
____ Life indeed can be fun, if you really want to.
____ I know I’m not the only one.
____ So after all’s said and done
____ You wanna fly around the world,

Interactions: Checking frontally orally. Frontally. Team-work
Comments: They can take a step if they give perfect answers.

I’m a 
I’m the worst 
Never walk 

I keep 
I’ll take you up on a dare, 

Name the place 
bungee jumping,

I don’t care!
anytime, anywhere.

I’ll be there,
superstitious girl,

in the world.
a rab bit’s tail.

under ladders,
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4. Pictures/flashcards on the board – Superstition

Purpose: To show they know the meaning of these superstitions. To decide if the
superstition brings good or bad luck. 
Procedure: Each team has 3–3 pictures. Two students have to choose sentences
to the pictures from the teacher’s desk. Put them on the blackboard.

To spill salt (ghost)
Breaking a mirror (ghost)
A bat flies into the house (ghost)
Finding a horseshoe (pumkin)
Friday the thirteenth (pumkin)
Walking under the ladder (pumkin)
Opening an umbrella indoors (black cat)
If a black cat crosses your path (black cat)
To find a four-leaf clover (black cat)

Interactions: Team-work on the board.
Comments: There are pictures on the board. The winner is who finishes it first.
For extra steps they have to decide if the superstition brings good or bad luck. 

5. About Halloween – Memory game

Purpose: To find a connection between the pictures on the board and the cards
on their desks (black cat). Talking about Halloween. Memory game with Hallo-
ween picture cards. Matching pictures with their meaning. To give control over
the new words. Put them together: word + picture.
Procedure: Black cat is connected to Halloween and the superstitions, too.
The instructions:

Lay all cards face down on the table
Turn over two cards.
If the cards match, put them next to you. 
Then turn over two more cards. 
If the cards do not match, turn the two cards back face down.
The second player now turns over two cards.
Repeat until all cards have been matched.

If Students finish the game quickly: 2 children have to go to the teacher’s desk to find their
big memory pictures and their meaning.

Interactions: Team-work.
Comments: The team who finishes it first will be the winner of the round.
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6. Word search (Halloween)

Purpose: To find the Halloween words. How many words can you find in 1.5
minutes? 
Procedure: They have to find the hidden words among the letters. The words
can be written from right to left from the top to the bottom.

Interactions: Team-work. Checking orally. They tell the number of the words
they found. Team works against another team.
Comments: The team which collects the most correct words can take a step on
the board.

7. Run & Point

Purpose: To find the right picture very quickly. To remember the meaning of
these words. How many words can they remember?
Procedure: There are the Halloween pictures on the board. Teacher says a word
and the students have to run and touch the correct picture. The first player who
touches the right picture gets his/her team a point. How many words can you
name in 1 minute?
Interactions: Write down.
Comments: There are Halloween pictures on the board. That team who collects
the most words take a step on the board. 

Forrás: www.girlscouts.amesev.com
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8. Jokes

Purpose: To create a funny atmosphere to find the right answers. To help stu-
dents to use the new items in different activities.
Procedure: Students have to find the answers to their Halloween jokes. Every
team has to choose two questions. The answers are on the board. Run and cho-
ose the correct one!

Why do witches ride broomsticks? Because they don’t have bikes. 
What do the skeletons say before they begin dining? Bone appetite.
What do ghosts serve for dessert? Ice-scream. 
When it is bad luck to meet a black cat? When you are a mouse. 
Why don’t skeletons like parties? They have no-body to dance with.
What do witches put on their hair? Scare spray.

Interactions: 2 children from every team
Comments: The team who puts together the sentences first and correctly, wins.

9. Addam’s family

Purpose: Talking about experience of strange films, and characters. To find the
mistakes. To check comprehension.
Procedure: Have you seen the film Addam’s family? Are they real people? Do
you like this film?

Students see a text and a picture about them. But there are 7 mistakes in the pic-
ture. They have to find them. They can underline the mistakes.
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How many children have Gomez and Maria got?
What is the Thing?
What’s the girl’s name?
Who’s Fester?

Interactions: Frontally. Team-work. Checking orally.
Comments: While they are working I put a real photo of them and their house
to the board. If there is more time: T or F? Label the names! Pictures are on the
wall. If there is time, Ss can match the pictures and the descriptions.

10. Project work

Purpose: Students present their projects. To speak about their own monster.
Procedure: Students bring their projects. ‘Create a monster, and its home.’
Interactions: Frontally.

11. Crossword

Purpose: To help students use the new items in different activities.
Procedure: There is a crossword with Halloween words. 

Interactions: Team-work.
Comments: Ss have to fill in them. They can take one step on the board.

12. Puzzle

Purpose: To make the original Halloween picture. To cool down the students.
Procedure: There are 3 pictures of Halloween. But pictures are in many pieces.
Ss have to reconstruct the original picture.
Interactions: Team-work.

Forrás: www.printables.kabcose.com
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Comments: The puzzles are on the students’ desk in envelopes. The first team is
the winner.

13. Tic-tac-toe

Purpose: Revision questions with a board game.
Procedure: Students have to try to put 3 signs of their team in a straight line.
Which square do you want? Students have to ask a question for this square. (the
time limit is 5 seconds) If the answer is correct they put their symbol on the
square.

A1 Have you got a black cat? 
A2 Do you believe in superstitions?
A3 What’s the date today?

B1 What does a Haunted house mean?
B2 What keeps the vampires away?
B3 Did you read Harry Potter?

C1 Did you see ghosts?
C2 What does the word skeleton mean?
C3 What does full moon mean?

A1 Do you believe in ghosts? 
A2 Is the Thing member of the Addam’s Family?
A3 Do you want to be a ghostbuster?

B1 What does the word skull mean?
B2 What does a real-life vampire eat in Mexico?
B3 When can a man become a werewolf?

C1 Do you knock on wood?
C2 Have you got a black cat?
C3 Did you see the film about vampires last night?

A1 What’s your lucky number?
A2 What do you think: 13 is a lucky or an unlucky number? 
A3 Do you walk under the ladder?

B1 What does Jack o’lantern mean?
B2 How many bones are there in a human skeleton?
B3 What does the vampire drink? 

C1 Can you see a pumpkin in the classroom?
C2 Have you got a broomstick at home?
C3 What does the word werewolf mean?

Interactions: Frontally.
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13+1. Performance and the last trick

Purpose: A performance as a surprise. The witch (one of the students)says the
trick’s instructions. Listening. The tape says the instructions, too.
Procedure: One of the students puts on a witch costume.

’Hello, my darling.
What a suprise.
I come to you to cook something delicious. 
OK, my darling. The food is ready. 
Would you like some? (to the others)
I’ve got one more surprise, a magic trick for you. 
Look at your cards in the envelope. ’

There are four shapes: a triangle, a square, a circle and a parallel line.
Step 1: You swap the triangle with the parallel line.
Step 2: This is a tricky step. Listen carefully. You can choose. You swap the

triangle with the card to the right of it or swap the triangle with the
card to the left of it. 

Step 3: Swap the triangle again. You can choose again.
Step 4: Take away the card on the right. Now you have 3 cards.
Step 5: You swap the triangle with the card on the right or on the left. You

can choose. 
Step 6: Take away the card on the left.
Step 7: Take away the card on the right.
Abracadabra, you have got 1 card. 
And it’s the triangle.’

Interactions: Frontally
Comments: Everybody is surprised! Everybody has an envelope.
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