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kedves szülők!

Azért írtuk ezt az ismertetőt, mert gyermekük részt vesz egy új programban; 
és szeretnénk, ha Önök is támogatnák a pedagógusok munkáját. Támogatni 
meg csak olyasmit tudunk, amit ismerünk és amivel egyetértünk. A prog-
ram célja az, hogy gyermekeink jobban ismerjék saját magukat és lehető-
ségeiket, képesek legyenek együttműködni társaikkal, módszereket tanul-
janak a problémák megoldására, és ezáltal hatékonyan alakítsák saját és 
környezetük életét.

Ha végiggondolják, hogy saját iskolás éveik hogyan is teltek, akkor biz-
tos fel tudnak idézni kiváló tanáregyéniségeket, akik lebilincselő módon 
tudtak olykor száraznak tűnő adatokról, tényekről mesélni; ugyanakkor 
emlékeznek arra is, hogy bizonyos ismereteket hosszú délutánokon keresz-
tül próbáltak fejükbe vésni, hogy azok legalább a következő dolgozatig 
megmaradjanak. Az iskolában megszerzett tudásunk egy részét használjuk 
munkánk és a mindennapi életünk során, másik részét pedig olykor-olykor 
leporoljuk, például ha kérdez a gyerek. Mert tudni akarja, hogy mik is azok 
a prokarióták. A szó ismerősen cseng, mondjuk, hogy várj, mindjárt beug-
rik, de végül feladjuk, és felütjük a lexikont, vagy egyszerűen begépeljük 
egy internetes keresőbe. 

Felvetődik a kérdés, mit tanítson ma az iskola. A ma megtanulható isme-
ret, tudás megállja-e holnap is a helyét? Világunk elmúlt 15-20 évét a tech-
nikai eszközök gyors fejlődése és az információs robbanás határozta meg. 
A tévében a népszerű elméleti fizikus arról mesél, hogy a Newton törvé-
nyei már bizonyos értelemben túlhaladottak, és a mai kvantummechanikai 
magyarázatokra is hasonló sors vár, tündöklésüknek nem jósol ötven évnél 
többet. 

Nagyapáinkat még büszkeséggel töltötte el, hogy ugyanolyan biztonság-
gal igazodtak el a latin igeragozásában, mint apáik, dédapáik. Miféle tudás 
adhat hasonló biztonságot ma? Mire készítse fel ma az iskola a holnap fel-
nőttjeit? A kor igényeihez igazodóan újfajta tudást kell kapniuk, arra kell 
felkészíteni őket, hogy képesek legyenek az újabb és újabb információk fel-
dolgozására. Fel kell készíteni őket, hogy nyitottakká váljanak arra, hogy a 
tanulás élethosszig tartó folyamat, és nem ér véget az iskolapad elhagyásá-
val. Fontos, hogy az iskolai tanulásban a lexikális ismeretek átadása helyett 
az élethosszig tartó tanulást megalapozó kompetenciák fejlesztése váljon hang-
súlyossá, mert így válhat minden diák a biztonságot adó újfajta tudás birto-
kosává. Kompetencia alatt az ismeretek, a képességek és a megszerzett tudás sikeres 
alkalmazásának együttesét értjük, amelyet a gyermek minden helyzetben eredmé-
nyesen, hatékonyan alkalmaz. 
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Az ember társas lény. Minden tevékenységünk akkor lehet sikeres, ha a 
minket körülvevő szűk és tágabb környezetünkben élő emberekkel megta-
láljuk a hangot, elismerésre és minőségi kapcsolatokra tudunk szert tenni. 
Ennek fényében érthető, hogy a matematika, az olvasás-szövegértés vagy 
a nyelvtanulás mellett miért egyenrangú a szociális, életviteli és környezeti 
kompetenciaterület. 

Hamarosan az ország minden iskolájában, az 1–12. évfolyamon lehetőség 
lesz az új, kompetenciaalapú oktatási programcsomagok alkalmazására. A prog-
ramcsomagok koncepciót, tantervet, foglalkozásterveket és értékelési rend-
szert tartalmaznak, így konkrét segédeszközt jelentenek a pedagógus min-
dennapi munkájához; négyéves fejlesztő munka eredményeként jöttek létre 
öt kompetenciaterületen: szövegértés-szövegalkotás; matematika; idegen-
nyelv; szociális, életviteli és környezeti kompetenciák; életpálya-építés. 

A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztését célzó programcso-
magban fontos a diákok közötti együttműködés. Nem egyszerűen tanítani 
akar, hanem olyan helyzeteket teremteni, amelyekben érték az, ha valaki 
segít a másiknak; lehet vitázni és önálló véleményt alkotni, rá lehet ébredni, 
hogy a másikban, a tőlem különbözőben is mennyi érték van, meg lehet 
tanulni elmondani azt, ha valami bánt, és meg lehet tanulni irigység nélkül, 
őszintén örülni mások sikereinek.

A szociális, életviteli és környezeti kompetenciaterületen alapfokon (1–6. 
évfolyam), illetve középfokon (7–12. évfolyam) három-három programcso-
mag készült. Az alapfok programcsomagjai: az Én és a világ (A), Én és a másik 
(B), Az én dimenziói (C). A továbbiakban ezekről lesz szó. 
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a program felépíTése, a különböző programcsomagok

Az alapfok (1–6. évfolyam) három programcsomagja egymásra épül. Ennek 
megvilágítására most fordított utat járunk be, C-től A-ig haladunk.

A leírásban minden programcsomagnál kiemeljük a rá leginkább jellemző 
kompetenciaterületeket. Fontos megjegyezni azonban, hogy az egyes prog-
ramcsomagok nem tisztán ezeket a területeket fejlesztik, csak a fejlesztendő 
kompetenciák körén belül ezekre helyezik a hangsúlyt. Tehát a három prog-
ramcsomag ugyanazokra az elvekre épít, de más-más célt tűz ki magának. 

Tanórán kívüli „C”típusú programcsomag
1–6. osztály: Az én dimenziói 
– Az önállóság, az önbizalom, 
a kreativitás fejlesztése

A program alapkoncepciója sze-
rint az önismeret, önbizalom és az 
alkotókészség megléte és fejlesz-
tése alapozza meg a lényegi tanu-
lást, befogadást. Tudjuk, hogy 
ezek a kompetenciák elenged-
hetetlen feltételei minden társas 
kompetenciának is. Mások elfo-
gadása, a másokkal való együtt-
működés akkor lehetséges, ha 
önmagunkat elfogadtuk, és belső 
biztonságérzetünk megengedi, 
hogy nyitottakká váljunk társaink 
felé. Az iskolák ezen kompeten-
ciák fejlesztésében képesek lát-
ványos sikereket elérni, de nem 
kevés példa van arra is, hogy nem veszik őket eléggé figyelembe. Mindez 
sokban függ attól, hogy milyen pedagógus személyiségek vannak egy tan-
testületben, milyen a légkör az iskolában. Ezen az esetlegességen kíván 
változtatni a „C” programcsomag (Az én dimenziói), amely az önismeret-
tel, önszabályozással, énhatékonyság-érzéssel összefüggő kompetenciák és 
a kreativitás tudatos fejlesztésére törekszik, elsősorban a tanórán kívüli tevé-
kenységekre koncentrálva. 
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„Az én dimenziói” című programcsomag sokoldalúan kívánja a gyerme-
kek elé tárni a körülöttük lévő világot. A kreativitásra, az önállóságra, az 
önismeretre és az önbizalomra neveléssel olyan tulajdonságokat és készsé-
geket próbál kialakítani, amelyek szükségesek ahhoz, hogy a már jól ismert-
ben és megszokottban is új lehetőségeket lássanak, ne féljenek az ismeret-
lentől, és új tapasztalatokat szerezzenek.

A programcsomag segítséget nyújt abban, hogy a gyerekek megtanul-
janak önállóan eligazodni a személyiségük adta lehetőségek és korlátok 
között. Megtanulják, hogy mit adunk mi, felnőttek, és mi az, amit ők ebből 
képesek befogadni. Ezek az ismeretek új gondolatokat ébreszthetnek, ame-
lyek alapján véleményt alkothatnak. Következtethetnek, újszerű gondolat-
társításokat hozhatnak létre. 

A programban ezeket biztosíthatja a választás lehetősége, a biztonságos 
légkör, az önbizalom erősítése, a szép jelenléte, a nyitottság megteremtése, 
az önfegyelemre tanítás, a türelem és a megértés.

Kereszttantervi „B”típusú 
programcsomag
1–6. osztály: Én és a másik – Az 
együttműködés fejlesztése 

A „B” programcsomag (Én és a 
másik) a hangsúlyt a társas kom-
petenciákra helyezi. A gyerekek 
itt tanulják meg az együttműkö-
dés szabályait, tehát olyan dol-
gok kerülnek előtérbe, mint az 
empátia, tolerancia, egymás iránti 
figyelem, konfliktusok kezelése, 
önállóság és szolidaritás. A foglal-
kozástervek itt tanórákhoz készül-
tek, de egyszerre több tantárgyhoz 
is kapcsolódhatnak, ezért a „B”-t 
nevezik kereszttantervi program-
csomagnak is.
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A programcsomag célja a szűkebb környezettel való harmonikus kapcso-
lat kialakítására való képesség megerősítése. Fókuszában az együttműkö-
dési készség és az együttműködés képességének megalapozása és fejlesz-
tése áll, ez azonban kihat fontos attitűdök és személyes kompetenciaelemek 
fejlődésére is. 

Az együttműködési készség fejlesztése egy konkrét tanulásszervezési 
módszer, a kooperatív tanulás segítségével valósul meg. A kooperatív cso-
portmunka az iskolába lépés első napjától alkalmazható. A csoportmunkák 
során a gyerekek olyan feladatokat kapnak, amelyek szerkezetéből adódik, 
hogy a feladat teljes sikerét csak az együttműködés biztosíthatja.

A kooperatív tanulás alkalmas a tanulók motivációjának növelésére és a 
tolerancia fejlesztésére. Különösen alkalmas a különböző képességű, szocio-
kulturális hátterű diákok együtt tanítására.

Műveltségterülethez kötődő 
„A” programcsomag
1–6. osztály: Én és a világ – Az 
ember és környezete 

Az „A” programcsomagban (Én 
és a világ) a körülöttünk lévő 
világ törvényei, összefüggései,  
felfedezései következnek. Ez 
a legnagyobb programcsomag, 
amelynek foglalkozásai külön-
külön a Nemzeti alaptanterv (NAT) 
több műveltségterületéhez kapcso-
lódnak. Itt kerülnek legjobban 
előtérbe az ismeretszerzéshez 
szükséges kognitív kompeten-
ciák. Ahogy itt kerül elő a legtöbb 
hagyományos értelemben vett 
tantárgyi ismeret is. Azonban a 
hangsúly mégis az ismeretszerzés 
változatos lehetőségein, a tudás elmélyítésén és személyessé tételén van.

A programcsomag célja a tanulók társadalmi beilleszkedésének elősegí-
tése, a környezettudatos magatartás kialakítása. Az egész programon végig-
vonul a környezettel való harmonikus együttélés igényének megteremtése 
– együtt a megvalósítás lehetőségeinek keresésével. A modulok változatos 
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tapasztalatszerzési, vizsgálati lehetőségeket kínálnak. Így a környezet álla-
potáról, a vélt és reális veszélyekről, az egészség megőrzésének fontosságá-
ról nem csupán tankönyvi ismeretek megtanulása útján kapnak információt 
a diákok. Személyes élményeik segítik őket abban, hogy igényesek legyenek 
környezetük minőségére. Közvetlen tapasztalatok, kutatási eredmények, 
médiainformációk feldolgozása, értékelése teszi lehetővé azt, hogy személyes 
érdeküknek érezzék a biztonságos életvitelt és a felelősségteljes döntéseket. 

Modulok

A programcsomagok modulokból állnak, amelyek az életkornak és a NAT 
követelményeinek megfelelő és a tananyagba, az iskolák megszokott peda-
gógiai tevékenységeibe beilleszt-
hető foglalkozástervek. Az egyes 
modulok abban az értelemben 
ugyanakkor mégsem hagyomá-
nyos foglalkozástervek, hogy nem 
egy konkrét tevékenységet, hanem 
a tevékenység két-három alterna-
tív megvalósítási lehetőségét írják 
le, így lehetővé teszik rugalmas 
alkalmazásukat többféle helyszí-
nen, különböző iskolai adottságok 
között és sokféle összetételű gyer-
mekcsoportban, osztályban. Sőt a 
pedagógus a rendelkezésére álló 
foglalkozásrészeket maga is tovább 
variálhatja; létrehozhat egy negye-
dik, ötödik változatot, amely még 
inkább illeszkedik az általa tanított 
csoport igényeihez. 
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a foglalkozásTervekben megjelenő legfonTosabb 
Módszerek

A témák és célok megvalósításához megfelelő módszerek szükségesek. Ezek 
a módszerek részben ismerősek lehetnek, de a másik részük új a gyerekek, 
a tanárok és az önök számára is. A továbbiakban három széles körben alkal-
mazott módszert ismertetünk. 

Csoportmunka, kooperatív tanulás

Ismerős a csoportmunka, amit mindannyian megtapasztalhattunk. A gye-
rekek együtt ülnek, de esetleges, hogy ki mivel foglalkozik. Itt fennáll a ve-
szélye annak, hogy csak egyvalaki végzi el a csoport munkáját, a többiek 
legfeljebb hozzátesznek valamit; még az sem biztos, hogy megbeszélik egy-
mással a feladatot. Ezt a munkaformát emeli tudatosabb szintre a kooperatív 
tanulás. Itt is csoportokban dolgoznak a gyerekek, de mindenkinek egyéni 
felelőssége van abban, hogy létrejöjjön a csoport közös munkája. A gyerek 
a csoport egyik tagjaként megtanulja, hogy csak akkor lehet sikeres, ha a 
többiek is azok. A csoport tagjai együtt dolgoznak, egymást segítik, és így 
biztos, hogy a gyengébb képességűek sem maradnak le. 

A kooperatív munka során a diákoknak az adott témát újra fel kell épí-
teniük, nézeteiket össze kell hasonlítaniuk, gondolkodásukat finomítaniuk 
kell, így sokkal mélyebben megértik a tanult anyagot. Azok a diákok, akik 
a kooperatív tanulásban vesznek részt, olyan szociális viselkedési mintákat 
tanulnak meg, amelyek segítségükre lesznek későbbi szakmai és magánéle-
tükben. Gyakori vélekedés, hogy az emberi élet minden területén a verseny 
az egyik legfontosabb motivációs tényező; a 20. század második fele és napja-
ink közgazdasági és szociológiai kutatásai (és ezek nyomán a modern peda-
gógia is) mindinkább arra hívják fel a figyelmet, hogy legalább ilyen jelentős 
a siker és fenntarthatóság szempontjából az emberek közötti kooperáció.

A beszélgetőkör

A beszélgetőkörhöz rendszerint a tanterem erre a célra elkülönített részét 
szőnyeggel, párnákkal, máskor székekkel rendezik be. A beszélgetések célja 
sokrétű: a közösség, a szociális készségek alakításának és az egymásrafigyelés, 
a közös szabályalkotás, a kommunikációs készség és a különböző társa-
dalmi, viselkedési szabályok megtanulásának elősegítése. Rendszerességük 
a közösség saját hagyományainak alapja lehet. 
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A reggeli beszélgetés a találkozás, a köszönés, a nap közös és egyéni prog-
ramjainak, feladatainak megbeszélése mellett a gyerekek tanulást befolyá-
soló állapotának, élményeinek megismerését is szolgálja. 

A napot záró beszélgetés a napi élmények megosztására hivatott, alkalmat 
teremt a feladatok minőségének, a szabályok betartásának értékelésére, az 
önértékelésre, a feladatokhoz, a munkához és a munka közben egymáshoz 
kapcsolódó érzelmek kifejezésére.

A drámajáték

A drámajáték a gyermeki játékból eredeztethető, olyan csoportos játéktevé-
kenység, amelynek során a gyerekek egy képzeletbeli világot építenek fel, 
majd ebbe a képzeletbeli világba szereplőként vonódnak be. 

A drámapedagógia a gyerekek már meglévő tapasztalatát, valamint kép-
zelőerejét használja ki új tapasztalatok megszerzése érdekében. Így egy-egy 
téma, tananyag összefüggéseit a diákok nem a tanári magyarázat, hanem 
saját élményük alapján élhetik meg. A drámajáték közben átélt helyzetek 
sokkal mélyebb tapasztalatként maradnak meg a gyerekekben, mint bármi-
lyen jól szemléltetett, színesen előadott, tantárgyi információ.

A pedagógus a háttérből indirekt módon irányítja a folyamatokat. A jól 
megszervezett dráma lehetőséget ad arra, hogy a résztvevők átalakítsák a 
csoport dinamikáját is. A csendesebbek szóhoz juthatnak, az ügyesebbek 
problémákkal szembesülhetnek. 
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TéMák, foglalkozások

A három programcsomag több mint száz témaköréből, témájából válogat-
tunk ki szeszélyesen néhányat, hogy érzékeltessük a program gazdagságát.
• Fény, árnyék
• Együttműködő állatközösségek
• Hulladék, hulladékgyűjtés
• Időjárás, éghajlat, évszakok
• Közlekedés, járművek, utazás
• Tér
• Vendégvárás
• Rend és rendetlenség
• Barátság
• Ünnepek, hagyományok

Az egyes témákat igyekeztünk a 
gyerekek életkorának megfele-
lően, érdekesen, vonzóan feldol-
gozni. Az alábbiakban példaként 
felsoroljuk néhány modul címét 
(ezek nem feltétlenül a fenti téma-
listához kapcsolódnak).

• Játékok a fénnyel és a hanggal
• Szerinted melyik élőlény?
• A természet alkotásai
• Mit változtatnál a világban?
• Az én tájaim, útjaim
• Életünk és a reklámok
• Az olimpiai láng nyomában
• Tükör
• Hogyan születik a barátság?
• Miért tudunk felelősséget vál-

lalni?
• A miniszter tanácsadói
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érTékelés, oszTályzás

Az értékelés célja annak segítése, hogy a gyerekek reális énképpel rendel-
kezzenek, és megkapják a megfelelő visszajelzést a munkájukról.

Az értékelés több alkotóelemből állhat. A foglalkozások egy részén, ha a 
téma úgy adja, akkor természetesen osztályzással értékelheti a tanár a gye-
rekek teljesítményét. Könnyű belátni azonban, hogy egyrészt nehéz lenne 
a kezdeményezést, az ötleteket, az egymásétól vagy a pedagógus elgondo-
lásától eltérő egyéni vagy csoportmegoldásokat, a gyűjtőmunkát, az egyéni 
érdeklődést, a segítőkészséget, az együttműködést osztályzattal mérni. 
A diákok teljesítményét ezért szövegesen értékelik a tanárok szóban vagy 
írásban. Ez a forma alkalmat ad az árnyalt vélemény kifejtésére, a gyerekek 
fejlődésének támogatására.

Az osztályzat nélküli értékelés  
jellemzői
• Folyamatos, a teljes programot 

kíséri;
• fontos eleme az önértékelés, 

amely mind egyénileg, mind 
kiscsoportban történhet;

• nemcsak a végső teljesítmény-
ről, hanem az egyéni fejlődés 
mértékéről is szól.
A pedagógusok által adott érté-

keléseken és az önértékelésen 
túl a gyerekek gyakran egymás 
teljesítményéről, részvételéről 
fogalmazzák meg véleményüket, 
és az is előfordul, hogy a diákok a 
tanári munkáról is elmondhatják 
benyomásaikat.
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önök hogyan Tudják TámogaTni gyermekeikeT  
ebben a programban?

A projektben lehetőség nyílik arra, hogy Önök ne csak látogatók legyenek 
az osztályteremben, hanem tevőlegesen is részt vállalhassanak a pedagógiai 
folyamatban. Ezt az együttműködést nagyon fontosnak tartjuk sok terüle-
ten, de a szociális kompetencia területén elengedhetetlen feltétel az önök 
támogatása. 

Fontos figyelembe venni, hogy a témákat a modulok sokszor a sajátél-
mény, a megélt tanulás eszközeivel mélyítik el; ez hosszú távon mélyebb, 
megélt tudást eredményez. Oda kell azonban figyelni arra, hogy a tapasz-
talatok, élmények feldolgozása nem megy rögtön: van, hogy napokra, eset-
leg hetekre van szükség ahhoz, hogy egy-egy téma beérjen a gyerekekben. 
A témák otthoni megbeszélése segítheti a feldolgozást, tovább mélyítheti 
a tudást – persze ez más iskolai helyzetekre is igaz. 

Érdemes ezért nyomon követni 
a programcsomag tanítása alatt 
történteket, a gyerekeket meg-
kérdezni az eseményekről, hiszen 
Önök is beavatottak már. Így 
együtt érdekesebb és kreatívabb ez 
a fejlesztő együttgondolkodás. A 
gyerekeket kifejezetten motiválja, 
ha családja, környezete ismeri és 
értékeli azt, amivel ő az iskolában 
foglalkozik. Mivel a program-
csomagok ritkán tartalmaznak 
versenyhelyzeteket (így keve-
sebb a kudarcélmény), a diáknak 
kevésbé nehéz beszámolni otthon 
az órai történésekről. 

Mindezeken túl vannak olyan 
modulok, tevékenységek (gyűj-
tőmunka, kutatás, riport stb.), 
amelyek építenek a család, a környezet tapasztalataira. Ha ezekben a fel-
adatokban támogatják gyereküket, azzal a csoportot, sőt az egész osztályt 
támogatják.

Köszönjük!


