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ELÔSZÓ

Kedves Munkatársunk!

Tanári kézikönyvünk, amelyet a kezében tart, szükséges kiegészítôje a moduloknak. Fon-
tos tudnivalókat tartalmaz, kérdésekre igyekszik választ adni, félelmeket szeretne elosz-
latni, és fôleg: konkrét módszertani segítséget nyújt a foglalkozások megtartásához.

Most, hogy ilyen hatalmas mennyiségû kipróbálni való modul (foglalkozásterv és öt-
lethalmaz) van az Ön kezében, itt a lehetôség arra, hogy diákjaival együtt egy új úton 
induljon el. Kalandra hívjuk, olyan kalandra, amelyben új tartalmakat új módszerekkel 
taníthat. Kalandra, amelyben mi, fejlesztôk – akik nagy izgalommal és odafigyeléssel ké-
szítettük a foglalkozásterveket –, sokszor elképzeltük Önt és az osztályát, amint éppen 
tanít, tanulnak.  

Mi, pedagógusok, sokszor éreztük korábban is, milyen jó lenne, ha a szociális, életviteli 
és környezeti készségek, képességek fejlesztését nemcsak elvárnák tôlünk, hanem segí-
tenének nekünk ebben konkrét ötletek, programcsomagok kidolgozásával. A diákoktól 
sem várhatjuk el, hogy önmaguktól fejlôdjön bennük a társas készség, a segíteni tudás, 
a tolerancia vagy az együttmûködés készsége. Tudatosan és rendszeresen fejlesztenünk 
kell bennük ezeket a nélkülözhetetlen tulajdonságokat, és segítenünk kell ôket az ehhez 
szükséges készségek megszerzésében.

Elsô pillanatban naivitásnak tûnhet a mostani versenyorientált világban az, hogy a di-
ákokat együttmûködésre tanítsuk. Sokan azt gondolhatják, hogy ezek az értékek már a 
múltéi, hiszen az új kihívások egymás legyûrésére és a harcra inspirálják az embereket, s 
ezért inkább erre a harcra kell felkészítenie az iskolának.  A fejlett demokráciákban azon-
ban már bebizonyosodott, hogy a nagyobb vállalatok, cégek sem tudnak egymás nélkül, 
ún. konzorciumok nélkül fejlôdni. Hosszabb távon mindenképpen az együttmûködésnek 
van jövôje. A globalizáció folyamata pedig arra ösztönöz minket, hogy a sajátunktól eltérô 
kultúrákat és szokásokat gyanakvás és idegenkedés helyett érdeklôdéssel és kíváncsiság-
gal fogadjuk.

Régóta várunk arra – és úgy gondoljuk, ebben Ön is partnerünk –, hogy Magyarorszá-
gon olyan legyen az oktatás, az iskola, amelyben természetes, hogy a gyerekek nemcsak 
fejjel, de szívvel is, nemcsak magányos szorgalommal, de társas hatások révén is tanulhat-
nak. Olyan programot alkottunk, amelyben fontos a diákok közötti együttmûködés, amely 
számol a társas hatékonysággal és azzal, hogy szociális és életviteli kompetenciák nélkül 
nem lehet boldogulni. Munka közben olyan tanulást és tanítást képzeltük el, amelyben 
nem tilos, sôt követelmény egymásnak segíteni, amelyben a másnak, egyéniségnek lenni 
kifejezetten dicsôség, a kritikai gondolkodás pedig a társak és a pedagógus elismerésére 
számíthat. 

Bízunk abban, hogy nem lehetetlen, amit akartunk, hogy az Ön közremûködésével és 
figyelmes, körültekintô alkotómunkájával megvalósulhat az, amire vártunk. Minden pe-
dagógus tudja, hogy amíg a gyerekekben vagy a gyerekek között feszültségek vannak, 
amíg a diákok önbizalomhiányban szenvednek és/vagy szoronganak az iskolában, addig 
nem válhatnak kreatív, gondolkodó, önreflexióra képes személyiségekké. 

A fejlesztés során mindvégig többségében gyakorló pedagógusokkal, több mint 70 fej-
lesztôvel dolgoztunk együtt. Összesen hat programcsomag készült el, 732 modult (foglal-
kozástervet) írtunk a legkülönbözôbb témakörökben, tantárgyakhoz kötôdôen és délutáni 

TK szocialis kompetencia ff.indd7   7 2008.04.01   13:12:31



�   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

szabadidôs programokhoz egyaránt, a diákok szociális kompetenciájának fejlesztése ér-
dekében. A modulok 1–12 évfolyamot ölelnek fel, összesen megközelítôleg 2000 tanórá-
nyi ötletet, anyagot tartalmaznak. Összeállítottunk egy „hetedik csomagot” is, a Például… 
címû kötetet, amelyet minden, a programban részt vevô iskola megkapott. Ebben mintegy 
80 iskola tanárai számolnak be saját tapasztalataikról: milyen módszerekkel és ötletekkel 
próbálták meg kialakítani a szociális kompetenciák fejlesztéséhez szükséges tárgyi és sze-
mélyi feltételeket. 

Ennek a munkának nincsenek hazai elôzményei. Ha a programban nem minden egyes 
elem kapcsolódik logikusan a másikhoz, ha indokolatlan ismétléseket talál, ha néhol az 
egyes tevékenységek nem megfelelôek minden diák számára, gondoljon arra, hogy ami-
kor ezeket a modulokat készítettük, mindig csak elképzelni tudtunk egy lehetséges cso-
portot. Mi nem ismertük azt a pedagógust (Önt) és azt a diákot, aki a feladatok megoldá-
sában részt vesz majd. 

Ön viszont ismeri. Így az Ön dolga ötleteink és tevékenységajánlatunk „testreszabá-
sa”, a diákok és az Ön igényeihez való igazítása. Kérjük, legyen elnézô velünk, de legyen 
egyúttal következetes és szigorú is! Munkája során bátran írja át azokat a modulrészeket, 
amelyeket kevésbé tart jónak. A mi terveink csak tervek, félkész termékek. Az Ön és a di-
ákok munkája által lesznek készen, kelnek életre, az Ön segítségével érhetik el pedagógiai 
céljukat. 

Vegye komolyan ezt az alkotómunkát! Bátran válasszon moduljaink közül,  tegye hozzá 
saját ötleteit, és bátran vegyen el az általunk javasoltakból, ha jónak látja! A pedagógiai 
munka mûvészi és alkotó tevékenység. Éppen bizonyos társas képességek, az empátia és 
a figyelem azok, amelyekkel meg tudja érteni és érezni, melyik diáknak mikor, mire van 
szüksége. Aki sablonként alkalmazza a kapott segédeszközöket, bizonyosan kisebb ered-
ményt fog elérni. Aki viszont kreatívan, rugalmasan, a saját csoportja igényeihez szabja 
azokat, minden bizonnyal lényeges változásokat fog felfedezni az osztályában. 

Milyen változásokra számíthat? A diákok figyelmesebbek és segítôkészebbek lesznek 
egymás iránt. Nem akarják az óra végén befejezni a munkát. Érdeklôdni kezdenek a tan-
anyag iránt. A kísérleti idôszak kipróbáló pedagógusai egyöntetûen ilyen eredményekrôl 
számoltak be. 

Reméljük, Ön is örömet talál a programcsomagjainkban, és erôt merít ahhoz, hogy új 
utakon járjon, és még közelebb kerüljön diákjaihoz!

Legyünk társak a társas kompetenciák iskolai fejlesztésében!

Czike Bernadett
szakmai vezetô
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1. FEjEzET
A fEjLESZTéS ELMéLETi háTTErE

Ez a fejezet bemutatja, hogy az ezredforduló milyen társadalmi változásai  
tették szükségessé magát a fejlesztést; a közremûködôk milyen fejlôdéslélek-

tani szempontokat vettek figyelembe, és milyen humán értékekre építették 
ezt a munkát. Nemzetközi tapasztalatokat is figyelembe véve értelmezi  

a szociális kompetencia mibenlétét, részletezi annak összetevôit; bemutatja, 
hogy a program milyen életkorban milyen kompetenciák fejlôdését  

szolgálja.  Végül egy kiemelten fontos, az egyén és a környezet viszonyát 
vizsgáló területre koncentrálva azt elemzi, mennyiben  felel meg  

e programcsomag a Nemzeti Alaptanterv fejlesztési koncepciójának,  
és mennyiben mutat túl azon. 
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A fejlesztés koncepciója, fejlôdéslélektani háttere 

„Talán a legnagyobb pedagógiai téveszme az a vélemény, hogy az ember csak azt tanulja meg, amit 
megtanítanak neki. A mintegy mellékesen elsajátított, tartós attitûdök, kedvtelések és ellenszenvek 
gyakran sokkal fontosabbak, mint a nyelvtanórák, földrajzórák vagy a megtanult történelmi tények. 
Mert alapvetôen ezek az attitûdök számítanak késôbb.”

John Dewey 1938.

„Aki elsôsorban tanítani akar, annak számára a pedagógiának két fô fejezete van: az „amit” és 
„ahogyan” : az anyag és a módszer. Aki elsôsorban nevelni akar, annak az „amit” és az „ahogyan” a 
célt és a légkört jelenti.”

Mérei Ferenc 1985.

A fejlesztés szükségessége

A társadalmi változások a gazdasági és politikai berendezkedés új kereteinek létrehozása 
mellett az emberek mentális sajátosságainak átalakulását is szükségessé teszik. A mentális 
felkészülésben hagyományosan jelentôs szerepet játszik az iskola. Mivel a családok sok 
esetben nem töltik be megfelelôen gyermeknevelô funkcióikat, sajnálatos tény például az, 
hogy a szülôk többsége különbözô okokból egyre rövidebb tartalmas idôt tölt el a gyerme-
kével, az iskolának jelentôs felelôsséget kell vállalnia a személyiségfejlesztésben. 

A társadalmi változások óhatatlanul bizonytalanságot gerjesztenek, ez a bizonytalanság 
nehezíti az iskolában folyó munkát. A helyzet paradox: miközben az iskola elôsegíti a vál-
tozásokat, óhatatlanul hozzájárul a bizonytalanság fokozásához, ugyanakkor továbbra is 
egyik alapfunkciója a gyermekek fejlôdéséhez nélkülözhetetlen biztonságos keretek meg-
teremtése. A jelzett funkciónak való megfelelés alapfeltétele a stabil háttér, a társadalom, 
az oktatáspolitika elvárásainak átláthatósága, követhetôsége. A pedagógusszerep aktuális 
értelmezését napjainkban az is nehezíti, hogy nincs egyértelmû konszenzus az iskola ak-
tuális funkciórendszerét illetôen, és a társadalmi elvárások is rendkívül differenciáltak.  
A folyamatok áttekinthetetlensége és kiszámíthatatlansága megnehezíti, olykor lehetet-
lenné teszi a hatékony tervezést. 

Az iskola részben éppen védelmi funkciójából eredôen csak lassan, kisebb-nagyobb 
késésekkel követi a társadalmi környezet folyamatos, dinamikus változásait.  A pedagó-
gusok, mint az iskolai folyamatok meghatározó szereplôi, részben a gyerekek biztonsá-
ga, részben saját biztonságérzetük megôrzése érdekében törekednek az állandóságra, és 
gyakran még akkor is ragaszkodnak a hagyományokhoz, a korábban bevált rutinhoz, ha 
egyre nyilvánvalóbb, hogy nem lehet elodázni a szemléletváltozást, a módszertani eszkö-
zök megújítását.

A 20. század elején megjelenô reformpedagógiák, valamint a humanista pszichológia és 
az abból kinövô pedagógiai rendszerek újraértelmezték a nevelés módszereit, a gyermek-
re gyakorolt hatások mikéntjét. Az elmúlt századokban kétségbevonhatatlan volt a felnôtt 
vezetô szerepe. A felnôtt irányító volt, olyan valaki, aki tudja az utat, ismeri a jövôt. Ezért 
a neveléstudomány tárgya is az volt, hogy a pedagógus hogyan mutassa meg ezt az utat, 
hogyan terelje rá erre az útra a gyermeket. Ma egyre inkább a felnôtt segítô szerepe kerül 
elôtérbe, a nevelô legfôbb feladata az egyéni utak megtalálásának az ösztönzése. A nevelés 
modern felfogása szerint a nevelô feladata, hogy a diákok életkori és személyes szükség-
leteihez igazodva segítse megteremteni a fejlôdés feltételeit.
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A neveléstörténet során eddig nem fordult elô, hogy a felnôtt generáció tagjai olyan 
világban legyenek kénytelenek orientálni a fiatal nemzedéket, amelyben ôk maguk is 
bizonytalanok. A hagyományos tekintély több alappillére is megrendült: a pluralizmus 
legitimációjával megszûnt az egyetlen, a társadalom által visszaigazolt érték- és norma-
rendszer hegemóniája, az információrobbanással párhuzamosan több területen megren-
dült a kanonizált tudás tekintélye és biztonsága, s mivel nem létezik biztos jövôkép, több 
hagyományos fogódzó eltûnt a pedagógia világából. Ugyanakkor szaporodnak azok az 
ismeretek, képességek és készségek, amelyeket a fiatalok jobb szinten birtokolnak, mint 
tanáraik. A legszembetûnôbb ez a médiaismeret és az informatika területén, de a kontrol-
lálhatatlan és rendkívül differenciált szocializációs közegben nevelôdô fiatalok átformá-
lódó világképe alapjaiban strukturálja át a többi tantárgyhoz kapcsolódó attitûdöket is.  
A hatékony nevelés elképzelhetetlen a világ, ezen belül a gyermeki világkép változásai-
nak tudomásulvétele, az erre való reflektálás nélkül. (Az 1. melléklet rövid áttekintést ad  
a 6–18 évesek fejlôdéslélektani jellemzôirôl. Errôl az alapról tudjuk megfogalmazni a jelen 
kor változásait.) A mai gyerekek és fiatalok fejlôdésének segítéséhez feltétlenül szükséges 
a nevelô (szülô és pedagógus) személyes hitelének megôrzése, a generációk közötti köl-
csönös bizalmon és tiszteleten alapuló folyamatos dialógus és – legyen bármilyen, olykor 
kíméletlenül versenyközpontú is a jelenlegi társadalmi környezet – az együttmûködésre, 
az egymás iránti szolidaritásra és a toleranciára való készség és képesség megalapozása, 
fejlesztése.

Mivel jelenleg nem prognosztizálható, hogy a mai iskolás felnôttként milyen kihívások-
kal, a munkaerôpiac milyen elvárásaival szembesül, a pedagógiai célok és ennek alapján 
az iskola funkciórendszerének meghatározásánál nagy hangsúly helyezôdik a szociális 
kompetenciák fejlesztésére. 

A szociális kompetencia fejlesztését célzó programok –  
nemzetközi kitekintés

A nemzetközi szakirodalom és a szociális kompetencia fejlesztését szolgáló programok 
többféleképp közelítik meg egyrészt a szociális kompetencia fogalmát, meghatározását, 
másrészt a fejlesztés lehetôségeit. 

A fejlesztést célzó programok többféle keretben – célzott viselkedéselemzés és módosí-
tás, tanácsadás és terápia, készségfejlesztô tréningek – keresnek módszereket a kitûzött cél 
megvalósításához. Ezek között az egyik csoport olyan iskolai fejlesztés lehetôségét keresi, 
amely a tantervhez és a tanórai keretekhez igazodva, megfelelô órai légkör megteremtésé-
vel ösztönzi a szociális készségek, a szociálisan kompetens magatartás fejlôdését.

Ebben a csoportban jellegzetes a Social and Emotional Learning (szociális és emocionális 
tanulás) mozgalom, rövidítve SEL, amely az Egyesült Államokban bontakozott ki a kilenc-
venes években. 

A SEL keretében a fejlesztendô készségeket, képességeket a következô négy csoportba 
sorolták:
1. az önmagunkról és a másikról tudatosan alkotott kép (érzelmek tudatosítása, kezelése; 

konstruktív self-érzékelés, perspektívaváltás),
2. pozitív attitûdök és értékek (személyes felelôsség, tisztelet mások iránt, társas/szociális 

felelôsség),
3. felelôs döntéshozás (problémameghatározás, szociális normaelemzés, adaptív célmeg-

határozás, problémamegoldás),
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4. a társas interakció készségei (értô/aktív figyelem, kifejezô kommunikáció, kooperáció, 
konfliktuskezelés, nemet mondás képessége, segítségadás).
A SEL célkitûzései és a minôségi kritériumok megóvása érdekében jött létre a Collabora-

tive for the Advancement of Social and Emotional Learning (Társaság a szociális és emocionális 
tanulás fejlesztéséért), rövidítve CASEL 1994-ben.

A társaság legfôbb célkitûzése az, hogy a szociális és érzelmi nevelés az óvodától a kö-
zépiskola befejezéséig hassa át az oktatást. E célkitûzés megvalósításához több eszközt is 
felhasználnak. A SEL-t mint tudományágat folyamatosan továbbfejlesztik, a kutatási ered-
ményeket átültetik az iskolai gyakorlatba, a tudományosan megalapozott SEL-stratégiákat 
és -gyakorlatot terjesztik, publikálják. Átalakítják a tanárképzést annak érdekében, hogy 
a tanárok megfelelôen és hatékonyan tudják alkalmazni a SEL-programokat, mûködtetik 
a kutatókból, pedagógusokból, döntéshozókból és laikus támogatókból álló hálózatot, 
amely a SEL terjesztését hangolja össze.

A CASEL a fejlesztési kritériumok meghatározásával nyújt segítséget  pedagógusoknak 
és más szakembereknek a megfelelô SEL-programok kiválasztásához. E kritériumokat a 
következôkben foglalhatjuk össze:

• Olyan programok létrejöttét és terjesztését támogatja, melyek rendszeres tantermi 
foglalkozások keretében segítik a tanulókat a SEL meghatározott kulcskompetenciái-
nak alkalmazásában és fejlesztésében. 

• A támogatott SEL-programok keretében törekednek arra is, hogy eszközöket adjanak 
a tanár kezébe olyan közeg létrehozásához, amelyben a tanítás/tanulás hatékonysága 
erôsíti és támogatja a tanulókat az elsajátított készségek tantermen kívüli alkalmazá-
sában is.

• A program része a tanárok felkészítése, a támogatórendszer, a koordináció lehetôsé-
gének fenntartása.

• Igen széles tematikát ölelnek fel a SEL-programok (függôségek, erôszak – agresszió, 
szexualitás, egészség, személyes készségek, szociális készségek). A tartalmi sokféle-
séget az fogja össze, hogy ugyanarra a SEL kulcskompetencia-hálóra, célzott viselke-
désmintákra épülnek.

• A SEL-programban készült tananyagok a tanóra kereteihez alkalmazkodnak, az 
egyéb tantárgyakhoz hasonlóan, igazodnak a tantervhez.

• Az elkészült tananyagok legalább két egymást követô tanévet ölelnek fel.
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A szociális kompetencia fogalma és összetevôi

A szociális kompetencia területén olyan egységes meghatározás, amelyet általánosan 
elfogadott definíciónak tekinthetünk, mindeddig nem született. A különféle szerzôk kü-
lönféleképpen, tágabb vagy szûkebb értelemben határozzák meg a jelenségkört. Ezért a 
szociális kompetenciát fölérendelt kategóriaként használjuk, kibontva azokat az irányo-
kat, ezeken belül képességeket és készségeket, amelyek a fentiekhez hasonló rendszerben 
kezelve alkotják a fejlesztendô tananyagok közös mátrixát. A továbbiakban a jelen fejlesz-
tésben használt kompetenciafogalmat és ennek alkotóelemeit határozzuk meg.

„A társas fejlôdés olyan kétoldalú folyamat, amellyel a gyerekek egyszerre integrálód-
nak közösségükbe és differenciálódnak, mint különálló egyének….Egyik oldala a szociali-
záció – az a folyamat, amelyben a gyerekek elsajátítják társadalmunk normáit, értékeit és 
ismereteit…másik oldala a személyiségalakulás – az a folyamat, amelyben  eljutnak azok-
hoz a sajátos és következetes érzés- és viselkedésmódokhoz, amelyekkel a változatos kö-
rülményekre reagálnak.” (M. Cole – Sh. R. Cole: Fejlôdéslélektan. Osiris, Budapest, 1997.)

Szociális kompetenciákhoz sorolunk minden olyan társas képességet, készséget, 
amely nélkül nem lehet sikeres az egyén szocializációja. Nélkülözhetetlen összetevôje 
az egyénnek az az érzése, hogy ô képes valamire, a belsô biztonság és magabiztosság 
érzete. 

A szociális kompetencia két alapvetô elembôl áll. Ezek a következôk: 

1. az ember belsô harmóniája és bizalma abban, hogy képes a társas környezetben eliga-
zodni, valamint arra hatást gyakorolni; 

2. olyan attitûd- és képességcsoport, amely a társas környezetben eredményes viselkedés-
minták elsajátítását és gyakorlását jelenti. 

A szociális kompetencia komplex fogalmát – a gyakorlati célok elérése és a kezelhetôség 
érdekében tovább bontjuk. (A 2. mellékletben a szociális kompetencia összetevôinek rész-
letes leírása olvasható.) Megjelöljük azt a néhány konkrét kompetenciaterületet is, ame-
lyekkel közvetlenül foglalkozunk. 
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A fejlesztés célrendszere 

Az elérendô attitûd- és képességcsoportok elemeit három fô dimenzió mentén jelezzük. 
Ezek: az „Én” dimenziója, a társas és a kognitív dimenzió. 

Az „Én” dimenziója
• belsô kontrollt létrehozó érték- és motivációrendszer, erkölcsi fejlettség;
• kongruens (hiteles) magatartás kialakítása (a kommunikációs csatornák, a verbális és 

non-verbális üzenetküldés összhangja);
• reális önismereten alapuló önbizalom és önállóság;
• reális igényszint kialakítása, a kudarctûrés és a siker kezelésének képessége;
• kitartás, kellô akarati mûködés, a döntéshozás és felelôsségvállalás képessége.

Társas dimenzió
• decentrálás, a másik szempontjának figyelembevétele;
• konstruktív alkalmazkodáson alapuló hiteles és hatékony kommunikáció;
• együttmûködési készség;
• konfliktuskezelési készség;
• szervezôkészség;
• empátia, a másikra figyelés, az érzelmi ráhangolódás és a megértés képessége;
• tolerancia, nyitottság, a másik értékeinek és különbözôségének elfogadása;
• a különbözô társas szerepek megélése és alakítása;
• szabályok alkotásának és elfogadásának képessége, szabálykövetés.

Kognitív dimenzió
• problémamegoldó gondolkodás;
• a véleményalkotás képessége, vitakészség;
• kreatív jegyek erôsítése: rugalmasság, eredetiség, ötletgazdagság;
• nyitottság és kíváncsiság, sokrétû érdeklôdés.

A programcsomagok

A kidolgozott hat programcsomag a fent kiemelt készségek, képességek és viselkedés-
minták fejlesztését célozza. 
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A programcsomagok kiemelt fejlesztési területei alap- és középfokon

A programcsomag típusa, 
fejlesztés fókusza Alapfok Középfok

Mûveltségterülethez kötôdô
AB kevert típusú programcso-
magok 

A tágabb világgal (természet és 
társadalom) való harmonikus 
kapcsolatot erôsítô csomagok
Fókuszban a képesség- és kész-
ségformálás, a kognitív dimen-
zió fejlesztése

Én és a világ 
(Ember és környezete)

– környezettudatos magatartás
– kritikai gondolkodás
– az emberiség értékeinek 

védelme
– a biztonságos életvitel kiala-

kítása
– felelôsségtudat

Polgár a demokráciában 
(Civil szerepek)

– szabad véleményalkotás
– döntési képesség
–  felelôsségtudat
– vitakészség
– társadalmi részvétel
– szociális érzékenység
– problémamegoldó képesség
– konfliktuskezelô képesség

Kereszttantervhez kötôdô
B típusú programcsomagok

A szûkebb környezettel  har-
monikus kapcsolatot erôsítô 
csomagok

Fókuszban a képesség- és kész-
ségformálás, a társas dimen-
zió, mint közvetlen környezet 
fejlesztése 

Én és a Másik 
(Az együttmûködés fejlesztése)

– baráti magatartás
– hitelesség
– empátia
– kooperativitás
– autonómia és elfogadás

Felnôtt szerepek 
(Felkészülés a felnôtt élet 
szerepeire)

– tudatosság a kapcsolatokban
– barátságra és a szerelemre való 

képesség
– nemi szerepek
– szülôi, családi szerepek
– harmonikus viszony a nemze-

dékekhez, korosztályokhoz
– munkatársi szerepek
– átmenetek

Tanterven kívüli
C típusú programcsomagok

A szociális kompetencia alapját 
képezô személyes kompetenciát 
erôsítô csomagok
Fókuszban az attitûdformálás és 
az Én dimenziója

Az Én dimenziója 
(Önállóság, önbizalom, 
kreativitás)

– önállóság
– önbizalom, pozitív énkép
– belsô harmóniára való képes-

ség
– a fejlôdés igénye
– önértékelés
– alkotókedv
– kreativitás

Toleranciára nevelés 
(A másik és én)

– önelfogadás
– nyitottság
– elôítéletek  csökkentése
– szorongás felismerése és csök-

kentése
– kíváncsiság
– rugalmasság
– mások elfogadása

A programcsomagokban megjelenô tanári szerep és az ehhez  kapcsolódó 
tanártovábbképzések

Annak érdekében, hogy a pedagógusok minél inkább képessé váljanak diákjaik szociá-
lis kompetenciájának fejlesztésére, elsôsorban személyes elkötelezettségük, motiváció-
juk tisztázására van szükség. Ehhez az elsô lépés a tudatos tanári magatartás kialakítása 
a kompetenciafejlesztés folyamatában. A pedagógusnak pontosan meg kell határoznia, 
hogy milyen célokat kíván elérni és milyen módon; ehhez szuverén gondolkodásra és 
megfelelô szakmai felkészültségre van szüksége.

A programcsomagokban megjelenô értékeket hitelesen olyan pedagógusok tudják kép-
viselni, akik tanítási gyakorlatukban a 20. század végére kialakult gyermekközpontú pe-
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dagógiák elveit követik, s akiknek személyes megnyilvánulásaiban, attitûdjében tanítási 
órán és azon kívül is a humanisztikus pszichológia facilitátor – felnôtt segítô szerepének 
megfelelô tulajdonságok, viselkedési formák nyilvánulnak meg. E tanári szerep formálá-
sában különösen fontos, hogy a tanulási folyamat a tanár és a tanuló közötti partnerség-
re épüljön. A tekintélyelvû, autoriter megoldásokkal a kitûzött célokkal ellentétes hatást 
érünk el. 

A programcsomagok sikeres alkalmazásának másik feltétele, hogy a tanár tudjon báto-
rító, szorongásmentes légkört teremteni a foglalkozásokon. A kompetenciafejlesztéssel az 
egész személyiség fejlôdése a cél, mely a tanulók aktív tanulásával lehetséges. A kreativi-
tásuk szabad mûködéséhez, a jó együttmûködés kialakításához oldott, bizalmas légkör 
szükséges.

A programcsomagokban megjelenô módszertani sokszínûség követelményként állítja a 
tanár elé, hogy megfelelô szinten tartsa felkészültségét e téren (differenciálás, kooperatív 
tanulás, drámajáték, projektmódszer, kutatómunka, terepmunka – programcsomagon-
ként változóan megjelenítve). A pedagógiai módszerek hatékonyságát a tanár jó szervezô-
készségével, a megosztott figyelem képességével és a megfelelô idôgazdálkodással tudja 
alátámasztani.

E programcsomagok közös pedagógiai alapjaiban a tanár nem a tudás legfôbb letéte-
ményese, feladata az, hogy a maga eszközeivel támogassa a tanulókat, illetve a tanulói 
csoportokat a különféle egyedi utak megtalálásában. 

A programban részt vevô pedagógusoknak lehetôségük van arra, hogy a fent vázolt ta-
nári szerep kialakításában még szükséges változtatásokhoz  különbözô, elsôsorban szem-
léletformáló és módszertani kurzusokon vegyenek részt.

A képzéseken megszerzett ismeretek valódi beépülése érdekében nagyon fontos, hogy 
a szakmai segítség folyamatos legyen. Ennek formái változatosak lehetnek.

• A tanártovábbképzések rendszerében a kurzusok után idôrôl idôre szükséges olyan 
néhány órás felidézô, megerôsítô foglalkozások, mûhelybeszélgetések szervezése, 
amelyeken mód nyílik a tapasztalatcserére, a kételyek és bizonytalanságok tisztázá-
sára, a tanítás  gyakorlati problémáinak megvitatására.

• Részvétel önismereti és esetmegbeszélô csoportokon a személyes önbizalom és biz-
tonság megerôsítése céljából.

• A pedagógusok önelemzési készségének fejlesztése elemzési szempontok kínálásá-
val; elôsegíteni, hogy természetessé váljék annak a tisztázása, mit várnak/várjanak 
el önmaguktól, hogyan tudnak saját elvárásaiknak megfelelni, milyen körülmények 
befolyásolják teljesítményüket, eredményességüket. 

• Az egyes iskolák  pedagógusainak együttmûködése adhatja a leghatékonyabb támo-
gatást (közös óra-, illetve foglalkozástervezés, -tartás, bemutató foglalkozások, közös 
projektek).

• A támogató hospitálás a mentorálás toleráns, személyre szabott formája. Ez a hos-
pitálási forma abban tér el a megszokottól, hogy az órát tartó tanár igényei, problé-
mái kerülnek a középpontba. A látogató nem ellenôriz, hanem segítséget ad. Külsô 
megfigyelôként információkat gyûjt a megoldandó kérdés kapcsán (például: a tanár 
hogyan tudja a gyerekek viselkedését elfogadni, hogyan differenciál stb.).

• Az tud jó segítô lenni, aki ismeri kollégája igényeit, munkáját, személyiségét. Fon-
tos a bizalmas, ôszinte légkör megteremtése. Hospitáláskor a megfigyelés elôzetesen 
megbeszélt szempontrendszer szerint, konkrét problémára, viselkedésre koncentrál-
va zajlik. A visszajelzô objektivitásra törekszik, ugyanakkor az órát tartó tanár benyo-
másait, érzéseit is figyelembe veszi. A közös értékelés további célok megjelölésével 
zárulhat. 
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Fejlôdéslélektani  háttér

Néhány nélkülözhetetlen fogalom

Interiorizáció/internalizáció/belsôvé válás = a társas szerepek és viselkedési normák be-
épülnek a gyermek gondolkodásába, és ezzel (a biológiai érést követve) lehetôvé válik, 
hogy a gyerek megtanuljon uralkodni saját késztetésein.

Önkontroll = kitartást és cselekvésgátlást igényel; a kialakuló gátlások a mozgásra, az 
érzelmekre, a következtetésekre és a választásra irányulnak. 

Nemi identitás = a gyerekek az óvodáskor vége felé értik meg teljesen, hogy az ember 
neme az ô állandó jellemzôje.

Etnikai identitás = a gyerekek kb. négyéves koruk körül jutnak el ide; a bôrszínük és 
nemzetiségük iránti attitûdjük erôsen függ attól, hogy a társadalom, amelyben élnek, mi-
lyen képet alkot az ô csoportjukról mint egészrôl.

Agresszió és proszociális viselkedés, mint két alapvetô faji jellemzô: a másokat bántás 
képessége együtt jár és kölcsönhatásban van a másoknak nyújtandó segítség képességé-
vel. A gyerekek mindkettônek jeleit már nem sokkal születésük után mutatják, bár komo-
lyabb szerepe hároméves kor táján kezdôdik. Mindkettô fejlôdése döntôen a környezet, 
mint komplex rendszer hatásaitól függ, és mindkettô alapvetôen alakítja a gyermek éntu-
datát és egész személyiségét.
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Az iskoláskorba vezetô bio-szocio-pszichológiai átmenet és a 6–12 évesek jellemzôi

• Biológiai vonatkozások. Legkevésbé az új mentális képességeket és a társas interakció 
új módozatait megalapozó biológiai változások láthatóak. A gyermekek általában na-
gyobbak, erôsebbek és összerendezettebbek lesznek – óriási egyéni eltérésekkel. 
A finom agyi változások kimutatása csak mostanában válik lehetségessé a modern 
anatómiai és neurofiziológiai kutatásokkal. A homloklebeny hirtelen növekedése azt 
eredményezi, hogy minôségileg magasabb szinten hangolja össze a többi agyi központ 
aktivitását. Ez teszi képessé az embereket arra, hogy figyelmüket irányítsák, világos ter-
veket alkossanak, és hogy önmagukra reflektáljanak.
Az ébrenléti agyhullámok kb. 5 éves korig több thétaaktivitást mutatnak, mint alfát (elsô 
a felnôtt tipikus alvási képe, a második a lekötött figyelem mutatója). Az alfaaktivitás 
uralkodóvá válása az EEG-ben 6–8 éves kor között azt jelenti, hogy az iskoláskorú gyer-
mek aktívabb, szándékos figyelme tartósabb, fegyelme erôsebb.

• A társas fejlôdés. A társas fejlôdés alapvetô fontosságú összetevôje az 5–7 éves kor közt 
megjelenô átmenetnek. Összehasonlító vizsgálatok alapján az iskoláskor az emberi 
fejlôdés egyetemes szakaszának tûnik, azaz minden kultúrában megjelenik. Ez nincs 
ellentmondásban azzal a ténnyel, hogy természetesen jelentôs különbségek vannak ab-
ban a vonatkozásban, hogy a 6–12 éves gyermek életét milyen módon képzelik el, és 
hogyan szervezik meg. (Utóbbi tényt fontos figyelembe vennünk a különbözô hazai 
roma kultúrákban szocializálódott gyerekek nevelésében.)

A felnôttek a világ minden táján új szociális kategóriába sorolják a 6–7 éveseket, és azt 
várják tôlük, hogy szokatlan, gyakran feszültségteli helyzetekben álljanak helyt. Függet-
lenül attól, hogy az egyes gyermekek teljesen felkészültek-e erre vagy sem, alkalmazkod-
niuk kell új kötelességeikhez és szerepeikhez, otthon és az iskolában egyaránt. A szülôk, 
akik eddig direkt irányítási módot használtak, gyakran áttérnek az indirektebb módsze-
rekre: érveléssel, humorral próbálnak célt érni, a gyerek önbecsülésére hivatkoznak.

A kortárs csoport a fejlôdés meghatározó elemévé válik. A gyermekeknek egyenrangú 
társaik csoportjában, felnôttek beavatkozása nélkül kell meghatározni társas helyzetüket. 
Ez a folyamat elôsegíti a kommunikációs készségek és az együttmûködés megtanulását. 

A kortársak között töltött idô folyamatos növekedése alapvetôen megváltoztatja a gyer-
mek énképét. A versengések felerôsödésével, az együttmûködést igénylô helyzetekben 
betöltött szerepe, sikeressége vagy kudarcai, valamint önértékelésének – a külsô visszajel-
zések fényében történô – átformálódása mind fontos alakító tényezôk.

A népszerûség egyik fontos tényezôje a vonzó külsô, de a társas készségek – a csoport 
tevékenységéhez történô alkotó hozzájárulás, a csoport vonatkoztatási keretének elfoga-
dása és a társas szabályok elfogadása – ugyancsak lényeges szerepet játszanak benne. 

A barátságról kialakított elképzelések a korábbi közös tevékenységre helyezett hang-
súlyról a közös érdeklôdés, egymás megértése és a bizalom hangsúlyozása irányában vál-
toznak. Ez a változás szoros kapcsolatban áll a mások nézôpontjának átvételére és a fel-
bukkanó félreértések tisztázására vonatkozó képesség fejlôdésével. Az iskoláskor a nemek 
közti viszonylagos elkülönülés idôszaka. A fiúknak általában több barátjuk van, a lányok 
barátsága intimebb.

A háromféle társas szabályt: erkölcsi, személyes és társadalmi konvenciók – komplex 
jellege miatt a következô pontban tárgyaljuk.
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• Gondolati, képzeleti és erkölcsi fejlôdés. Az új kognitív képességek kevésbé érhetôk 
tetten, mint a társas megnyilvánulások, de nagyon fontosak egy minôségileg különálló 
fejlôdési szakasz kialakításában. A megismerési folyamatok, az észlelés, a figyelem, az 
emlékezet, a gondolkodás és a képzelet nagy változáson esnek át; sokszor ugrásszerûen 
megnô a tudásalap, mint nyersanyag.

Szándékos figyelmének terjedelme nô. Emlékezetére jellemzô: megnô az egyidejûleg 
észben tartható információk mennyisége, növekszik az információ elraktározásának és 
elôhívásának sebessége, a gyermekek emlékezeti stratégiákat kezdenek használni, képes-
sé válnak arra, hogy gondolkodjanak az emlékezetrôl.

A gondolkodási folyamatok az iskolába lépés idôszakára, majd folyamatosan tovább 
fejlôdve logikusabbá, tudatosabbá és következetesebbé válnak; az ún. konkrét mûveletek 
szintjére kerülnek. (Ezért fontos, hogy a tanulnivalót számukra mozgással átélhetôvé, ér-
zékszervileg érzékelhetôvé tegyük. Saját mozgásuk belsô, gondolati képe, majd vizuális 
megjelenítése révén alakulnak, telnek meg tartalommal elvont fogalmaik.) 

A gyermekek megtanulnak „viselkedni”, azaz képessé válnak a cselekedetek és követ-
kezményeik végiggondolására; közvetlen jutalmak hiányában is képesek tervszerûen cse-
lekedni; többféle helyzetben is figyelembe veszik mások nézôpontjait; megtanulják, hogy 
legátolják azokat a cselekedeteiket, amelyek szüleikkel/nevelôikkel vagy kortársaikkal 
konfliktusokhoz vezetnének.

Játékuk a szerepalapú fantáziákból szabályok betartását igénylô játékká változik.
Az erkölcsi szabályok és a társadalmi konvenciók megkülönböztetését a gyermekek már 

kisgyermekkorban megértik: gondolkodásuk ezeken a területeken is fejlôdési szintek so-
rozatán megy keresztül. Az a korábbi elgondolás, hogy az erkölcsi tekintély a másik na-
gyobb hatalmának velejárója (heteronóm moralitás), iskoláskorban átalakul: a kölcsönös 
támogatáson (csereelv) és kölcsönös felelôsségen (aranyszabály) alapuló gondolkodássá 
változik.  

A társadalmi konvenciókat elôször a kisgyermek szinte természeti törvényeknek te-
kintik. Ezt követi a tapasztalati összefüggések és a szükségszerûség megkülönböztetése. 
Késôbb megértik, hogy a konvenciók szabályozzák a szociális interakciókat, és átlátják 
ennek hasznát is

A korszak végére elért állapot

• Biológiai vonatkozások.  A tejfogak elvesztése és a maradandó fogak kinövése; az agy-
kéreg hozzávetôlegesen eléri a felnôtt méretet; a homloklebeny és a teljes agyméret 
hirtelen növekedése, az alfaaktivitás uralkodóvá válása az EEG-ben.

• Társas vonatkozások.  Kortárscsoportban való részvétel;; szabályjátékok közvetlen fel-
nôtt felügyelet nélkül; tudatos tanulás; aranyszabály alapú erkölcs; a viselkedés együt-
tes szabályozása a szülôkkel; társas összehasonlítás és ezen alapuló változó énkép

• Viselkedéses kognitív vonatkozások. Megnövekedett emlékezeti kapacitás; emlékeze-
ti stratégiák alkalmazása; konkrét mûveletek; logikai osztályozás; csökkenô egocentriz-
mus és növekvô nézôpontátvétel (decentrálás).
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Pubertás, avagy serdülôkor

Szemben a 6-7 éves kori váltás egyetemes jellegével, ez az idôszak nem tekinthetô az 
összes emberi kultúrában érvényes, nagyjából azonos korban és azonos jellegzetes elvárá-
sokkal megjelenô szakasznak. Az alábbiakban a serdülôkornak a „fejlett ipari társadalmak-
ban” jellemzô szakaszait jellemezzük. (Eközben fontos tekintettel lennünk arra is, hogy 
– fôleg a zárványszerû településeken, falvakban élô – roma közösségekben a serdülôkkel 
szembeni elvárások ettôl eltérô jellegzetességeket mutatnak.)  

A „fejlett ipari társadalmakban” három szakaszra bontható idôszak (és ez a jövôben csak 
hosszabbodni fog, akár addig, hogy a serdülô- és a felnôttkor közé még egy önálló idôsza-
kot fogunk beiktatni). 

Prepubertás, azaz korai serdülôkor 11–14 éves kor között (felsô tagozat v. hatosztályos 
gimnázium elsô harmada).

Pubertás, azaz középsô serdülôkor 15–18 év között (négyosztályos középiskola vagy 
hatosztályos felsô kétharmada).

Ifjúkor vagy késôi serdülôkor 18–21 év között (felsôoktatás).

A korszak fô feladatait összefoglalva:
„A biológiai szaporodás azonban önmagában nem elegendô fajunk fennmaradásához. 

… a biológiai értelemben vett reprodukciót a kulturális reprodukció elnyújtott idôszaká-
nak kell kiegészítenie, amelynek során a közösségi ’élettervek’ átadódnak a következô 
nemzedéknek. A gazdasági fennmaradás érdekében elsajátítandó alapvetô készségeken 
túl a fiataloknak mindkét nembeli kortársaikkal egyre újabb és érettebb kapcsolatokat kell 
kialakítaniuk. El kell sajátítaniuk a felnôttkorra jellemzô férfias és nôies társadalmi szere-
peket, meg kell teremteniük a szülôktôl és más felnôttektôl való függetlenségüket, át kell 
venniük a kulturális értékeket és etikai normákat, valamint meg kell tanulniuk másokért 
felelôs módon viselkedni.” (580–581. o.)

A fô pszichológiai feszültséget, mint tudjuk, az adja, hogy a felnôttséghez vezetô bio-
szocio-pszichológiai átmenet nem szükségszerûen esik egybe a felnôtt státusz elérésével.

 
• Biológiai vonatkozások.  Mivel ez ismert, csak felidézzük a változások gyökerét: bioké-
miai változások – testméret, testforma változása –, életmûködések változása, legfontosabb 
a biológiai szaporodás képessége. 

• Viselkedéses kognitív vonatkozások. Új típusú információfeldolgozás, avagy módszeres 
gondolkodás. Ennek jellegzetes vonásai: a lehetôségekrôl való gondolkodás, hipotézisek 
használata, elôregondolkodás, a gondolkodásról magáról való gondolkodás, a megszokás 
korlátait meghaladó gondolkodás. Hátterérôl viták folynak. Piaget szerint a serdülô elér a 
formális mûveletek szintjére, amely komoly absztrakciós készséget jelent. (Kritikusai sze-
rint sok felnôtt egész élete során sem jut el erre a szintre ….)

Mások szerint a megnövekedett emlékezeti terjedelem, a szabályok és törvények na-
gyobb hatásfokú használata, az elvont verbális fogalmak kidolgozásának képessége, vala-
mint az újfajta tevékenységek gyakorlása eredményezi a gondolkodásbeli változást. 

Megjelenik a társadalomról, morális problémákról és a politikáról való gondolkodás is. 
(A gondolatok persze a serdülôknél is csak részben csengenek egybe a tényleges viselke-
déssel!)

Az én-integritás megôrzése komoly feladat. Be kell építeni a korábbi énképbe az újonnan 
kialakult szexuális képességeket és érdeklôdést, valamint az átalakult társas viszonyokat. 
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Az erkölcsi-etikai gondolkodás, valamint pl. a nézôpontátvétel fejlôdése is a korszak 
fontos jellemzôi.

• Társas kapcsolatok. A serdülôkor elején a kortárs kapcsolatok domináns formája az 
azonos nemûek barátsága, amely közös tevékenységek köré szervezôdik. A serdülôkor 
elôrehaladtával a barátságokat egyre inkább jellemzi a bizalom, a hûség és a kölcsönös 
megértés hangsúlyozása. A kortársak befolyásoló hatására való érzékenység 15 éves kor 
körül éri el a maximumát.

A népszerûség vagy elismertség egyrészt személyes tulajdonságoktól függ, amelyben 
a mindig fontos vonzó külsô mellé belsô értékek csatlakoznak, illetve függ a csoporton 
belüli státusztól és szereptôl. 

A kétszemélyes heteroszexuális kapcsolatok kialakulása komoly tanulást jelent. Jelleg-
zetes tanulási stádium, amikor azonos nemû csoportok együtt mennek olyan társaságba, 
ahol a másik nem csoportjai is jelen vannak; itt kétnemû klikkek alakulnak ki a fejlettebb 
fiúkból és lányokból. A két nem eltérô elôtörténete miatt részvételük ebben a folyamatban 
ellenkezô irányú: a fiúk a szexuális kielégülés célja felôl közelítenek a mélyebb szociális és 
érzelmi elkötelezettség felé, a lányok fordítva.

A szülôkkel való kapcsolat jelentôsen módosul. Sokkal kevesebb idôt töltenek együtt.  
A szülôk tekintélye csökken, a szülô hatásos eszköze a párbeszéd és a meggyôzés le-
het – bár a visszautasítás és a nyílt konfliktus nagyon sok családban uralkodó esemény.  
A konfliktusok zöme látszólag ízlésbeli különbségek miatt tör ki, a tényleges probléma 
azonban a szülôi kontroll kérdése. A legtöbb serdülô bizalmasabb viszonyban van az any-
jával, mint az apjával. Az elkülönült ifjúsági kultúra megléte mellett a serdülôk nagy több-
sége alapvetô témákban osztozik szülei értékrendjében!

A korszak végére elért állapot

• Biológiai vonatkozások. A biológiai szaporodás képessége; a másodlagos nemi jellem-
zôk kialakulása; a felnôtt méret elérése.

• Viselkedéses kognitív vonatkozások. Formális mûveleti (módszeres) gondolkodás bi-
zonyos területeken; identitásképzés.

• Társas vonatkozások. Szexuális kapcsolatok; a saját magukért vállalt felelôsség irányá-
ba való elmozdulás; a következô generációért vállalt felelôsség kezdete.
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A kOMpETEnciAháLÓ
I. ÖNISMERETTEL ÖSSZEFÜGGÔ KOMPETENCIÁK

1. Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása

2. Önállóság, autonómia

3. Identitás, hitelesség

II. ÖNSZABÁLYOZÁS

4. Érzelmek kezelése: sikerkezelés, kudarctûrés, kitartás

5. Felelôsségvállalás

6. Törôdés, tekintet másokra

7. Tolerancia: nyitottság, véleményelfogadás, bizalom 

III. ÉNHATÉKONYSÁG-ÉRZÉS 

8. Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban

9. Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom, belsô kontroll (hit abban, hogy tehetek arról, ami 
velem történik)

IV. A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁKHOZ SZÜKSÉGES KOGNITÍV KÉSZSÉGEK

10. Információkezelés: információgyûjtés, információk rendszerezése, információfeldolgozás

11. Problémakezelés: problémaazonosítás, reális célkitûzés, problémamegoldás

12. Kritikai gondolkodás

13. Szabályalkotás, szabálykövetés

14. Kreativitás: nyitottság, rugalmasság

V. TÁRSAS KOMPETENCIÁK

15. Empátia
 
16.  Kommunikációs készségek: véleményalkotás, vitakészség
 
17. Együttmûködés
 
18. Konfliktuskezelés 

19. Segítségkérés 

20. Visszautasítás

21. Társadalmi részvétel: csoporthoz tartozás, szociális érzékenység, szolidaritás, feladatvállalás, önkén-
tesség, civil kezdeményezôkészség
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A szociális kompetenciák részletes bemutatása

Önismerettel összefüggô kompetenciák

• Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása. Az érzelmek tudatossága arra 
vonatkozik, hogy a gyermek helyesen ismeri-e fel és helyesen azonosítja-e a saját ér-
zelmeit. A fejlett érzelmi tudatossággal jellemezhetô gyermek legtöbbször tudatában 
van annak, hogy éppen milyen érzelmet él át. Tudatában lenni érzelmi állapotainknak 
nemcsak a szubjektív élményállapotaink szavakkal történô címkézését jelenti, hanem 
az azokkal kapcsolatos ok tulajdonításokat is magába foglalja. Például: „Dühös vagyok 
az osztálytársamra, mert eltörte a szemüvegem.”, „Félek, hogy rosszul felelek matek-
ból.”, „Undorodom a sárgaborsó fôzeléktôl”, „Örülök, mert új biciklit kaptam”, „Csaló-
dott vagyok, mert sokat tanultam, és mégis rossz jegyet szereztem”, „Elégedett vagyok, 
mert megnyertem a számítógépes játékot”, „Lehangolt vagyok, mert összevesztem az 
egyik barátommal”. 

A szociális magatartás és fejlôdés szempontjából kiemelten lényeges érzelmek a szé-
gyen, a bûntudat és a büszkeség. Szégyent akkor élünk át, ha úgy érezzük, hogy az egész 
személyiségünk globálisan felelôs bizonyos kudarcért (vagyis nem elrontottunk valamit, 
hanem általában vagyunk értéktelenek). A bûntudat azt az értelmezést tartalmazza, hogy 
„a kudarc az én hibám, és viselem ennek következményeit”. A büszkeség siker esetén azt 
a jelentést hordozza, hogy „erôfeszítéseim kifizetôdtek”. A büszkeség lehetôvé teszi, hogy 
további kihívásokra vállalkozzunk, a bûntudat  pedig ahhoz vezet, hogy kijavítsuk a hi-
bánkat, és a jövôben jobban kezeljünk bizonyos dolgokat. Míg a büszkeség és a bûntudat 
mások megközelítésével társul, a szégyen azzal jár, hogy visszavonuljunk és elbújjunk 
mások elôl. A szégyen ahhoz vezet, hogy azokban a szituációkban, amelyekben úgy érez-
zük, hogy mások értékelnek bennünket, erôtlenséget és kevesebb kontrollt tapasztaljunk 
meg.  

Lényeges egyéni különbségek fedezhetôk fel a gyerekek között az úgynevezett össze-
tett érzelmek tudatosságát illetôen. Az összetett vagy konfliktusos érzelmek tudatosítása 
szintén releváns a szociális hatékonyság és alkalmazkodás szempontjából. Ilyen érzelem 
például a féltékenység vagy irigység.

Sok szempontból kritikus, hogy hogyan értjük meg szubjektív élményállapotainkat. Az 
a gyerek, aki tudja, mit érez, tisztábban fogja látni, hogy mit akar. Az érzelmek tudatossá-
ga képezi az alapját az érzelmek szabályozásának és a hatékony problémamegoldásnak. 
Az érzelmek tudatossága összefügg az impulzuskontrollal, a kitartással, a lelkesedéssel és 
az önmotivációval, valamint alapvetô az empátia és a szociális készségek szempontjából.

Továbbá, az érzelmek tudatosításának képessége alapvetô fontos a gyermek/serdülô 
énfogalmának alakulása szempontjából is, mivel bizonyos érzelmi tapasztalatok az ént 
sérülékennyé teszik az interperszonális szituációkban.

• Önállóság, autonómia. Az autonómia önállóságot, a környezettôl független cselekvésre 
törekvést jelent.  Idetartozik az a szükséglet is, hogy tevékenységeinket önmagunk által 
megválasztottnak éljük meg. Az autonóm személy számára fontos, hogy a folyamatban 
lévô viselkedései alatt úgy érezze, hogy döntéseit/választásait érdeklôdése és értékei hatá-
rozzák meg, hogy szabadon a maga stílusában /vagy módján teheti azt, amit tesz, és hogy 
döntései/választásai a valódi énjét fejezik ki. 
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Az önállóság a környezettôl független cselekvés, valamint az a szükséglet, hogy tevé-
kenységeinket önmagunk által megválasztottnak éljük meg.  Egészséges fejlôdés esetén 
kisgyerekkorban létrejön a testtudat és az éntudat (közös szóval: magamérzés). Az „én”  
már differenciált, de a gyerek még „feloldódik” a családban. A beépült szülôi normák és 
értékek alapján a gyerek a szabályokat sérthetetlennek tartja, önbecsülése, önértékelése a 
szülôi elismerés függvénye. 

Az önállóság igényében a változás élményének feszültsége fogalmazódik meg. A gyerek 
saját életet akar, ezen azt érti, hogy maga dönthessen, saját felelôsségére határozhasson. 
Az önállósodási törekvés kezdetben irreális, mert a vágyak, amelyekben megfogalmazódik, 
még nincsenek összhangban a gyerek képességeivel, a helyzetbôl fakadó lehetôségekkel. 
(Még nem tudja a forgalomban  kellôképpen megosztani a figyelmét, mégis nagyobb tá-
volságra akar elmenni kerékpárral egyedül  vagy a barátaival.) A gyereket újfajta érdek-
lôdések, elsôsorban a társakkal megosztható titkok húzzák a családon kívüli világ felé.   
A serdülés kezdetén, 11-12  éves korban, a gyerek még nem szakítja meg függését szülôtôl, 
de bizonyos  területek már kiválnak a szülôközpontú világból. 

Ekkor indul meg a serdülô harca az autonómiáért.  Az individualizáció (a leválás folyama-
ta; „honnan származom?”) és az autonómia (törekvés új kapcsolatok, új lekötelezettségek 
felé; „hová tartok?”) a folyamat két oldala. A serdülôkor elsô éveiben (11–14 éves korban) 
az individualizáció van túlsúlyban, a serdülô arra törekszik, hogy korábbi függéseitôl el-
különülve meghatározza önmagát. Azokkal szemben igyekszik leginkább önmaga lenni, 
akikhez korábban a legerôsebben kapcsolódott. Az individualizáció nemcsak a jelenlevô 
„valóságos” szülô ellen folytatott küzdelmet jelenti, hanem a szülôktôl átvett, beépült nor-
mák és értékek felülbírálatát is. 

A serdülés második szakasza (14–18 éves kor) a jövô felé tekint. A fô cél az autonómia, 
amely három fô területen formálódik:

• szexuális orientáció,
• önálló világkép kialakítása,
• pályaválasztás.
Az érett, autonóm személy
• elfogadja önmagát;
• kielégítôen viszonyul a realitáshoz: helyzeteket, egyéneket viszonylag reálisan ítél 

meg;
• bensôséges, mély személyes kapcsolatra képes;
• kapcsolataira bizonyos fokú távolságtartás is jellemzô, kötôdéseik nem kapaszkodó, 

birtokló, beavatkozó jellegûek;
• kitartóan tud küzdeni tárgyszerû feladatok megoldásáért; el tud merülni valódi prob-

lémák megoldásában, anélkül, hogy folyamatosan önmagával foglalkozna;
• döntéseit/választásait érdeklôdése és értékei határozzák meg, fontos számára, hogy 

szabadon, a maga stílusában /vagy módján teheti azt, amit tesz, és hogy döntései/vá-
lasztásai valódi énjét fejezik ki. 

Az autonómia fejlôdése nem zárul le az elszakadásért folytatott küzdelmek befejezése-
kor. Az újraközeledés – az értékek átmentése és a zilált kapcsolatok helyreállítása ugyanolyan 
fontos része az autonómiáért folytatott sokéves küzdelemnek, mint az elôzô fázisok.
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• Identitás, hitelesség. Az identitás az integrált én érzését jelenti. A hitelesség hajlandó-
ság arra, hogy védekezés nélkül szembenézzünk önmagunkkal, felvállalva erôsségeinket 
és korlátainkat. Megnyilvánul a hibák, tökéletlenségek, tudásban való hiányosságok és 
egyéb korlátok elismerésében (reálisan szemlélve és elfogadva ezeket) és erôsségeink felis-
merésében és nagyraértékelésében. Viselkedéses szinten, mint következetes, kiszámítható 
viselkedés jelenik meg. A hitelesség a megélt érzések és tettek összhangja, a megélt érzé-
sek és azok kifejezésének szinkróniája. A hitelesség feltétele a vállalt identitás. Legtágabb 
értelemben a hitelesség és a vállalt identitás azt jelenti, hogy mindig úgy viselkedem, ami-
lyen valójában vagyok, vagyis a valós (igazi) énem szerint élek.

Az identitásnak van azonban egy másik értelmezése is. Életünk során nagyon sok el-
kötelezettségünk teremtôdik, számos csoportnak, közösségnek válunk a tagjává. Ez a 
kapcsolatrendszer fokozatosan épül ki, és életünk során változhat is. Eleinte személyes 
kötôdéseink a szocializációs folyamat részeként jelennek meg és erôsödnek (család, gyer-
mekközösségek), késôbb a felnövekvés során összetett (részben érzelmi, részben intel-
lektuális) hatásrendszer eredményeként egyre több csoporthoz alakul ki identitásunk. 
Önmeghatározásunk egyik legalapvetôbb aspektusa identitásaink felismerése, ápolása, 
kezelése és szövevényes kapcsolatrendszerünk (identitásaink összességének) harmóniája. 
A szülôi háttér és iskolai nevelés nagyon sokat tehet azért, hogy a gyerek identitása élet-
kori sajátosságainak megfelelôen kellô mértékben stabilizálódjon, saját szintjén meg tudja 
határozni az emberi világ különbözô csoportjaihoz fûzôdô viszonyát. 

Ezeknek a csoportoknak a köre, száma, kiterjedése életkortól, társadalmi környezettôl, 
személyes adottságoktól függôen változó, de ideális esetben vertikálisan (személyes, loká-
lis, nemzeti, európai) és horizontálisan (a kapcsolatok mennyisége, minôsége) is hitelesek, 
gazdagok, sokszínûek. 

A személyes identitás kérdésével mindenkinek van dolga, hiszen csak tudatos szemé-
lyiségfejlesztés útján kerülhetünk valóban tisztában önmagunkkal, csak ez által alakulhat 
ki tiszta kép önmagunkról, igényeinkrôl, érzéseinkrôl. 

Kedvezô, ha olyan környezetben élünk, ahol konfliktusmentesen vállalhatjuk kötôdé-
seinket, ahol a külvilág minden vonatkozásban annak tart minket (pl. nemzetiség, vallás 
stb.), aminek önmagunkat tartjuk.

Önszabályozás

Érzelmek kezelése: sikerkezelés, kudarctûrés, kitartás. Elôfeltétele az érzelmek tuda-
tossága.

Az érzelmek kezelése saját érzelmeink szabályozásának képességére vonatkozik.
Nem pusztán a feszültségek megszüntetését vagy impulzusaink elfojtását, hanem egy ér-
zelem szándékos megjelenítését is tartalmazza. Az impulzuskontroll azt jelenti, hogy egy 
rövid távú kielégülést hozó akciót legátolunk a lehetséges hosszú távú negatív következ-
mények elkerülése érdekében. A kitartás azt a képességet követeli meg, hogy az egyén 
akadályok vagy balszerencse ellenére is felülkerekedjen a negatív érzelmi reakcióin, és 
folytassa céljainak megvalósítását. Az impulzuskontroll a megközelítô viselkedés elnyo-
mását foglalja magába, a kitartás pedig az elkerülô viselkedéses válaszok elnyomását  
jelenti. A lelkesedés és önmotiváció az egyénnek azt a képességét tükrözi, hogy pozitív 
érzelmeket képes teremteni annak érdekében, hogy elérje személyes céljait. A lelkesedés 
és ön-motiváció a megközelítô viselkedés fokozását foglalja magába. A negatív érzelme-
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ken (szorongás, kudarc) való uralkodás képességét az érzelmi kontroll fogalmával írják le, 
a diszkomfort érzések kezelését, figyelemelterelô hatásuk kiiktatását az ingerlékenység 
gátlás képességének kiépülése biztosítja, az akadályoztatásból fakadó harag kanalizálását, 
adaptív felhasználását a feszültségtûrô képesség szavatolja. A figyelem szándékolt irány-
ba való vezetésének képessége a szinkronképesség, amely a koncentrált tevékenységet, a 
jelenre összpontosító kognitív mûködést biztosítja.   

Az érzelemszabályozás legkorábban megjelenô formája az érzelmi színlelés, amely az 
érzelemkifejezés intenzitásának fokozását jelenti. Az érzelmi színlelést általában abból a 
célból alkalmazzák a gyerekek, hogy elnyerjék valakinek a figyelmét. Például, egy triviális 
sérülés kiváló alkalmat nyújt ahhoz, hogy a gyerek hangosan bömböljön, és ezért kényez-
tetést és figyelmet kapjon. A minimalizálás a következô megjelenési forma, amely során 
csökkentjük az érzelemkifejezés intenzitását.  Például, vannak olyan helyzetek, amelyek-
ben nem fejezhetjük ki, mennyire örülünk valaminek. Idetartozik még a neutralizáció, 
ami az érzelem semlegesítését, azaz a „pókerarc” felvételét jelenti. További lehetôség az ér-
zelmeink szabályozására, amikor más érzelmet fejezünk ki, mint amit valójában átélünk. 
Ez utóbbira példa, amikor a gyerek egy neki nem tetszô ajándékot kap, de a csalódottság 
helyett örömet és elégedettséget fejez ki.

A gyerekek a leggyakrabban azért szabályozzák az érzelmeiket, mert el akarják kerülni 
a sérülékenységet sugalló érzelmek kifejezését (pl. a félelem vagy szorongás esetén), mert 
attól tartanak, hogy ha ezeket kifejezik, társaik kigúnyolják, zavarba hozzák vagy megsaj-
nálnák ôket.  Különösen a fiúk számára fontos az „ön-image” fenntartása, ôk általában vo-
nakodnak a félelem kifejezésétôl, és fokozottan aggódnak amiatt, hogy társaik gyávának 
tartják ôket. További indok az érzelmek szabályozása mellett a társas kapcsolatok javítása 
és fenntartása, illetve a másik személy jóllétéért való aggodalom. Vannak olyan szociális 
szabályok, amik kifejezetten arra vonatkoznak, hogy menedzselnünk kell az érzelmein-
ket, ilyen például, hogy mosolyognunk kell, ha ajándékot kapunk. Ezek betartása is moti-
válhatja a gyereket, amikor érzelmei szabályozására tesz kísérletet. 

Annál a gyermeknél, aki nem képes érzelmeit hatékony módon szabályozni, a szélsôsé-
ges érzelemmegnyilvánulások (pl. sírás, dühkitörés, verekedés, toporzékolás, elvonulás, 
lehangoltság vagy éppen viháncolás) gyakran elôfordulnak.   

Iskolai környezetben az érzelmek kezelése gyakran a siker vagy kudarctûrés területén 
jelenik meg.  Például, az érzelmeit szabályozni képes gyerek palástolni tudja csalódottsá-
gát, ha egy másik gyereknél látja meg a vágyott játékot, vagy ha rosszabb jegyet szerez, 
mint amire számít. Az agressziókontroll kiemelt fontosságú kérdés ezen a területen. Ku-
tatások igazolták, hogy a gyermek érzelemszabályozási szintje összefügg azzal, hogy az 
iskolában milyen szintû agressziót mutat. Továbbá kapcsolat van az érzelemszabályozási 
képesség és az osztálytársakkal való kapcsolat minôsége között is.  

A hatékony érzelemszabályozáshoz egyszerre kell tudnunk szabályozni érzelemmegje-
lenítéseinket, és kell képesnek lennünk az ôszinte és hiteles kommunikációra. A gyerekek-
nek azt is meg kell tanulniuk, hogy a különbözô helyzetek mire adnak lehetôséget.

Az optimális érzelemszabályozás hozzájárul a gyerek jóllétéhez és érzelmi egyensúlyá-
hoz, és fontos az énhatékonyság kifejlôdéséhez is. A hatékony érzelemszabályozás továb-
bá serkenti a szociális problémák azonosításának és hatékony megoldásának képességét. 
A hatékony segítségnyújtás alapja a saját érzelmek megfelelô szabályozása.
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Sikerkezelés, kudarctûrés Iskolai környezetben különösen sok siker, illetve kudarc éri a gye-
rekeket, és a személyes élmény mindig összekapcsolódik azzal, hogy társak között, társak 
elôtt történik. A társak véleménye az  életkorral egyre fontosabbá válik. Sokszor a siker 
vagy a kudarc nem is önmagában, hanem a társas térben elfoglalt helye miatt fontos a 
gyerek számára. 

A sikerorientált személyiség keresi a kihívásokat, szívesen vállal kicsit nehezebb felada-
tot is, mert bízik a sikerben. A kudarcorientált  fél a könnyebb feladatoktól is, kerüli a kihí-
vásokat, mert a kudarc lehetôségét a valóságosnál sokkal valószínûbbnek éli meg. 

A siker hozzájárul az önbizalom kialakulásához, fenntartásához, de nem határozza meg 
azt. A sikerkezelés azt jelenti, hogy a diák tisztában van az általa befektetett munka és a si-
ker közti összefüggéssel, ezek reális arányával. Egyszerûen fogalmazva elért eredményeit 
nem értékeli a valóságosnál többre vagy kevesebbre, és  nem él vissza azzal, ha sikere van. 
A túl- és alulértékelés kudarc esetében is lényeges, a személyiségre és  társas viszonyaira 
egyaránt negatív hatással van. 

A kitartás egy célvezérelt viselkedés önkéntes folytatására vonatkozik akadályok, nehéz-
ségek vagy mások helytelenítése ellenére. Azt a képességet követeli meg, hogy a gyerek 
felülkerekedjen a negatív érzelmi reakcióin, és folytatni tudja célja megvalósítását. A kitar-
tás a céloktól eltávolító, elkerülô viselkedéses válaszok elnyomását foglalja magába. Ehhez 
szükséges, hogy  a kitûzött célok elérése fontos legyen a gyerek számára, valamint hogy 
felismerje az akadályok keltette negatív érzelmeit, és érzelmei kezelésével elérje, hogy ne 
ezek irányítsák viselkedését.

• Felelôsségvállalás; törôdés, tekintet másokra. A felelôsségvállalás és törôdés kompe-
tenciája több területen is megnyilvánul. A szociálisan kompetens gyerekek felelôsséget 
vállalnak a közvetlen fizikai környezetükért (ideértve a természetet és a tárgyakat is), ön-
magukért és más emberekért. A környezet iránti felelôsségvállalás vonatkozik a környezet 
épségének megôrzésére (szemben a rongálással), valamint a rend és a tisztaság védelmére. 
Idetartozik a természet iránti tisztelet és a felelôs állattartás is. A gyermek önmagáért való 
felelôsségvállalása az egészséges és biztonságos életvitelre vonatkozik. Az egészséges élet-
mód és a biztonságos közlekedés területei tartoznak ide. A kortársakért való felelôsségvál-
lalás magába foglal egyfajta nyitottságot és pozitív odafordulást a többi gyerek irányába, 
szemben az ellenséges viszonyulással és a kiközösítésre való hajlammal.  A másokért való 
felelôsségvállalással összefüggô kiemelkedô fontosságú terület a másoknak való hatékony 
segítségnyújtás képessége. Az a gyerek, aki pozitívan fordul mások felé, és fejlett a fe-
lelôsségérzete, legtöbbször észreveszi, ha a környezetében valaki bajban van, és segítségre 
szorul.  Ha ez a képesség empátiával és jó problémamegoldó képességgel is párosul, ak-
kor a gyerek képes lesz helyesen azonosítani, hogy az egyes szituációkban milyen jellegû 
segítségnyújtás a leghatékonyabb, és képes lesz felismerni, hogy milyen szituációkat tud 
ô megoldani, és e problémák megoldását fel is vállalja. A hatékony segítségnyújtás alapja 
mások meghallgatására való képesség, és a perspektívafelvétel képessége (át kell érez-
nünk a másik személy helyzetét).  Érzékenységet kell mutatni mások látásmódja iránt, 
mert csak a mások szükségleteinek és érzéseinek megértésén alapuló segítségnyújtás lehet 
hatékony.

A segítségnyújtás képessége alapvetô fontosságú a kortársakkal való pozitív kapcsolat 
kiépítéséhez, és szorosan kapcsolódik a felelôsségteljes döntésképesség kompetenciájá-
hoz. A másokkal való törôdés a korrektség, jogszerûség, együttérzés és jóindulat megnyil-
vánulásaiként határozható meg. 
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A tekintet másokra azt a szándékot jelenti, hogy elfogadjuk és méltányoljuk minden 
embernek az egyéni és csoportkülönbségekhez való jogát. Az ezzel a kompetenciával jel-
lemezhetô gyerekek képesek respektálni a más-más közegbôl érkezett embereket, és jól 
tudnak viszonyulni hozzájuk, megértést mutatnak az eltérô világszemlélet iránt. Az ilyen 
gyerek jól ki tud jönni olyan emberekkel, akik mások, mint ô, és díjazni tudja azt, ha má-
sok más módon állnak a dolgokhoz, mint ôk. A különbözôségek méltányolása az alapja az 
elôítéletek kivédésének.

• Tolerancia. A tolerancia az elfogadott viselkedések körét jelzi, valamint hogy hol kez-
dôdik a rosszallás.
Megnyilvánul abban, hogy mennyire képes a személy az egyéni és közösségi érdekek 

harmonikus összeegyeztetésére, a szociális interakciókban keletkezô feszültségek tolerá-
lására. A tolerancia azt is jelenti, hogy tekintettel vagyunk másokra, és elfogadjuk, méltá-
nyoljuk minden embernek az egyéni és csoportkülönbségekhez való jogát, hogy képesek 
vagyunk respektálni a más-más közegbôl érkezô embereket. Nyitottság, véleményelfoga-
dás, bizalom.

A toleráns személy megérti, hogy különbözô nézôpontok, gondolkodásmódok, viselke-
dések léteznek. Nemcsak megérti azonban, hanem el is fogadja a különbségeket és azok 
megnyilvánulási formáit, és adott esetben viselkedését ez a megértés és elfogadás vezény-
li. A toleráns ember felül tud emelkedni saját személyes ellenszenvén, egyet nem értésén, 
tisztában van azzal, hogy a más, az ismeretlen nem jelent rosszat. Attitûdjeiben így há-
rom egymástól el nem választható összetevô van jelen: nyitottság, véleményelfogadás, 
bizalom. Ezek az összetevôk biztosítják mások, a másság elfogadását, és hogy mindenki 
azonos jogokkal rendelkezik.

Hiába tudja azonban valaki, hogy elfogadónak kell lenni, hiába viselkedik az ismert to-
leráns elvárásoknak megfelelôen, ha mindezt csupán valamely külsô mérce, elvárás miatt 
teszi, csak kognitív alapokon nyugszik a viselkedése. A toleráns személy belsô meggyôzô-
désbôl fogad el másokat, tudja és fontosnak is tartja ezt, képes belülrôl, emocionálisan is 
elfogadni az övétôl eltérôt, a más jelenséget, a kulturális, a világnézeti, a testi-lelki-szellemi 
másságot. A tolerancia a megértés, elfogadás és viselkedés együttes megvalósulását jelen-
ti, és ôszinte, hiteles megnyilvánulásokban tükrözôdik. A tolerancia tehát nem passzív 
érzület, felfogás, hanem az emberre ható belsô emocionális „állapot”, amely befolyásolja 
viselkedésünket, megnyilvánulásainkat, cselekedeteinket, másokkal való találkozásainkat 
és kapcsolatunkat. 

Az egyének, a különbözô etnikai, társadalmi stb. csoportok, életformák minden társada-
lomban konfliktusokba kerülnek. A konfliktusmegoldás alapját a tolerancia képezi, vagyis 
annak megértése, hogy mindenki más, hogy másoknak más a fontos, hogy minden kö-
zösségnek, minden kultúrának sajátos szokásai, normái lehetnek, ami a sajáttól gyakran 
eltér. 

A tolerancia tehát a demokratikus cselekvés alapja. Attitûd, amely készségeket, képes-
ségeket, gondolkodást, viselkedést és nem utolsósorban tiszteletet jelent. Ez a tisztelet ké-
pezi a toleráns viselkedés alapját.

A tolerancia azt is jelenti, hogy valaki képes saját nézôpontján túl másokét is figyelembe 
venni, beleélni magát a másik helyzetébe, és nem csupán kívülrôl, önnön mércéje, kultu-
rális beidegzôdései szerint tekinteni arra. A tolerancia azt a megélô-megértô szemléletet 
is jelenti, amely mások helyzetének, szociokulturális hátterét más megvilágításba helyezi. 
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Ezáltal válik az elôítéletek feloldásához, az egyéni és társadalmi harmónia megteremtôdé-
séhez vezetô megfelelô attitûddé.

A megértés és türelem, mások viselkedésének, gondolkodásának, másságának az elfo-
gadása azonban nem jelenti a mássággal, a másfajta gondolkodással való egyetértést vagy 
annak követését. A tolerancia az elfogadást jelenti, hogy másképp is lehet dolgokról gon-
dolkozni, másképp élni, másképp látni a világot, mint ahogy mi tesszük. Az elfogadás és 
megértés nem feltétlenül egyenlô saját viselkedésünk, gondolkodásunk, szokásaink átala-
kításával, a máshoz hasonlóvá tételével, és nem kell sem a sajátunkat, sem pedig a másikét 
jobbnak ítélni.

A tolerancia egy tanulási folyamat is, amelyben az egyén megszerzi a konfliktusok ke-
zeléséhez szükséges kompetenciákat, mert a tolerancia alakítható, fejleszthetô, tanítható. 
A tanulás során válunk képessé annak tudomásul vételére, hogy minden egyén, minden 
kultúra más és sajátos, a minták különbözôek és változatosak. 

A tolerancia fejlesztése, megtanulása az alábbi specifikus kompetenciák meglétét felté-
telezi:

• képesség mások helyzetébe, gondolatiságába való belehelyezkedésre;
• párbeszédre és a kommunikációra törekvés;
• képesség a konfliktusok demokratikus megoldására;
• az intoleranciával szembeni törekvés, fellépés.

A toleráns ember képes a félreértések, nézeteltérések természetes jelenségként történô 
kezelésére, és igénye van a különbözôségek terén szerzett tapasztalatokra, valamint a né-
zeteltérések békés, beszélgetéssel, tájékozódással, mások meghallgatásával, megismerésé-
vel történô megoldására. 

A toleráns ember mindenekelôtt önmagával van békében, összhangban, ez az alapja a 
környezettel való kiegyensúlyozott viszonyának, a másokkal való együttmûködés képes-
ségének.

Énhatékonyság-érzés 

• Pozitív önértékelés. A pozitív önértékelés optimista érzéseket jelent önmagunkkal kap-
csolatban. Megnyilvánul abban, hogy a gyermek inkább pozitívan, mint negatívan gon-
dolkodik önmagáról, és gyakrabban él át pozitív, mint negatív érzelmeket.

• A konstruktív self-érzékelés. elôfeltételei az érzelmek tudatossága, kezelés, önállóság, 
hitelesség, pozitív önértékelés.

A konstruktív self-érzékelés azt jelenti, hogy a gyerek úgy tekint magára, mint egy olyan 
személyre, aki képes a mindennapi kihívások kezelésére. Ez a fajta önmagunkra tekintés 
reális önismereten alapul, amely inkább pozitív, mint negatív töltetû.  A pontos önértékelés 
saját erôsségeink és korlátaink torzítatlan felismerését jelenti. Az önmagát „konstruktívan 
észlelô” gyermek tisztában van a képességeivel, és azokba a helyzetekbe, amelyek ezeket 
a képességeket követelik meg, magabiztosan és optimistán lép be. Szoros összefüggés van 
az önismeret és az önbizalom között. A konstruktív self-érzékelés egészséges önbizalmat 
is jelent. Nem tartozik azonban ide a túlzott magabiztosság, az irreális optimizmus vagy a 

TK szocialis kompetencia ff.indd29   29 2008.04.01   13:12:41



�0   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

sebezhetetlenségi hit. A szélsôséges önbizalom már arroganciának vagy rámenôsségnek 
tûnik, és akadálya a hatékony társas fellépésnek. Csak a realitásokon alapuló önbizalom 
lehet hatékony, aminek az éntudatosság a feltétele.

Az önbizalom megnyilvánulhat a magabiztos fellépésben. Az egészséges önbizalommal 
rendelkezô gyerek a legtöbb helyzetben hatékonynak tartja magát, olyan személynek, aki 
képes szembenézni a kihívásokkal, és aki képes új készségeket megtanulni. Ezek a gyere-
kek bátran kezdeményeznek kapcsolatokat, nem esik nehezükre másokat megszólítani.

Az a gyerek, akinek kevés az önbizalma, minden egyes hibájára úgy tekint, mint in-
kompetenciájának bizonyítékára, és ezért gyakran él át tehetetlenségérzést, erôtlenséget 
és kételyt. Az önbizalomhiányban szenvedô gyerekek állandóan félnek attól, hogy alkal-
matlanok lesznek valaminek a teljesítésében, és ôk azok, akik könnyen feladják a saját 
véleményüket, ha mások megkérdôjelezik azt. További jellemzôik a döntésképtelenség, a 
visszahúzódás, valamint a kezdeményezôképesség hiánya.  

Az önbizalom szorosan összefügg az énhatékonysággal, ami specifikus helyzetekben 
megnyilvánuló önbizalmat jelent. Az önbizalom megnöveli az önmagunkkal szembeni 
elvárásunkat, a kétely pedig csökkenti azt. Az énhatékonyság nem azonos a meglévô kész-
ségeinkkel, hanem a hitünket jelenti, hogy mi mindent meg tudunk tenni készségeink 
segítségével. A készségek önmagukban soha nem garantálják a maximális teljesítményt, 
hinnünk is kell abban, hogy azokat ki tudjuk használni. Például, amikor a gyerekek egy 
bonyolult feladattal találkoznak, akkor jól lehet látni, hogy milyen nagy a különbség azok 
között a gyerekek között, akik kételkednek magukban, és azok között, akik hisznek a ké-
pességeikben. Az énhatékony gyerekek boldogan vállalják a kihívást, az önmagukban ké-
telkedôk viszont meg sem próbálnak szembenézni vele. Azok a diákok, akik hisznek a ké-
pességeikben, jobban teljesítenek, mert a hitük motiválja ôket, hogy többet dolgozzanak, 
és a nehézségek közepette is megállják a helyüket.

A konstruktív self-érzékelés fontos elemei a szociális énhatékonysági-elvárások (a saját 
szociális készségeinkkel kapcsolatos hit). A szociális énhatékonysági elvárások nagyban 
meghatározzák, hogy a gyerek milyen szociális interakciókba fog belépni, és milyen szitu-
ációkat fog elkerülni (pl., hogy milyen más gyerekekkel fog, és kikkel nem fog kapcsolatot 
létesíteni).

A konstruktív self-érzékelés képezi az alapját a kitartásnak, és bizonyos mértékig meg-
határozza, hogy a gyerek milyen érzelmeket él át leggyakrabban. Az önmagát „konstruk-
tívként” észlelô gyerek inkább pozitív érzelmeket, az ezzel a kompetenciával nem rendel-
kezô gyerek pedig többnyire negatív érzelmeket él át.

Konstruktív self-érzékelés kell ahhoz, hogy az egyén képes legyen népszerûtlen nézete-
ket is hangoztatni, és erre a kompetenciára van szükség a bizonytalan, stresszes helyzetek-
ben való döntésképességhez. Önbizalom kell ahhoz, hogy meghozzunk nehéz döntése-
ket, és döntéseink mellett kitartsunk anélkül, hogy arrogánsak vagy védekezôk lennénk.

A belsô kontroll arra a meggyôzôdésre vonatkozik, hogy a bekövetkezô eseményeket 
mi magunk idézzük elô. A belsô kontrollhittel rendelkezô személyek összefüggést látnak 
a viselkedéseik és azok következményei között. Ezek a személyek a velük történô esemé-
nyek okait a saját viselkedésüknek és tulajdonságaiknak tulajdonítják, nem pedig külsô 
körülményeknek (mint szerencse, véletlen, sors, hatalmon lévô személyek stb.). Mivel ôk 
a dolgok „okozói”, úgy érzik, hatékonyan képesek irányítani a velük kapcsolatos történé-
seket. 
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A szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek

• Információkezelés: információgyûjtés, információk rendszerezése, információfeldol-
gozás. Az információkezeléshez szükséges kompetenciák (információgyûjtés, rendsze-
rezés, feldolgozás) jelentôsége napjainkra jelentôsen megnôtt, a kapcsolódó tevékeny-
ségek tartalma alapjaiban megváltozott. A jelenlegi információs társadalomban, amikor 
megszûnôben van a lezárt, a kanonizált tudás érvényessége, és áttekinthetetlenek a min-
denki számára szinte korlátlanul elérhetô információk, a pedagógus szerepe ezen a terü-
leten is újragondolásra és átalakításra szorul. Ezt a megkerülhetetlen igényt az e területen 
végbemenô globális méretû változások indokolják.

Az emberiség történetében mindig is fontos szerepet játszottak az információk. A premo-
dern világban az ember által a közvetlen környezetében zajló szocializáció keretei között 
megszerzett tudás egyértelmûen releváns volt. Az internetkorszak elôtti, úgymond könyv 
alapú társadalomban az évszázadok során kialakult a fémjelzésnek egyfajta társadalmi 
intézménye: ha kinyitok bizonyos kiadóktól származó könyveket, biztosra vehetem, hogy 
az ott találhatóak megfelelnek a valóságnak. 

A technika fejlôdésével egyre több tudás halmozódott fel a társadalmakban, és korunk-
ban egyre nehezebb lépést tartani a nyomtatott és a nem nyomtatott ismerethordozókban 
található információk özönével. Mérhetetlenül felgyorsult ugyanis az információ, a tudás 
felhalmozásának tempója. Ennek következtében megnôtt az emberi társadalom nembeli 
tudásának mennyisége és komplexitása. Ezzel viszont elmélyült az a szakadék, amely az 
egyes ember, az emberi agy kapacitása és az emberiség nembeli tudása között található. 

A pedagógiának fontos feladata, hogy a gyermekeket és fiatalokat segítse eligazodni az 
információk tömegében: tanítsa meg ôket a rendelkezésre álló információforrások haszná-
latára, az onnan nyert adatok, tények, vélemények szelektálására, elrendezésére, hierar-
chizálására, szükség szerinti algoritmizálására, értékelésére és hasznosítására tudása gya-
rapítása, reflektivitása, kritikai gondolkodása fejlesztése, világképe alakítása érdekében.

• Problémakezelés: problémaazonosítás, reális célkitûzés, problémamegoldás. A prob-
lémaazonosítás azon szituációk azonosításának képessége, melyek olyan megoldáso-
kat, döntéseket kívánnak meg, melyek kockázatot és korlátokat is magukba foglalnak.  
A reális célkitûzés nem más, mint pozitív, megvalósítható célok kitûzésének képessége.

A problémamegoldás pedig  képesség a problémák pozitív és hatékony megoldására.  
A problémamegoldás általánosságban valamilyen meg nem felelésbôl fakadó feszültség 
feloldása. Szûkebb értelemben pedig egy-egy intellektuális probléma megoldása produk-
tív gondolkodás révén. 

Szakaszai: a helyzet feltárása, a megoldási javaslatok felvetése és valamelyik út kiválasz-
tása, a kiválasztott megoldás megvalósítása, az eredmény ellenôrzése és szükség szerinti 
korrekciója. 

A problémamegoldás eljárásaiban a racionális gondolkodás mellett szerepe van a pró-
bálkozásoknak és az intuíciónak is.

A problémamegoldó vagy produktív gondolkodás az a képesség, hogy új helyzetekre 
új megoldásokat tudunk kitalálni. E képesség mûködését segíthetik korábbi helyzetekben 
begyakorolt, hatékony viselkedési sémák. Ugyanakkor azonban a beállítódások gátolhat-
ják is a gondolkodás kreativitását. A sikeres problémamegoldó gondolkodás egyik kulcsa 
ezért a beállítódások legyôzésének képessége. A másik pedig az analógiás gondolkodásra 
való képesség, amely egyszerre tud támaszkodni az ismert sémákra, és elrugaszkodni ró-
luk az új helyzetek új problémáinak megoldása irányába. 
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A szociális problémák azonosítása és megoldása a problémakezelés szociális kompeten-
ciákkal közvetlenül összefüggô területe.  Elôfeltételei: az érzelmek tudatossága,  kezelése, 
képesség az együttmûködésre.

Ez a kompetencia a problémák pontos és realisztikus azonosításához és hatékony meg-
oldásukhoz szükséges képességeket tartalmazza. A szociálisan kompetens gyerekek több-
féle megoldást tudnak generálni problémás szituációkban, mert képesek arra, hogy a szi-
tuációt különbözô perspektívából is átgondolják. Realisztikusan képesek értékelni, hogy 
az adott szituációban milyen mértékû kontroll gyakorolható, illetve, hogy a különbözô 
megoldási utak milyen kockázatokkal járnak. A hatékony problémamegoldáshoz a gye-
rekeknek ismerniük kell az adott problémában átélt érzelmi válaszukat, és realisztikusan 
kell tudniuk értékelni, hogy az adott körülmények között ôk mire lesznek képesek.

A fejlett problémamegoldó képességgel jellemezhetô gyerek például könnyedén meg-
birkózik több egyidejû feladattal, és képes változtatni teendôi fontossági sorrendjén.  
A problémamegoldó képesség alapja a rugalmasság és az önbizalom. A rugalmas gyerekek 
viselkedésüket és stratégiáikat képesek a gyorsan változó körülményekhez igazítani, illet-
ve rugalmasság jellemzi ôket a különféle történések megítélésében is.  A rugalmasság an-
nak az érzelmi képességnek a függvénye, hogy jól tûrjük a bizonytalanságot, és váratlan 
dolgok között is megôrizzük nyugalmukat. Akik kiemelkednek ebben a kompetenciában, 
azok élvezik a változást, és nyitottak az új információk iránt.

Iskolai közegben ilyen probléma lehet például a visszautasítás, a kiközösítés, a betegség, 
a szegénység vagy az erôszak különbözô formái.  Ezeket a problémákat a gyerekek általá-
ban négyféle módon kezelik: (1) aktív problémamegoldással, (2) agresszióval, (3) tagadás-
sal vagy (4) a problémán való rágódással (Ayers és Sandler, 1996).  Az a gyerek például, 
akit osztálytársai kiközösítenek, megpróbálhatja magát a helyzetet befolyásolni öntuda-
tos, magabiztos fellépéssel, humorral vagy támogatáskereséssel. Ez esetben beszélünk ak-
tív problémamegoldásról,  mert a gyerek annak érdekében tesz valamit, hogy megváltoz-
zon a szituáció, például megváltozzon az ô megítélése, és barátokat szerezzen. A második 
lehetôség az agresszív fellépés, például vitatkozás, kötekedés vagy verekedés kezdemé-
nyezése. A tagadó problémamegoldás esetén a gyerek egyszerûen nem vesz tudomást a 
problémáról, azt mondja, neki ez nem számít, ô emiatt nem aggódik. A problémán való rá-
gódás esetén a gyerek folyton a problémán gondolkodik, és aggodalmaskodik, de mégsem 
tesz semmit a helyzet megváltoztatása érdekében. Azokban a helyzetekben, amelyekben 
arra mód van (vagyis amelyeket a gyerek a szituáció jellegzetességeibôl adódóan kontrol-
lálhat, befolyásolhat), az aktív problémamegoldás a legkifizetôdôbb. A legtöbb gyerek tisz-
tában van azzal, hogy ezek a legjobb megoldási módok, mégsem képes ezeket kivitelezni.  
Emögött többféle ok is állhat. Például a nem megfelelô önértékelés, a felelôsség–attribúció 
torzítása vagy a kontrollálhatóság (mind a saját érzelmekre, mind a szituációra vonatko-
zólag) helytelen észlelése. 

Azokban a szituációkban, ahol a kontroll lehetôsége minimális (pl. betegség, házassági 
konfliktusok vagy a szülôk válása), a hatékony problémamegoldás másfajta stratégiákat 
követel meg. Ilyenkor a távolítás (pl. „jobb idôkrôl álmodozik, és olyan fantáziavilágot 
gondol ki, amelyben boldognak érzi magát”), a szituáció jelentésének kognitív újraértéke-
lése (pl. „megpróbálja olyan szemszögbôl vizsgálni a problémát, hogy az elviselhetôbb le-
gyen”) lehet hatékony problémamegoldási mód. A hatékony problémakezelés ez esetben 
nem a szituáció megváltoztatására, hanem a szituáció keltette kellemetlen érzések, érzel-
mek csillapítására irányul. Az a serdülô például, akinek elváltak a szülei, annak ellenére, 
hogy szomorúságot, dühöt és szorongást él át a szituáció miatt, képes figyelmét pozitív 
célokra és értékekre is fordítani (pl. a barátságaira vagy az iskolai teljesítményére).
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• Kritikai gondolkodás. A kritikai gondolkodás és a szociális kompetencia összefüggése. 
A kritikai gondolkodás komplex képesség. A mentális fejlôdés magas szintjét képviseli, 
mely egész sor kognitív készség és képesség kibontakozására épül. E készségek és ké-
pességek fejlôdési feltételei között fontos szerepet játszanak a személyiség fejlôdésének 
egyes aspektusai és a szociális kompetencia is.

A kritikai gondolkodás helye kognitív elemek rendszerében. A folyamat elemeit Bloom ta-
xonómiája alapján hat mûveleti csoportba sorolhatjuk. Az elsô csoport az információk, 
ismeretek gyûjtése, melyben az emlékezet, az elraktározásfunkciók a meghatározók. A 
második a megértés, azaz az összegyûjtött ismeretek tartalmának feltárása, értelmezése. 
A harmadik az alkalmazás, ebben a szakaszban a felhalmozott ismereteket új helyzetben 
használjuk fel. Ezek a helyzetek különböznek attól, amelyben az ismeretet eredetileg meg-
tapasztaltuk, így az önálló alkalmazás, a tanulás egy magasabb szintje valósul meg. A ne-
gyedik mûveleti csoport az elemzés, melyben az ismeretek szétszedése, aprólékos vizsgá-
lata zajlik. Az ötödik csoport az összegezés, itt a sok oldalról megvizsgált ismereteket újra 
rendezzük, új összefüggések rendszerébe állítjuk ôket. 

A hatodik csoport az értékelésé, melyben a korábbi mûveletekre is építve, reflektálva az 
ismeretek új összefüggéseit, tartalmait fogalmazzuk meg. Ez utóbbi szint megfelel értelme-
zésünkben a kritikai gondolkodásnak. Ahhoz, hogy ezek a mentális–kognitív mûveletek 
jól mûködjenek, személyes és szociális feltételek teljesülésére is szükség van.

A kritikai gondolkodás feltételei a személyes fejlôdésben. A kritikai gondolkodás személyes fejlô-
dés során kibontakozó feltételei között az egyik legfontosabb az éntudat megfelelô szintû 
kialakulása. Az én elkülönülése a környezettôl alapfeltétele annak, hogy érvényes kije-
lentéseket tehessünk külön-külön mindkettôre. A személyiség fejlôdésének kezdeti sza-
kaszán az én-tudat megjelenése erôs egocentrizmussal jár, mely a kritikai gondolkodás 
szempontjából akadály. A további fejlôdés során jelenik meg a távolságtartás és a decent-
rálás, más nézôpontja átvételének képessége. E két aspektus harmonikus jelenléte meg-
alapozza az önreflexiót, a saját gondolatok kritikai vizsgálatát. A gondolkodási képesség 
akkor fejlôdhet jól, ha közben a személyiség identitása, az autonóm cselekvés biztonsága 
tovább épül.

A pozitív identitás alapján fejlôdhet az önkritika, amely a kritikai gondolkodás fontos 
állomása; lehetôvé teszi, hogy az addigi saját nézôpontot is kritika, illetve vizsgálat tárgyá-
vá tegyük, felülvizsgáljuk. Az erôt a vizsgálódáshoz a kíváncsiság, az igazság szüntelen 
keresése biztosítja. Amellett, hogy képesek vagyunk saját nézôpontunkat kritika tárgyává 
tenni, nyitottnak és elfogadónak is kell lennünk a másik és környezetünk felé. 

A kritikai gondolkodás folyamatában az ember szüntelen új helyzetekkel és ismeretek-
kel találkozik, melyeket a megfelelô kognitív eszközökkel kezel, majd a továbblépéshez 
mérlegel, értékel. Ebben a mozzanatban az autonóm személyiség újabb képessége, a dön-
tési képesség mûködése elengedhetetlen. A döntés képességének, a saját vélemény kiala-
kításának jelentôsége tapasztalható azokban a társas helyzetekben, melyekben a kritikai 
gondolkodás szerepe elengedhetetlen.

A kritikai gondolkodás szerepe a társas viszonyokban 
Társas viszonyaink jellegzetes helyzetei a vita, közös problémamegoldás, melyekben 

a társkapcsolatokat is meghatározza az a mód, ahogy érvelünk, saját állásfoglalást fogal-
mazunk meg. E helyzetekben a kritikai gondolkodás kognitív eszközrendszere a szociális 
kompetencia készségeivel együtt szolgálja a nyitott, méltányos személyiség fejlôdését.
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A tanár szerepe a szociális kompetenciával támogatott kritikai gondolkodás fejlesztésében
A fejlesztésben a tanárnak kiemelt szerepe van. A fentiekbôl következôen támogatja az 

önálló tapasztalatszerzést. Olyan légkört teremt, ahol a kíváncsiság, az igazság keresése 
a tanulás alapja. Támogatja a gyermekeket, fiatalokat az önálló, autonóm cselekvésben, 
teret enged a próbálkozásnak, kísérletezésnek. A tanulást ösztönzô kíváncsiság ébren tar-
tására törekszik azzal, hogy a gyermekkorban még jellemzô kérdezés képességét tovább 
erôsíti a tanítványaiban. A gondolkodás eredményességét segíti azzal, hogy a megfelelô 
hosszúságú idôt biztosítja hozzá a tanítványai számára. A kritikai gondolkodás készségei, 
karöltve a szociális kompetenciával nem direkt módon taníthatók, itt a tanulás leghatéko-
nyabb módja, ha a tanár modellálja azt úgy, hogy hangos gondolkodással, nyitottsággal 
és elfogadással saját gondolatait hozzáférhetôvé teszi tanítványai számára, és elfogadja, 
hogy azok kritika tárgyát képezik a számukra. A kritikai gondolkodás szociális kompeten-
ciákkal összefüggô területe a szociális normák kritikus kezelése.

A szociális normák elemzése arra a vonatkozik, hogy a gyermek képes-e kritikusan 
értékelni a szociális, kulturális és a média által közvetített üzeneteket. A fejlett szociális 
kompetenciával jellemezhetô gyerektôl nemcsak azt várhatjuk el, hogy képes legyen a 
viselkedését a szociális szabályoknak megfelelôen megszervezni (pl. ne menjen át a piros 
lámpánál, ne rongálja az iskolapadot), de a normákhoz való kritikus hozzáállást is.  Ön-
bizalom függvénye a hit abban, hogy a szabályok és a bevett formulák megkerülhetôk, és 
bátorság kell ahhoz, hogy így is tegyünk.  

• Szabályalkotás, szabálykövetés. A szabályok életünk fontosabb törvényszerûségeit, a 
körülöttünk lévô szükséges rend feltételeit teremtik meg. Fontos, hogy az egyének a sza-
bályokat ne beszorító kényszerként, hanem segítségként éljék meg. Ez akkor lehetséges, 
ha a szabályok ésszerûek,  és valóban könnyítik az egymással való együttlétet, a közösség 
fejlôdését. 

A diákokat be kell vonni a szabályok alkotásába, meg kell ôket tanítani arra, hogy ma-
guk is észrevegyék, mikor és milyen szabályok nélkülözhetetlenek az életben. A szabályok 
követésének képessége is könnyebben alakul ki, ha az egyén aktív résztvevôje a kialakítás-
nak, és önmaga is megélte a szabály hiányának negatív következményeit. 

Fontos, hogy a diákok a közösen létrehozott iskolai szabályokat interiorizálják (belsôvé 
tegyék), nélkülözhetetlen alapelvekként, együttélési normákként éljék meg azokat. 

A pedagógus a szociális kompetenciafejlesztés során külön kell, hogy foglalkozzon a 
szabályok közös alkotásának és a szabálykövetés képességének ésszerû tanítására. A kö-
vetés mindig kritikai gondolkodást is feltételez, hiszen a szabályokat mindig együttesen 
felül kell vizsgálni, aszerint, hogy valóban szükség van-e rájuk, és rugalmasan meg kell 
változtatni, amennyiben erre szükség van.

• Kreativitás. A kreativitás összetett képesség új és hasznos dolgok, ötletek elôállítására. 
Három alapvetô kritériuma az újszerûség, a hatékonyság és a hitelesség. Az újszerûség 
azt jelenti, hogy valami eddig nem létezôt adunk a kultúrának. A hatékonyság magába 
foglalja, hogy ez a produktum az egyén és/vagy a társadalom számára hasznos. A hiteles-
ség pedig arra vonatkozik, hogy a kreatív válasznak a személy saját produktumának kell 
lennie, az nem lehet mások termékeinek másolata.  

A kreativitás alkotóképességet jelent. Az alkotóképesség összetevôi az eredetiség, a ru-
galmasság és a gondolatok, ötletek gyors áramlása. A szociális kompetencia szempontjából 
a nyitottság és hajlékonyság jelenti azokat a gondolkodás és életfelfogásbeli jellemzôket, 
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amelyek a legfontosabbak. A nyitottság lehetôséget ad az egyénnek arra, hogy másokra 
odafigyeljen, hogy mások gondolatai, egyénisége, a problémákra adott válaszai felkeltsék 
az érdeklôdését. A nyitottság az emberekkel való együttmûködés és a tolerancia alapfel-
tétele. A hajlékony, rugalmas gondolkodás és életszemlélet lehetôvé teszi, hogy a társas 
helyzetek sokféleségét elfogadja, és azokhoz alkalmazkodni tudjon a diák és a felnôtt. 
Az új helyzetek elviselése és élvezete fontos feltétele a másokkal való érintkezésnek, a 
hatékony szociális kompetenciának. Az eredetiség az egyéni, ritka ötletek sokaságát, az 
új megoldások kitalálásának képességét jelenti. Ez nagyon elônyös lehet a társakkal való 
együttmûködésben, elôreviheti a problémamegoldást, segít a személyes konfliktusok új 
nézôpontba helyezésében. Ugyanakkor a kreatív egyén számára idônként gátló hatású 
lehet a társak, a csoport jelenléte, az állandó kompromisszumra való törekvés a szociális 
térben. Ezért, amikor a szociális kompetenciafejlesztés során kreativitásfejlesztés a cél, el-
sôsorban a nyitottság és a rugalmasság képessége kerül elôtérbe.

A nyitottság újszerû gondolatokra, ötletekre, érzésekre és értékekre való válaszkészséget 
jelent. A kíváncsiság jelenti a nyitottság motivációs alapját. A kíváncsi gyerek mindenféle 
külsô ösztönzô nélkül is érdeklôdik a körülötte zajló történések iránt. Ezek a gyerekek 
keresik az újszerû élményeket, a változatosságot és a kihívásokat. A nyitottság megnyil-
vánulhat fejlett képzelôerôben, esztétikai érzékenységben vagy különbözô értékeket valló 
emberek megértésében és elfogadásában.

A rugalmasság arra vonatkozik, hogy a személy mennyire alkalmazkodik jól új helyze-
tekhez. Egyaránt vonatkozik a kognitív tevékenységek rugalmasságára és a szociális vi-
selkedések flexibilitására is. A rugalmas személyek nemcsak tolerálják, de szeretik is a 
kétértelmûséget, a dolgokat több oldalról is átgondolják, és képesek a véleményüket meg-
változtatni, valamint negatív szituációkban többféle válaszadásra is képesek. 

Társas kompetenciák

• Az empátia. létrejöttének elôfeltételei az érzelmek tudatossága, képesség arra, hogy ke-
zeljük ôket. Képességbázisát a perspektíva-felvétel képezi. A perspektívafelvétel képesség 
alapja, hogy helyesen ismerjük fel mások érzelmeit.  Mások érzelmeinek felismerését az 
nehezíti, hogy nem mindig van az arckifejezés és a belsô állapot között egy az egyben 
megfelelés. Az arckifejezések szimbólumokként is mûködhetnek. Mások érzelmi állapo-
tainak megértéséhez a szituációs körülményeket is meg kell tanulnunk figyelembe venni. 
Ha azt látjuk, hogy egy fájdalmas injekció közben a társunk mosolyog, akkor a szituációs 
körülményekre hivatkozunk az érzelmi állapotának megítélésekor, úgy észleljük, hogy a 
másik személynek fájdalma van, és csak zavarában mosolyog. A legkönnyebb felismerni 
mások pozitív érzelmeit, például felismerni a mosolygó arcokat vagy azokat a szituáció-
kat, amik örömet váltanak ki. A negatív arckifejezéseket (pl. szomorúság, félelem, harag) 
nehezebben dekódolják a gyerekek. A gyerekek könnyebben tudják azonosítani a negatív 
érzelmek okait.  

Az empatikus gyerek képes olvasni mások érzelmeiben. Az empátia olyan érzelmi vá-
lasz, ami összeköt bennünket másokkal. Abban különbözik a szimpátiától, hogy a szimpá-
tiát pusztán szimbolikus információkra válaszképpen is átélhetjük (ha például arról hal-
lunk vagy olvasunk, hogy valakinek szerencsétlen körülményei vannak), az empátia egy 
azonnali érzelmi válasz, amit a megfigyelô a másik személy érzelmi állapotára válaszul 
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tapasztal meg. Az empátia alapja az a képesség, hogy felvegyük a másik személy perspek-
tíváját, és megtapasztaljuk mintegy „másodkézbôl” azt az érzelmet, amirôl azt gondol-
juk, hogy a másik személy éppen átéli. Amíg az empátia magába foglal egyfajta „érzelmi 
fertôzést”, addig a szimpátia egy olyan érzelmi válasz, ami a másik személy iránti aggoda-
lom és szomorúság elemeit tartalmazza. Amikor szimpátiát érzünk, nem éljük át szükség-
képpen ugyanazt az érzelmet, mint a célszemély. Empátiáról akkor beszélünk, amikor a 
gyerek egy másik személy helyébe képzeli magát, és átéli, hogy hogyan érezne akkor, ha 
a másik személy helyzetében volna. Empátia kell ahhoz, hogy pontosan tudjuk, hogy egy 
adott cselekvéssor milyen választ fog kiváltani másokból. Az empátia hiánya kínos társas 
helyzeteket eredményez. Ennek egyik formája, amikor a személy sztereotip módon reagál 
egy másik személyre, ahelyett, hogy egyedi lénynek tekintené azt. 

A mások nézôpontját átvenni képes gyermek tud csak osztozni a többi gyerek érzései-
ben, tud együtt örülni velük, vagy képes átélni mások elesettségét. A perspektívafelvétel 
képessége szükséges például ahhoz, hogy a gyerek felismerje, ha a másik gyerek már nem 
élvezi a közös játékot, ha a társa szomorú és felvidításra szorul, vagy ha a felnôtt fáradt, és 
jobb késôbb kérni tôle segítséget. A nézôpontátvétel alapvetôen szükséges a kortársakkal 
és a felnôttekkel való pozitív kapcsolat kiépítéséhez, és az együttmûködés alapjait fekteti 
le. Például, a perspektívafelvétel képességével nem rendelkezô gyereknek eszébe sem jut, 
hogy elôbb figyeljen, és utána csatlakozzék a társalgáshoz. Ô tüstént belevág a mondani-
valójába, anélkül, hogy figyelembe venné, a többiek éppen mirôl beszélnek. De azt sem 
veszi észre, ha a többiek már ásítoznak körülötte, ô akkor is tovább mondja mondandóját. 
Bármely társas érintkezés zökkenômentessége azon múlik, hogy a résztvevôk mennyire 
lelik spontán módon élvezetüket benne. A perspektívafelvétel képessége alapozza meg 
annak elsajátítását, hogy együttmûködjünk másokkal, hogy elfogadtassuk magunkat egy 
csoportban vagy egy játékban. Például, a játszótéren az a gyerek, aki nem érzékeny a 
társas jelzésekre, amikor valamilyen játékba akar bekapcsolódni, gyakran kudarcot szen-
ved, mert belegázol az események menetébe, és megszakítja azt. Addig egy jó szociális 
készséggel rendelkezô gyerek, ha csatlakozni akar a többiekhez, egy darabig várakozik és 
figyel, elôbb ráhangolódik a játékra, majd zökkenômentesen  és természetes nyitottsággal 
felveszi a szálat.

A beleérzôképesség elôfeltétele az éntudatosság. A mások érzelmi kifejezésének felisme-
rése megbízhatóan bejósolja, hogy a gyerek fog-e szociális interakciókat kezdeményezni, 
illetve, hogy hogyan fog válaszolni az ilyen kezdeményezésekre. Az empátia kombinálód-
va a felelôsségérzettel, valószínûsíti a hatékony és önzetlen segítségnyújtást. Az empátia 
hiánya ugyanakkor magatartási problémákkal jár együtt.  

• A  kommunikációs készségek: véleményalkotás, vitakészség. elôfeltételei: nyelvi ké-
pességek, az érzelmek tudatossága, kezelése, empátia.
A kommunikációs készségekhez tartoznak a saját érzéseink, gondolataink pontos és 
egyértelmû kommunikálásának készsége és mások verbális és nonverbális üzeneteinek 
helyes értelmezése.  Az a gyerek, aki e készségeket magas szinten birtokolja, képes beszél-
getéseket kezdeményezni és fenntartani a különbözô társas helyzetekben, nem ért félre 
másokat, világosan, nyíltan (pozitív és negatív információkra egyenlô figyelmet fordítva) 
és érthetôen fejezi ki üzeneteit, valamint odafigyel másokra, és a kölcsönös megértésre 
törekszik.

A kommunikációs készségeknek van egy befogadói és egy kifejezôi oldala. A kommuni-
kációs készségek közé tartozik mások meghallgatása éppúgy, mint önmagunk kifejezése. 

A gyerekek tanulás során sajátítják el, hogy hogyan kell megszólítani a különbözô 
személyeket (felnôtteket, osztálytársakat, idegeneket, ismerôsöket), illetve a különbözô 
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üdvözlési ceremóniákat. Meg kell tanulniuk kérdezni, a kérdésekre válaszolni, kérni és 
szívességet elfogadni, javaslatot tenni vagy mások javaslatára reagálni, ha szükséges, köz-
beszólni és ellenvéleményt kifejezni. Fontos a konstruktív kritika megfogalmazására és 
elfogadására való képesség. A konstruktív kritika építô jellegû kritikát jelent, amely nem 
személyeskedô, hanem kizárólagosan a vitatott kérdés tárgyára vonatkozik. Idetartozó 
komplexebb kompetenciák a vitára való képesség, az érvelés és tárgyalás képességei. 

A kommunikációs készségek elválaszthatatlanul kötôdnek a nyelvi képességekhez. Úgy 
is fogalmazhatunk, hogy a kommunikációs készségek fejlesztése nem lehetséges a megfe-
lelô nyelvi képességek nélkül. A megfelelô nyelvi képességek azonban önmagukban még 
nem garantálják a fejlett kommunikációs készségeket. A hatékony kommunikációhoz a 
nyelvi képességeken túl még a következô készségekre is szükség van. Fel kell ismerni, 
hogy a kommunikáció milyen hatással lesz a másik személyre, és milyen hatással lesz a 
kapcsolatra. Szükség van arra a tudásra, hogy a különbözô kapcsolatok esetén másképp 
kell megszervezni a kommunikációt. Például, másképp lehet kommunikálni a közeli ba-
ráttal, mint az osztálytárssal, másképpen a szülôvel, mint a tanárral stb. Fel kell ismerni, 
hogy a kommunikáció eszköz, amellyel szabályozhatjuk kapcsolatainkat. Például, sokszor 
azért mosolygunk, hogy fenntartsuk a kapcsolat egyensúlyát, vagy ha megosztjuk mások-
kal titkainkat, azzal  a bizalmunkat fejezzük ki, és fokozzuk a kapcsolat megbecsültségét.

A diákok esetében kiemelt jelentôségû a tanár instrukcióinak meghallgatására való ké-
pesség, valamint a beszélgetések kezdeményezésének és a barátságok kialakításának képes-
ségei. Csak a magabiztosan kommunikáló gyerek tud eredményesen társas interakciókat 
kezdeményezni, illetve képes a kezdeményezésekre megfelelôen reagálni. A kommuni-
kációs készségek az együttmûködési képesség alapját képezik, és az együttmûködés gya-
korlása közben maguk is fejlôdnek. Minden szociális készség alapját a kommunikációs 
készségek teremtik meg.

• Az együttmûködés. elôfeltételei az érzelmek tudatossága, kezelésük, empátia, kommu-
nikációs készségek.

Az együttmûködés teszi lehetôvé, hogy részt vegyünk kétszemélyes és csoportos társas 
szituációkban, és ezekben a helyzetekben képesek legyünk a megfelelô szociális szerep 
felvételére. Az együttmûködés legelemibb formája a barátságok kezdeményezése, illet-
ve az ilyen irányú kezdeményezések elfogadása. Fontos továbbá a felnôtt-gyerek (fôleg 
a tanár-diák) együttmûködésre való képesség. Külön területként fogható fel a játék és a 
munka közbeni együttmûködés, illetve az értékeléssel társuló és az értékeléssel nem járó 
helyzetekben való együttmûködés.

Az együttmûködéshez szükség van a szociális szabályok elfogadására és a konstruktív 
kritika elfogadására. Az együttmûködés alapvetô feltételei az empátia és fejlett kommuni-
kációs készségek, és az együttmûködés képezi minden fajta problémamegoldás és konf-
liktuskezelés elôfeltételét.

• Konfliktuskezelés. A kompromisszumkészségen múlik, hogy a gyerek képes-e békésen, 
mások érzéseinek és perspektívájának figyelembevételével megoldani konfliktusokat.  
A kompromisszumkészség legegyszerûbb példái, amikor a gyerekek megosztják egymás-
sal játékaikat vagy ennivalójukat. Komplexebb példákat kreatív konfliktusmegoldások  
során láthatunk. 

Kompromisszumkötéssel történô problémamegoldásról akkor beszélhetünk, ha mind-
két oldal többé-kevésbé egyenlô mértékben lemond tulajdon érdekeirôl, és arra törekszik, 
hogy megtalálják azt a megoldást, ami mindkét fél számára a leginkább mûködôképes. 
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• A segítségkérés. elôfeltétele az érzelmek tudatossága, kezelése,  konstruktív self-érzéke-
lés, kommunikációs készségek megléte.

A segítségkérés jelentheti az idegenektôl való útbaigazítás kérésén át a tanártól, az osz-
tálytársaktól vagy szülôtôl való segítségkérést, például a tananyag megértésével kapcso-
latban. A tanártól való segítségkérés olyan kompetencia, ami közvetlenül befolyásolja a 
gyerek iskolai teljesítményét. A segítségkérés elsôsorban konstruktív self-érzékelést igé-
nyel.

• A visszautasítás. elôfeltétele az érzelmek tudatossága, kezelése, kritikai gondolkodás, 
kommunikációs készségek megléte.

Visszautasítás a nemet mondás képességét, majd e döntés következetes végigvitelét je-
lenti azért, hogy elkerüljünk olyan szituációkat, amikor mások nyomást gyakorolhatnak 
ránk. Ilyen helyzet például, amikor a szülô olyan jelmezben akarja elküldeni a gyerekét 
farsangi bálra, ami a gyereknek nagyon nem tetszik, vagy amikor a tanár már a soka-
dik tanulmányi versenyre jelöl ki egy gyereket résztvevônek, de idetartozik az a helyzet 
is, amikor a barátok vagy osztálytársak cigarettával vagy alkohollal kínálják a gyereket.   
A visszautasítás képessége szükséges ahhoz, hogy a gyerek egyenrangú/szimmetrikus 
kapcsolatokat tudjon kiépíteni kortársaival. A visszautasítási képesség hiányában a gyerek 
könnyen alárendelôdhet, és kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet. 

A visszautasítási képesség alapját a szociális normák kritikus kezelésének képessége ké-
pezi. A dohányzásra, alkoholfogyasztásra és drogfogyasztásra való rászokást gyakran a 
visszautasítási képesség hiányával hozzák összefüggésbe. 

• Társadalmi részvétel: csoporthoz tartozás, szociális érzékenység, szolidaritás, feladat-
vállalás, önkéntesség, civil kezdeményezôkészség. Az önkéntesség: önkéntes feladatvál-
lalás a közjó érdekében. E személyek önként foglalkoznak a közösségeik jóllétével, külsô 
nyomásgyakorlás nélkül vállalnak fel feladatokat. Számukra fontos a csoporthoz tartozás, 
és úgy gondolják, hogy a csoporttagoknak idôt és energiát kell szentelniük közösségük 
jólléte érdekében.   

A szolidaritás: szociális felelôsségvállalást jelent. A szolidaritás fejlett szintjével jellemez-
hetô személy felelôsséget érez azért, hogy jobbá tegye a világot (önmaga lehetôségeit fi-
gyelembe véve), és hajlandó idôt és energiát is szánni erre. Érzékeny a szociális és gazda-
sági egyenlôtlenségekre, és fontos számára, hogy segítsen azokon, akik nehéz helyzetben 
vannak. Részvétet és szánalmat érez mások iránt, és erkölcsi kötelességének érzi, hogy 
törôdjön másokkal.

Másokkal szolidárisnak lenni annyit tesz, mint mások ügyeit fontosnak tekinteni, és 
azokat adott esetben felvállalni. Szolidaritásról beszélhetünk személyes, szociális és po-
litikai értelemben. A  szolidaritás  fejlett szintjével jellemezhetô személy felelôsséget érez 
azért, hogy másokkal szolidáris legyen, önmaga lehetôségeit figyelembe véve tevôlegesen 
is részt vesz bizonyos akciókban. Hisz abban, hogy ezáltal jobbá és igazságosabbá teheti a 
világot, és erre hajlandó idôt és energiát is szánni. Érzékeny a szociális és gazdasági egyen-
lôtlenségekre, és fontos számára, hogy segítsen azokon, akik nehéz helyzetben vannak. 
Részvétet és szánalmat érez mások iránt, és erkölcsi kötelességének érzi, hogy törôdjön 
másokkal. A társadalmi szolidaritás legkülönbözôbb formáinak lehetünk manapság tanúi 
számos civil  és polgárjogi szervezet tevékenysége kapcsán. 
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Témaháló 1.
Témák az alapfok moduljaiban

Élettelen természet Testünk és életmûködéseink
Anyagok Emberi test
Változások Fejlôdés, növekedés
Energia, energiafelhasználás Hang, hallás, látás
Fény-árnyék Egészség, betegség, fogyatékosság
Halmazállapotok Testedzés, mozgás, sport, tánc
Természeti jelenségek Tisztálkodás

Öltözködés
Élô természet Napirend
Élôlények Egészségkárosító és tudatmódosító szerek
Élôlények osztályai, csoportjai Étkezés, élelmiszerek, egészséges táplálkozás
Életjelenségek Életkorok
Élô-élettelen Nemek
Születés-öröklôdés
Szerv, szervezet, fajta Személyiségünk,

pszichikus mûködésünk
Együttmûködô állatközösségek Érzékelés, észlelés

Tulajdonságok
Környezetünk védelme Önismeret, öntudat, önbizalom, önuralom, önérzet
Aktív védelem Vágy, szükséglet
Felelôsség Biztonság
Jövôkép Felelôsség
Hulladék, hulladékgyûjtés Tanulás
Hulladékfelhasználás Problémamegoldás
Takarékosság, tudatos
használat, felhasználás

Gondolataink, érzéseink

Bizalom, remény, boldogság
Veszélyek Félelem, a félelem legyôzése

Természet és társadalom,
lakóhelyünk

Jelképek
Játék

Térkép Rend és rendetlenség
Idô Elôítéletek
Idôjárás, éghajlat, évszakok
Országok Kommunikáció
Népek, nemzetiségek Üdvözlés és reagálás
Szokások, hagyományok, életmódok Kérés és reagálás
Haza Adni és kapni
Hazánk: Magyarország Meghívás, befogadás
Magyarország fôvárosa: Budapest Érzelmek kifejezése
Magyarság, határon túli magyarok Megértés
Lakóhely és környéke Félreértés
Épületek, építkezés Nem verbális jelzések
Intézmények, hivatalok Jelek
Iskola
Mesterségek
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Kapcsolatok
Közlekedés, jármûvek, utazás Találkozások
Szépség, esztétikus környezet Közösség, közösségi együttlét

Együttmûködés az iskolában
Tér Barátság
Különleges, ember és természet 
alkotta terek

Összetartozás

Közösségi és személyes terek Egyenrangúság
Az én tájam, útjaim Segítség
Játéktér Egyedüllét, magányosság
Játszótér Másság
Lakótér (régen és ma) Elôítéletek

Kirekesztés
Társadalom és a gazdaság Konfliktus
Tulajdon Generációk
Ár, áru, piac, érték, vásárlás Család, otthon
Reklámok, fogyasztóvédelem Saját élettörténet – kisgyermekkor, óvodai emlékek, 

óvoda-iskola
Szegénység, gazdagság Együttmûködés a családban
Foglalkozások Vendégvárás
Lakás, fûtés, világítás, vízellátás Ünnepek, hagyományok
Szokások, hagyományok, életmódok Nemek

Kultúra
Kultúrák
Kultúrák jellegzetes motívumai
Kulturális szokások: színház, mozi
Mesék, történetek, versek, életutak
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Témaháló 2.
Témák a középfok moduljaiban

Identitás Életmód
 szocializáció Életérzés
 önismeret Életminôség
 család Érzelmek 
 családtörténet Szabadság

Egészség
barátság Ünnepek
közösség Mûvészetek
párkapcsolat Munka
viselkedés Sport 
megemlékezés Játék
hagyomány
magyarságtudat Világkép 
hazafiság Tudomány
Európa, európaiság Hit

Hiedelem
Értékek,

Kapcsolatok Holisztikus szemlélet
együttmûködés Idô
szolidaritás Jövô 
felelôsség Utópia
tolerancia
kommunikáció Kultúra
testbeszéd Multikulturalitás

Interkulturalitás
Demokrácia Szubkultúrák
Társadalmi részvétel Generációk 
Önkormányzás  Népcsoportok 
Érdekérvényesítés

Szabályalkotás Társadalmi nyilvánosság
Véleménynyilvánítás Tömegkommunikáció

Média
Társadalom Információáramlás
Politika Propaganda
Állam Közvélemény
Hatalom Manipuláció
Kisebbség
Szociális problémák Erkölcs és jog
Esélyegyenlôtlenség Szabályok
Intézmények Normák
Diákmozgalmak Szabályozás 
Civil szervezetek Törvények 
Gazdaság Lelkiismeret
 Piac Döntés 
 Fogyasztás 
Reklám Globalizáció

Internet
Világgazdaság
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Konfliktus Migráció 
 Érdekellentét Ökológia
 Verseny Fenntarthatóság
 Dilemma-helyzet  Klímaváltozás
 Értékek ütközése  Erôforrások
Szembefordulás a hatalommal  Energia 
Másság Világproblémák
Elôítélet Nemzetközi szervezetek
Rasszizmus
Katasztrófa Környezet
 Megelôzés Lakóhelyi környezet
 Védekezés Természeti környezet
Agresszió  Állatvilág
 Verbális bántalmazás  Növényvilág
 Érzelmi bántalmazás Környezetvédelem
 Fizikai bántalmazás  Környezettudatosság
 Vandalizmus  Környezetetika 
 Háború 
 Terrorizmus Jelenismeret
 Genocídium Kiemelkedô személyiségek

A témák a Nemzeti Alaptanterv  következô mûveltségterületeihez tartoznak: Magyar 
nyelv és irodalom, Ember a társadalomban, Ember és természet, Földünk – környezetünk, 
Matematika, Informatika, Mûvészetek, Életvitel – gyakorlati ismeretek.

Befogadó tantárgyak/területek: magyar nyelv és irodalom, történelem, társadalomis-
meret, állampolgári és jogi ismeretek, filozófia, emberismeret, etika , matematika, biológia, 
fizika, kémia, földrajz, hon- és népismeret, tánc és dráma, vizuális kultúra/rajz, ének-zene, 
mozgóképkultúra és médiaismeret,  informatika, technika, kézmûvesség, osztályfônök-
ség, tanórán kívüli tevékenységek.
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Szociális kompetenciák fejlesztését szolgáló programcsomag  
és a Nemzeti Alaptanterv

Bevezetés

A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztését szolgáló oktatási program-
csomagok fejlesztése 2005 és 2007 között a Nemzeti Fejlesztési Terv HEFOP 3.1-es prog-
ramján belül, a szociális kompetencia fejlesztésének olyan korszerû  kidolgozása folyt, 
amely   a Nemzeti Alaptanterv (NAT)  szemléletével összhangban van, a fejlesztés az ab-
ban megfogalmazott követelmények teljesítése érdekében zajlott. A hazai oktatás tartalmi 
szabályozásának legfôbb dokumentuma adta az alapját a fejlesztô munkának, feladata 
volt a NAT szellemének követése, illetve a NAT-ban foglalt fejlesztési feladatokhoz az is-
kolák számára olyan operacionalizált  foglalkozástervek, modulok létrehozása, amelyek a 
programot választó  pedagógusokat a tevékenységek megvalósítására ösztönzik.

Az alábbiakban elemzést adunk az oktatási programcsomagok NAT-nak való megfelelé-
sérôl. Ehhez kiválasztottunk egy programcsomagot, az „Én és a világ – Ember és környezete” 
címût, és annak elsô három évfolyamra készült részletén keresztül mutatjuk be a kompa-
tibilitást. Vagyis nem a 12 évfolyamra szóló, teljes programcsomag-rendszert vizsgáljuk 
meg, hanem annak csak egy szeletét. A programcsomag egy részletén mutatjuk be a NAT-
nak való megfelelést, mert így a szükséges mértékig lehetünk konkrétak, nem oldódnak 
fel a kérdések, a megállapítások egy nagyon nagy rendszer szükségképpen kiegyenlítô, 
esetleg még problémákat is elfedô vizsgálatában.

Csak az egyik programcsomagot, s annak is csak három évfolyamát vizsgáljuk tehát. Te-
kintve azonban, hogy a szociális kompetenciafejlesztést szolgáló programcsomagok mind-
egyike esetében azonos elvek, azonos szerkesztés érvényesült, ezért a választott elemzési 
területen tapasztaltakat bátran általánosíthatjuk az összes programcsomagra és az összes 
évfolyamra. Vagyis az ebben az elemzésben megfogalmazott – elôre bocsátjuk: szinte min-
den részletében nagyon pozitív – értékelés valójában a szociális, életviteli és környezeti 
kompetenciák fejlesztését szolgáló oktatási programrendszer egészére kiterjeszthetô.

A programcsomag és a NAT viszonya 

A szociális, életviteli és környezeti kompetencia fejlesztése nem köthetô pontosan egyet-
len mûveltségi területhez, nincs is olyan feladata, hogy lefedje teljes egészében valamely 
mûveltségi terület tantervi tartalmának egészét. Éppen ezért pontosan kell fogalmaz-
nunk, amikor a lefedéssel kapcsolatos igényeinket meghatározzuk. Úgy véljük, a szociális, 
életviteli és környezeti kompetencia fejlesztésére hivatott programcsomagoknak minden 
mûveltségi területen a társadalomról alkotott tudással, az életviteli kérdésekkel, valamint 
a fenntarthatóság pedagógiájával (a környezeti neveléssel) összefüggô elemeket kell le-
fedniük. Az „Én és a világ – Ember és környezete” címû programcsomag e feladatból el-
sôsorban azokat látja el, amelyek az ember, az egyén társadalmi, természeti és technikai 
környezetével való kapcsolatát érintik (a természeti és technikai kapcsolatot a fenntartha-
tóság pedagógiája, a környezeti nevelés szempontjából releváns tematikára szûkítve).

Vagyis a vizsgálat elvégzése elôtt el kellett dönteni, hogy a NAT tartalmát megadó ele-
mek (elsôsorban kiemelt fejlesztési feladatok, mûveltségterületi fejlesztési feladatok, ki-
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sebb részben ismeretek, készségek, képességek, kompetenciák leírását szolgáló mondatok) 
közül melyek azok, amelyek megfelelnek ennek a kitételnek. A vizsgálandó szövegek a ki-
emelt fejlesztési feladatok, valamint a következô mûveltségi területek fejlesztési feladatai: 
Magyar nyelv és irodalom, Ember a társadalomban, Ember a természetben, Mûvészetek, 
Életvitel – gyakorlati ismeretek, Testnevelés és sport. Természetesen a vizsgálódásnak e 
mûveltségi területekre való korlátozása is döntés, de jól indokolható azzal, hogy a modu-
lokban is (már amelyekben a NAT-hoz kötés leírása szerepel) ezeket a mûveltségi terü-
leteket említik a szerzôk. Az „Én és a világ” programcsomag programtantervében is egy 
kivételével ezek a mûveltségi területek szerepelnek. A Magyar nyelv és irodalom az a 
mûveltségi terület, amely az általunk adott felsorolásban szerepel, a programtantervben 
azonban nem, ennek oka, hogy ez a mûveltségi terület is jelentôs mértékben fogalmaz 
meg az egyének társas környezetével kapcsolatos, elsôsorban a kommunikációhoz kap-
csolódó fejlesztési feladatokat.

Csak az 1–4. évfolyamokra vonatkozóan végeztük el a mondatok kijelölését a kiválasz-
tott mûveltségi területek fejlesztési feladatai közül. A végeredmény abban a jelen írásnál 
részletesebb tanulmányban szerepel, amely hozzáférhetô a SuliNova Kht. honlapján (itt 
sajnos nincs elég helyünk a terjedelmes szöveg közlésére). Általában igaz, hogy a követ-
kezô módon leírható elemeket vettük fel:
– emberek közötti kapcsolatokhoz kötôdô elemek (pl. kommunikáció, együttes tevékeny-

ségek, közös játékok, közös sportolás),
– társadalmi jellegû, társadalomformáló tevékenységekhez köthetô elemek,
– a környezeti nevelés „szokásos tematikáiba” illeszthetô elemek,
– az egészséggel kapcsolatosak,
– az embert körülvevô mesterséges anyagi, tárgyi (technikai) környezethez köthetô ele-

mek,
– a mûvészetekkel, de ott is inkább a kommunikációval, az együttmûködéssel, a mûvé-

szeteknek a társas kapcsolatokban játszott szerepével összefüggô elemek.

Vizsgálnunk kell, hogy vajon a modulok jól illeszkednek-e azokhoz a szakmódszertani 
és pedagógiai irányokhoz, amelyeket a kiemelt fejlesztési feladatok, valamint az érintett 
mûveltségi területek bevezetôi megfogalmaznak. Értékelnünk kell, hogy vajon a modulok 
megfelelnek-e olyan, a NAT által képviselt alapvetô pedagógiai elveknek, mint
– a kompetenciák fejlesztésének elsôdlegessége, komplexitása
– a differenciáló pedagógia kiemelt fontossága
– az esélyegyenlôség értékrendjének képviselete.

E vizsgálatokhoz felhasználtunk még két „kigyûjtést” (ezek is a részletesebb tanulmány-
ban férhetôk csak hozzá):
– készült egy lista azokról a fôbb témákról, amelyek jellemzik a vizsgált programcsomag 

1–3. évfolyamokra szóló részét,
– és készült egy a programcsomag e részében szereplô, gyakran elôforduló tevékenysé-

geket bemutató lista, amely így elsôsorban bizonyos módszertani jellegû elemeket tar-
talmaz.
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A vizsgálódás eredményei 

A lefedés a mûveltségi területek szempontjából A NAT-nak való megfelelés kérdé-
sében elôre kell bocsátanunk egy nagyon fontos tényt: Az „Én és a világ – Ember és kör-
nyezete” c. oktatási programcsomag semmiképpen nem alkalmas, és nem is kell, hogy 
alkalmas legyen semelyik mûveltségi terület összes fejlesztési feladatának lefedésére. A 
szociális kompetencia fejlesztése (beleértve vagy inkább hozzá kapcsolva az itt sokszor 
emlegetett életvitellel és környezettel kapcsolatos kompetenciákat) nyilván nem köthetô 
egyetlen mûveltségi területhez. Igaz ugyan, hogy a szociális kompetencia fejlesztésének 
feladata mindenek elôtt az Ember a társadalomban nevû mûveltségi területhez „tarto-
zik”, azonban egyrészt az iskolák nagy részében nem létezik társadalomismeret tantárgy, 
a társadalomismereti oktatás, a társadalmi cselekvéshez köthetô kompetenciák kialakítása 
talán a történelem tantárgy tanításához delegálható elsôsorban, de alsó tagozaton ez a 
tantárgy sem létezik még. Vagyis az elsô három évfolyamon a szociális kompetencia fej-
lesztésének feladatai megoszlanak a mûveltségi területek között. Ebbôl viszont az követ-
kezik, hogy az NFT HEFOP 3.1-es programon belül a szociális kompetencia fejlesztésével 
összefüggésben nyilván más területeken, az olvasás szövegértés esetén kiemelten, de egy 
nem elhanyagolható mértékben a matematikában, az IKT kompetenciák formálásában, az 
idegen nyelvben is, pontosabban az ezen kompetenciák fejlesztésére készülô programcso-
magokban is lesznek további feladatok, modulok. 

A jelen elemzés tárgya, tehát az „Én és a világ – Ember és környezete” oktatási prog-
ramcsomag olyan oktatási modulokat tartalmaz, amelyeket a szokásos iskolai helyi tan-
tervekben Magyar nyelv és irodalom, Természetismeret, Környezetismeret, Rajz, Ének, 
Technika, Testnevelés címen szereplô tantárgyak tanítása során lehet elsôsorban (termé-
szetesen nem kizárólag) alkalmazni. A modulok az adott tantárgyak tanítása számára ké-
szülô programcsomagokkal együtt használandók majd a jövôben, így a szociális kompe-
tencia fejlesztése valójában az összes szóba jövô mûveltségi területre megfogalmazódó 
programcsomagoknak a feladata lesz. Az egyes mûveltségi területek szerepe azonban né-
mileg eltér. Tekintsük át ezeket az eltéréseket!
– A Magyar nyelv és irodalom esetében, magának a mûveltségi területnek a leírásában a 

NAT-ban elsôsorban a kommunikációval kapcsolatos fejlesztési feladatok azok, ame-
lyek feladatot jelentenek egy a szociális kompetenciaterületet fejleszteni szándékozó 
programcsomag számára. Tekintve, hogy az elemzett programcsomag moduljai – a fej-
lesztôk jóvoltából – a változatos, fejlett kommunikációt nagyon fontos eszköznek és 
célnak is tekintették egyben, ezért igaz, hogy a Magyar nyelv és irodalom mûveltségi te-
rület leírásában szereplô, a szociális kompetencia fejlesztésére vonatkozó elemek meg-
lehetôsen gazdagon, sokféle megjelenésben szerepelnek. A beszéd, beszélgetés, az írás, 
az olvasás talán a leggyakrabban elôkerülô tevékenységformák a programcsomagban.

– Természetesen sajátos az Ember a társadalomban mûveltségi terület helyzete. Egy szo-
ciális kompetenciát fejlesztô programnak különösen e mûveltségi területi fejlesztési 
feladatokra kell figyelmet fordítania. Ezért e mûveltségi terület fejlesztési feladataiból 
majdnem mindent meghagytunk a „listában”, vizsgálandó, hogy vannak-e modulok, 
amelyek lehetôséget nyújtanak ezek fejlesztésére.

– Az Ember a természetben mûveltségi terület akár „kakukktojás” is lehetne ebben a prog-
ramcsomagban, ha nem szervezôdött volna a fejlesztés eleve azzal a céllal, hogy legalább 
a környezeti mûveltséggel, a környezeti kompetenciákkal, a fenntarthatósággal kap-
csolatos fejlesztési feladatoknak legyen némi helye a szociális kompetencia formálását 
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szolgáló csomagban. Jól tudjuk, hogy az NFT HEFOP 3.1-es intézkedés programjai közt 
nem volt természettudományos neveléshez kapcsolható. Így azt mondhatjuk, hogy a 
szociális kompetencia fejlesztésére készült programcsomag az egyetlen hely, ahol a ter-
mészettudományos nevelés mint a „fô programcsomag” egyik alkotórésze megjelent.

– A Mûvészetek mûveltségi területtel a programcsomag „igen jó barátságban van”, hi-
szen a szociális kompetencia fejlesztéséhez a mûvészeti jellegû, alkotó, reproduká-
ló tevékenységek nagyon jó keretül szolgálnak, különösen az iskolázás elsô éveiben.  
A mûvészeti terület számos fejlesztési feladatának megvalósításához nyújtanak a mo-
dulok jó keretet.

– Kissé bajban vagyunk az Életvitel – gyakorlati ismeretek mûveltségi terület sajátossága-
inak magyarázatával. Fontos lenne a mûveltségi terület fejlesztési feladatainak jó lefe-
dése, hiszen itt egy nagy részben az emberi környezet formálásáról, a fenntarthatóság 
kérdéseirôl is szó van, túl azon az összefüggésen, hogy a szociális kompetencia fejlesz-
tése a társadalom (ember) – természet – technika hármas komplex kezelését igényli. 
Az értékelô meglátása szerint a fejlesztôk sokat tettek azért, hogy általában a mester-
séges környezetünk kérdései, az életvitel legkülönbözôbb aspektusai megfelelô helyre 
kerüljenek a programban. Ha kevésbé sikerül kimutatni majd a NAT-tal való kompati-
bilitást ezen a területen, az nem elsôsorban a fejlesztôket minôsíti, majd látjuk, hogy a 
mûveltségi terület fejlesztési feladatainak megfogalmazásai sikerültek gyakran túl álta-
lánosra, nehezen megfoghatóra.

– A Testnevelés szerepeltetése indokolt az egészséges életmód formálása szempontjából, 
és az egészség-betegség problematikát ez a programcsomag következetesen társadalmi 
kérdésnek, a szociális kompetencia mûködtetése körébe tartozó kérdéskörnek tekin-
tette. A programcsomagban vannak olyan modulok, nem is kis számban, amelyek a 
gyerekek mozgására épülnek, s ezek közt vannak olyanok is, amelyek kifejezetten a 
testnevelés és a sport igényeinek felelnek meg.

A lefedés tényei, adatai – a mûveltségi területek fejlesztési feladatai esetén  A NAT te-
kintetbe vett elemeit leíró listában összesen 199 elem található. Ezek közül 188 esetében 
(94,5%) van legalább egy olyan modul, amely fejleszti az adott területet. Ahhoz képest, 
hogy amint jeleztük, majdan az egyes mûveltségi területekre kialakítandó, vagy már ki-
alakított oktatási programcsomagok moduljainak is lesz szociális kompetenciát fejlesztô 
hatása, ez a közel 95%-os lefedési arány talán jónak mondható.

Természetesen ez az egyszerû arány még nem mond meg mindent a lefedésrôl. Az 
egyes fejlesztési feladatokhoz hány modul köthetô? Milyen fejlesztési feladatok nincsenek 
lefedve, nem lehetséges-e, hogy éppen fontosabbak maradtak ki? Vizsgáljuk meg ezeket 
a kérdéseket!

Megvizsgáltuk azokat a fejlesztési feladatokat, amelyek egyáltalán nincsenek lefedve, és 
megkíséreltük értékelni minden egyes esetben ezt a tényt:
– Az önálló feladatvégzés egyes lépéseinek megalapozása, megtapasztalása – A program-

csomag természetesen számtalan módon és eszközzel, nagy tanulási idôben szolgálja 
ennek a fejlesztési feladatnak a teljesítését, csak a hozzárendelés során nem jegyeztük 
fel, hogy mely modulok, hiszen gyakorlatilag minden modult hozzá kellett volna ren-
delni. A fejlesztési feladatnak egyébként is csak távoli a kapcsolódása a szociális, életvi-
teli és a környezeti kompetenciákhoz.
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– A mesehôsök és a történelmi szereplôk megkülönböztetése. – Úgy véljük, hogy e fej-
lesztési feladat esetén a Magyar nyelv és irodalom oktatása során gazdagon nyílik le-
hetôség, és nyilván komoly szerepet kap az olvasás-szövegértés programcsomagokban. 
Szociális kompetenciához való kapcsolódása ennek is viszonylag távoli.

– Feltevések megfogalmazása igaz történetek szereplôi cselekedeteinek, viselkedésének 
mozgatórugóiról. – Erôsebb a kapcsolódás a szociális kompetenciához, de az olvasás-
szövegértés programok nyilván nagy hangsúlyt helyeznek e fejlesztési feladatra.

– A cselekvés és annak következménye közötti kapcsolat felismerésének gyakorlása. – Ez 
a rendkívül elvontan megfogalmazott fejlesztési feladat is számtalan tevékenység során 
érvényesül, tehát valójában a programcsomag lefedi, pusztán a hozzárendelés során 
nem vettük figyelembe.

– Híres emberek, történelmi személyiségek, irodalmi, film stb. hôsök külsô és belsô tu-
lajdonságainak felsorolása. – Az olvasás-szövegértés programokban komoly szerephez 
jut.

– Egyszerû térképek másolása kézi munkával. – Úgy véljük, ez a fejlesztési feladat nem 
kötôdik erôsen a szociális kompetencia fejlesztéséhez, itt is csak azért szerepeltettük, 
mert az Ember a társadalomban c. mûveltségi területen fogalmazódik meg, és az ottani 
fejlesztési feladatok többségét igyekeztünk benne hagyni a listában.

– Legyen alkalmuk arra, hogy egy-egy magyar vagy külföldi híres ember (pl. mûvész, 
felfedezô, feltaláló, tudós, szent, uralkodó, politikus) életével, tevékenységével, jellem-
vonásaival megismerkedjenek, és ennek kapcsán azt is felismerjék, hogy az emberek 
régen másként éltek és másként gondolkodtak, mint ma. – Ez a történelemmel való is-
merkedést (is) elôkészítô fejlesztési feladat valóban nem érvényesül a modulok egyiké-
ben sem, holott szociális kompetenciafejlesztés szempontjából fontos lenne. Ezt akár hi-
bának is vehetnénk, két „enyhítô körülményt” azonban érdemes megemlíteni. Egyrészt 
a Magyar nyelv és irodalom tanítása során történelmi személyiségekkel való foglalkozás 
gyakori feladat. Úgy látjuk most, hogy ez a fejlesztési feladat egyáltalán nem marad 
lefedetlen a konkrét iskolai gyakorlatban. Másrészt a fejlesztés további folyamataiban 
érdemes lesz ezt a szempontot erôsebben érvényesíteni.

– Felkészítés az ünnepekre a hangszert tanuló diákok bevonásával is. – Az alaptantervben 
bátrabban lehet megfogalmazni egy ilyen feladatot, azonban egy oktatási programcso-
mag egy konkrét moduljában már egyáltalán nem. Ha egy modulba olyan feladatele-
met építek be, amelynek a feltételei nem biztosíthatók minden esetben, akkor az a mo-
dul csak korlátozottan lesz alkalmazható, ezt a fejlesztôk általában kevésbé vállalják. Ez 
érthetô, véleményünk szerint ez egy olyan fejlesztési feladat, amelynek a modulokban 
való érvényesítése elhagyható, és csak az az iskola igyekszik érvényesíteni, ahol ehhez 
megfelelô feltételek vannak, magyarán vannak zenélni tanuló gyerekek.

– Technikai érdekességek, természeti „találmányok” megfigyelése. – A környezeti kom-
petencia fejlesztése szempontjából ennek a fejlesztési feladatnak valóban lenne jelen-
tôsége. A feladat azonban meglehetôsen általánosan és elvontan megfogalmazott, a 
hozzárendelések megállapítása során „nem tudtunk vele mit kezdeni”. Az Ember a ter-
mészetben mûveltségi területen egyébként van olyan fejlesztési feladat, amely ezzel jó 
összhangban van, így a fejlesztés nem marad el. Esetleg érdemes gondolkodni a késôbbi 
fejlesztés során azon, hogy e fejlesztési feladathoz illó modult formáljunk meg.

– A biztonság élménye a munkaszervezésben. – A szöveg szerzôi talán úgy érthették, 
hogy tapasztalják meg a gyerekek (legyen módjuk megtapasztalni) a biztonság élmé-
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nyét a munkaszervezésben. Számunkra kicsit homályos, hogy ez mit is jelent (a munka 
megszervezése során valószínûleg még nem merülnek fel biztonsággal kapcsolatos „él-
ményszerzési” lehetôségek, csak a kivitelezés során), de nyilván itt elsôsorban a bizton-
ság kérdésérôl van szó, amit a programtanterv is kiemel. Igen ám, de a programban a 
biztonság, a veszély, a kockázat kérdése 8 modulban is szerepel, így már nem is tûnik 
nagy hiányosságnak e fejlesztési feladat nem-szerepeltetése.

– Az alkotói és befogadói munka során a következményekért felelôs magatartás tanúsítá-
sa. – Természetesen a megint kissé homályos megfogalmazásban rejlô attitûd formálása 
fontos fejlesztési feladat, környezeti, életviteli szempontból is, de a szociális kompeten-
cia fejlôdése szempontjából is van jelentôsége. Egy korábbi ponthoz hasonlóan nem 
azért nincs hozzárendelve modul, mert nem találnánk ilyeneket, hanem azért, mert az 
„alkotói és befogadói munka” kitétel nehezen volt alkalmazható a modulok tevékeny-
ségformáira. Amúgy sok környezeti nevelési elem (modul) hozzájárul a felelôs magatar-
tás formálásához, vagyis e fejlesztési feladat valódi tartalma érvényesül a programban.

Természetesen illene megvizsgálnunk azokat a fejlesztési feladatokat is, amelyeknél 
csak 1 vagy 2 modul szerepel a hozzárendelésben. Ezt most nem tesszük meg, mert az 
elôbbi felsoroláshoz nagyon hasonlót készíthetnénk el. Mint látható, a nem lefedett (illet-
ve a csak nagyon kevés, 1-2 modullal lefedett) fejlesztési feladatok esetén sem marad el a 
fejlesztés, más mûveltségi területek programjaiban biztosan szerepel, vagy már itt, ebben 
a programcsomagban is megvan valójában a lefedése annak a fejlesztési feladatnak, ami 
egy kissé furcsára vagy érthetetlenre sikeredett NAT-os megfogalmazás mögött valójában 
van.

A lefedés tényei, adatai – a mûveltségi területek céljai és alapelvei tekintetében 

E vizsgálat során csak a szociális kompetencia szempontjából „érzékenyebb” tartalma-
kat vesszük figyelembe. Haladjunk a mûveltségi területek szerint!
– A Magyar nyelv és irodalom mûveltségi terület leírása kiemeli (1) a kommunikációs kom-

petencia fejlesztését, (2) a szövegértést, szövegalkotást, (3) az olvasás kultúrájának, igé-
nyének formálását. Azt mondhatjuk, hogy minden modul szolgálja valamilyen szinten 
a kommunikáció fejlesztését, de a legtöbb közvetlen módon is, vagyis a fejlesztôk kife-
jezetten célnak tekintették. A fejlesztôk által elképzelt, és a modulokba „beleírt” fejlesz-
tési folyamatban a hagyományos oktatási megoldásokhoz képest lényegesen erôsebb 
szerep jut a kommunikációnak. A modulok egyik módszertani jellegzetessége a cso-
portmunka kiterjedt alkalmazása, márpedig a kiscsoportos tevékenységek legnagyobb 
részében a beszéd is jelen van, esetleg írnak a gyerekek, tehát mindenképpen kommu-
nikáció zajlik. Még az egyébként a hagyományos oktatásban jellemzônél sokkal kisebb 
arányú frontális munkában is a tanulók kommunikációjának van elsôdleges szerepe, 
szemben az egyoldalú pedagógusi beszéddel. Ha megvizsgáljuk a modulokra jellem-
zô tevékenységek listáját, vagyis a módszertani elemeket, akkor ott is láthatjuk, hogy 
számos tevékenység esetén van szükség intenzív kommunikációra. Nem soroljuk fel 
az összes ilyen tevékenységet, csak néhány példa: bábozás, mindenfajta játék, interjú, 
komplex csoportfeladatok, ötletek gyûjtése, szituációjátékok stb.
A szövegértés, szövegalkotás fejlesztésével kapcsolatban is erôs a NAT-ban szereplô ele-
mek és a modulok közti megfelelés. Itt is sokat mond a tipikus tevékenységek listája.  
A tablók készítése, a komplex csoportfeladatok, a beszámolók megfogalmazása (sokféle 
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csoportfeladathoz kapcsolódóan), és számos más módszertani elem ad lehetôséget a 
szövegértés és a szövegalkotás gyakorlására.
Az olvasás is szép számú modul feladatainak része, és persze itt is igaz, hogy az olvasás 
számos más feladatnak is eleme.
Azt mondhatjuk tehát, hogy a Magyar nyelv és irodalom mûveltségi terület általános 
fejlesztési feladataival („Alapelvek és célok”) jó tartalmi összhangban van a program-
csomag, illetve azt is kimondhatjuk, hogy e valóban nagyon fontos nevelési feladatokat 
a programcsomag megfelelô súllyal kezeli.

– Az Ember a társadalomban c. mûveltségi terület bevezetôje a történelmet, az emberisme-
retet és a társadalomismeretet emeli ki, mint a mûveltségterületen zajló nevelés fô as-
pektusait. Az elemzett program ennek teljességgel megfelel, azzal, hogy a történelem 
aspektusa a magyar oktatási hagyományoknak megfelelôen az elsô három évfolyamon 
még csak periférikus szerepet játszik. A másik két tematikai elem azonban teljes mér-
tékben érvényesül a programban. Ha végignézzük a témák sorát, láthatjuk, hogy az 
emberismereti és a társadalmi témák sokasága szerepel itt. A szöveg az emberismeret 
vonatkozásában kiemeli a pszichológiai, antropológiai, etikai alapfogalmak elsajátítását, 
az embernek önmagához, másokhoz, a társadalomhoz fûzôdô kapcsolatait, az értékek 
világának megismerését, a döntési folyamatot, az önálló tájékozódásnak és a mások ál-
láspontja megismerésének fontosságát. A programcsomag elsô három évfolyamra vo-
natkozó része jól reflektál ezekre a tartalmakra. 
De ugyanez a helyzet a társadalomismereti tartalmakkal is. A társadalmi, politikai, gaz-
dasági jelenségek közti tájékozódást, az érzékenységet, a konfliktuskezelést, a demokrá-
ciát emeli ki elsôsorban a szöveg. Természetesen kisiskolás korban nincs még lehetôség 
rá, de nem is szükséges, hogy mély társadalompolitikai elemzésekbe bocsátkozzunk. Ez 
a programcsomag is lehetôvé teszi azonban, hogy a gyerekek ismerkedjenek a család 
intézményével, a fenntarthatóság probléma társadalmi vetületeivel, a haza, a hazasze-
retet fogalmával és érzésével, intézményekkel, hivatalokkal, a közlekedéssel, a mester-
ségekkel, foglalkozásokkal, ezen keresztül a társadalmi szerepekkel, a nemek viszonyá-
val, a különbözô népekkel, kultúrákkal.

– Mint mondtuk, a természet megismerésével kapcsolatos tartalmak is helyt kapnak a 
programcsomagban, így érdemes megvizsgálnunk, hogyan érvényesül az Ember a ter-
mészetben c. mûveltségi terület bevezetôjének mondanivalója. A NAT szövegében a szo-
ciális kompetenciák fejlesztése szempontjából ki kell emelnünk, hogy a céloknak, alap-
elveknek a leírása a természet megismerését társadalmi jelenségekbe ágyazottan képzeli 
el. Egy társadalomorientált természettudományos nevelés körvonalai bontakoznak itt 
ki, érdemes megnéznünk, hogyan érvényesül ez a programban. Több modulban kap 
szerepet az anyagok témája. Az összes ezzel foglalkozó modul a témát komplexen ke-
zeli, vagyis nem csak egyszerûen az anyagok tulajdonságainak természettudományos 
elemzésérôl van szó, hanem az anyagok társadalmi alkalmazásának jelenségeirôl, az 
ezekhez kapcsolódó környezeti kérdésekrôl is. Ugyanilyen a megközelítése az energiá-
val való foglalkozásnak is, igaz, ez a téma csak két modulban szerepel (de alsó tagozaton 
ez talán elég is). Az egészség kérdésének a modulokban való kezelése szép példája a ter-
mészettudományos és a társadalmi, emberi folyamatok együttes, integrált kezelésének. 
Hasonló szellemben foglalkozik a program sok más természettudományokhoz közeli 
témával is. Kiemelhetô a környezeti nevelés szerepeltetése a programban. Persze ez itt 
alapcél is, a program címében is kiemelt szerepet kap a környezeti kompetenciák fejlesz-
tése. A fenntarthatóság témakörei, a környezeti problematika 13 modulban szerepel.
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A NAT Ember a természetben mûveltségi területi alapelveinek egyik újdonsága, hogy 
a tanulás fogalmához másképpen viszonyul a hagyományos megközelítésekhez viszo-
nyítva. Különösen a következô idézet mutatja ennek a jelentôségét: „Maga a megisme-
rési, tanulási folyamat a tanulók aktív, értelmezô tevékenysége, a tapasztalatoknak a 
már meglévô elképzelések keretei között történô feldolgozása, az eredmények önálló, 
kritikus értékelése és alkalmazása. Az értelmes tanulás során létrejövô tudásrendszer-
nek alkalmasnak kell lennie környezetünk jelenségeinek elôrejelzésére, magyarázatára, 
s alkalmazhatónak kell bizonyulnia a mindennapi tevékenységek során”. Kérdés, hogy 
e fontos törekvés érvényesül-e a programcsomagban. Véleményünk szerint a Magyar-
országon ma hozzáférhetô, ilyen jellegû dokumentumok közül a leginkább ebben érvé-
nyesül. Az egész programcsomagra érvényes egy elmozdulás a tanulás hagyományos 
értelmezésétôl, s ez elsôsorban a gyerekek tanulási folyamatban játszott rendkívül aktív 
szerepére épül. 

– A mûvészeti nevelésben (Mûvészetek mûveltségi terület) a NAT kiemeli az értékközvetí-
tés, értékôrzés, valamint az aktív befogadás és az alkotás jelentôségét. Az értékek, illetve 
az aktív viszonyulás, az alkotás, benne a mûvészi jellegû alkotás is ennek a programnak 
alapvetô sajátja. Önálló mûvészeti tevékenységek, vagy valamilyen más jellegû tevé-
kenység részeként megjelenô mûvészeti jellegû tevékenységelemek igen nagy men-
nyiségben, változatos tematikával és módszertani megjelenéssel szerepelnek a prog-
ramban. A játékok sokszor kapcsolódnak mûvészeti alkotásokhoz, énekhez, tánchoz. 
Az információk megjelenítése nagyon gyakran mûvészi eszközökkel történik, érdemes 
megnézni, hogy a rajzolás például hány modulban kapott szerepet. 

– Az Életvitel – gyakorlati ismeretek mûveltségi terület alapelveinek és céljainak sorából ér-
demes kiemelni a szociális kompetencia fejlesztése szempontjából a munka értékének 
elôtérbe állítását, az életpályára, ezen belül is a felnôtt korban végzendô munkatevé-
kenységre való – általános – felkészítést. Itt is fontos szerephez jut az alkotás, a kreativi-
tás. A programcsomag természetesen nem „technika tantárgyi program”, nem találunk 
benne tömegével átfogó munkafolyamatokat tartalmazó tevékenységeket, technikai 
projekteket. Mégis viszonylag sok manuális tevékenységet, tervezést, a tervnek meg-
felelô kivitelezést tartalmaz, olyan általában ezen a mûveltségi területen jellemzô té-
mákat, mint a foglalkozások megismerése, gépekkel, hétköznapi eszközökkel való fog-
lalkozás, a közlekedés, a jármûvek tanulmányozása, az öltözködés bizonyos technikai 
vonatkozásai (pl. anyagok az öltözködésben), az ételkészítés bizonyos tevékenységei, 
effektív tárgyelôállítás (pl. makettek, játékok készítése). A modulok tevékenységeiben 
megjelenik a tervezés, vázlatrajzok, alaprajzok készítése (természetesen itt még csak 
„kisgyermekes” módon), a képekkel végzett technikai ügyességet is igénylô, illetve azt 
fejlesztô foglalatosságok, a kiállítás rendezés, amely minden esetben többféle technikai 
készséget „megmozgat”, és ugyanez a helyzet a plakátok, tablók készítésével is. Azt 
mondhatjuk tehát, hogy a NAT-ban szereplô, és a pedagógiai tapasztalatok alapján is 
felállítható célrendszerrel összevetve a dokumentum megfelelônek minôsíthetô.

– A Testnevelés és sport mûveltségi terület általános céljainak és alapelveinek érvényesü-
lésével kapcsolatban a következôk tûnnek lényegesnek. A programcsomagban vannak 
olyan modulok, amelyek kifejezetten a testkultúra fejlesztését szolgálják, megállnák a 
helyüket egy kifejezetten testnevelés jellegû tantárgyi programban is. Természetesen a 
szociális kompetencia fejlesztése szempontjából elsôsorban a közösségi jellegû mozgás-
feladatok, játékok kerülnek elôtérbe. A NAT e részében megfogalmazódik az általános 
személyiségfejlesztés igénye, vagyis az az elv, hogy a testnevelés ne pusztán a motori-
kum fejlesztését szolgálja, hanem egységben jelenjen meg más területek fejlesztésével. 
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A programcsomagban lévô megfelelô modulok jól szolgálják ezt a célt, a testneveléssel 
szorosabban összekapcsolható tevékenységek általában komplexek, másfajta tanulási 
lehetôségeket is kínálnak a gyerekek számára. Különösen fontosak azok az alkalmak, 
amikor a testmozgás és a mûvészeti jellegû megnyilatkozások összekapcsolására nyílik 
lehetôség (tánc, dramatikus, mozgással is kísért játékok, pantomim stb.).

• A lefedés tényei, adatai – a NAT átfogó fejlesztési feladatai tekintetében. A NAT a 
preambulumában szikár módon megfogalmazza azokat az értékeket, amelyekre a magyar 
oktatás egészének épülnie kell. Ezek elsôsorban az emberi jogok érvényesülése, a kisebb-
ségek jogainak biztosítása, a demokrácia, a részvétel lehetôségének megadása, a humaniz-
mus, az egyéniség, az alapvetô közösségek tisztelete, az esélyegyenlôség, a szolidaritás és 
a tolerancia.

Már itt, a 6–10 éves gyermekek nevelésében is erôteljesen van jelen az átfogó értékek-
nek a rendszere, a toleranciára, megértésre nevelés, a közösségiség ideáljának képviselete, 
az együttmûködés elsôbbsége, az egyenlôség gondolata. Biztos sokan nehezen tudják el-
képzelni, hogyan lehet kisiskolások tanulási tevékenységrendszerében megjeleníteni eze-
ket az átfogó, elvont fogalmakat. Lényegében úgy, ahogy ezt ez a programcsomag teszi, 
játékosan, az életkornak megfelelô szinten, olyan tevékenységekbe ágyazottan, amelyeket 
e gyerekek szívesen, örömmel és motiváltan végeznek. Fontos például a család, az otthon, 
az erkölcs, az életkorok, generációk, a haza, a nemek, a népek, nemzetiségek, az országok, 
az intézmények, a szegénység és gazdagság, a tolerancia, a tulajdon kérdéseivel való fog-
lalkozás. A tevékenységek listájában láthatjuk, hogy szerepet kapnak az olyan tevékeny-
ségek, amelyek valóban alkalmasak a többféle nézôpont megismerésére, ezzel a megértés, 
a tolerancia fejlesztésére. Ilyenek például bizonyos játékok, a vita lehetôségeinek bizto-
sítása, a különbözô kultúrák értékeivel, hagyományaival való ismerkedés, a mások véle-
ményére alapozott vizsgálatok (pl. interjúk) végzése, az értékek megjelenítésére alkalmas 
plakátok, tablók készítése, a szituációjátékokban olyan helyzetek megismerése, amelyek 
az értékek formálása szempontjából fontosak, és még a mûvészeti alkotások megismerése 
is alkalmat teremt arra, hogy a gyerekek gondolkodásában és cselekedeteiben a nyitottság, 
a humanizmus, a tolerancia érvényre jusson.

Bár az elsô iskolaévek még nem kínálnak nagyon széles körben lehetôségeket arra, 
hogy a gyerekek a Kárpát-medence egészének természeti, társadalmi értékeivel részlete-
sen megismerkedjenek, s ugyanez vonatkozik a kisebbségek, nemzetiségek kultúrájának 
megismerésére is, de az ismerkedést el kell kezdeni, s mi lenne alkalmasabb erre, mint 
éppen egy a szociális kompetencia fejlesztésére szolgáló program. Ezek a mozzanatok is 
megtalálhatók a modulokban, még ha nem is kiugróan nagy számban. A tematikai és a 
módszertani egységek egyes elemei is ezt mutatják, illetve a NAT elemeihez való hozzá-
rendelés is a megfelelô esetekben.

Kiemeli a NAT a globális problémákkal való foglalkozást. Tekintve, hogy ez a program 
a környezeti nevelés céljait is szolgálja, és számos modul foglalkozik a fenntarthatóság 
pedagógiájához sorolható értékekkel, tevékenységekkel, tartalmakkal, úgy véljük, nem 
szorul különösebb bizonyításra, hogy ez az érték is megfelelôen van jelen a programban.

A NAT kiemelt fejlesztési feladata, az egységes alapokra épülô differenciálás kiválóan érvé-
nyesül a programban. A program szerkesztésének, megalkotásának egyik alapelve, kiin-
dulópontja volt, hogy a korszerû pedagógiai differenciálás valósuljon meg benne. És ez 
valóban teljesült, a program egyik nagy értéke, hogy szakít az általánosan érvényesülô ha-
zai módszertani hagyományokkal, és a differenciálást a metodika középpontjába állítja. 
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A program ezt elsôsorban a következôkkel éri el:
– a differenciálásra módot, keretet adó szervezési módok (munkaformák), így elsôsorban 

a csoportmunka, a páros munka, a differenciált egyéni munka alkalmazásával,
– olyan módszerek alkalmazásával, amelyek valóban lehetôvé teszik a differenciálásra 

módot adó munkaformák elônyeinek a kihasználását, különösen fontosak a projekt 
jellegû módszerek, a drámapedagógiai eszközök, a közös játékok, a közös alkotótevé-
kenység, és egyáltalán nem utolsó sorban a sokszor apró ötletekre épülô, rendkívül ha-
tékony kooperatív tevékenység,

– alternatívák biztosításával, vagyis a csomagban, a modulokon belül szinte minden te-
vékenység alternatívákban fogalmazódik meg, és lehetôséget kínál arra, hogy a külön-
bözô elôfeltételekkel rendelkezô tanulók a számukra optimális tevékenységek végzésé-
vel fejlôdhessenek,

– alternatív modulokkal, hiszen ugyanannak a gondolatnak, értéknek, tartalomnak az ér-
vényesítését párhuzamos modulok szolgálják, amelyek közül a pedagógus választhat.

A programcsomagban érvényesített differenciálás soha nem csak a gyerekek felkészült-
ségén, addigi iskolai teljesítményükön alapszik, a program messzire elkerüli a rétegmun-
ka alkalmazását, a képességek fejlettségi szintje szerinti megkülönböztetéseket, sokkal in-
kább épít a gyerekekben meglévô értékekre, az érdeklôdés eltéréseire.

Vizsgáljuk meg, hogyan érvényesülnek a NAT-ban szereplô kiemelt fejlesztési felada-
tok a programban!
– Énkép, önismeret. A megismerésre motiváló tanulási környezet kialakítása, egyáltalán a 

belsô motivációk felkeltése és fejlesztése erôssége a programnak, számtalan „érzelmeket 
is megmozgató”, motivációt biztosító résztevékenység kap helyet a foglalkozások terve-
zésében. A programcsomag egyik kiemelt metodikai alapelve a gyerekek öntevékenysé-
gére való építés, a modulok olvasója ritkán találkozik olyan tevékenységgel, amelyben 
csakis a pedagógus aktív (magyaráz, mesél, „elôadást tart”).

– Hon- és népismeret. A kulturális örökség, a nemzet értékei fontos szerepet kapnak a prog-
ramban. Már korábban is soroltunk ide köthetô tematikai elemeket, tevékenységeket, 
amelyek azt bizonyítják, hogy a program kiemelten foglalkozik ezekkel az értékekkel.

– Európai azonosságtudat – egyetemes kultúra. A toleranciára nevelést, a más kultúrák meg-
ismerésének programbeli kiemelt szerepét korábban már bemutattuk. 

– Környezeti nevelés. Már korábban is többször bemutattuk, milyen módon lett e program-
csomag egyik legfôbb célja a fenntarthatóság pedagógiájának érvényesítése, a környe-
zettudatos magatartás formálása.

– Információs és kommunikációs kultúra. Számos modulban a tevékenységek szerves része-
ként jelennek meg az információs, kommunikációs kultúra elemei. Ma még nyitott kér-
dés, hogy a lehetô legmodernebb technikát, elsôsorban a számítógépet mennyire kell, 
mennyire érdemes már a kisiskolások esetében is alkalmazni, e tekintetben ez a prog-
ram egyelôre „nem lépett merészet”. A fejlesztôk a fejlôdéslélektan azon álláspontját 
képviselik az ajánlott tevékenységeken keresztül, mely szerint a 6–10 éves életkorban 
a fejlôdést nem a virtuális valósággal való ismerkedés, hanem az átélt tevékenységek 
ösztönzik Ezt az óvatos magatartást indokoltnak tartjuk.

– Tanulás. A program egyik legnagyobb erénye, hogy tanulóközpontú, önálló, aktív tanu-
lási folyamatokra, korszerû tanulási környezetek megalkotására épül. Már korábban is 
jeleztük: szakít a hazai metodikai hagyományokkal, a ma érvényesülônél lényegesen 
korszerûbb tanulásszemléletet követ. Ha csak a tevékenységek listáját vizsgáljuk meg, 
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már kellô bizonyítékot szerezhetünk erre, de természetesen a modulok részletes tanul-
mányozása minden kétséget kizáróan láttathatja velünk, hogy itt valóban egy újfajta 
tanuláskép érvényesítésérôl van szó.

– Testi és lelki egészség. Ezt az elemet is több helyen méltattuk már korábban. Fontos helyre 
került a programban az egészség, sok modul foglalkozik a témával, és ezt a NAT szel-
lemében teszik.

– Felkészülés a felnôtt élet szerepeire. Talán kicsit bizarr ezt megkövetelni egy program kisis-
kolásoknak szóló részétôl, ez a program mégis viszonylag sok lehetôséget biztosít ennek 
az átfogó fejlesztési feladatnak a teljesítésére. Beláthatjuk, hogy az ún. éntudatosság a 
felnôtt szerepek adekvát betöltésének az alapja, ez pedig éppen ebben az életkorban 
alapozható meg.

– A családdal való foglalkozás, a különbözô társadalmi szerepek, mesterségek, foglalkozások 
megismerése, de természetesen még a tanulással való foglalkozás is jó lehetôségeket 
kínál arra, hogy a program segítségével már ebben a korban elkezdjük a felnôtt lét sze-
repeire való felkészülést.

Összefoglaló értékelés

Az „Én és a világ – Ember és környezete” címû programcsomag (annak elsô három évfo-
lyamra vonatkozó része) egy alaposabb elemzés szerint igen magas szinten megfelel a 
Nemzeti Alaptantervnek. Az átfogó fejlesztési feladatok tekintetében, a NAT-ban meg-
határozott fôbb pedagógiai értékek vonatkozásában, a mûveltségi területek általános és 
részletes fejlesztési feladatai terén is egyaránt jó a megfelelés, a programcsomag alkal-
mazásával a pedagógusok megfelelhetnek annak az elvárásnak, hogy a hazai tartalmi 
szabályozás legfôbb dokumentumának megfelelô pedagógiai tevékenységet végezzenek. 
Ezen értékelés írása közben készül a NAT 2007-es változata, a szöveg végleges változata is 
ismert már sok szakember elôtt, közéjük tartozik e tanulmány szerzôje is. Kijelenthetjük, 
hogy elsôsorban azért, mert a mûveltségi területek leírásai szinte egyáltalán nem változ-
tak, a vizsgált programcsomag az „új NAT” által támasztott igényeknek is rendkívül ma-
gas szinten megfelel.
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2. FEjEzET
A prOgrAMcSOMAgOk bEMuTATáSA

A programcsomagok fejlesztését vezetô szakértôk mutatják be az egyes 
programcsomagok célját, tartalmuk szerkezetét, az alkalmazásuk leginkább 

megfelelô módszereit. A fejezetben programcsomagok elemeinek, 
a moduloknak a szerkezetét elemezzük;  részletesen tárgyaljuk azokat 

a jelenlegi iskolai gyakorlathoz viszonyítva újszerû feladatokat, amelyeknek 
a szociális kompetencia fejlesztésében lényeges szerepük van.
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prOgrAMcSOMAgOk 
AZ 1–6. évfOLyAM SZáMárA

Az Én dimenziói programcsomag

Célja A programcsomag segítséget nyújt abban, hogy a gyerekek megtanuljanak önálló-
an eligazodni a személyiségük adta lehetôségek és korlátok között. Megtanulják, hogy 
mit adunk mi, felnôttek, és mi az, amit ôk ebbôl képesek befogadni. Ezért fontos kide-
ríteni, hogy mik az elérhetô célok a gyerekek számára. Ez a feladat a tanártól is világos 
célkitûzéseket kíván. Ahhoz, hogy mindez kiderüljön, segíteni kell nekik abban, hogy fel-
ismerjék és megnevezzék érzéseiket. 

Annak a módnak, ahogy a gyerek kimutatja az érzéseit, az iskoláskor alatt csiszolódnia 
kell. Ez a folyamat, a változás, az érzelmi fejlôdés folyamata, amely a szocializáció része. 
Az érzések sokszor nem fejezhetôk ki szavakkal, ezért szükséges, hogy egy-egy témakört 
több szempontból és különbözô tevékenységi formákkal járjunk körül, közelítsünk meg. 
Ha a gyerekek nem tanulják meg átadni az érzéseiket, elveszíthetik motivációjukat, belsô 
ösztönzô erejüket. Szükségük van nyitottságra, hogy elmondhassák örömeiket és aggo-
dalmaikat. Egyúttal meg kell tanulniuk az önfegyelmet is, hogy mások érzéseivel és visel-
kedésével szemben türelmesek és megértôk is legyenek.

Amit alkot a gyerek, amit alkot az ember, abban örömét leli. Úgy tanulunk a legtöb-
bet, hogy saját alkotásainkat szemléljük. Miközben alkot a gyerek, megtanul felelôsséget 
is vállalni az alkotásáért, önmagáért. Van elképzelése, amit létrehoz, azt láthatóvá teszi. 
Gondolkodik, érez, és a megvalósításba fektetett sok energia az alkotásban értelmet nyer. 
Megszületik a mû. Amit értékelni lehet, amihez viszonyulni lehet. Ezen a ponton jele-
nik meg a másik. Kezdôdik a viszonyítás. Valami valamilyen lett. Elkezdôdik a megér-
tés. Ami egy belsô folyamat volt eddig, azt most kívülrôl is lehet támogatni, kialakul  az 
együttmûködés.

A tanulás így lehetôvé teszi a megszerzett tudás és a helyes viselkedés felhasználását a 
mindennapi életben. Az alkotás közben a tudás és a viselkedés egymásra ható folyamatok, 
egymást feltételezik. Bizonyos dolgokat a gyerek nem képes megtapasztalni, de ismerete-
ket szerezhet az adott témáról.  Ezek az ismeretek új gondolatokat ébreszthetnek, amelyek 
alapján véleményt alkothat. Következtethet, újszerû gondolattársításokat hozhat létre. 

Kérdéseket fogalmaz meg:

Mennyire foglalkozzon mások véleményével?
Hogyan dolgozza fel mások véleményét, hogyan rendszerezze, hogyan hasonlítsa össze eddigi 
ismereteivel? 
Ha megismeri önmagát, akkor megismerheti a világot, és fordítva? 

A programban a választás lehetôségét a biztonságos légkör, az önbizalom erôsítése, a 
szép jelenléte, a nyitottság megteremtése, az önfegyelemre tanítás, a türelem és a megér-
tés biztosítja.

• A témák szerkezete.  Mind a hat évfolyamon azonos témák jelennek meg, fokozatosan 
bôvülô tartalommal; évfolyamonként egy-egy téma hangsúlyos, kiemelt szerepet kap, 
a többi téma szorosabb vagy lazább asszociációval ehhez köthetô. (A hangsúlyos téma 
kiemelten jelölve.)
A programtanterv óraszáma évfolyamonként 30 óra, témakörönként 6 óra.
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1. táblázat – A témák szerkezete, hangsúlyos témák az egyes évfolyamokon

Tevékenység Drámajáték, zene, vizuális tevékenységek, kreatív írás

Témakör

Évfolyam
Jelképek Találkozá-

sok
Mesék, történetek, 

versek, életek Terek Gondolataink, 
érzéseink

1. Jeleink Otthon Magyar népmesék Az én tájam, 
útjaim

Mik a kedvenc 
helyeink?

2. A fa Ünnepek Lázár Ervin:
Szegény Dzsoni és 
Árnika

Játéktér Legkedvesebb 
játékaink

3. Motívumok 
különbözô 
kultúrákban

Barátságok Versek Lakótér
Miért szeretem?

Mit tudunk 
magunkról, mit 
tudunk másokról?

4. A kapu A változás Teremtésmítoszok Lakóterek régen 
és ma

Mi a rend és a 
rendetlenség 
viszonya?

5. Tükör Mit tudok én 
adni? 

Pandora szelencéje 

A gyáva nyulak 
Kam tükre 

Különleges 
természeti és 
ember alkotta 
terek 

Mit változtatnál a 
világban?

6. Szimbólumok Elôítéletek  Hana bôröndje Közösségi és 
személyes terek

Miért tudunk 
felelôsséget vál-
lalni?

• Módszerek. A program alapvetô tevékenységformái: drámajátékok, vizuális és ének-ze-
nei tevékenységek, kreatív írás stb.

A programcsomag alapvetôen a mûvészeti nevelés tevékenységeire épül. Ha mûvészi, 
alkotó tevékenységgel foglalkozunk, zenélünk, rajzolunk, táncolunk, festünk, akkor belsô 
egyensúlyunkat, harmóniánkat tápláljuk – a mûvészi tevékenységek terápiás hatása köz-
ismert. A mûvészi tevékenység lehetôséget ad az önismeretre és a szociális képességek fej-
lesztésére. Az öröm az a „katalizátor”, amely segíti az egyént abban, hogy szembesüléseit 
önmagával fel tudja dolgozni. Amikor mûvészettel foglalkozunk, nem lehet „kívül állni”, 
csak a jelenben, az „itt és most”-ban lehet lenni. 

A gyerek létrehoz valamit – képet, mozdulatot, dallamot, szöveget, verset. Gondolkodik, 
érez, és gondolatai, érzései alkotásban öltenek testet; elképzel valamit, és láthatóvá teszi. 
Amikor a mû megszületik, azt érzékelni, értékelni lehet, viszonyulni lehet hozzá. 

A játékban a gyermek az örömteli és különösen a kínos élményt biztonságosabb keretek 
között, szimbolikusan ismétli meg, így saját aktivitása sokkal inkább segíti megszerezni a 
kontrollt az átélt negatív vagy pozitív élmény felett. Az újabb ismétlések hozzásegítenek a 
reális énkép kialakításához.

A drámajáték személyiségfejlesztô hatása mással nem helyettesíthetô. Értéke abban rej-
lik, hogy a gyerek beleélheti magát különbözô korban élt/élô, különbözô életkorú, nemû, 
társadalmi helyzetû, foglalkozású emberek helyzetébe, konfliktusaiba. A drámajáték köz-
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ben átélt helyzetek sokkal mélyebb tapasztalatként, élményként maradnak meg a gyere-
kekben, mint bármilyen jól szemléltetett, színesen elôadott, verbálisan közölt információ.

A kreatív írás: a hagyományos értelemben vett fogalmazás újraértelmezése; olyan anya-
nyelvi önkifejezés, amely már a témaválasztása révén is személyes jellegû megszólalást 
tesz lehetôvé, új ötletek megvalósítására ad lehetôséget. A programcsomagban leginkább 
versek, rövid történetetek, jelenetek kitalálása, alkotása keretében jelenik meg. A végsô 
cél az íráskészség fejlesztése, az önállóság és az önkifejezés lehetôségeinek megteremtése, 
jelen esetben a szavak erejével.

A tanulási folyamatnak egyensúlyban kell tartania különbözô tanulási formákat: a köz-
vetlen tapasztalatot, a szociális interakciót és az önálló munkát. Ezen elemek mindegyike 
rendkívül lényeges, arányuk az adott modultéma és a helyzet (amelyben alkalmazzuk) 
függvénye.

• A program iskolai felhasználása. A programcsomag tanterven kívüli (szakkörök, sza-
badidô-tevékenységek napköziben, iskolaotthonban) felhasználásra készül, de témái, te-
vékenységei kitûnôen alkalmazhatók különbözô mûveltségi területeken belül, úgymint 
Magyar nyelv és irodalom, Ember a társadalomban, valamint a mûvészetek és az ezekhez 
csatlakozó tantárgyak tanóráin is.

Az Én és a Másik  programcsomag

• Célja. A tevékenységek elsôdleges célja a szociális kompetencia fejlesztése. Értelmezé-
sünk szerint az iskolai tanulás  egyben a szociális kompetencia-fejlesztés terepe, esz-
köze, míg a szociális kompetenciafejlesztés egyben a sikeres tanulás közege és eszköze 
– két egymást támogató folyamat.
A szociális kompetencia fejlesztésében a programcsomag – részben az életkori sajátos-

ságok, részben az alkalmazott módszertan lehetôségeinek figyelembevételével – az alábbi 
részkompetenciák fejlesztésére helyezi a hangsúlyt:

– önismerettel összefüggô kompetenciák: önállóság, autonómia
– önszabályozás: felelôsségvállalás, törôdés, tekintet másokra
– énhatékonység-érzés: konstruktív self-érzékelés – egészséges önbizalom, belsô kontroll
– a szociális kompetenciához szükséges kognitív készségek: problémakezelés (problémaazo-

nosítás, problémamegoldás), szabályalkotás, szabálykövetés, kreativitás
– társas kompetenciák: kommunikációs készségek (véleményalkotás, vitakészség), együttmûködés, 

segítségkérés.
A fejlesztés fókuszában az együttmûködés áll, a kompetenciafejlesztés egyes rész-kom-

petenciáinak fejlesztése az együttmûködô tevékenységek során valósulhat meg.

• Témái. Minden évfolyam témái lazábban vagy szorosabban egy-egy tematikus csomópont 
köré rendezôdnek. Elsô osztályban az együttlét, másodikban az együttlét-bizalomelfogadás, a 
harmadikban a közösség, a negyedikben a barátság, ötödikben a konfliktus és hatodikban a 
nyilvános kiállás és önbizalom a tematikus csomópontok.

A közös tevékenységek során a gyerekek újra és újra olyan kommunikációs helyzetekbe 
kerülnek, amelyekben a legegyszerûbb társas érintkezési formák gyakorlásától (üdvözlés, 
kérés, segítségkérés stb.) a személyes élmények megosztásán keresztül a metakommuni-
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káció felismeréséig jutnak el. Gyakorolhatják az eredményes kommunikációt konfliktus-
helyzetekben, és visszatérôen közösségi helyzetekben és szerepekben (szerepeink a csa-
ládban, iskolában, barátok között, „arcaink” sokfélesége, viszonyaink másokhoz). 

Az alsóbb évfolyamokon a szociális kompetencia fejlôdése elsôsorban az együttmûködési 
formák gyakorlásában, és a rejtetten beáramló élmények révén, közvetett módon jön létre; 
a tudatos szembesülés, mérlegelés, általában a tudatos viszonyulás itt még korai feladat 
lenne a gyerekek számára, nincs összhangban a 6-8 évesek életkori sajátosságaival. Az ötö-
dik-hatodik osztályosok programjában az együttmûködés mellett már mód nyílik a prob-
lémák tudatosítására, a diákok álláspontjának tudatos kimunkálására, megjelenítésére is.

• Módszerei. Az eszköztár, ami ezt a komplex fejlesztést segíti, a kooperatív tanulás módszer-
tana. A kooperatív, vagyis együttmûködô tanulás a gyerekek természetes együttmûködési 
hajlandóságára, egymás iránti érdeklôdésére épít, az ebben rejlô erôt használja és irányít-
ja. Célja egyrészt, hogy a gyerekek megerôsítsék és fejlesszék mindazokat a képességeiket, 
amelyek személyes céljaik megvalósításában, valamint szociális kapcsolataikban egyaránt 
sikeressé tehetik ôket, másrészt az együttmûködést megalapozó értékek tudatosan vállalt, 
pozitív értékké váljanak számukra.

A kooperatív tanulás tudatosan megtervezett folyamat, ez azonban a gyerekek számára 
nem feltétlenül vehetô észre, ôk elsôsorban a közös tevékenységben rejlô örömöt élik át 
ilyenkor, a felfedezés örömét, a közös és a személyes sikert, a felnôtt támogatás okozta jó 
érzést. A csoportmunkában lehetôség nyílik sokféle spontaneitás, személyes képesség, kre-
ativitás megnyilvánulására, megvalósítására, a társakkal és a tanárral folytatott párbeszéd 
pedig rendszeres pozitív (ösztönzô) visszacsatolást nyújt. A jól szervezett csoportmun-
ka állandó, közvetlen tevékenységet jelent, amely különösen a 6-8 évesek elemi igénye; 
egyúttal biztosítja kommunikáció egymás számára elfogadható formáinak kimunkálását. 
A programcsomagok moduljai ennek megvalósításához nyújtanak modelleket. 

A modulokban a legegyszerûbb, szabályozott együttmûködéstôl az egyre kevésbé sza-
bályozott komplex együttmûködési formákig minden megtalálható, a tapasztalatok sze-
rint alkalmazásuk egyszerre felszabadító és önfegyelmet erôsítô. 

Az alsóbb évfolyamok programcsomagjaiban a legegyszerûbb együttmûködési for-
mákkal élünk a leggyakrabban, ahol a szabálytartás nehézségeit kreatív, örömöt okozó 
feladatok segítségével enyhítjük, erre épülnek rá évrôl évre a bonyolultabb munkafor-
mák, amelyek már feltételezik az egyszerû együttmûködés  készséggé válását. Nagy súlyt 
fektettünk az élményszerûségre is, ami a személyes tevékenységben, a játékban, a kö-
zös problémamegoldásban és a felnôttôl hallott mese átélésében egyaránt megjelenik. Az 
ajánlott tevékenységek és tartalmak összhangban vannak az adott évfolyamokon szokásos 
tantervi tartalmakkal. Változatos iskolai történeteket dolgozunk fel – például megjelennek 
a modulokban olyan mesék, amelyek több generációnak voltak már kedves olvasmányai 
(vagy például életre szóló bábszínházi élménye), mint a Macóka meséi, a Misi Mókus, Lá-
zár Ervin meséi, vagy a gyermekirodalom olyan maradandó értékei, mint Alekszej Tolsz-
toj répameséje vagy Andersen meséje a rút kiskacsáról, a negyedik évfolyam moduljaiban 
pedig a Harry Potter sorozat elsô kötetének részletei. A modulok „kereszttanterviek”, ez 
– különösen az iskolázás elsô négy évében – szinte magától értetôdô volt az eddigi tanítási 
gyakorlatban is: az alkotás, az írás-olvasás-szövegértés, a gondolkodás és a számolás kü-
lönbözô hangsúllyal ugyan, de egyidejûleg megjelenik a modulokban.
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Az ötödik-hatodik évfolyam moduljai a hagyományos tantárgyi szempontok szerint 
jobban elkülönülnek egymástól – bennük szokatlan tartalmak is megjelennek. Ilyenek el-
sôsorban a Harry Potter sorozat egy-egy kötetét feldolgozó modulok, amelyekben a gyere-
kek számára izgalmas és motiváló, de az iskolai oktatásból eddig hiányzó irodalmi élmény 
alapján vizsgálnak meg olyan kérdéseket, mint például az önmagunkról és a másikról 
alkotott kép, egymás ki nem mondott gondolatainak megértése, konfliktusaink forrása 
vagy a konfliktusok megoldási lehetôségei.

• Iskolai felhasználása. A programcsomag évfolyamonként 30 tanórányi idôre ad programot.   
A tanóra, mint idôegység a jelenlegi iskolai idôbeosztást veszi alapul, de az egyes mo-
dulok legtöbbször egy tanóránál hosszabb idôt vesznek igénybe – általában két, néha 
három órát. A sikeres megvalósításhoz, ahhoz, hogy a gyerekek folyamatként éljék át azt, 
ami egy-egy modul keretei között velük, általuk történik, fontos, hogy a modulokat csak 
egy-egy óraközi szünet erejéig szakítsuk meg.

Az Én és a világ – Ember és környezete programcsomag

Célja – a szociális kompetenciák fejlesztésén túl – a környezeti kompetenciák és az ehhez 
kapcsolódó kognitív készségek fejlesztése. Értelmezésünk szerint a környezeti kompe-
tencia fejlesztése nem csak az ember és természeti környezete kapcsolatát célozza meg.  
A programcsomag alkalmazásával szeretnénk elérni, hogy a gyerekek ismerjék meg a 
mindennapi életük során adódó problémákat, igazodjanak el lehetséges megoldásaik kö-
zött, sajátítsák el a biztonságos és felelôsségteljes viselkedést. Szeretnénk elôsegíteni, hogy 
a programban részt vevô gyerekek a szûkebb és tágabb környezetben otthonosan mozgó, 
fejlett problémamegoldó képességgel rendelkezô, együttmûködésre képes személyiséggé 
váljanak. Megôrizzék kreativitásukat, nyitottak legyenek mások problémáira, ugyanakkor 
tudjanak kritikusan gondolkodni, és képesek legyenek  azokat betartani.

A modulok várható eredménye, hogy az említett kompetenciákra építve a tanulók fel-
ismerik az ember és környezete közötti kölcsönhatásokat, a természeti környezeten túl a 
szociális és a mesterséges – épített környezettel kapcsolatban egyaránt.

• Témái. A témák az elsô szakaszban (1–4. évfolyam) a közvetlen fizikai és szociális kör-
nyezet, a hétköznapi élet jelenségeit, eseményeit, közösségi élményeit tárgyalják, és segí-
tik azok feldolgozását.

Az életkori sajátosságoknak és a mindennapi élményeknek megfelelôen minden évfo-
lyamon figyelmet fordítunk az életmód, az életvitel és a fogyasztói szokások alakítására.

Feldolgozzuk az emberi test felépítését és mûködését, a fejlôdéssel járó változásokat, 
az egészséges életmód és a függôséghez vezetô szokások tartalmi elemeit, a természeti 
környezethez való viszonyt.

A programcsomag a második szakaszban (5–6. évfolyam) különbözô arányokban tar-
talmazza a NAT Ember a társadalomban, Ember és természet, Földünk és környezetünk, 
Mûvészetek, Életvitel – gyakorlati ismeretek mûveltségi területeinek elemeit. Ezeken be-
lül a következô témakörök jelennek meg: szokások, hagyományok és értékek, étkezés, 
mozgás, felnôtté válás – a szervezetünk változásai, pályaválasztás, tanulás és szórakozás, 
közlekedés, fogyasztás, szenvedélyek, itthon és a nagyvilágban, az energia, média, infor-
matika, természet/erdei iskola.
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• Módszerek. A programcsomag szakmai koncepciójának megfelelôen a modulok a koo-
peratív tanítási-tanulási módszereket részesítik elônyben. Ezek alkalmazásával eredmé-
nyesen fejleszthetôk a szociális és kommunikációs képességek.

Használjuk a projektmódszert is, ez egy vizsgált témát több szempontból közelít meg, 
ezért alkalmas a rendszerszintû gondolkodás fejlesztésére, segíti az ember és a természet 
közötti kölcsönhatás felismerését.

A 6-8 éves gyerekek elsôsorban érzékszervi tapasztalatszerzés útján szereznek informá-
ciót és tudást. Értékeket, szabályokat, viselkedési formákat mintakövetés útján sajátítanak 
el. Gondolkodásuk elsôsorban képi gondolkodás. Az állatok, a növények, az élettelen ter-
mészet megismeréséhez a vizsgálatokat ajánljuk, amelyeknek a tapasztalatait elsôsorban 
rajzban, verbálisan a vizuális ábrázolás alapján rögzítjük. Az ilyen korú gyerek még el-
sôsorban a mesét és a játékot szereti. Szívesen hallgatja pl. a vízcsepp kalandjairól szóló 
mesét (amelyben persze szót lehet ejteni a víz körforgásának tudományos hátterérôl is). 
Játékként érdekelheti pl. a csírázás jelensége (mint „csoda”), de nem foglalkoztatják a csí-
rázás feltételei. Számára most még nem a törvényszerûségek megállapítása, s az odave-
zetô oknyomozó vizsgálódás a cél, hanem maga a tevékenység, mint jó játék.

Az értékszocializációt, a környezet számára kedvezô társas magatartást tevékenységek 
révén – például közös szabályalkotással, szimulációs játékokkal –, modellnyújtással segít-
jük elô.

A játék és tapasztalatszerzés kibôvül a második szakaszban vizsgálatok tervezésével 
és végrehajtásával. A diákok egyszerû vizsgálati módszereket alkalmaznak, adatokat 
gyûjtenek. Méréseket végeznek, adataikat, vagy más vizsgálatok eredményeit bemuta-
tó táblázatok, grafikonok olvasását gyakorolják. Kiegészül a sokoldalú információszerzés, 
gyûjtés, rendszerezés, a tantárgyak közötti kapcsolatok erôsítésével – lehetôleg projektek-
ben való gondolkodással. Feltételezéseket fogalmaznak meg, összefüggéseket ismernek 
fel.

A legtöbb intézmény a második szakaszban (5–6. évfolyam) szervez erdei iskolát. A fel-
készítés az erdei iskolai tevékenységre az 5. évfolyam tantervi elemeiben kezdôdik meg. 
Közvetlen támpontot a 6. évfolyam moduljai nyújtanak.

• Iskolai alkalmazása. A programcsomag a Nemzeti Alaptanterv mûveltségi területeinek 
– a negyedik és a hatodik évfolyam végén érvényes – követelményeihez igazodik. Az éves 
teljes óraszám (a negyedik osztály kivételével) 116 óra. A modulok a szaktantárgyak ke-
retein belül valósíthatók meg, a rendelkezésre álló órakeret maximum 50%-ában, ez nem 
érinti a magyar nyelv, matematika és az idegen nyelv óraszámát. Az egyes témakörök 
évente több alkalommal, illetve több éven keresztül visszatérnek. Ezért fontos a tanterv 
egészét megismerni, és a témakörök moduljait – az osztályok igényeinek megfelelôen –  
összefüggéseikben megtervezni. A modulok több utat kínálnak fel az egyes témák fel-
dolgozására, ez lehetôséget nyújt számunkra, hogy az osztályban a gyerekek igényeinek, 
érdeklôdésének és képességeinek megfelelôt válasszunk.

A modulok 2x45 vagy 3x45 percet igényelnek. Az idôkeret lehetôvé teszi, hogy a sza-
badban szervezett programok, a munka- és eszközigényes megfigyelések, vizsgálatok, az 
alkotótevékenység zavartalanul folyhasson. Alsó tagozatban ez könnyebben megoldható 
az órák összekapcsolásával, az 5–6. osztályban bevonhatunk szakos tanárokat is a terve-
zésbe, ezáltal a kompetenciafejlesztés sokszínûségét is biztosíthatjuk.
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A második szakaszban megnô a jelentôsége a kutató, kísérletezô tevékenységnek, az 
iskola könyvtárának, informatikai eszközeinek, szaktantermeinek használatának (rajz- és 
természettudományos szaktantermek, mûhelyek, konyhák).

Szükséges alapvetô eszközök a tanári segédanyag és hozzátartozó munkafüzet mellett 
az iskolai szertárak leggyakrabban használt tárgyai, pl.: a térképek, szakkönyvek, sportesz-
közök. Amennyiben a modul megvalósításához, a munkára való ráhangolódáshoz szük-
ség van képek, tárgyak elôzetes gyûjtésére, gyûjtômunkát a gyerekekkel együtt célszerû 
végezni.
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prOgrAMcSOMAgOk 
A 7–12. évfOLyAM SZáMárA

A Toleranciára nevelés programcsomag

• Célja. A programcsomag jellegzetes arculatát az ember, mint egyén, az emberi kultúra 
és társadalom minél több szeletének megismertetése, valamint a társadalmi mozgások je-
lenségének széles körû vizsgálata adja. Kiemelt módszertani eleme a pedagógiában eddig 
nem, vagy kevéssé alkalmazott résztvevô megfigyelés és a terepmunka. A program célja, 
hogy jobban megértsük a másik ember gondolkodásmódját, érzelmeit és viselkedésének 
indítékait. Ha megértjük, könnyebben el is tudjuk fogadni ôt. A témák feldolgozásánál 
szem elôtt tartjuk, hogy ki-ki mit gondol magáról, hogyan látja a világot, illetve hogyan 
egyeztethetôk össze a különbözô világnézetek, életmódok, szokások, hagyományok, öl-
tözködési stílusok és viselkedésmódok.

A különbözô kultúrák, szubkultúrák, a másság megismerésének igénye, ezek nyitott 
megközelítése nem csupán cél, hanem egyszerre eszköz és módszer is. Ez a törekvés nem-
csak a kulturális másság megismerésére terjed ki, hanem a mentális adottságokra, a testi 
jegyekre, tanulási-érdeklôdésbeli eltérésekre is, annak érdekében, hogy a fiatalok a tole-
ranciát mikrokörnyezetükben is gyakorolni tudják.

További kiemelt célunk az, hogy segítsük a fentiek belsô meggyôzôdéssé válását. Erre 
– sokszor indirekt hatásként – jó lehetôséget ad a résztvevô megfigyelés. Ez az iskolai 
munkában szokatlan és nem könnyen megvalósítható módszer egyfajta elfogadási-
együttmûködési igény kialakítását szolgálja, ami szinte „automatikusan” vezet az önrefle-
xió képességéhez. 

Céljaink tehát olyan attitûd- és képességterületeket érintenek, amelyek nem kötôdnek 
kizárólagosan egy tudományterülethez. A program legfontosabb fejlesztendô kompeten-
ciái ennek tükrében több kompetenciaterületrôl származnak. Elsôsorban az önismereti, 
önszabályozási és énhatékonyság-érzést szolgáló kompetenciákra tevôdik a hangsúly. 
Mindenekelôtt fejleszteni kívánjuk az érzelmek tudatosságát (érzelmeink pontos azono-
sítása, sikerkezelés, kudarctûrés) és a pozitív önértékelést. Segítjük a belsô kontroll létre-
jöttét, az autonómia és identitás kialakulását. A társas kompetenciák közül az empátia és a 
konfliktuskezelési készség visszatérô fejlesztési lehetôséget kapnak a programcsomagban, 
az ugyancsak különbözô témákhoz, tevékenységekhez kapcsolódó szociális érzékenység, 
szolidaritás, feladatvállalás, önkéntesség fejlesztése mellett.

A kognitív kompetenciák kevésbé hangsúlyosak a program arculatából adódóan, ez 
azonban nem jelenti azt, hogy kiszorulnak a csomagból, közülük az információ- és a prob-
lémakezelés jelenik meg markánsabban.

• Témái. A program témái komplex módon épülnek fel és kapcsolódnak egymáshoz egy 
évfolyamon belül és évfolyamról évfolyamra is.

Testi-lelki-szellemi adottságok. Az egyéni, személyes másság különbözô formái, látható és 
láthatatlan jegyei, a hozzájuk fûzôdô stressz vagy más érzések, tehát elsôsorban ezek meg-
élése.

A különbözô családtípusok bemutatása. A különbözô családi háttérrel rendelkezô tanulók 
között esetleg kellemetlenséget, feszültséget okozó nézeteltérések oldása indirekt módon.  
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A család etnikai és szociális háttere és az ehhez kapcsolódó megítélési, skatulyázási sémák, 
a különbözô kisebbségi csoportok és kultúrák családképe, családszervezôdési mintái.

Társadalmi rétegek („Szegény-gazdag”). A különbözô szociális, anyagi háttérrel rendelkezô 
emberek közti feszültségek, az emberi és anyagi tényezôk, értékítéletek, életképek, esetta-
nulmányok, egyéni történetek, családtörténetek, szomszédsági viszonyok segítségével.

Hitvilág-Világnézet-Vallás. A vallásos és nem vallásos világnézetek, a különbözô világ-
vallások, a másik elfogadása, az egyenrangúság, a vallások közti megértés és párbeszéd 
fontossága.

Hétköznapok és ünnepek. Kiegészítése a vallási és kulturális témakörnek. Saját és más kul-
túrák, különbözô országok, települések; a tradicionális és a modern élet szokásai, az em-
berek hétköznapi, ünnepi tevékenységei és azok terei; a természeti környezet, az élelem 
felhasználása, munkamegosztás, munkaeszközök és szerepek bemutatása.

A kultúra arcai – Kultúra vagy kultúrák (?). A témakör címében a kérdés és a kérdôjel nem 
véletlen, utal a modulok témafeldolgozásaiból kirajzolódó szemléletre, miszerint a kultúra 
egyfelôl az egész emberiségé, mégsem ugyanazon formákat bíró, uniformizált jelenségrôl, 
hanem kultúrák sokféleségérôl beszélhetünk.

Szubkultúrák/Ifjúsági szubkultúrák. Különbözô zenei, öltözködési irányzatok, felfogások 
közelítése abból kiindulva, hogy csak a külsô alapján történô véleményformálás, a meg- 
nem értés, a nem-ismerés ellenszenvet ébreszt és táplál.

Függôségek. A serkentô szerek és rítusok, a pszichés függôségek, pszichés élmények ke-
resése – tévé-nézés, kényszeres evés, bulémia, alkohol, dohányzás, internet, extrém spor-
tok, szerencsejáték – mi a jó, mitôl és kinek jó; fontos a problémafelismerés, megértés és a 
segítségnyújtási lehetôségek megismertetése.

Mozgalmak, ideológiák, szervezetek. A politikai-társadalmi-természeti problémák, környe-
zetvédôk (szelíd és harcos), emberi jogi aktivisták, önkéntesek, szervezetek tevékenysége; 
az elvek, meggyôzôdések szerepe az egyén és a társadalom életében és ezek másokra ha-
tása.  Szélsôséges szervezetek, és eszmei gyökereik – ellentétek és szélsôségek konfliktusai, 
jogi és emberi megközelítések.

A világ gyermekei.  A kortársak, a közel és távol élô társak iránti érzékenyítés céljával a 
világ gyerekei, az emberi jogok és a gyermekek jogai, gyermekmunka a különbözô kul-
túrákban, a gyerekek kizsákmányolása, a hátrányos helyzet, a kiszolgáltatottság bemuta-
tása. 

• Módszerek. A programcsomag módszertani specifikuma klasszikus és  újszerû módsze-
rek együttes alkalmazása, a szemléletmód és módszerek, technikák, eszközök hangsúlyo-
zott egybefonódása. A tanítás-tanulás „klasszikus” módszerei közül az elôadás, a magyarázat 
és megbeszélés frontális formái, valamint ezek kiscsoportban való alkalmazása gyakori a 
modulokban. 

A szemléltetés a tanár feladatkörébôl átkerül a tanulói tevékenységek közé a fogalom-
alkotás, rendszerezés, összefüggések megvilágítása érdekében; nem utolsósorban a figye-
lem felkeltésében kap szerepet. 

Az interaktív, résztvevô és tapasztalásos helyzetek bôven szerepelnek módszereink között, 
amelyek a tanulók élményszükségleteinek kielégítését és a differenciálás lehetôségeit is 
szolgálják. Dramatikus feldolgozás, szerepjáték, szimulációs játék, vita – ezen belül is a 
dilemmavita. 

A projekt, mint a témához remekül illô komplex módszer többször megjelenik a modu-
lokban. (A módszer részletes kifejtése megtalálható a 3. fejezetben.)
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A résztvevô megfigyelés és a terepmunka. E kettô nem egyszerûen csak módszer, hanem 
szemlélet és módszertár együttese, személyes tapasztalatszerzésre épülô komplex meg-
közelítés. A résztvevô megfigyelés a valóság és az iskolai lét közötti szakadékot képes át-
hidalni, mert a hétköznapi találkozásokat, a napi valóságot próbálja meg iskolai tanulmá-
nyozásra is alkalmas módon, elgondolkodtatóan vizsgálni. Amiben a módszer leginkább 
elônyünkre válik, jelszavában is olvasható: ki az életbe! Bár a módszer elsôsorban az isko-
lakapun túli tapasztalatszerzéshez kapcsolódik, az intézményeken belül is lehet „terepre” 
menni, megfigyeléseket végezni. 

A szemlélet és a módszer hozadékából íme néhány aspektus:
– Segít megvilágítani, hogyan tudja a tanuló hasznosítani az iskolában tanult ismereteket.
– Az elsô kézbôl vett információkra kerül a hangsúly a tananyagszerû feldolgozás he-

lyett. 
– A résztvevô megfigyelés igen jelentôs szerepet kap az egyre fontosabbá váló civil szol-

gálatban, mindennapi gyakorlatként jelenik meg a legkülönfélébb emberekkel, problé-
mákkal való találkozásban. 

– Nem csupán más kultúrák, hanem a saját kultúra tanulmányozása és értelmezése is je-
lentôs hatást gyakorol másokkal való kapcsolatainkra. A résztvevô megfigyelés saját kul-
túránk, szokásaink tanulmányozására is alkalmas, hiszen annak résztvevôi vagyunk. 

• Iskolai alkalmazása. Mivel a programcsomag tanórán kívüli felhasználásra készül, erre 
vonatkozóan sorolunk fel néhány lehetôséget.

1. Alternatív osztályfônöki órák: alapozó és fokozatosan elmélyítô funkciót töltenek be, 
valamint a terepgyakorlatok, egyéni terepmunkák, akciók, interjúk elôkészítését hi-
vatottak ellátni. Az alternatív jelzô azt jelzi, hogy nem felétlenül az elôírt órakeretben 
gondolkodnunk, hanem az „osztályfônöki óra” meghatározás bensôséges és odafigyelô 
hangulatot jelent.

2. Iskolai ismeretterjesztô programok: szakköri keretben, klubokon, és a DÖK közremû-
ködésével szervezett lehetôségek. Érdemes pl. filmklubot, állandó dráma- és szerepfel-
dolgozási kört mûködtetni. Amennyiben témahetet, témanapokat tudunk tartani, ér-
demes egy-egy témakört többfelôl megközelíteni, elôször elméletben, majd kilépve az 
iskolából, szemléltetésre, terepmunkára alapozva. 

3. Iskolán kívüli miniterepmunkák: elsôsorban a szociális érzék, az együttérzés, a kultu-
rális másság személyes megtapasztalásának „szembesítô” lehetôségei, abból kiindulva, 
hogy a megértés és elfogadás hiánya beleélést segítô technikák segítségével oldható 
fel. Amivel az ember közvetlenül szembesül, az benne hosszantartó, mélyebb élménye-
ket idézhet elô. Fontos azonban hangsúlyozni, tudatosítani magunkban és a diákok-
ban, hogy a puszta megtekintés, az egyszerû jelenlét nem egyenlô a részvétellel. Ezért 
ajánlott kevesebb helyre, de többször elmenni, visszatérve, kibontva, belsô valóságában 
megismerni az adott jelenséget, csoportot, szubkultúrát. Ehhez ajánlott mintául venni 
az antropológiai terepmunka lényegi elemeit és specifikus módszertani, szemléletbeli 
megközelítéseit, ami bármely témához könnyen kapcsolható.
Iskolán kívüli lehetôséget adnak még a tanulmányi kirándulások, erdei iskolák és tábo-

rok, amelyeknek alkalmával egy-egy témakör mélyebb kibontása az igényekhez mérten 
lehetséges. 
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A Felkészítés a felnôtt szerepekre programcsomag

• Célja. A  fejlesztendô szociális kompetenciák között nagy hangsúlyt  fektetünk  azon 
képességek és készségek fejlesztésére, amelyek képessé teszik majd az iskolából kikerülô 
fiatalokat arra, hogy öntudatos, felelôsségteljes, végiggondolt döntéseket meghozni tudó, 
folyamatos megújulásra motivált és alkalmas, egészséges személyiségû felnôttekké válja-
nak. Ezért az alábbi kompetenciákat kívántuk különösképpen fejleszteni: önismerettel összefüggô 
kompetenciák, mint pl. az érzelmek tudatossága, identitás, hitelesség, az önszabályozás, mint 
pl. a felelôsségvállalás, az énhatékonyság, mint pl. a pozitív önértékelés és a konstruktív self-
kezelés, a szociális kompetenciákhoz szükséges kognitív készségek, mint pl. a problémakezelés, 
szabályalkotás, valamint a társas kompetenciák, mint pl. az empátia, konfliktuskezelés és az 
együttmûködés.

• Témái. Ez a részterület sokoldalúan kívánja a fiatalok elé tárni a felnôtt szerepek tárhá-
zát – család, barátság, szerelem, párkapcsolat, alkotó, irányító, döntéshozó ember, munka-
társ stb. – ugyanakkor pozitív mintákat próbál megjeleníteni, és segíteni kíván a számtalan 
szerep között való eligazodásban, az idôtálló értékek felismerésében.

Elsôsorban nem a direkt ismeretátadásra vagy nevelésre épít, hanem változatos példá-
kon, tevékenységeken keresztül próbál alternatívákat kínálni. Nem törekszik a teljességre 
sem, hanem inkább különbözô módszerek, technikák rendszeres alkalmazásával igyek-
szik fejleszteni a kompetenciákat és az attitûdöket.

Hiszünk abban, hogy eljött az idô, amikor az iskoláknak le kellene bontaniuk a merev 
belsô korlátokat, és rugalmasabban koncentrálhatnak az iskolanevelési funkcióira is. Ezt 
csak hiteles, példamutatásra alkalmas tanárokkal és olyan elfogadó, bizalommal teli kör-
nyezetben lehet, ahol az emberi értékek, készségek és attitûdök legalább olyan fontosak, 
mint a tantárgyakhoz kapcsolódó ismeretátadás.

A hatékony kompetenciafejlesztés megvalósítása személyközpontú, interaktív, tapasz-
talati tanulásra alapozó pedagógiai módszerekkel lehetséges. Ebben a programban a direkt 
nevelés kifejezetten kerülendô, hiszen nem ismereteteket sulykolni akar a pedagógus, ha-
nem egy jól körülhatárolt fejlesztô munkát támogatni az értékek hatékony képviseletének 
érdekében.

• Módszerek. Speciális módszerek rendelendôk ehhez a célkitûzéshez, úgymint a ko-
operatív tanulásszervezés, a projektmódszer, a szerepjáték és drámapedagógia stb.  
A módszerek természetébôl fakadóan a foglalkozások jelentôs része az interdiszciplinari-
tás elvére  épül, amennyiben egy egységen belül többféle tudásra, információszerzésre és 
feldolgozásra, valamint készségfejlesztésre van szükség.

Mindez természetszerûleg megköveteli, hogy a tanárok ne elszigeteltségben, hanem csa-
patmunkában dolgozzanak a programalkotástól a kivitelezésig, tehát ajánlatos olyan belsô 
mûhelyeket létrehozni, amelyek a tanárok folyamatos konzultációját és együttmûködését 
támogatják.

Fontos szemléletbeli szempont az is, hogy a kompetenciafejlesztés során nem csak a di-
ákok tanulnak és gyarapodnak, hanem a velük foglalkozó tanárok is. Szerencsés lenne, ha 
a tanárok ezt az újnak ható feladatrendszert nem újabb tehernek, hanem a saját szakmai 
fejlôdésük természetes részének tekinthetnék. Ehhez szükség van az iskola teljes vertiku-
mának aktív támogatására (iskolaigazgató, kollégák, kiszolgáló személyzet), valamint a 
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szülôk elvi és gyakorlati bevonására. Ennek módozatait ki-ki a maga közegére vonatkozó-
an tudja végiggondolni és lehetôleg megvalósítani.

A fentiekbôl kiindulva meggyôzôdésünk, hogy csak olyan pedagógus tudja hatékonyan 
vezetni a Felkészítés a felnôtt szerepekre programcsomagban leírt tevékenységeket, aki maga 
is tisztában van a mai kor kihívásaival, és szakmailag jól felkészült. A témák feldolgozásá-
ban kis szerepe lesz az ún. ismeretátadásnak, ehelyett a tanár a tanulói tevékenységeket 
sokkal inkább segítô, facilitáló személyként kíséri. Az ô szerepe az, hogy irányítsa a diákok 
munkáját, együttmûködését, hitelesen közvetítsen univerzális értékeket, de semmikép-
pen se erôszakolja rá a tanítványaira saját értékeit, meggyôzôdését.

Szükség van a tanár részérôl a lényeglátásra, sokoldalú tájékozottságra és némi jártas-
ságra a kooperatív tanulási stratégiák alkalmazása terén. Függetlenül attól, hogy az adott 
modul osztályfônöki vagy társadalomismeret órán, matematika- vagy biológiaórán, netán 
tanórán kívül valósul meg, egyaránt szükséges a pedagógus részérôl a holisztikus szemlé-
let, empatikus és kooperatív attitüd kifejezése, képviselete. 

Nem elhanyagolható az a tény sem, hogy a pedagógusok mindannyian, mint „gyakor-
ló” felnôttek, pusztán a mindennapi megnyilvánulásaikon keresztül is szerepmodellek 
lehetnek tanítványaik számára. Nem beszélve az ún. rejtett tanterv érvényesülésérôl a 
pedagógiai munkában, ami minden mûködô iskolában megvalósul, akár tisztában vannak 
vele az ott tanító tanárok, akár nem. 

Azt szeretnénk elérni, hogy a tanári közösségek vagy csoportok minél tudatosabban 
alakítsák helyi programjaikat, és velük összhangban vitassák meg az uralkodó értékeket és 
viselkedésmintákat. E tekintetben az elmúlt 15 évben komoly lemaradásaink alakultak ki, 
hiszen nehéz volt újra felépíteni egy alapjaiban megrendült értékrendet. Ennek a bizony-
talanságnak a megszüntetésében is segíthet ez a program.

• Iskolai alkalmazása. A programcsomag elsôsorban, de nem kizárólag tanórai keretben 
megvalósítandó lehetôségeket kínál.

A Polgár a demokráciában programcsomag

Célja a felnôttkori demokratikus cselekvésre való felkészítés. Ez olyan magatartásforma, 
amelynek mûködéséhez egyrészt bizonyos attitûdök és képességek meglétére, másrészt 
az eredményességet elôsegítô tárgyi tudásra van szükség.

A demokratikus cselekvést támogató legfontosabb attitûdök a kíváncsiság, a tolerancia, a 
szociális érzékenység, az autonómia igénye, a cselekvésre és a felelôsségvállalásra való bel-
sô késztetés. A leginkább nélkülözhetetlen képességek pedig az információkezelés, a kritikai 
gondolkodás, a véleményalkotás, a döntés, az együttmûködés, a konstruktív konfliktuske-
zelés, a hatékony kommunikáció és a problémamegoldás képessége.

Ezek olyan általános attitûd- és képességterületek, amelyek nem kötôdnek kizárólago-
san az állampolgári neveléshez, de még csak a szociális kompetenciákhoz sem. Az élet 
sok-sok területén eredményesen használhatók. Ezért kimunkálásukhoz is sokszínû ta-
pasztalati bázisra van szükség, ha azt akarjuk, hogy a késôbbiekben valóban széles körben 
mûködôképesek legyenek.
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• Témái. Láthatatlan tematikus háló fogja össze a sokféle, mozaikos tudást adó modult egy  
rendszerbe, amelynek általánosan megfogalmazott tartalmi csomópontjai a következôk: 
világunk sokszínûsége, a társadalom rétegzettsége, az identitás építô elemei, a személyes 
felelôsség, a véleménynyilvánítás formái, szabályok alkotása és követése, választások és 
döntések, az együttmûködés formái, konfliktusok és megoldásaik, problémák és megol-
dásaik. A közösségi cselekvés terepei szerint, e nagy témakörök mindegyikét igyekszik a 
program több szinten megközelíteni. Ez azt jelenti, hogy minden témakörnek van valahol 
a programon belül néhány személyes, lokális, nemzeti, európai és a globális szintet érintô 
feldolgozása is. 

• Módszerek. Mivel a program ideálja az önmagáért, másokért és a környezetéért is fe-
lelôsséget vállaló, aktív állampolgár, a modulokban fontos szerepet kap a tanulói aktivitás, 
a tanulási folyamatban való tevékeny részvétel. A leggyakrabban megjelenô módszerek 
ezért a következôk: önálló információszerzés az internet vagy a média segítségével, sze-
mélyes tapasztalatok gyûjtése a helyi társadalom körében, beszélgetés, vita, szerepjáték, 
különféle projektek megtervezése és megvalósítása. 

A tanulásszervezés jellemzô formája e módszerek alkalmazása mellett a kooperatív cso-
portmunka, amelyhez a teljesítmények értékelése során – a tanári visszajelzések mellett 
– természetes módon kapcsolódik az önértékelés és az együttmûködô csoporttársak érté-
kelése is.

Mindez a pedagógus számára a hagyományostól kicsit eltérô szerepet jelöl ki. A tanár 
ebben a programban nem elsôsorban a tudás letéteményese, hanem a diákok tanulásának 
legfôbb segítôje, irányító társ az ismeretszerzésben. Munkája pedig akkor lesz a legsike-
resebb, ha a program céljainak megvalósítása érdekében együtt tud mûködni kollégáival 
– mindannyian hozzáadva valami fontosat ahhoz a tudáshoz, aminek a diákokban kell 
mûködô egésszé válnia. 

• Iskolai alkalmazása. A program – ebbôl kiindulva – a képességfejlesztés fenti céljait kü-
lönféle mûveltségterületekhez, illetve tantárgyakhoz kapcsolja hozzá – úgy azonban, hogy 
közben nem borítja fel azok hagyományos struktúráját. Az elkészült modulok többsége a 
történelem és a társadalomismeret tantárgyhoz kapcsolódik, de minden évfolyamon je-
lentôs kínálatot nyújt a csomag az osztályfônöki órákon való hasznosításhoz is. Ezek mel-
lett valamennyi korosztály számára készült néhány olyan modul is, amely a természettu-
dományos tantárgyakhoz illeszthetô, illetve a mûvészeti órák keretében használható fel.
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A modulokban szereplô foglalkozások szerkezete,  
a szerkezeti elemek szerepe

A modulvázlatok a következô szerkezetet követik:  ráhangolás, a feldolgozás elôkészíté-
se; a tartalom feldolgozása;  összefoglalás, ellenôrzés és értékelés

Ráhangolás, a feldolgozás elôkészítése 

Céljai lehetnek: a tartalommal, témával kapcsolatos érdeklôdés felkeltése, motiváció, az 
elôzetes és szükséges tapasztalatok, ismeretek, érzések, gondolatok, vélemények elôhívá-
sa, a feldolgozáshoz szükséges szervezés stb.

A ráhangolásnak nagyon fontos különböznie a hagyományos gyakorlattól, amely álta-
lában nagyon rövid idô (3-4 perc) alatt, frontálisan zajlik, gyakran mûvészeti elemekkel,  
az új tartalom érdeklôdést felkeltô felvillantásával próbál motiválni, elôkészíteni a foglal-
kozást.

Az így szervezett ún. „ráhangolás, elôkészítés” általában nem számol a tanulók elôzetes 
tapasztalataival, tudásával, beállítódásaival, azt gondolván, hogy a pedagógus motiváló 
szándéka, az annak megfelelô tartalom elegendô a befogadáshoz. Valóban, talán elegendô 
akkor, ha az adott foglalkozás egy hosszabb, tervezett folyamat része lenne, amelyben már 
több oldalról, különbözô módszerekkel foglalkoztak a témával. Ebben az esetben a pe-
dagógus már korábban tájékozódhatott a diákok meglévô, épülô, felmerülô, kapcsolódó 
tudásáról, érzéseirôl, gondolataitól, véleményérôl. 

A külön, önálló foglalkozásként megvalósuló modulok esetében egészen más a helyzet. 
Nem lehet anélkül indítani, fôként nem a szociális kompetenciák fejlesztése érdekében 
témákat – hiszen azok funkciójuknál fogva az egyénben játszódó folyamatokat kívánják 
elôhívni, rájuk építeni, a fejlesztés irányait meghatározni –, hogy nem ismerjük azt, ami 
már kialakult. (A konstruktivista tanulásfelfogás szerint az ún. belsô értelmezô rendszere-
ket.) 
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Könnyû belátni, hogy az elôzetes tudás, az ún. belsô értelmezô rendszer megismerésé-
nek  módszerei nem lehetnek csupán befogadásra épülô passzív módszerek. Aktivitást, 
részvételt, bevonódást, interaktivitást jelentô tevékenységeknek kell lenniük.

Ilyenek lehetnek: hosszabb folyamatok tervezése elôtt különbözô kérdôívek, tematikus 
viták, beszélgetések, az egy-kétórás modulok elôkészítéseként pl. a véleménynyilvánítás-
ra lehetôséget adó kooperatív csoportmunkák különbözô változatai, valamint a tematikus, 
esetleg szempontokkal segített beszélgetôkörök. Ezek a módszerek lehetôséget teremte-
nek arra is, hogy az éppen elemzett tudást, amivel éppen „barátkozom”, hogyan tudom 
egyeztetni másokkal. Mások vajon mit gondolnak ugyanerrôl? Van-e esetleg a környeze-
temben olyan személy, akinek más az elképzelése, vagy éppen most alakít ki az enyémtôl 
eltérô véleményt. Hátha számomra is érdekes lehet, amit másképp gondol. Vannak-e a 
környezetemben egymásnak ellentmondó, az enyémnek ellentmondó elképzelések. Va-
jon ezek hogyan és miért mondanak ellent egymásnak? Milyen érvek hangzanak el, ki 
milyen tapasztalatokra hivatkozik, s ezek logikus rendszerbe illeszkednek-e? 

A tudáselemek vitája, a diskurzus a tudás formálódásában jelentôs szerepet játszik. Sok 
kísérletet, vizsgálatot egyedül nem is lennének képesek elvégezni a diákok, elemi szük-
séglet az együttmûködés. A segítségnek, a minták adásának, a kifejezett tanításnak a jelen-
tôségét pedig talán ecsetelnünk sem kell. (Nahalka 2002)

A tartalom feldolgozása

A szociális és életviteli kompetenciák fejlesztésének tervezésénél a tartalom hordozhatja 
a fejlesztés alapját képezô információkat, lehetôséget teremthet a fejlesztést szolgáló tevé-
kenységek szervezésére. Nem lehet öncél. 

A tanulási folyamat, a szociális kompetenciák fejlesztésének tervezése során figyelem-
be kell venni nem csak a diákok meglévô tudását, hanem annak személyes eltéréseit is. 
Meg kell ismerni azokat a sokszor naiv elképzeléseket, gyermeki tudománynak nevezhetô 
modelleket, amelyek akár valamiféle örökölt mechanizmus, akár a korábbi megismerô 
mûködés sajátosságai révén alakultak ki, és erôsen befolyásolják a  megismerés további 
mûködését. 

TANULÓK

Az új tudás a tanuló
elôzetes tudása

alapján formálódik

A legtöbb tudás
társas kapcsolatok

során jön létre

A tanulás bizonyos
helyzetekhez kötôdik

A sikeres tanulás –
sokféle tanulási

stratégia alkalmazása

Forrás: Felnôttoktatási Központ, Nyugat-Quebec, 2002.

TK szocialis kompetencia ff.indd70   70 2008.04.01   13:12:50



a PrOgraMCSOMagOk bEMuTaTáSa   �1

Az új tudás a diák elôzetes tudása alapján formálódik 
• A diák tartós emlékezetében tárolt tudás képes elôsegíteni a tanulást.
• A tanár olyan lehetôségeket biztosíthat a diák számára, amelyekkel elôzetes tudását a 

tanulás segítésére használhatja fel.
• Fontos idôt biztosítani az új ismeretek feldolgozásakor azoknak a régiekkel való kap-

csolatának alakítására. Ehhez nem elegendô a hagyományos óratervekben használt 
4-5-6 perc. Gyakran elôfordul, hogy erre még ennyi idô sincs, vagy a diákok egyálta-
lán nem kapnak lehetôséget arra, hogy valamilyen módon kapcsolatot teremthesse-
nek a meglévô ismereteikkel. Érdemes megállni, és lehetôséget teremteni erre.

A legtöbb tudás társas kapcsolatok során jön létre
• A tanulás a legnagyobb mértékben társas folyamat. A szociális kompetenciák elsajátí-

tása pedig elképzelhetetlen a társas helyzetek és tevékenységek nélkül.
• A tanulást társas folyamatként értelmezô tanár nem személyek összességének tekin-

ti az osztályát, hanem olyan csoportnak, amelynek tagjait az együtt végzett tanulás 
köti össze. Ezt használja fel és segíti a páros munka, a csoportmunka, a kooperatív 
tanulás, projekt, amelyben sok és sokféle helyzetben, tevékenységek alapján dolgoz-
hatnak együtt a tanulók.

A tanulás bizonyos helyzetekhez kötôdik
• Az egyféle helyzetben történô tanulás eredménye nem alkalmazható könnyen egy 

másik helyzetben. 
• Ha a tudást, kompetenciákat sokféle tevékenység közben építjük, azok kimunkáltab-

bak lesznek, alkalmazkodhatnak mindazokhoz a helyzetekhez, amelyekben megsze-
reztük. 

• Gondosan végig kell gondolni a tudás iskolán kívüli alkalmazhatóságának szem-
pontjait, majd meg kell kísérelni minél jobban megjeleníteni azokat az iskolai tanulási 
helyzetekben. 

A sikeres tanulás – sokféle tanulási stratégia
• Egyetlen tanulási stratégia alkalmazásának eredménye bizonytalan.
• A tanulási stratégia tanítható, és tanítani is kell. 
• Az általános tanulási stratégiák, mint például az összehasonlítás, részletezés, problé-

mamegoldás stb. megtaníthatók és használhatók. 
• A tanulási stratégiák fejlesztik a tanulók információfeldolgozó képességét, alkalma-

sabbá teszik ôket az összetettebb gondolkodásra. 
A tanulás, mint gondolkodási tevékenység
• Fontos, hogy a tanulók: 

• gondolkodjanak el arról, amit tanulnak, 
• képzeljék el, amit tanulnak, 
• hozzák kapcsolatba azzal, amit már tudnak, 
• keressék az értelmét a megszerzett tudásuknak.

• A tanár – megértve a fentiek jelentôségét – segítse elô az aktív információfeldolgo-
zást. 

A tanár erôsítheti a tanulók együttmûködô tanulását, ezáltal egymás gondolatainak 
megértését.

A sokféle nézôpont, az életközeli környezet, a valódi cselekvési lehetôségek gyakori jel-
lemzôi a konstruktivista tanulásnak és tanításnak:
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Sokféle szempont, elképzelés és tartalom megjelenítése, ösztönzése

• A célok a diákokkal való megállapodásban alakulnak ki, egyezségre jutva a tanárral; 
• A tanárok vezetôként, megfigyelôként, csapatkapitányként, szakértô konzultánsként 

(tutor) és lelkesítôként mûködnek. 
• A feladatok, lehetôségek, eszközök és a környezet a metakogníció1 erôsítését, az ön-

ellenôrzést, önszabályozást, önvizsgálatot és tudatosítást is szolgálják. 
• A diákok központi szerepet játszanak a tanulási folyamat kialakításában és ellenôr-

zésében. 
• A tanulási helyzetek, környezetek, készségek, tartalmak és feladatok jelentôséggel 

bírnak, valóságosak, hitelesek és a világ természetes bonyolultságát tükrözik. 
• Az alapvetô adatoknak a hitelességet és az életközeliséget kell erôsíteni. 
• Tudásépítés az ismétlés helyett. 
• A tudásépítés egyéni összefüggésekben megy végbe, közösségi tárgyaláson, együtt-

mûködésen és tapasztalatokon alapszik. 
• A tanulók elôzetes tudáskonstrukcióit, hiedelmeit és magatartásformáit figyelembe 

kell venni a tudásépítés során. 
• A problémamegoldás, a magasabb rendû gondolkodási képességek és a mély megér-

tés hangsúlyozottak. 
• A hibák lehetôséget adnak a tanuló elôzetes tudásába való bepillantásra.
• A kutatás kedvelt módszer a tanulók önálló ismeretszerzésének bátorítására és saját 

célok keresésére. 
• A tanulóknak módjukban áll a „gyakornokszerû” tanulás, amelyben a feladatok össze-

tettsége, valamint a készségek és képességek megszerzése egyre bôvül. 
• A tudás komplexitása az elméletek kapcsolódásainak keresésével és az interdiszcipli-

náris tanulással áll összefüggésben. 
• A kollaboratív és a kooperatív tanulás kedvelt és alkalmas eszköze lehet a tanulók 

alternatív nézôpontokkal való szembesülésének. 
Az értékelés hiteles és a tanítási folyamathoz kapcsolódik.

A fejlesztés eszköze: a tanulói tevékenység széles választéka

A konstruktivista pedagógia a tanulást az új tudás aktív, személyes megalkotásaként és 
társas tevékenységként értelmezi. A kompetenciák fejlesztése és a szocializáció folyamata 
is csak a tanulói tevékenység eddiginél jóval magasabb szintjén képzelhetô el. 

A fejlesztési szempontokhoz igazított értékelés is akkor lehet formatív, ha világosak az 
értékelési területek, a diákok tudják, hogy mely tevékenység során értékelik ôket. A vá-
laszték bôvítése csak a tanulás és a tudás új értelmezése esetén lehetséges. Tanulásnak 
kell tekinteni azt is, ha  nem tényeket sajátítunk el, hanem a társas érintkezés, a közösségi 
interakciók által gazdagodik a személyiség. Tudásnak kell elfogadni azokat a készségeket 
és képességeket, amelyek a kommunikáció és az információfeldolgozás magasabb szintjét 
jelentik az egyén számára. A tevékenységi formák kialakítása során ügyelni kell a vezetés 
és az önállóság helyes arányára, amelyet lehetôleg minél differenciáltabban, személyre 
szabottan fontos meghatározni. 

1 A metakognició azt jelenti, hogy mintegy kívülrôl tudjuk „nézni” azt, ahogyan gondolkodunk.
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Az alábbi lista a tevékenységek egyik választékát mutatja be: 

1. Figyelés: 
• Tanári elôadás, magyarázat, szemléltetés figyelemmel kísérése

2. Szóbeli munka: 
• Válaszadás a tanár vagy a társ kérdéseire 
• Beszámoló, elôadás, kiselôadás az osztálynak, kiscsoportnak 
• Magyarázat a társaknak – egymás tanítása
• Megbeszélés, beszélgetés az egész osztállyal 
• Megbeszélés, beszélgetés kiscsoportban 
• Kötetlen beszélgetés gyakorlat, kooperatív vagy páros feladatmegoldás közben 

3. Írásbeli munka: 
• Jegyzetelés
• Munkanapló, naplókészítés 
• Feladatlapok kitöltése, válaszadás 
• Fogalmazás, írásbeli szövegszerkesztés megadott témában és formában 
• Cikkírás választott témában 
• Dolgozat készítése források felhasználásával, szerkesztéssel 
• Írás, feljegyzés, reagálás szabad formában

4. Szövegfeldolgozás: 
• A szövegtípus felismerése stílus és tartalom alapján 
• Témamegjelölés, felosztás, vázlatolás 
• Lényegkiemelés, összegzés
• Rövid tartalmi kivonat készítése

5. Látványfeldolgozás: 
• Vizuális élményszerzés 
• Képek, rajzok elemzése, értelmezése 
• Rajzolás, festés, fotózás

6. Konstrukció: 
• Tárgyi modellek készítése 
• Eszközkészítés, összeállítás 
• Gyûjtemény összeállítása

7. Gyakorlati munka: 
• Kötött kísérleti feladat végrehajtása, részletes utasítássor követése 
• Irányított munka, részfeladatok és technikák megadásával 
• Önálló munka, kísérlet, kutatás megtervezése és végrehajtása

8. Terepmunka (kötött, vezetett és önálló): 
• Élményszerzés, megfigyelések, egyszeri vizsgálatok (kirándulás, látogatás) 
• Célzott, rövid távú, tudományos igényû vizsgálatok (terepgyakorlat) 
• Több mûveltségterületet átfogó, gazdag tevékenységrendszerû, közösségi program 

(erdei iskola, városi iskola) 
• Folyamatos megfigyelés, méréssorozat, monitorozás 
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9. Információszerzés: 
• Könyvtárhasználattal, szakkönyvekbôl, lexikonokból 
• Internetrôl keresve 
• Multimédia anyagokból 
• Televíziómûsorokból 
• Ismeretterjesztô folyóiratokból 
• Napi, heti sajtóból 
• Kérdezéssel, véleménykutatással

10.  Számítás, mérés, adatfeldolgozás: 
• Számítási gyakorló feladatok megoldása 
• Mérések elvégzése, adatok rögzítése írásban vagy számítógép adatbázisban 
• Adatfeldolgozás számítással, grafikus ábrázolással, számítógéppel 
• Statisztikai adatok elemzése

11.  Ismeretfeldolgozás, gondolkodás: 
• A jelenséget magyarázó belsô modell megfogalmazása 
• Új tapasztalatok, megszerzett ismeretek és a belsô modell összevetése 
• Módosítás, új modell állítása 
• A modellek összekapcsolása, tudásrendszerré szervezése

12.  Mûvelôdés, tájékozódás: 
• Olvasással 
• Tévénézéssel, rádióhallgatással 
• Internetes honlapok, multimédiás CD-k használatával

13.  Játék: 
• Egyéni, például keresztrejtvény, fejtörô, számítógépes szimuláció 
• Csoportos, például szerepjáték

14.  Bemutatás: 
• Tabló, poszter összeállítása 
• Kiállítás rendezése 
• Videofilm, fotókészítés 
• Honlap, digitális prezentáció készítése

15.  Projekt-munka: 
• Részvétel, feladat-végrehajtás 
• Szervezés, irányítás

A tudásépítés, fôként a kompetenciafejlesztés személyes aktivitást igényel, ezért a 
konstruktivista tanulási környezetben megjelenik a csoportmunka, a kooperatív tanulás, 
projekt, esettanulmányok, viták, drámajáték, amelyek szervezhetôk a tanórákon, vagy 
akár azokon kívüli tanulási helyzetekben. A tanári magyarázat  szerepe csökken, illetve 
megváltozik. 

A modulok megvalósításakor csak azokban a helyzetekben ajánlott, hogy a pedagógus 
adjon elô, amelyekben a tartalom, az érzelmi hatás, meggyôzés miatt fontos. Minden más 
esetben lehetôleg más közlési, információszerzési és feldolgozási formát válasszunk. Pl. 
kooperatív csoportfelkészülés és bemutatás, egyéni érdeklôdés alapján készült kiselôadás, 
elôzetesen gyûjtött információk bemutatása stb.
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A tevékenységek kapcsolatai

A modultervekben a fejlesztôk általában igyekeztek folyamatokat felépíteni, azonban 
hagyományos módszerek és a 45 percekben való gondolkodás gyakran szorítja a tevé-
kenységeket rövid percekbe. Ezek az egységek valószínûleg így nem valósíthatók meg az 
osztályok nagy részében, viszont sok ötletet, segítséget, válogatási lehetôséget adhatnak. 
Célszerû lenne egy-egy foglalkozás alatt – még akkor is, ha csak 45 perc áll rendelkezé-
sünkre – kevesebb tevékenységet tervezni, így a meglévôkben jobban elmélyedhetünk.  
A differenciálás egyik fontos feltétele, hogy valamennyi diák szükségleteinek megfelelô 
idôt kapjon az eredményes tanuláshoz.

Összefoglalás, ellenôrzés-értékelés

Ugyancsak el kell térni az óra végi értékelés hagyományától. Az egyes tevékenységek 
után fontos visszajelzést kérni, adni, elsôsorban nem az elsajátított ismeretekrôl, hanem a 
tevékenység céljának megfelelô, kiemelt szempontok szerint. A folyamatos értékelés segíti 
a diákok bevonását a célok megfogalmazásába is.

Fontos, hogy 
• gondolkodjanak el, tudják megfogalmazni, amit tanultak, 
• képzeljék el, amit még szeretnének megtanulni,
• tudják megfogalmazni további teendôiket,
• A tanulási módszerek, a közös munka tanulságait értékeljék.
Alkalmat kell teremteni a feldolgozás, tevékenységek alatt keletkezô érzelmek, gondo-

latok, vélemények kimondására, megbeszélésére, megvitatására. Ez nagyon fontos a gye-
rekeknek, de ugyanilyen fontos a pedagógus számára is.

A nagyobb korosztályoknál szükséges szakítani azzal a hagyománnyal, hogy a peda-
gógus foglal össze, mond véleményt a gyerekek teljesítményérôl. Mindezt a lehetôséget 
át kell adni nekik: mondhassák el véleményüket a témákról, tevékenységekrôl, saját és 
csoportjuk munkájáról, tehessenek javaslatokat a további munkával kapcsolatban. A pe-
dagógus véleménye egy legyen a vélemények között. 
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Feladatok a középfok moduljaiban

Polgár a demokráciában
Felkészülés a felnôtt szerepekre

Toleranciára nevelés

Szaktanárként gyakran be vagyunk zárva  tantárgyunk logikájába és  több éves gyakorlat-
tal kialakított óravezetési megoldásainkba. Megszoktuk, hogy az egyes tananyagrészeket 
hogyan, milyen módon tanítjuk, milyen feladatok segítségével gyakoroltatjuk.

A kétszintû érettségi bevezetése színesítette  a feladattípusok palettáját, differenciáltab-
bá tette az elvárásokat, mégsem könnyû kitörni a megszokásból, a már sokszor átélt, el-
lenôrzött kimenetelû tanítási gyakorlatból.

A következôkben olvasható javaslatok példákat kívánnak felsorolni arra, hogy a korszerû 
módszerek bevezetése milyen konkrét formában valósulhat meg a tanórán. Ötleteket sze-
retnének adni új feladattípusok, feladatok kipróbálására. Mindezek mellett az is célunk, 
hogy bizonyítsuk, a kollégák már régen használnak az itt felsoroltakhoz hasonló feladato-
kat, csak talán kevésbé koncepciózusan, mint azt a kompetenciafejlesztés megkívánná.

A középfok moduljainak az ismeretátadás mellett elsôdleges célkitûzésük a szociális 
kompetenciák fejlesztése. Különbözô feladattípusokat tartalmazó javaslataink e gondolat-
körben születtek.

Elöljáróban néhány általános megjegyzés, tanács:

• Sokszor nem könnyû elválasztani egymástól a módszertani eljárásokat, tanulásszer-
vezési módokat, feladattípusokat, de a gyakorlati munka szempontjából ez nem min-
dig szükséges. Az itt olvasható feladatokban is keverednek a fenti elemek, de ez talán 
csak erôsíti a kívánt cél elérését.

• A tanórákon  kevés alkalom van a szóbeliség gyakoroltatására. A pár- és csoportmun-
ka alkalmazása kiszélesíti ennek lehetôségeit.

• Ha olyan feladatokat tûz ki a pedagógus, ami még számára is szokatlan, érdemes a 
fokozatosság elvét követni, és kis lépésekben szoktatni a gyerekeket az új elvárások-
hoz, munkaformákhoz.

• A feladatok többsége idôigényes, de a tapasztalt eredmény miatt megtérül a befektett 
energia és idômennyiség. Ha megnövekszik a gyakorlat, gördülékenyebben mennek 
majd a kezdetben újszerû tevékenységek is.

• A feladatok és elvárások meghatározásakor figyelembe kell venni a gyerekek életkori 
sajátosságait, a nagy egyéni eltéréseket, valamint az osztály adottságait.

• A szociális kompetenciák fejlesztése hosszú folyamat, sok gyakorlattal valósítható 
meg. Tudatos tervezés által lehetôség nyílik az egyes területek kiemelt fejlesztésére, 
de a tudatos „építkezésre” is.

• A gyerekeket érdekeltté kell tenni abban, hogy aktívan, odaadóan vegyenek részt a 
különbözô tevékenységekben, feladatmegoldásokban. Ezt elsôsorban érdeklôdésük 
felkeltésével és fenntartásával lehet elérni, valamint azzal, hogy pontosan informál-
juk ôket a konkrét feladatról, az elvárásokról, a rendelkezésre álló idôrôl, az értékelés 
módjáról. A játékosság, érdekesség, hasznosság is fontos szempont.

• A felsorolt feladattípusok, feladatok a modulok mellékleteibôl adnak ízelítôt.
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Önismereti, társismereti feladatok

Ezek a feladattípusok fejlesztik legközvetlenebb formában az önismerettel, önszabályo-
zással, társas kapcsolatokkal összefüggô szociális kompetenciákat.

• Önismereti gyûjtôfüzet. A füzet önálló munkával akár évekig vezethetô, mindig az 
adott korosztálynak megfelelô szempontok, feladatok alapján. De lehet egyszeri, pro-
jekt jellegû is. 
Néhány ötlet a szempontokhoz:
• „mások alkotásai is kifejezhetnek engem…” – legkedvesebb vers, zenemû részlet, 

képzômûvészeti alkotás kiválasztása, összegyûjtése, rögzítése
• rajz, festmény, leírás készítése önmagamról – a külsô tulajdonságok bemutatása
• milyen voltam?, milyen vagyok most?, mit szerettem/szeretek csinálni?, kivel vagyok 

ezen a képen (fényképgyûjtemény különbözô életkorokból, montázs, kollázs készíté-
se)

• milyen tárgyakat ôriz a család és ôrzök én, különbözô életkoromból, milyen történe-
tek fûzôdnek ezekhez a tárgyakhoz?

A gyûjtômunkából beszámolót, bemutatót, kiállítást lehet rendezni.
Ennek a témának a feldolgozásához a gyerekek megfelelô ismerete és kellô tapintat 

szükséges, hiszen nagy különbségek lehetnek a kitárulkozási készség és a családi adottsá-
gok tekintetében.

• Családkutatás. 13-14 éves kor felett a családkutatás kiváló formája lehet az egyéni ku-
tatómunkában való elmélyülésnek, az önálló feladatvégzés gyakorlásának, a felfedezô 
tanulásnak.
A projekt három-négy hónapig is eltarthat egyéni tervezés, szervezés, idôbeosztás sze-

rint. Az osztályban, csoportban tartott projektindító megbeszélést önálló munka követi, 
amit csak néha szakít meg egy-egy beszélgetôkör, esetmegbeszélés, több résztvevôs kon-
zultáció. A gyerekek a feladatokat feladatlapon kapják meg, amelyen – többek között – az 
alábbi szempontok szerepelhetnek:

• Családfa készítése (a családtagok születési, halálozási, házasságkötési helye, ideje, a 
családi kapcsolatok alakulása)

• Családi dokumentumok, iratok, feljegyzések, írott emlékek, sírkövek feliratának 
gyûjtése, feldolgozása

• Rajz, fotó, szöveges leírás a családtagokról, legkedvesebb tárgyaik bemutatása
• A lakóhely alaprajza, berendezése
• A családtagok élettörténetének érintkezése a világ- és magyar történelem fontos ese-

ményeivel, azok hatása az illetô és a család életére 
• Családtörténeti események jelölése a térképen

Természetesen a kutatást segítô tanár a munkafolyamat során felkereshetô egyéni 
problémákkal, kérdésekkel is. A projektet a Személyes történelem címû kiállítás zárja, ami 
nem egyszerûen egy osztályrendezvény, hanem egy hosszú, gondos elôkészítô, szervezô 
munkát igénylô alkalom. A kutatás végén a gyerekek megoszthatják egymással azokat az 
emlékezetes helyzeteket, érzéseket, amelyekkel a kutatómunka során találkoztak, elme-
sélhetik a megismert történeteket. Közösen fogalmazhatják meg a kiállítás célját, válogat-
hatják anyagát. Az osztályon kívüli látogatók (más osztályok tanulói, tanárai, iskolaveze-
tés, szülôk, hozzátartozók) reakciói, a  kiállítás vendégkönyvének bejegyzései fontos és 
értékelô visszajelzéseket adnak az elvégzett munkáról.
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Ez a téma különösen nagy figyelmet, körültekintést érdemel, hiszen a gyerekek nagyon 
különbözô családi hátérrel rendelkeznek, a kutatómunka érzékenységeket, érzelmeket 
sérthet. Ha a pedagógus úgy ítéli, fakultatív feladatként is kiadható, vagy hasonló jellegû, 
de kevésbé személyes alternatív feladat is felajánlható párhuzamosan a családtörténeti 
téma helyett. 

Ez a téma lehetséges nehézségei ellenére azért ajánlható, mert számos szociális kompe-
tenciát fejleszt, például az identitást, önállóságot, információkezelést és számos egyebet.

A modul beépíthetô a történelem, magyar nyelv és irodalom, osztályfônöki óra keretei-
be külön-külön, de együttesen is.

Nagy szükség van a tanár tapintatára, hiszen minden család belsô életét tiszteletben 
kell tartani. Csak azok a kutatási eredmények kerülhetnek az osztály nyilvánossága elé, 
tanár is csak azokba a kutatási eredményekbe, adatokba tekinthet bele, amihez a család 
hozzájárult.

A szülôk támogatásának megnyerésére, bizalmuk felkeltésére érdemes elôzetesen be-
avatni ôket ebbe a hosszabb ideig tartó, projekt jellegû feladatba.

Általában elmondható, hogy amikor csak lehetséges a hozzátartozók beavatása, bevo-
nása a tanulási folyamatba, mindenképpen tegyük  meg. A tapasztalat azt mutatja, hogy 
nagyon fontos a gyerekek számára, hogy iskolai arcukat is megmutathassák szüleiknek, 
a szülôk pedig szívesen veszik, ha ténylegesen hozzájárulhatnak az iskolai munkához, 
akár csak azzal, hogy tájékozott résztvevôként támogatják gyerekük tanulását, vagy aktív, 
tevékeny segítôként vesznek részt abban. A tevékenységközpontú tanulás gyakran több 
felnôtt jelenlétét is igényli, jó, ha a szülôi önkéntes munka ilyen esetekben kisegíti a peda-
gógust.

• Páros interjú. Az önismeret és a társismeret elmélyítését is szolgálja ez a feladat.
Minden résztvevô felír 8-10 olyan kérdést önmagáról, amelyet a vele interjút készítônek 

kellene feltennie ahhoz, hogy a társa igazán jól megismerje ôt. A párok a kérdôívet kicse-
rélve kérdezik egymást, a hallgató diák feladata a válaszok megjegyzése.

A kölcsönös interjú után két másik párral hatfôs csoportot alakítva a feladat a kapott 
válaszok alapján a partner bemutatása a többieknek.

Mindenki javíthatja azt a részletet, amiben nem ért egyet a róla beszélôvel.

Csoportépítô játékok

Érdemes idôrôl idôre beiktatni kifejezetten csoportépítô játékokat, mert az osztályon 
belüli folyamatok állandóan változnak, egy jól mûködô közösség is igényli a fejlesztést az 
együttmûködés, önszervezôdés, feladatmegosztás, tolerancia terén. Nagyon sok ilyen já-
tékot ismernek a kollégák (bizalomépítô, egymás jobb megismerését, elfogadását szolgáló 
játékok), tudatosan, rendszeresen kell ezeket alkalmazni.  

Önmagunk, a gyerekek és a szülôk számára is meg kell fogalmaznunk, amikor csak le-
hetséges, közösen a csoportmunka elônyeit:

• a csoportmunka a kreatív problémamegoldás egyik leghatékonyabb eszköze
• folyamatos munkavégzésre ösztönöz
• hatékony technika a szociális és intellektuális tanulási célok megvalósítására
• javítja a személyes kapcsolatokat, elmélyíti a barátságokat
• azt a tapasztalatot adja, hogy az egyes tanulók csoportban olyan feladatokat is meg-

oldanak, amelyekre egyedül nem lennének képesek
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Személyes problémák feldolgozása, értékütköztetés

A modulokban gyakran feldolgozásra kerülnek olyan témák, amelyek a magánéletet és 
a személyes érzelmeket érintik.

Személyes problémák feldolgozásánál a csoporthoz tartozás kamaszkorban megjelenô 
intenzív igényét nagyon nehéz összeegyeztetni az értékválasztás ugyancsak akkor megje-
lenô, személyes fejlôdést tükrözô igényével.

A beszélgetések célja, hogy a gyerekek személyes érintettsége, saját érzéseik, tapaszta-
lataik kerüljenek a felszínre, ezek képezzék a munka alapját. Segíti ezt a folyamatot, ha a 
pedagógus a maga vagy más felnôttek saját élettapasztalatát kínálja fel, vagy az érzéseket 
megmozgató irodalmi szemelvényt, mûvészeti alkotást használjunk fel az élmények fel-
idézésére.

Mivel az egész folyamat a személyességre épül, a tanári reagálásokban és a tanulók egy-
más közti kommunikációjában mindvégig ügyelnünk kell arra, hogy tiszteletben tartsuk 
egymás igényeit, érzéseit, segítsünk mindenkit saját véleménye megfogalmazásában, és 
tartózkodjunk az értékítéletektôl. Ez alól kivétel az olyan tevékenység, amikor célzottan 
az értékek melletti érvelésrôl szól a feladat, ebben az esetben a saját vélemény minél pon-
tosabb megfogalmazására, megfogalmaztatására és a más vélemény tiszteletben tartására, 
tartatására törekedjünk.

Ha a beszélgetés során a gyerekek megszólalása, véleménye értékítéletté válna, a peda-
gógus lépjen közbe, és segítsen a hozzászólónak abban, hogy mondanivalóját átfogalmaz-
za. A foglalkozást vezetô, amikor csak teheti, adjon pozitív visszajelzést a gyerekeknek, ha 
aktivitást, együttmûködési készséget, segítôkészséget, ügyes megfogalmazást tapasztal.

A foglalkozás vezetôje hívja fel a gyerekek figyelmét arra, hogy az egymás iránti biza-
lom feltétele, hogy nem „visszük ki” a terembôl, nem mondjuk el másoknak, amit a téma 
kapcsán egymással megosztottunk.

Fajsúlyosabb témáknál elengedhetetlen a foglalkozást záró közös szóbeli értékelés. En-
nek során lehetôséget kell biztosítani minden résztvevônek a megnyilatkozásra, de ezt a 
helyzetet – ahogy máskor is – kezeljük rugalmasan, a megszólalás legyen önkéntes.

Ha nehézségek adódnak a foglalkozáson, a beszélgetés, feladatmegoldás közben, a pe-
dagógus nevezze meg ezeket, érdeklôdjön az okokról. Biztassa a gyerekeket, hogy mond-
janak véleményt, fogalmazzák meg, hogy mire lenne szükségük ahhoz, hogy a közös te-
vékenység eredményesebb legyen.

Feltétlenül szükséges a pedagógus részérôl a foglalkozás tudatos irányítása, a folyama-
tok kontroll alatt tartása. A tanárnak megfelelô nyitottságot kell tanúsítania a diákok véle-
ménye iránt, el kell fogadnia a szokatlan, tôle távol álló érveléseket is.

Egy példa az egyéni érzékenység figyelembevételére a szegénység-gazdagság témában:

Elkerülhetetlen, hogy a beszélgetés során kiderüljön, hogy milyen eltérô szociális körül-
mények között élnek a gyerekek, mennyire különbözô lehetôségeik vannak már indulás-
kor az életben.

Ezekben a nehéz helyzetekben a pedagógusnak kell segítenie. Ki kell állnia amellett, 
hogy a pénzen, vagyoni helyzeten kívül sok más értékmérô is van, hogy a szegénység nem 
szégyen, hanem állapot, hogy a tehetôsebbeknek felelôsségük van abban, hogy egyéni ja-
vaikat mennyire tudják a közösség javára fordítani. Az embereket a maguk teljességében 
kell megítélni és nem csupán tulajdonuk alapján.
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A beszélgetés során figyelni kell a sztereotípiák elkerülésére is, például „meggazdagod-
ni csak tisztességtelen úton lehet”.

Az esetleges konfliktust, feszültséget, rossz érzést kiváltó kérdéseket nem megkerülni, 
hanem kezelni kell, ezzel is fontos példát, mintát adva.

Az osztály, tanulócsoport adottságainak megfelelôen az érzékenységet érintô témákat 
alakítani, árnyalni lehet, de a fenti szempontok figyelembevételével.

Írásbeli feladattípusok

A középiskolai képzésben tudatosan kell fejleszteni azokat a kognitív kompetenciákat, 
amelyek a tanulást hatékonyabbá és eredményesebbé teszik. A következô – felsorolásszerû- 
feladattípusok ehhez adnak ötleteket. 

  
Szövegértéssel kapcsolatos feladatok:
• a megértést ellenôrzô kérdések  megválaszolása (igaz-hamis, füllentôs stb.),
• vázlatírás,
• a vázlatból szöveg reprodukálása,
• a vázlat vázlatának elkészítése,
• hiányos vázlat kitöltése,
• „vázlatpanelek” elsajátítása,
• vázlat-, szövegírás szókorláttal (mely szavak használhatók, hány szó használható),
• szövegtömörítés,
• lényegkiemelés,
• jegyzetelés hallás után,
• szöveg átdolgozása megadott szempontok szerint,
• kérdések megfogalmazása a szöveg kapcsán,
• hibás szöveg javítása,
• címmeditáció, címválasztás.

Források, szakirodalom, tankönyvi szöveg használata és értékelése:
• szövegekbôl információk gyûjtése, következtetések levonása,
• különbözô típusú szövegekbôl származó információk összevetése,
• megadott szempontok szerinti fogalmak gyûjtése a szövegekbôl,
• fogalmak azonosítása és hozzárendelése egy megadott témához,
• a tények és feltételezések megkülönböztetése,
• célok és következmények megkülönböztetése,
• ok-okozati összefüggés felismerése, megkülönböztetése,
• lényeges és kevésbé lényeges szempontok, tényezôk megkülönböztetése, mérlege-

lése,
• a szövegek segítségével érvekkel alátámasztott vélemény kialakítása az ellentmondá-

sosan értékelhetô eseményekrôl és személyekrôl.

Képi források, ábrák, rajzok, táblázatok használata és értékelése
• képi források (pl. fényképek, karikatúrák, plakátok, rajzok, ábrák) megadott szem-

pont szerinti értelmezése,
• azonos témájú karikatúra és fotó összevetése,
• információk gyûjtése és következtetések levonása statisztikai táblázatokból, diagra-

mokból, grafikonokból,

TK szocialis kompetencia ff.indd80   80 2008.04.01   13:12:52



a PrOgraMCSOMagOk bEMuTaTáSa   �1

• igaz állítások megfogalmazása statisztikai adatok, grafikonok alapján,
•	 a témához kapcsolódó szemléltetô ábra (pl. táblázat, valamilyen struktúrát ábrázoló 

rajz) értelmezése,
•	 a témához kapcsolódó szemléltetô ábra készítése,
•	 táblázat összekevert adatainak kijavítása.

Tájékozódás térben:
•	 térképrôl információk gyûjtése,
•	 térképek alapján egyszerû következtetések megfogalmazása,
•	 helyszínek azonosítása térképek segítségével,
•	 térképvázlatok készítése,
•	 térképek magyarázó szöveggel való ellátása,
•	 adatok, információk és a térképrôl nyerhetô ismeretek összevetése, az összefüggések 

felismerése.
 
Tájékozódás idôben:
•	 események idôben való elhelyezése pl. idôszalag segítségével,
•	 a szövegben olvasott korszakok beazonosítása és idôszalagon, oszlopon történô ábrá-

zolása,
•	 nagyobb és kisebb, pl. történelmi, földtörténeti, archeológiai korszakok elnevezésé-

nek, sorrendjének, jellemzôinek ismerete, reprodukálása,
•	 helyszín, eseménysor történetének korszakolása,

Gondolattérkép alkalmazása:
Egy olyan módszer (feladatként is megjelenhet), amelyet a tanulás számos területén 

lehet alkalmazni. Egy-egy tananyag, szövegrész, vers megtanulására, szakkönyv elolvasá-
sára, kijegyzetelésére, fogalmazás készítésére, elôadásra való felkészülésre, valamint ter-
vezésre és a kreatív gondolkodás területén egyaránt alkalmazható.

A gondolattérkép felépítése és jellemzôi:

•	 a központi kép, szó, fogalom hordozza a fô témát,
•	 a témák a központból ágaznak ki,
•	 az ágak kulcsszavakat tartalmaznak, amelyek nyomtatott betûvel egy-egy kapcsolódó 

vonalon helyezkednek el, a fôágakhoz kapcsolódnak a kevésbé fontos információk 
kisebb elágazásokon,

•	 az ágak egy csomópontokkal kapcsolódó szerkezetet alkotnak,
•	 gazdagítható képekkel, színekkel, kódokkal, dimenziókkal, hogy érdekesebb, szebb és 

személyesebb legyen.
(Gyarmathy Éva nyomán)

A jegyzetkészítésnek újszerû módja az INSERT eljárás.

Az INSERT a metakognitív folyamatokat segítô, interaktív jegyzetelési eljárás, melynek 
során olvasás közben a szöveget saját megértésünknek és tudásunknak megfelelôen ol-
dalszéli szimbolikus jelekkel látjuk el az alábbiak szerint:

TK szocialis kompetencia ff.indd81   81 2008.04.01   13:12:52



�2   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

√ az olvasottak megegyeznek elôzetes ismereteimmel vagy feltételezéseimmel

– az olvasottak ellentmondanak elôzetes ismereteimnek vagy feltételezéseimnek, illetve eltérnek 
azoktól

+ az olvasottak új információt tartalmaznak számomra 

? az olvasottak további kutatásokra vagy kérdésekre ösztönöznek

* az olvasottakról kiegészítô információ jutott eszembe

Az INSERT hatékony eszköz, mely lehetôvé teszi, hogy a tanulók olvasás közben nyo-
mon kövessék saját megértési folyamataikat, számba vegyenek további tanulási indíté-
kokat, miközben olvasásuk aktív, kognitív, metakognitív eseménnyé válik. Ha a tanuló 
figyelemmel kíséri saját megértésének folyamatát, az információkat aktívan kontextuali-
zálja.  Az eljárás segítségével az elmélyült figyelem mindvégig fenntartható.

Az olvasás megkezdése elôtt ismertessük a tanulókkal az INSERT eljárás lényegét, mu-
tassuk be a használni kívánt szimbolikus jeleket, és kérjük meg ôket arra, hogy olvasás 
közben használják a jelölést a szöveg margóján! Természetes, hogy nem szükséges min-
den sor végén jelet tenni, és az is, hogy egy sorba több jel is kerülhet, ha az olvasó azt szük-
ségesnek véli. A szöveg feldolgozása után a tanulók saját jelöléseik alapján készíthetnek 
táblázatot, majd párban, csoportban vagy közösen megbeszélhetik (megbeszélhetjük) az 
olvasottakat.

Vegyes feladatok

Szövegértés, szövegfeldolgozás közösen
A gyerekek csoportokban dolgoznak. Minden csoport más-más szövegrészletet kap  

annyi példányban, ahány tagja van a csoportnak. Mindenki egyénileg elolvassa a szöve-
get, majd leírja az elsô gondolatot, ami a szöveggel kapcsolatban eszébe jutott. Ezután 
a gyerekek csoporttársaiknak felolvassák gondolataikat, megbeszélik, hogy ezek hogyan 
függenek össze, illetve mi a közük a szöveg mondanivalójához. Ezt követôen néhány 
mondatban közösen megfogalmazzák a szöveg lényegét, és ismertetik az osztály elôtt.

Többen ugyanarról (beleélést fejlesztô gyakorlat)
A decentrálást, mások helyzetébe való beleélést fejleszti a visszaemlékezés, megemléke-

zés, értékelés írása ellentétes véleményû szereplôk nevében. Segítségül minden szereplô 
kulcsszavakat kap, amelyeket írásmûvében felhasználhat (vagy fel kell használnia).

Kampányötletek
A feldolgozott témát közelebb hozza, átélhetôbbé teszi, ha csoportmunkában a gyere-

keknek kampányt kell tervezniük, szervezniük a tárgyalt kérdéssel kapcsolatban. Ez le-
het: tévé, rádió, mozi-, video-, DVD hirdetés, újsághír, pólófelirat, autós matrica, sportpá-
lya reklám, konferenciaszervezés, figyelemfelkeltô demonstráció, e-mail, SMS kampány, 
egyesület alakítás, oktatási program alkotása.

Szavak, fogalmak kitalálása „házrombolással”
Pálcikarajzzal annyi (minimum 8, maximum 16 elembôl álló) házat rajzolunk a táblára, 

ahány csoport van.

TK szocialis kompetencia ff.indd82   82 2008.04.01   13:12:52



a PrOgraMCSOMagOk bEMuTaTáSa   ��

A csoportok képviselôi kihúznak egy-egy kártyát, amelyen a kitalálandó szó betûinek 
helye van megrajzolva (kétjegyû betû két vonal). (Egy betût meg is adhatunk.)

A csoportok tagjai felváltva betûket mondanak, ha a mondott betû van a szóban, beír-
ják, ha nincs, a csoport házának egy elemét letörlik. Az a csapat gyôz, amelyiknek a háza 
a szó kitalálása után a legépebb marad.

Forrásfeldolgozás – irányított beszámoló
A forrás(ok), segédanyagok elolvasása után a tanulóknak logikus választ kell adniuk a 

szöveg után feltett kérdésekre. A kérdések segítik a gyerekek gondolkodását, és azt igény-
lik, hogy a feladatot megoldók meggyôzôen tudják alátámasztani a szöveggel kapcsolatos 
állításaikat. A válaszok alapján a tanulók 8-10 mondatos rövid, összefüggô beszámoló for-
májában összegzik a szövegekbôl nyert információkat.

A beszámolók után érdemes lehetôséget adni arra, hogy a gyerekek beszámoljanak a 
munka során felmerült problémáikról, a feladat megoldásának módjairól. 

Legyél tudósító! (Stílusgyakorlat)
A foglalkozáson lezajlott vita után írjanak a gyerekek az elhangzottakról beszámolót 

egy képzeletbeli vagy valós média számára! (Közéleti napi vagy heti lap, közszolgálati 
rádió- vagy tévéadás, civil mozgalom újságja, helyi média, szamizdat, bulvárlap, kereske-
delmi adó.)

Projektterv licitálással
A projekt témája bármi lehet, talán ez a feladat akkor valósítható meg a legjobban, ha a 

gyerekeket közvetlenül érintô kérdést kell megoldani (lomtalanítás, az osztályterem díszí-
tése, osztálykirándulás). 

A tanulók csoportokban dolgoznak. Eldöntik a projekt célját, tartalmát, lebonyolítását. 
Költségvetést csinálnak, megbecsülik, hogy mennyi az az összeg, amelybôl a projekt meg-
valósítható. Plakátot készítenek az eredményekrôl.

A csoportok bemutatják egymásnak plakátjaikat, elmondják, hogy mire jutottak, „lici-
tálnak” az összegekkel.

A tervezés idején a pedagógus kívülrôl követi a csoportok munkáját, ha szükséges, se-
gít. Biztosítja, hogy a csoportok munkájuk során alkalmazzák az együttmûködés, közös 
tervezés készségeit.

Az értékelés szempontja: reális-e a munkafolyamat és költségvetés, megvalósítható-e a 
projekt.

Kagylómódszer (a vitát segítô módszer)
Amelyik gyerek elsôként érvel egy álláspont mellett, az érvelés után adja át a kagylót 

(vagy bármilyen más, a játék során használt tárgyat) társának, aki megismétli az elhang-
zott érveket vagy azok üzenetét, és csak akkor kezdhet érvelni, ha az elhangzottak meg-
egyeznek a beszélô szándékolt mondandójával.

Ezt követôen a másik fél fogalmazza meg érveit, és ô is csak akkor adja át a kagylót a 
következônek, ha megbizonyosodik arról, hogy a másik megértette, amit mondani akart. 
Ezek a visszajelzések alkalmat adnak arra, hogy korrigálni lehessen a pontatlanul megfo-
galmazott üzeneteket, és fenntartják a résztvevôk figyelmét.
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Vizualitásra, ábrázolásra építô feladatok
 

Morphojáték
A tanulók négyfôs csoportokat alkotnak. Minden gyerek rajzol egy papírlapra 10 db  

5x7 cm-es téglalapot. Majd mindenki az elsô téglalapba egy egyszerû figurát, ábrát rajzol.
Ha ezzel mindenki elkészült, a pedagógus megmondja, hogy az utolsó téglalapba mi-

lyen rajz kerüljön. Ez a rajz azt a dolgot, témát ábrázolja, szimbolizálja, amirôl a foglalko-
zás szól, ami a megbeszélés középpontjában van.

Ezek után minden gyerek átadja a mellette ülônek a papírlapot. Miközben a papír kör-
bejár, a csoporttagok mindig egy újabb rajzzal egészítik ki a sorozatot. A képkockákon 
minden alkalommal csak egy változtatást lehet tenni, így jutva el az elsô ábrától az utolsó, 
„lényeget” ábrázoló rajzig. Négytagú csoport esetén a papír kétszer jár körbe.

Képháló játék (hasonlít a pókhálóhoz vagy gondolattérképhez, amit szavakkal kell ki-
tölteni)

Minden csoport kap egy papírlapot, amelynek közepére a jegyzô egy olyan tárgyat raj-
zol, ami a tárgyalt témát leginkább szimbolizálja. Ezután kerekasztal módszerrel minden 
csoporttag lerajzolja ugyanarra a lapra, ami eszébe jut a papíron szereplô ábrá(k)ról. Min-
den rajzhoz lehet még újabb, más ábrákat kapcsolni. A papír kétszer megy körben a cso-
portban.

Az így elkészült képháló a gyerekek képi asszociációit tartalmazza a tárgyalt téma kap-
csán.

Grafikon homokból
A homokgrafikon készítése adatokat, százalékos megoszlásokat jelenít meg szemlélete-

sen. 
A megadott adatok arányában kell homokot, illetve színes porfestékkel színezett homo-

kot átlátszó mûanyag üveg(ek)be vagy üvegvázá(k)ba tölteni.

Homokkép
A gyerekek egy papírra ceruzával megrajzolják a képet, kitöltik folyékony ragasztóval 

és behintik természetes színû vagy porfestékkel színezett homokkal.

Irányított képalkotás, hangulatteremtés
A témára való ráhangolódást, a hangulati elôkészítést segíti, ha a pedagógus instrukciói 

alapján a gyerekek nyugodt légkörben, csendben, csukott szemmel elképzelnek egy hely-
színt, környezetet, belehelyezkednek egy szituációba.

Véleménynyilvánításra alkalmat adó, foglalkozás-, projektzáró feladatok

Üzenôfal
Ha olyan kérdést tárgyaltunk, dolgoztunk fel, amely intézkedéseket, tevékenységeket 

igényel, akkor kérhetjük a gyerekek véleményét az alábbi formában.
Ragasszunk fel egy csomagolópapírt egy megfelelô falfelületre, olyan magasságban, 

amit a gyerekek elérnek! Kerüljön a téma a csomagolópapír közepére, felülre! Minden 
tanuló írja rá az illetékeseknek, döntéshozóknak szánt rövid üzenetét, javaslatát, kérdését 
stb.
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Ha mindenki elkészült, az üzenetek közös elolvasása következik. Kiemelhetik a világos, 
érthetô üzeneteket, és rákérdezhetnek a nem egyértelmû üzenetekre.

Kilépôkártya
Ha ezt a feladatot a gyerekek már az óra elején tudják, tudatosabban vesznek részt a 

foglalkozáson. Amennyiben a pedagógus úgy dönt, hogy csak az óra végén kéri a tanulók 
reflektálását, akkor a válaszadás spontánabb lesz. A téma függvényében eldönthetô, hogy 
melyik megoldás a megfelelôbb.

A pedagógus a foglalkozás végén megkéri a gyerekeket, hogy egy lapra írjon fel min-
denki

• egy gondolatot, amit az órán ismert meg és fontosnak tart,
• egy kérdést, ami a témához kapcsolódik,
• egy személyes megjegyzést vagy észrevételt az órával kapcsolatban.
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Módszertani javaslatok a  személyiségfejlesztô játékok  
és strukturált gyakorlatok vezetéséhez

„Az ember nem más, mint amivé önmagát teszi!”
                                                                  J. Paul Sartre

Személyiségfejlesztô módszerek az iskolában

A pszichológiai kutatásokból ismert, hogy a csoporttapasztalás elôsegíti a csoporttagok 
személyes fejlôdését, az önelfogadást, a „mások és a másság” elfogadását. Aronson hí-
res szociálpszichológiai kísérlete bizonyította, hogy létezik egy hatékony tanulási forma, 
a „kölcsönös függôség”, a csoporttagok egymásra utaltságának érzése, mely arra ösztönöz 
bennünket, hogy törekedjünk a teammunkára, az együttmûködésre mind a probléma-
megoldás, mind az együttes társas lét során.

Az elôzô század nagy felfedezése a T-csoport (encounter-csoport), egy olyan érzékenyí-
tô, empátiafejlesztô kiscsoport, mely az emberi kapcsolatok „mûhelyeként” vált ismertté. 
Az ilyen mûfajú csoport arra szervezôdött, hogy az átélt tapasztalási folyamat segítségével 
elôsegítse a személyiség növekedését, javítsa a kapcsolatok fejlôdését, és hatékonyabbá 
tegye a személyek közötti kommunikációt. Ezekbôl a csoportokból váltak közismertté a 
legismertebb encounter-játékok (encounter: a szó jelentése: találkozás, a csoportpszicho-
terápiában alkalmazott módszer szerint találkozás önmagunkkal, melynek során mélyebb 
felismerésre tehetünk szert). Ilyen gyakorlat pl. a bizalomjáték („vakvezetés”).

Kurt Lewin, a csoportlélektan „atyja” is azt a nézetet vallotta, hogy az emberi kapcsola-
tok képességének fejlesztése a nevelésügy igen fontos, de még mostoha területe.

A pedagógusok körében is népszerûvé váltak a kiscsoportos módszerek, az elmúlt évek-
ben pedig ismertté vált a humanisztikus pszichológia felfogása a nevelésrôl, elsôsorban  
C. Rogers közvetítésével. Sok gyakorló tanár végezte el a Gordon-féle Tanári Hatékonyság 
Tréninget, mely a sikeresebb tanár-diák kommunikációt tûzte ki célul, de elérhetôvé vál-
tak az individuálpszichológia tanításai is a magyar pedagógiában.

A személyiségfejlesztô módszerek alkalmazásának feltételei

Az utóbbi idôben a pedagógusok körében számtalan készség- és személyiségfejlesztô já-
ték vált ismertté – játékkatalógusok jelentek meg, amelyekben pszichológiai csoportokon 
alkalmazott játékok is közismertté váltak. Ez a tendencia nem szerencsés, mert a pszicho-
lógiai játékok devalválódhatnak, céljukat veszíthetik a hibás alkalmazás következtében, 
és azt a hamis illúziót kelthetik, hogy létezik egy „receptkönyv”, amelybôl tetszés szerint 
meríthetünk, és a játékokat saját céljainknak megfelelôen alakíthatjuk.

Hibás (és veszélyes) az a gyakorlat, amelynek során a pedagógus  pszichodrámából sze-
mélyiségfejlesztô játékot alkalmaz, drámapedagógiából technikai eszközöket, játékokat 
kölcsönöz pedagógiai használatra anélkül, hogy e módszereket, ezek hatásait alaposan 
ismerné. 

A csoportmunka szakmai követelményei

Ugyanakkor a tanulói személyiség hatékony megismerésének és fejlesztésének módja 
a csoportos tevékenység. A pedagógusok többsége felismerte, hogy a játék olyan élmény-
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közeget teremt, mely önfeledt lehetôséget ad az ismeretszerzésre, közös gondolkodásra, 
lelki növekedésre. A készségfejlesztô játékok technikái és a csoportmunka ötvözete a ta-
nár számára is kedvezô lehetôséget ad, mivel az érdeklôdéssel és újszerû helyzetekben 
végzett munka motiváló hatású mind az ismeretszerzésre, mind a személyiség fejlôdésére 
vonatkozóan. Az ismeretátadás lehetôleg kötetlen formában, aktivizáló módon, problé-
mahelyzetet teremtve, a témával kapcsolatos vita, megbeszélés formájában történjen.

Az önismereti jellegû, készség-  és személyiségfejlesztô játékok vezetése a pedagógusok 
részérôl a hagyományos oktatási formáktól eltérô, személyközpontú attitûdöt kíván meg.

A személyiségfejlesztô játékok kivitelezése gondos elôkészítést és nondirektív vezetést, 
minôsítéstôl mentes beállítódást, nagyfokú rugalmasságot és toleranciát, értô figyelmet és 
empátiát, valamint a csoportdinamikai elvek ismeretét is igényli.

A csoportdinamika a csoportban megfigyelhetô eseményekre, pszichés történésekre 
koncentrál. (Milyen a csoportkohézió, mennyire oldott a csoport légköre, sikerült-e pozi-
tív csoportnormákat kialakítani? Például egymásra figyelés, elfogadás, alkalmazkodás egy 
új helyzetben, együttmûködés, ítélkezés, kritika helyett saját vélemény, érzés megfogal-
mazása.)

Szerencsés, ha a tanár korábban maga is részt vett olyan kiscsoportos személyiségfej-
lesztô tréningen, ahol sajátélményû tapasztalatokat szerzett.

Ez a hagyományos pedagógiai vezetéstôl eltérô magatartás azt kívánja, hogy a tanár 
elsôsorban a diákok önkifejezését segítse, és a csoportban zajló történésekre figyeljen. 

A csoportmunka várható elônyei:

A csoportmunka elônyei lehetnek:
A tanulás sajátélményû tapasztalatra épül
Fejlôdik az érzelmek felismerése és kifejezésmódja
A tanuló és a tanár is kölcsönösen egymás személyiségének serkentôi
Lehetôvé válik az önfeltárás, a diákok spontánabban, ôszintébben nyilvánulhatnak meg
Megtanulnak a másikra figyelni, visszajelzéseket adni
Fejlôdnek a társas készségek (empátia, együttérzés, tolerancia, meghallgatási készségek) 
Gyakorolják a hatékony kommunikáció technikáit
Mintát kapnak az együttmûködésre, átélik az összetartozás, egymásrautaltság érzését
Javul az önérvényesítés, az önelfogadás képessége, a visszahúzódó tanulók is megta-

nulják képviselni magukat
A játék során felszabadulnak, kreatív energiákat mozgósítanak
Erôsödik a csoporthoz tartozás érése

Kockázatok, lehetséges hátrányok:

Nincs meg a csoportban a megfelelô bizalom
A módszer újszerûsége ellenállást vált ki
Félelem az önfeltárással szemben
Félelem az önkifejezéssel szemben (nem mer játszani vagy a véleményét megfogal-

mazni)
A diákok konfrontálódhatnak egymással, a vita során ellenséges nézetek alakulnak ki
A téma feszültséget vált ki
(Az ellenállás jelei lehetnek: a feladatot „nem értik”, túl sok magyarázatot kérnek, a 

játékmegoldások sablonosak, sztereotip megoldások, közhelyes megállapítások jelennek 
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meg, parttalan vita keletkezik, elbagatellizálják, komolytalanná teszik a játékot, feszültség-
oldásként megjelenik a viccelôdés stb.)

Egy diák „megérintôdik” valamilyen személyes problémájában, vagy ôszintén feltárt 
véleményével egyedül marad.

A csoportmunka feltételei:

A keretek felállítása és biztosítása (témamegjelölés, idôkeret, szünetek, csoportszabá-
lyok, megállapodások);

Elfogadás, bizalom, érzelmi biztonság megteremtése;
Megfelelô motiváció a csoportmunkára (érdeklôdés, kíváncsiság, önismereti érzékeny-

ség, a kreativitás igénye);
Minôsítéstôl, értékeléstôl mentes visszajelzések;
Törekvés a megértésre (a pedagógus figyelô magatartása következményeként tisztázó-

dik a kommunikációs történések személyes jelentése);
A tanár törekedjen a kongruens kommunikációra (legyen ôszinte, hiteles, verbális és 

nonverbális kommunikációja legyen összhangban, maga is fejezze ki saját érzéseit);
A véleménynyilvánítás szabadsága;
A „passzolás” joga (ha valaki nem kíván szerepelni, a játékban részt venni, vagy vissza-

húzódik a személyes részvételtôl, ezt megteheti, ebben az esetben például  felkérhetjük a 
diákot a megfigyelô szerepére a játék során);

A választás lehetôsége (alternatív feladatok, a több variáció közül a tanulók választanak, 
a játék instrukciójának megfogalmazásában, a játék kivitelezésének módjában aktívan 
közremûködhetnek).

Lehetôleg ne maradjon személyes konfliktus lezáratlanul a diákok között.
A pedagógus ne ragaszkodjon mechanikusan az idôkeret és az eltervezett forgatókönyv 

szabályaihoz, merjen változtatni, kockáztatni, mert a fô tanulnivaló az ön- és társismeret, a 
fejlesztendô területek és a szociális készségek. A csoportközegben erôs az „itt és most” sod-
rása, elôfordulhat, hogy egy olyan személyes probléma vagy konfliktus kerül elô, melyre a 
tanárnak azonnal reagálnia kell, sôt lehetôséget kell adni arra, hogy a felmerült eset kap-
csán a tanulók is reagáljanak. Ebben az esetben ne menjünk tovább, hanem dolgozzunk a 
konfliktus megoldásán a diákok bevonásával!

Nincs fegyelmezés, el kell érni, hogy a diákok egymást szabályozzák, és figyeljenek a 
csoportnormákra.

A készség- és személyiségfejlesztô játékok hármas alapegysége:

1. Bemelegítés: ráhangolódás a játékra, motiválás
 (Fontos, hogy a csoport vezetôje tisztán lássa, hogy a csoporttagok milyen érzelmi, han-

gulati állapotban vannak jelen, kire kell fokozottabban odafigyelni.)
2. Játékfázis
 Ebben a fázisban meg kell gyôzôdni arról, hogy mindenki megértette-e a játék instruk-

cióját, nincs-e ellenérzése a feladattal szemben. Amennyiben szerepjáték kerül sorra, 
rendezzük be a játékszínt, használjunk néhány szimbolikus kelléket, osszuk ki a szere-
peket, instruáljuk a szereplôket.
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 3. Megbeszélés
A játékok megbeszélését érdemes az érzésekre való rákérdezéssel indítani. Fontos, hogy 
minél többen szóhoz jussanak. A vezetô magatartása legyen indirekt, keveset beszéljen, 
nyitott kérdésekkel segítse a játék érdemi tanulságainak megfogalmazását.
A visszajelzések kérése soha ne legyen formális!
Segítsük az érzelmi kommunikációt, az önreflexiót, az érzések megfogalmazását, ha 

kell, rövid visszakérdezéssel, tükrözéssel, parafrázisok megfogalmazásával. (Parafrázis: 
olyan technika, melynek során elismételjük más szavakkal az elhangzottakat, de a tartal-
mi összefoglaló során nemcsak a verbális közlésre, hanem a mögöttes érzelmi tartalomra 
koncentrálunk.)

Vigyázzunk arra, hogy a diákok személyes érzéseit ne minôsítsük, és kommentárt se 
fûzzünk hozzájuk!

Adjunk olyan szempontokat a megbeszélés során, melynek segítségével elkerülhetjük a 
formális, közhelyszerû visszajelzéseket.

Például az önismeretre vonatkozóan: Mi volt az új, amit megtudott magáról, mi volt a 
maga számára is ismert reakciómód, tulajdonság stb.

A megbeszélést rövid, tömör formájú összefoglalással zárjuk, mely tartalmazza a diákok 
észrevételeit is.

A csoportfolyamatok, tanulságok regisztrálása

A foglalkozások után érdemes rövid feljegyzéseket készíteni, melyben összefoglaljuk 
a lényegesebb csoporttörténéseket. Jegyzeteink segítségével átgondolhatjuk, mennyiben 
érte el a foglalkozás a célját, volt-e technikai probléma a kivitelezésnél, milyen volt a tanu-
lók reakciója, mit érdemes legközelebb módosítani, milyen kérdések merültek fel a diákok 
részérôl, milyen visszajelzéseket kaptunk a foglalkozásra vonatkozóan.

A csoport sikere attól függ, mennyire sikerült jól megoldani a feladatokat a játéktól a 
beszélgetésig, s mennyire elégedettek a csoporttal a csoporttagok.
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�. FEjEzET
A TAnuLáSSZErvEZéS MunkAfOrMái  

éS MÓdSZErEi  
A prOgrAMcSOMAgOkbAn

Ez a fejezet azt bizonyítja be, hogy a szociális kompetencia kialakulásának, 
fejlôdésének támogatásában a tevékenységszervezésnek és a módszereknek  

témákkal, vagyis a tartalommal azonos súlya, jelentôsége van. 
Ki kell egészítenünk a hagyományos tanulásirányítási gyakorlatot, 

amely többnyire szemléltetésre, ismeret- és tudásátadásra épülô tanítás-
központúságot jelent. Szemléletünk változása, azaz az egyes gyermekek 
személyiségébôl, lehetôségeibôl való kiindulás újfajta tanulásszervezési 

és módszertani megoldásokat kíván. Ez a fejezet abban segít, hogyan 
alkalmazhat megfelelô tanulásszervezési formákat, gazdag módszer-

együttest, hogyan törekedhet  a tanulás életszerûségére.
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A gyErMEk SZEMéLyiSégénEk, 
iSMErETSTrukTúráinAk MEgiSMEréSE

A pedagógusok nagy része eddig is figyelemmel kísérte tanítványai személyiségének, 
azon belül ismereteinek alakulását. A gyermekek megismerése természetes folyamat, ha 
nem akarjuk, akkor is formálódik valamilyen benyomásunk a gyerekekrôl, de a pedagó-
giai munkát az segíti, ha ez a megismerés tudatos. Kiválasztjuk a számunkra legjobbnak 
tûnô módszereit, de magát a megismerést folyamatosan, nap mint nap végezzük. 

A könnyebb kezelhetôség érdekében a személyiségjellemzôket csoportosíthatjuk.

• Kognitív jellemzôk. Fontos kognitív alapot jelentenek az általános intellektuális, azon belül 
a tanulási képességek (észlelés, emlékezet, képzelet, gondolkodás, azaz a megismerési funk-
ciók, kiegészülve a figyelem szelekciós szerepével).
Itt említjük meg az összetett, de sok kognitív elemet tartalmazó tanulási technikákat is: jó 
esetben diákjaink rendelkeznek nem is csak technikákkal, de stratégiával, stílussal, mód-
szerekkel. Sok iskola órarendbe iktatottan tanítja is ezeket a nagyon fontos készségeket, 
amelyek segítik a tudás elmélyülését és tényleges beépülését.

A meglévô ismeretek, az elôzetes tudás felmérése segíti, hogy egy új anyag feldolgozásakor 
valóban onnan induljunk el, ahol diákjaink tartanak. Egy-egy témakör tanítása elôtt ér-
demes diagnosztikus méréssel megismerni a tanulók által birtokolt képességeket. Termé-
szetesen ehhez fontos az is, hogy a pedagógus tisztában legyen azzal, milyen ismeretek és 
képességek szükségesek az adott tanulási feladat sikeres teljesítéséhez. Törekednünk kell 
arra, hogy ne csak a felszínrôl kapjunk információkat, hanem ismerjük meg az ismeret-
rendszer mélyebb struktúráit is. 
• Az affektív (érzelmi) jellemzôk szerepet játszanak abban, hogy az egyén eljut-e a kö-
vetelmények teljesítésében az általa teljesíthetô felsô határokig, vagy azok alatt marad.  
A legfontosabb affektív tényezôk a motiváltság, a kötôdés, a stressz- és frusztrációtûrés, 
a szorongásszint, az önbizalom, az önkontroll, a sikerorientáció és kudarctûrés szintje, az 
igényszint stb. 
• Külsô feltételek. A családi háttér alapvetô fontosságú mind a belsô feltételek megterem-
tésében, mind a szociális kompetenciákat érintô minden terület alakulásában és fejlô-
désében. A szülôk társadalmi helyzete és szerepvállalása, az anyagi alapok, az otthon tár-
gyi és érzelmi milyensége, a gyerek támogatásának mértéke, a szülôk részvétele az iskolai 
programokban meghatározzák a gyermek minden lépését. Az iskolai, osztálybeli környezet 
adja a társas kapcsolatok másik fontos közegét, ennek vizsgálata a gyermek megismeréséhez 
feltétlenül szükséges. 

A személyiségjellemzôk összetettségét sokféle módszerrel tárhatjuk fel.  Van, amikor 
elegendô pár perces beszélgetés, néhány jól megfogalmazott kérdés és a válaszok alapos 
elemzése. Máskor viszont alapos felkészülést igénylô módszerek, kérdéssorok, kérdôívek, 
tesztek, feladatlapok vagy interjú szükséges, a vizsgálandó terület bonyolultságától füg-
gôen.
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MEgfELELÔ SZErvEZéSi MÓdOk  
éS MunkAfOrMák ALkALMAZáSA

Tudjuk, hogy egy-egy ember tanulási készségét legalább annyira meghatározzák ér-
zelmi-akarati és érdeklôdésbeli, mint kognitív jellemzôi. Mindnyájan – a gyerekek meg 
különösen – akkor tudnak és akarnak figyelni, dolgozni, erôfeszítést tenni, ha van kinek, 
ha figyelô, értô és szeretô másik örül vele együtt az eredményeinek. Az is közismert tény, 
hogy minden ember máshogy tud jól tanulni: van, aki vizuális típus és mindent látnia kell, 
van, aki inkább hallás útján jegyzi meg a tudnivalókat, intelligenciánk, a környezet inge-
reit feldolgozó készségünk nagyon sokrétû. A tanulásnak ezeken kívül fontosak az idôbeli 
tényezôi is: az a bizonyos foglalkozás reggel vagy este, mi elôtt vagy után zajlik, hosszú 
vagy rövid ideig tart, a hét elején vagy végén jutunk hozzá stb. 

Akkor van rá esély, hogy minden gyerek megtalálja a számára kedvezô tanulási lehetô-
séget, ha 
– a pedagógus a differenciált tanulásszervezést alapvetô szemléleti alapként kezelve fo-

lyamatosan gyakorolja azt, ezzel biztosítva minden gyerek számára egyéni adottságai-
nak és képességeinek lehetô legjobb kibontakoztatását,

– a tanulási környezet optimálisan gazdag, 
– sokféle eszköz áll rendelkezésre, 
– mód nyílik saját tapasztalatszerzésre az iskolában vagy azon kívül, 
– ha az önálló és a frontális foglalkozás csoportos munkával váltakozik, 
– ha az életszerûséget biztosító módszerek (projekt, drámajáték, vita, játékok) szervesen 

illeszkednek az osztály munkájába 
– és a pedagógus képes mindezt egy egységes és jól követhetô egésszé szervezni! 
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A differenciált tanulásszervezés 

Mint az elôbbi felsorolásban említettük, a differenciált tanulásszervezést tekinthetjük 
szemléleti alapnak, amely elengedhetetlen a korszerû tanulási folyamatban; ugyanakkor 
nagyon komoly szervezési, technikai problémát is jelent, amellyel érdemben kell foglal-
kozni.

Minden gyerek más, különböznek személyiségvonásokban, fizikai adottságaikban, csa-
ládi körülményeikben. Ennyi különbözôség mellett lehetetlen úgy tenni, mintha az egy 
osztályba sorolás, az életkoruk azonossága alapján egységes sajátosságokkal rendelkezné-
nek. A pedagógiai közgondolkodás a különbségekhez való igazodás, a differenciálás alatt 
többnyire a felzárkóztatást és a tehetséggondozást érti. Az osztály tanulóit általában ún. 
jó, közepes és gyenge képességû csoportokra osztják. Ezek az ún. képességek általában 
a pillanatnyi tananyagban való haladás mértékét jelentik.  Az így létrehozott csoportok, 
rétegek és a nekik szánt  feladatok akaratlanul is szelekciót, a tanulói képességek beskatu-
lyázását okozhatják.

A tanulásszervezésben megjelenô differenciálás  a pedagógusnak tanítványai egyéni 
különbségei iránti érzékenységét kifejezô pedagógiai szemléletet és  pedagógiai gyakor-
latot jelent, amely a különbségekhez való illeszkedést próbálja megvalósítani minden 
rendelkezésre álló eszközzel, a teljes tanulási folyamatban. Kulcsfogalma az adaptivitás, 
vagyis a tanuló egyéniségéhez, sajátosságaihoz való alkalmazkodás. A sikeres differenciálás 
alapja a tanulók sokoldalú, célzott és alapos megismerése.

1. A tartalom differenciálása
Ugyanazt a tartalmat más módszerekkel, különbözô feladatokkal, hosszabb idôt hagyva 

dolgoztatjuk fel, vagy a tartalmat alakítjuk át az egyéni elsajátítási feltételeknek megfe-
lelôen. Az átalakítás a pedagógustól meglehetôsen nagy szakértelmet és bôséges többlet-
munkát igényel.

A tartalmi differenciáltság a modulokban rendszerint más elsajátítási utakat, változatos, 
különbözô intelligenciaterületeket mozgósító tevékenységeket  jelent. Célszerû, ha ezek 
a lehetôségek párhuzamosan és nem vagy-vagyként jelennek meg a foglalkozásokon.  
A különbözô megközelítéseket és fôként más jellegû produktumokat létrehozó tevékeny-
ségek különleges információkat jelenthetnek mindenki számára. Elképzelhetô a közös és 
a differenciált tananyag pontos különválasztása is. Ebben a rendszerben a tanulás egyik 
fázisában mindenki a közös alapokat tanulja, és ezt követi – vagy éppen megelôzi – a dif-
ferenciáló fázis, amelyben az egyéni vagy csoportérdeklôdés határozza meg a tananyagot.  
A tartalmi differenciálás egyik legjellegzetesebb módja a gyûjtô és kutatómunka.

2. A követelmények differenciálása 
Sokan azt nevezik differenciálásnak, hogy az ún. „gyengébb” tanulóktól kevesebbet 

várnak és kevesebbet is nyújtanak nekik, míg a „jobbaktól” többet várnak és többet adnak. 
Nem gondolnak arra, hogy az így fejlesztett gyerekek soha nem érik el egymást, sôt a kü-
lönbségek egyre nônek.  A követelmények differenciálása alatt azt értjük, hogy a gyerekek 
ismeretében személyre szóló, éppen optimálisan teljesíthetô követelményeket határozunk 
meg. Ezek a követelmények mindig az aktuális szinthez kapcsolódnak, segítenek a meg-
elôzô tudás különbségeibôl fakadó teljesítménykülönbségek áthidalásában.

Ez nem jelenti azonban azt – amitôl a pedagógusok általában nagyon tartanak –,  hogy 
a tantervi, kimeneti követelményeket feladjuk. A mindenkire vonatkozó követelmények 
eleve differenciálási lehetôséget biztosítanak, azaz minimumot és maximumot jelölnek 
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meg, amely egyszerre jelentheti a tanterv és a pedagógus által megfogalmazott követel-
mények legalacsonyabb és legmagasabb szintjét. E két pólus között bôséges lehetôség van 
egyrészt az egyéni optimális szint meghatározására, másrészt az  elsajátításra szánt idô 
differenciálására. A személyre szabott, egyéni követelmények  teljesítését segíti a fejlesztô 
értékelés, amellyel együtt  a nô  motiváció és a tanulás sikeressége.  

Aszerint, hogy a gyerekek szükségleteit milyen mértékben vesszük figyelembe, a tanulási folyamat 
irányítása folyamán a differenciált tanulásszervezés lehet:

a) Teljesen egyénre szabott, individuális, amelyen a gyerekek fejlôdési igényeihez maxi-
málisan igazított tanulásszervezést értjük, elôzetes tudás, készségek, érdeklôdés, fejlôdési 
tempó, tanulási módszer, önálló tanulási technikái stb. alapján. Ebben az esetben feladatai 
csak neki szólóan készülnek, a támogatás, segítségnyújtás teljesen egyénre szabott. Ez a 
fejlesztési mód nagyon alapos gyermekismeretet, szakmai, módszertani, feladatkészítési 
felkészültséget, sok tanulói eszközt igényel.

b) A részben egyénre szabott tanulás lényege az, hogy csak bizonyos sajátosságokat, szük-
ségleteket, fejlôdési jellemzôket veszünk figyelembe, amelyek alapján a tanulók között 
fennálló hasonlóság szerint  több tanuló tud azonos vagy hasonló utakon haladva, azonos 
vagy hasonló feladatokat megoldani. 

c) Különbözô tanulási utak. A differenciálás értelemszerûen nemcsak a tanulás tartalmára, 
hanem módszereire és eszközeire is vonatkozhat. Eszerint ugyanahhoz a végeredmény-
hez – ugyanahhoz a tudáshoz – különbözô utakon is el lehet jutni, és a különbözô tanulók 
igényeinek különbözô utak felelhetnek meg. Például ugyanazt a témát az osztály bizo-
nyos tanulói problémamegoldások sorozataként, mások konkrét, esetleg a pedagógus se-
gítségével, irányításával, megint mások kooperatív tevékenységeken keresztül vagy egyé-
ni anyaggyûjtéssel, szövegfeldolgozással, olvasással, a többiek pedig az interneten való 
böngészéssel sajátítsák el. Az önálló munka szintje is többféle lehet: teljesen önállóan, kis 
segítséggel önállóan vagy csak segítséggel haladó gyerekeket jelenthet.

d) Munkatempó Nem várhatunk el mindenkitôl ugyanolyan tempót, azaz, hogy ugyan-
annyi idô alatt készüljön el ugyanannyi feladattal, ugyanolyan minôségben. Ez az elvárás 
káros lenne, hiszen a valamilyen oknál fogva lassabban haladó tanulók kudarcként élnék 
át, s a legnagyobb igyekezet ellenére sem lennének képesek a gyorsabban dolgozókkal 
azonos idôben elkészülni.  A kezdeti, megfeszített igyekezet után a lemondás, a munkával 
való leállás, a motiválatlanság lenne a következmény.

A tempó megállapításán túl azonban feltétlenül meg kell vizsgálni az okokat, hogy a 
fejlesztés irányát, módszereit meghatározhassuk. A gyors tempóban dolgozóknál gyakran 
elôfordul, hogy kapkodás, felületesség, szórt figyelem áll a gyorsaság hátterében. 

Végeztethetünk „nehezebb” feladatokat azzal, aki arra képes.
Kérhetünk pontosabb munkát attól, aki felületes.
Mindenképpen legyen olyan „idôkitöltô” feladat, amelyet a saját munkája befejezése 

után, a közös munka végéig szívesen végez.
A lassan dolgozás hátterében sok minden állhat: a megértés, a feladat elvégzéséhez 

szükséges ismeretek hiányosságai; megfontoltság, az abszolút pontosságra törekvés; sze-
mélyiségvonásként az általános lassúság; szétszórt figyelem, koncentrációs készség hiá-
nyossága, nagyobb motorikus szükséglet stb. 

A differenciált tanulás megszervezése  A gyerekek akkor élvezik a tevékenységüket, ha a 
feladat és a rendelkezésükre álló készségek egyensúlyban vannak. Ha a kihívás túl nagy, 
akkor kételkedni kezdenek önmagukban, idegesíti ôket, hogy nem tudják megoldani a 
feladatot, türelmetlenek lesznek. Ha viszont nem tudják kellôen kamatoztatni képessége-
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iket, készségeiket, unatkozni kezdenek. Tehát az élvezetes munka és a fejlôdés összefügg 
egymással, az egyik jelenléte feltétele a másiknak. Az új dolgok tanulásakor, megtapaszta-
lásakor új készségeket kell elsajátítani, természetesen a meglévôkre alapozva, a sikerorien-
táltságot fenntartva. Az unalom arra figyelmeztet, hogy a feladat nem élvezetes.

Az iskolai gyakorlatban nem célszerû úgy gondolkozni, hogy egy-egy alkalommal csak 
az egyik vagy csak a másik szervezési módot érdemes alkalmazni, hiszen egyfelôl az egyes 
gyerekek tanulási lehetôségei függenek a munkaformáktól, másfelôl egy-egy szervezési 
mód kizárólagos alkalmazása a pedagógiai hatásrendszer egyoldalúságához vezet. A szer-
vezési módok válogatása mellett a szervezési módok szimultán, párhuzamos alkalmazása 
lehet a leginkább célravezetô.

Elgondolkodtató tehát – és természetesen megvalósítható –, hogy egy osztályban cso-
portok mellett páros munkában dolgoznak, de olyan tanulók is vannak, akik részben 
egyénre szabott munkában oldják meg feladataikat stb. Arra is szükség lehet, hogy mi-
közben az osztály frontálisan tanul, olyan diákok, akiknek ez a közös szint már/még nem 
megfelelô, teljesen egyénre szabott munkában dolgozzanak. Csak a szimultán tanulás-
szervezés garantálja, hogy a tanulók szintjüknek, sajátosságaiknak leginkább megfelelô 
munkaformában tanuljanak, s hogy ezáltal a munkaformák sajátos  hatásrendszere való-
ban hatékonyan érvényesüljön.

Amire feltétlenül gondolni kell: a frontális munka a pedagógus közvetlen irányítását 
feltételezi, a többi szervezés mód indirekt irányítású, bár a direkt irányítási akciókra (a 
segítségnyújtások alkalmával) is gyakran szükség van. Ne nagyon tervezzünk tehát olyan 
órát, ahol egyszerre (szó szerint egyszerre) kellene vállalkoznunk folyamatos és alkalman-
ként direkt irányításra is. A különbözô indirekt irányítású szervezési módok szimultán 
alkalmazása annál inkább javasolható, ez a megoldás nem jelent elviselhetetlen terhet a 
pedagógus számára.

A szervezési módok, munkaformák megválasztása tekintetében oktatási alkalomról al-
kalomra döntési helyzetbe kerülünk. Természetesen másféle döntést kell hoznunk, ha kü-
lönbözô munkaformák alkalmazásával az oktatás változatosságát akarjuk elérni, vagy ha a 
differenciált, a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe vevô fejlesztés érdekében döntünk 
valamelyik mellett.

Az utóbbi esetben a döntést befolyásolja az egyes tanulók
• továbbhaladásához szükséges tudásának színvonala;
• motiváltsága, motivációs érzékenysége;
• önálló tanuláshoz szükséges jártasságainak, készségeinek, szokásainak, képességei-

nek szintje;
• pedagógussal, illetve társaival való együttmûködési készsége, képessége;
• társas helyzetének jellemzôi.

A változatosság érdekében, ha a feladatok „mások”, „másfélék”, a differenciálást olyan 
feladatok szolgálják, amelyek lehetôvé teszik, hogy a tanulók ismeretszerzésben, alkalma-
zásban továbblépjenek az egyéni vagy a társakkal való együttes munka eredményeként, 
szükség esetén tanári segítséggel. A döntést befolyásolhatja az is, hogy hatásrendszerében, 
nevelô hatásában mást várunk az egyes szervezési módok alkalmazásától.

 
Módszertani változatosság  Sok felmérés, kutatás és fôként a tapasztalat bizonyítja, hogy 
tanítási stratégiáinkban a verbális stílus túlzott arányban szerepel. Bármelyik oktatási stra-
tégia fordul elô egyoldalúan aránytalanul nagymértékben, a csoport egyik része, amelyik-
nek nem kedvez az alkalmazott stratégia, tartósan hátrányba kerül. 
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A módszertani változatosság tehát mindenekelôtt azért fontos, hogy a különbözô kog-
nitív és tanulási stílusú és érdeklôdésû tanulók egyaránt esélyt kapjanak a tananyag meg-
értésére, elsajátítására.

A módszertani változatosság azt is jelenti, hogy a tanulók kilépnek a csupán befogadói 
szerepkörbôl, és aktívakká, tevékenyekké válnak. A tanulói tevékenységek közül különö-
sen gyakran célszerû alkalmazni az alkotó munkát, mint pl. kép-, szöveg- és tárgyalkotás, 
a problémamegoldást, a másokkal való együttmûködést és szervezômunkát, a mozgást, 
táncot, és sokkal nagyobb számban játékot. 

Nemcsak arról van szó, hogy mindegyik tevékenységforma más és más lehetôséget biz-
tosít a megismerendô jelenségre, hanem arról is, hogy különösen a projektszerû alkotó 
munka – eleve gazdag lehetôséget biztosít, és ezzel sokféle tanulási utat kínál fel. Az ezek 
közüli választás automatikusan a differenciálás lehetôségét biztosítja.

A frontális szervezés

„A frontális munka olyan szervezési mód, amelyben az együtt tanuló/tanított gyerekek/
ifjak tanulási tevékenysége párhuzamosan, egy idôben, gyakran azonos ütemben folyik a 
közös oktatási célok érdekében.”2 

Valamennyi gyerek számára biztosítja a tanulás lehetôségét, de a feltételeit nem: ugyan-
is csak azok a gyerekek tudnak a frontális munkában részt venni, akik tudnak és akarnak 
a pedagógussal együtt haladni.

Frontálisnak mondjuk mindazokat a tevékenységeket, amikor valamennyi tanuló 
ugyanazt a tevékenységet végzi, tekintet nélkül az egyéni szükségletekre, a gyerekek kö-
zötti különbségekre: különbözô az érdeklôdés, érdekeltség, a tanuláshoz szükséges képes-
ségeik, megelôzô ismereteik, eltérô a tanulási folyamatban való részvétel intenzitása, így 
nagyon különbözôk lesznek az eredményeik is.

2 M. Nádasi Mária: Az oktatás szervezési módjai és munkaformái. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. Nemzeti 
Tankönyvkiadó, 1999.
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A pedagógus által direkt módon irányított frontális tanulásszervezés az elôzôekbôl 
következôen akkor a leghatékonyabb, ha a résztvevôk közötti különbségek legkisebbek, 
vagy nincsenek: például, ha elôzôleg megközelítôen azonos szintre fejlesztettük a szük-
séges készségeket, ismereteket, vagy valamennyi tanulónak újdonságot jelentô dologról 
van szó, és csak akkor, ha valamennyi tanuló figyelmét, érdeklôdését biztosítani tudjuk, 
azonos a motiváltság. 

De alkalmazható akkor is, amikor arra szeretnénk lehetôséget biztosítani, hogy közösen 
éljenek át egy fontos élményt, végiggondoljanak egy-egy problémát, gondolatokat cserél-
jenek, vitatkozzanak stb. 

Eredménye azonban a spontán differenciálódás is, amely kimagasló eredményeket, de 
leszakadást, lemaradást egyaránt jelenthet. 

Azok számára, akik részt akarnak és részt tudnak venni az egységes tanulási folyamat-
ban, sokirányúan fejlesztô lehet, hiszen sokat tanulhatnak egymástól: a társak elôtti meg-
nyilvánulások, konfliktusok, azok megoldásai, megközelítési módok, vélemények stb. 

De fontos tudnunk, hogy mindezek csak azokra hatnak, akik arra éppen fogékonyak, és 
az események, történések feldolgozása egyénileg nagyon különbözô lehet.

A szociális kompetenciák alakítása szempontjából használhatjuk:
– közös élmény átélésének biztosításához, 
– valamilyen viselkedés modellálására, 
– közös téma megbeszélésekor vagy indításakor, 
– az elkészült munkák bemutatásakor, 
– új módszerek, eljárások bevezetésekor, 
– mese- vagy történetmondás alkalmával, költemény bemutatásakor, 
– az egész osztálynak szóló információk közlésekor, 
– a projekt indításakor, 
– kisebb csoportot érintô megbeszélés, korrekció, azonos probléma tisztázása alkalmával.

A csoportmunka 

A modulokban gyakran szerepel a csoportmunka, mint tanulásszervezési mód. A cso-
portmunkát jelzô  elnevezés nem  egységes a szakirodalomban, a leggyakrabban a csopor-
toktatás, a csoportmunka és a csoportos tanulás kifejezést használják. (M. Nádasi, 1986) 
Gyakori, hogy a pedagógiai gyakorlatban minden munkát, tevékenységet csoportmunká-
nak neveznek, amely valamiféle közös megoldást, együttdolgozást igényel a tanulóktól.  
Általában a feladatkiosztás, feladatmeghatározás után, egy csoportvezetô kinevezését vagy 
megválasztását követôen a csoportra bízzák a munka megszervezését, amelynek megol-
dási módjai aztán többfélék: amennyiben a csoportvezetô irányításra alkalmas, igyekszik 
megszervezni a munkát. Mivel hiányzik az egyéni felelôsség, így gyakran elôfordul, hogy 
a szereplést szívesebben vállalók, a jobb kommunikációjú vagy szorgalmasabb diákok ve-
szik át a kezdeményezést, ôk aktív résztvevôvé válnak, míg a többiek meghúzódnak a 
háttérben, vagy belenyugszanak, esetleg örömmel veszik a munka alóli felmentést. A pe-
dagógus aztán könnyen levonja a következtetést: nem tudnak együtt dolgozni. Ez után 
a lehangoló tapasztalat után aztán nem túl gyakran nyúlnak ehhez a szervezési módhoz, 
mondván, nem érettek a gyerekek a csoportmunkára.

A pedagógusok leggyakrabban azokban az esetekben alkalmazzák szervezeti keretként 
a csoportmunkát, amikor a frontális osztálymunkában már feldolgozták az ismereteket, és 
a tanulók elsajátították a szükséges tudást.
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„Egy négytagú csoport tagjai: Mindenki, Valaki, Bárki és Senki. Nagyon fontos feladatot kellett 
végrehajtaniuk. Mindenki biztos volt benne, hogy Valaki meg fogja csinálni. Bárki megtehette volna, 
de Senki sem tette meg. Valaki emiatt dühbe gurult, mert Mindenki feladata lett volna. Mindenki 
azt gondolta, hogy Bárki megteheti, de senki sem ismerte fel, hogy Mindenki nem csinálhatja meg.  
A dolog azzal végzôdött, hogy Mindenki hibáztatott Valakit, mivel Senki sem végezte el azt, amit 
Bárki megtehetett volna.” (Gibbs, 1995)

E kissé ironikus leírás is jelzi, hogy sok probléma adódik az ún. hagyományos csoport-
munka szervezése körül. A tanulókat meg kell elôször tanítanunk mindazokra a készsé-
gekre, amelyek a csoportmunka megszervezéséhez és végigviteléhez szükségesek. Ha ez 
hiányzik, akkor könnyen megtörténhetnek a fentiek.

Az ebben a munkaformában lehetôvé váló  együttmûködésnek kulcsszerepe van  a szo-
ciális tanulás, a tanulókhoz alkalmazkodó tanítás, a differenciálás megvalósításában is.  
A  csoportmunkát csak akkor lehet oktatási és nevelési szempontból fejlesztô hatásúnak 
tekinteni, ha a csoport tagjai szívesen és eredményesen dolgoznak együtt. A csoportmun-
ka legfontosabb jellemzôje a közös munka. „Mindenki számára lehetséges kommunikáci-
ós kapcsolatok biztosítása érdekében javasolt szabály: olyan nagy legyen a csoport, hogy 
elég forrás legyen a megoldáshoz, de nem lehet olyan nagy, hogy e forrásokat ki ne hasz-
nálják. Ha a csoport a szükségesnél nagyobb, akkor nincs mindenki számára lehetôség a 
kommunikációra, ezáltal kialakulhat egyesek passzivitása. Ha a csoport a szükségesnél ki-
sebb: nem tudják a feladatokat megoldani.” (M. Nádasi, 1986) A szükséges csoportnagyság 
tehát mindig a megoldandó feladat típusától függ. A feladatmegoldásra létrejött csoport 
optimális létszáma 3-6 fô között mozog. 

Ha beszélgetésre, vitára létrejött csoportot tekintünk, nagyobb létszám is elképzelhetô. 
Pszichológiai értelemben kiscsoportnak nevezzük a legalább 4 és legfeljebb 15 személybôl 
álló együttest. A 15 fônél nagyobb csoportok esetében nem tud mindenki szóhoz jutni, 
ezért néhányan rendszerint kívül maradnak a vitán, és visszatartják a véleményüket. 
 A csoportmunka alkalmazásának a következô feltételei vannak (Szilágyi, 1995):
– a résztvevôk legyenek képesek az önálló feladatmegoldásra,
– ismerjék és fogadják el az együttmûködés normáit,
– a feldolgozandó tartalom igényelje a gondolatcserét, a tevékenység megosztását, vala-

mint tegye lehetôvé a feladatmegosztást és az együttmûködést,
– a csoportvezetô rendelkezzék azokkal az ismeretekkel, szervezési készségekkel, ame-

lyek a csoportmunka megtervezéséhez, irányításához szükségesek (irányítás, befolyá-
solás, segítségnyújtás, átruházás).

  
A csoportmunkának kulcsfontosságú szereplôje a csoportvezetô. Mint technikai 
szakértô alkalmazza mindazt a technikai-szervezési tudást, amely hozzásegíthe-
ti a csoportot a szükséges kommunikáció kialakításához és az együttmûködéshez. 
Direkt utasításokat adhat, irányíthatja a közös gondolkodást, kikérheti minden cso-
porttag véleményét, összefoglalja a véleményeket és az eseményeket, finoman kor-
látozza a túl sokat beszélôket. Modellnyújtó résztvevôként segít abban, hogy a kö-
zös munkát elômozdító csoportnormák alakuljanak ki, illetve szilárduljanak meg.  
A csoportvezetô – akár akarja, akár nem – helyzetétôl fogva az elsô számú modellnyújtó 
a csoportfolyamatban. Ezért, ha elfogadó és egymást megértô viszonyulást vár el a cso-
port tagjaitól egymás felé, neki kell elôször ezeket hitelesen bemutatnia és közvetítenie 
irányukban.
A pedagógus dolga, hogy felmérje tanulóinak adottságait, kiválassza e bonyolult fel-

adatra alkalmasakat, megtervezze és irányítsa fejlôdésüket. Egy osztályon belül véletlen, 
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ha vannak olyan kivételes képességekkel rendelkezô tanulók, akik meg tudják oldani ezt 
a bonyolult feladatot. A pedagógus dolga az, hogy a pillanatnyi csoportmunka irányí-
tásához  szükséges készségeket meghatározza, kialakításukat irányítsa, a csoportvezetôk 
munkáját instruálja és folyamatosan segítse. Még a legegyszerûbb feladatnál sem lehetsé-
ges magukra hagyni ôket.

A csoportmunka lépései:

1. Elôkészítés, a tartalmi, pszichés ráhangolás mindig frontálisan történik.
2. A csoportok létrehozása a fejlesztési céloknak megfelelôen. Ennek legfontosabb feltéte-

le, hogy az együttmûködésre való hajlandóság és az ahhoz szükséges képességek meg-
legyenek a tanulókban. Amennyiben ez nincs, eleve sikertelenségre ítélt a csoportmun-
ka. A csoportok szervezôdhetnek spontán módon. Ezek az önkéntes társulások akár 
rokonszenvi kapcsolatok alapján, akár egy-egy jó tanuló köré csoportosulva szervezôd-
nek is, nincs rá garancia, hogy együtt tudnak mûködni egymással. Ugyanis a rokon-
szenvi kapcsolatok esetében az érzelmi kapcsolatok általában nem tanulási helyzethez, 
hanem azon kívüli élményekhez kapcsolódóan alakultak ki. A közösen végzett munka 
során akár érzelmi ellentétek is kialakulhatnak. A jó tanuló köré csoportosulók gyakran 
mindent tôle várnak. A terhek nagy része rá tevôdik, miközben a többiek a megoldást 
várják. Az így kialakuló csoportban az okozhat problémát, hogy az önálló munkához 
szokottan a közösen végzendô feladattal nem tudnak mit kezdeni.

3. A csoportfeladat kiosztása.
A feladatok összeállítása a csoport összetételének megfelelôen kell történjen: választha-
tó vagy csoportonként meghatározott, csoportonként más-más, vagy valamennyi cso-
portnak azonos feladat.

4. Idôbeosztás.
5. Tanulásszervezési, technikai tanácsok, javaslatok, segítség, konzultáció lehetôsége. 
6. A beszámolás és értékelés szempontjainak és módjainak meghatározása.
7. A csoportmunka befejezése.
8. Beszámolók.
9. A csoportmunka értékelése.

Erre lényegesen hosszabb idôt kell szánni, mint amennyit egy hagyományos órán a le-
záró pár mondat jelent. Minden csoport beszámolója után a csoport önértékelése, csoport-
közi értékelés következik, majd csak ezután értékel a pedagógus. Az értékelésnek az elôze-
tesen megbeszélt szempontokra, a feladatok tartalmi megoldására és az együttmûködésre 
is ki kell térnie. Feltétlenül tartalmaznia kell a fejlôdés érdekében végzendô, elôremutató 
tevékenységeket, tennivalókat. 

A  csoportmunka elônyei:

– Erôsíti a tanulási motivációt. A tanulók egymást ösztönzik, lelkesítik. 
– Felelôsséget vállalnak egymásért, azáltal, hogy  beleszólhatnak egymás tevékenységébe.
– Megnô a tanulók aktivitása. Kisebb a pedagógustól való függés. 
– Megtanulják a munkafolyamatok tervezését.
– Lehetôvé teszi, hogy ugyanazon törvényszerûségekhez más és más úton jussanak el a 

tanulók. 
– A pedagógiai tevékenység gazdaságossága szempontjából is elônyösek a csoportmun-

kák, mivel ésszerûen lehet a differenciált eljárásokat alkalmazni: az egyes csoportoknak 
különbözô nehézségû feladatok adhatók. 
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– A csoportos munkaforma alkalmazása jelentékenyen növeli az oktatás nevelési haté-
konyságát. (Bábosik, M. Nádasi, 1967)

A csoportmunka hátrányai (Fábián, 1967): 

– Elôzetesen fel kell készíteni a résztvevôket az együttmûködésre.
– A csoportmunkák irányítása és ellenôrzése általában könnyebb, mintha a hagyományos 

módon vezetné az órát a pedagógus. Az órára való felkészülés viszont körültekintôbb, 
alaposabb, fôleg pedig ötletesebb munkát kíván. A siker sokkal inkább a tervezésen, 
mint a végrehajtáson múlik. 

– A csoportos munkák általában idôigényesek.
– A csoporton belüli munkamegosztás aránytalan. Bármilyen gonddal is válogatjuk össze 

a csoportokat, mindig vannak kezdeményezôbb, vállalkozóbb tagjai s passzívabb tag-
jai. 

– Céljukat téveszthetik a csoportmunkák, ha a különbözô fejlettségi szinten álló tanulók 
közötti távolságokat növelik, nem pedig csökkentik. 

– Gondot okozhat, hogy nehezen értékelhetô a csoportosan tevékenykedô tanulók egyé-
ni teljesítménye. 

– Gyakran emlegetik, mint negatívumot azt a feltevést, hogy a csoportmunka során elsa-
játított ismeretek nem elég egyenletesek, nem elég tartósak. (Bábosik, M. Nádasi, 1967)
Moduljainkban a kooperatív tanulás módszerei fordulnak elô nagyobb gyakorisággal, 

viszont megtalálható egy-egy feladat erejéig a csoportmunka is. A szervezést megkönnyí-
ti, ha áttekintjük a két szervezési mód közötti különbséget:

A hagyományos és a kooperatív csoportmunka közötti különbségek

Hagyományos csoportmunka                                      Kooperatív tanulási csoport

Nincs egyéni felelôsség                                                  Egyéni felelôsség

Nincs pozitív függés a csoporton belül                           Pozitív függés a csoporton belül

Kiválasztott csoportvezetô irányít                                   Szerepelosztáson alapuló, közös tanulásirányítás 
a csoporton belül

A feladatmegoldás áll a középpontban                            A feladatmegoldás és a csoporttagok egymással 
való kapcsolata egyformán fontos

A szociális kompetencia rendszerint  elôfeltétel. 
Fejlesztése nem kiemelt cél                                           

A szociális kompetencia fejlesztése  kiemelt cél, 
nem tekinti elôfeltételnek

A tanár nem vagy csak nagyon ritkán avatkozik 
bele a csoport munkájába                           

A tanár figyelemmel kíséri a csoport munkáját, 
és szükség esetén segítôen beavatkozik

Nincs közös értékelés, a tanulási folyamat 
reflektálása és értékelése a csoport feladata

Az értékelés és a tanulási folyamat reflektálása 
és értékelése a csoport feladata

A kooperatív tanulásszervezés

A szociális kompetenciák alakításához, egyúttal magához a tanuláshoz a kooperatív 
módszer nyújtja a legjobb feltételeket. Az egymástól szerzett tudás mély és tartós, közel 
kétszer tartósabban marad meg az emlékezetben, mintha frontális szervezeti keretek kö-
zött jött volna létre.     
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A kooperatív tanulás során a gyerekek 2-4-6 fôs csoportokban dolgoznak. A csoport min-
den tagjának feladata és felelôssége, hogy mindenki elkészüljön a feladattal, megtanulja 
az aktuális ismeretet. A csoport tagjai felosztják egymás között a feladatokat; mindenki fe-
lelôs a saját munkájáért, együtt dolgoznak, ha szükséges, segítik egymást. Az is feladatuk, 
hogy ellenôrizzék, a csoport minden tagjának sikerült-e megbirkóznia a feladattal, mivel a 
csoport teljesítménye valamennyi diák munkájától függ. Az együttmûködés sikerét, vala-
mint a szociális készségek – a kommunikatív, a kapcsolat- és csoportkezelô –, az érdekér-
vényesítô képesség  alakulását valamennyi diák által gyakorolt szerepek biztosítják.

A 2-4-6 fôs csoportok a diákok képességei tekintetében vegyes (heterogén) csoportok. 
A csoport minden tagjának feladata, hogy elsajátítsa az aktuális anyagot, és lássa, hogy a 
csoport többi tagjának, illetve az osztály többi tagjának is sikerült-e ugyanez. Megtanulják, 
hogy csak akkor lehetnek sikeresek, ha a többiek is azok. A csoport tagjai egymást segítik, 
így egyrészt nagyobb az esély arra, hogy a gyengébb képességûek sem maradnak le, más-
részt a legjobb képességûek – akik „tanítva is tanulnak” – tudása mélyebb, tartósabb.

A kooperatív tanulás szituációiban a diákok erôsebben motiváltak, többet tanulnak, és 
több marad meg bennük, mint a versenyhelyzetben tanuló diákokban. Jobban becsülik 
magukat, jobbak a társaikkal kialakult kapcsolataik, érzelmileg fejlettebbek, szívesebben 
járnak iskolába. Ez a tanulási mód jobban fejleszti a problémamegfogalmazás, a probléma-
megoldás, az elemzés, a kutatás képességeit. Ezek a képességek alkotó folyamatokat indí-
tanak el és fejlesztenek, szemben a memorizálás és visszamondás reprodukáló jellegével. 
Mivel a kooperatív munka során a diákoknak az anyagot újra fel kell építeniük, nézeteiket 
össze kell hasonlítaniuk, gondolkodásukat finomítaniuk kell, sokkal mélyebben megértik 
a tanultakat. Olyan szociális viselkedési mintákat tanulnak meg, amelyek segítségükre 
lesznek késôbbi szakmai és magánéletükben. 
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A csoporttöbblet a következôkben nyilvánul meg:

– A diákok sokféle típusú egyéniséggel dolgoznak együtt, s az együttmûködés során le-
hetôségük van mérlegelni a problémák megoldásának különféle javaslatait. Megengedi 
a diákoknak, hogy hozzátegyék a saját kulturális környezetükbôl származó értékeiket, 
segítve másokat a különféle nézôpontok megismerésében. 

– A kérdésekre keresett válaszok a különbözô diákok más és más megközelítési szem-
pontjait mutathatják fel; s ez segítheti a csoportot a mindenki által érthetô, elfogadható 
megoldás keresésében. 

– A diákok megtanulják a munka során, hogy hogyan viszonyuljanak társaikhoz a jobb 
munkakapcsolat kialakításának érdekében. Ez jelentôs mértékben elôsegíti majd a szo-
cializációt. 

– Mindenkinek lehetôsége van kommunikálni a társaival, és a közös tevékenységhez hoz-
záadni a saját munkáját. 

– A különbözô diákok több személyes visszajelzést kaphatnak társaiktól. (Nagyobb cso-
portok esetén ez a lehetôség eltûnhet.) 
Hogyan alakítsuk ki a csoportokat? A kooperatív tanulócsoportokat többnyire

– 2–4–6 fôbôl álló, 
– különbözô képességû és teljesítményû, 
– eltérô szociokulturális háttérrel rendelkezô, 
– különbözô nemû, és ha van rá lehetôség 
– különbözô etnikai csoporthoz tartozó gyerekek alkotják. 

Fontos kivételt képeznek azok az esetek, amelyekben speciális fejlesztést akarunk elérni 
(azonos készséghiányok, nyelvi fejlesztés stb.), ilyenkor hasonló fejlettségi szinten lévô 
diákokból alkotunk ún. homogén csoportokat. A homogén csoportok ideiglenesek, csak a 
feladatmegoldás idejében mûködnek együtt. 

A folyamatosan kooperatív módszerekkel való munka nélkülözhetetlen alapja az ún. 
alapcsoport. Az alapcsoportok a szociális tanulás legfontosabb színterei, hosszabb ideig 
dolgoznak együtt, megtapasztalva az együvétartozás, az együttmûködés, az egymástól 
tanulás, egymás segítésének hatását. Megismerkednek a problémák más irányból való 
megközelítésével, a másképp gondolkodás, a más tudás élményével. Ez nagyon mély, 
erôs tudást jelent. Megismerik önmaguk és egymás tulajdonságait, képességeit, erényeit, 
gyengéit egyaránt. 

A csoportmûködést az ún. szerepek segítik, amelyeket valamennyi csoporttagnak el kell 
látnia. Ezek elosztását egyrészt az egyéni fejlôdési szükségleteknek megfelelô cél, más-
részt az optimális mûködés, feladatmegoldás együttesen határozza meg. Tehát nem csak 
az lehet feladatfelelôs, aki azt nagyon jól el tudja látni, vagy szóvivô az, aki remekül kom-
munikál. Felváltva mindenki ellátja valamennyi szerepet, hiszen annak is meg kell tanul-
nia képviselni csoportját, aki nehezebben kommunikál.

Bizonyos feladatok megoldására idôlegesen új csoportok jönnek létre.
Az alapcsoportok mindig heterogének. Leképezik az osztály összetételét: a megfelelô 

fiú-lány arányt, a különbözô képességek arányos keveredését. 
A szociális kompetenciák alakulását erôteljesen befolyásolja a csoportmûködés, hiszen a 

különbözôséget, azonosságot, egymás értékeit, azok különbözôségét, az együttmûködést, 
a másság tolerálását, a közösség biztonságot nyújtó erejét, hatását csak csoportban tapasz-
talhatják meg a diákok.
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A tanár kihasználhatja mindkét eljárás elônyeit, ha az általa kijelölt csoportokat egy idô-
re véletlenszerûen összekeveri. Bizonyos feladatokra érdeklôdés szerint szervez csopor-
tot; vagy bizonyos készség meglétét feltételezô tevékenységhez, annak birtokában lévô 
gyerekek alkothatnak csoportot. A tantárgyi készségfejlesztéshez a pedagógus állítja össze 
a csoportokat. Ezek a csoportok a tevékenység, a feladatvégzés idejére alakulnak, a munka 
végeztével megszûnnek, tagjaik visszamennek az alapcsoportba. 

Csoport- és osztályépítés

Ami elôször elfecsérelt idônek tûnik, valójában olyan többszörösen megtérülô befekte-
tés, amely megfelelô társas környezetet teremt ahhoz, hogy a csoportok a lehetô leghaté-
konyabban mûködhessenek. Általános tapasztalat, hogy azokban az osztályokban, ame-
lyekben hangsúlyt fektetnek a közösség építésére, a tanítás sokkal magasabb hatásfokon 
mûködik, a diákok sokkal jobban szeretik a tanulandó tárgyat és az elsajátítandó anyagot. 
Ha sikerül kialakítanunk a pozitív közösségtudatot, a kölcsönös bizalmat, szeretetet és 
megbecsülést a csoportokban és az osztály egészében, akkor olyan környezetet terem-
tünk, amely a leghatékonyabb tanulást teszi lehetôvé.

Azokban az osztályokban, amelyekben feszültségek vannak, a közösségépítés elmulasz-
tása komoly nehézségeket okozhat a csoportmunkában.

A kooperatív tanulásszervezés alapelvei3 

Kooperatív tanulásról akkor beszélhetünk, ha mind a négy alapelv érvényesül: az építô 
egymásrautaltság, az egyéni felelôsség, az egyenlô részvétel és a párhuzamos interakciók 
elve.

Ahhoz, hogy a csoportok hatékonyan, gördülékenyen mûködhessenek, és megfelelôen 
tudjuk irányítani ôket, néhány alapvetô szabályt is fontos kialakítanunk.  

A termet úgy kell berendezni, hogy a diákok a csoporton belül és a csoportok között 
könnyedén kapcsolatba kerülhessenek egymással; az összes diák jól láthassa a tanárt és a 
táblát.

Néha szükséges megállítanunk a munkát, mert a zajszint zavarja, vagy mindenkit érin-
tô közlendônk akadt. Ehhez meg kell állapodnunk az osztállyal egy jelben, amelynek a 
hatására mindenki azonnal abbahagyja azt, amit éppen csinál, és a tanárra figyel, illetve 
csökkenti a hangerôt. (Ez az ún. csendjel.)

Alakítsunk ki közösen hatékony technikát arra is, hogyan kerüljenek a foglalkozáson 
szükséges eszközök a csoportokhoz; fogalmazzuk meg a csoportok mûködésének szabá-
lyait és az egyes diákok egyéni kötelezettségeit is. 

A csoportokon belüli hatékony, zökkenômenetes mûködés és egyben a szociális szere-
pek, kompetenciák tanulását elôsegítô eszköz a szerepek elosztása.

Az egyezményes jeleket – például a csendjelet – mûködést segítô szabályok betartására, 
a mûködés irányítására hozzuk létre; akkor és addig mûködtessük ôket, amikor és amed-
dig a közös munka ezt megkívánja. 

Szinte mindig szükséges a feladatfelelôs, az idôfigyelô. Gyakori a szóvivô, írnok, esz-
közfelelôs. Az elnevezéseket célszerû a gyerekekkel együtt kialakítani.

3 Forrás: S. Kagan: A kooperatív tanulás. Önkonet, 2001. alapján
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Ügyelni kell arra, hogy mindenkinek alkalma legyen a csoport iránti felelôsség válla-
lására, a szerepekhez tartozó feladatok megtanulásával, mindegyik szerep betöltésével. 
Fontos, hogy a csoporton belül minden gyereknek legyen szerepe. A szerepek egyenran-
gúak, csoportvezetôt semmiképpen ne válasszunk. A szerepek elosztását és a tennivalók 
pontos betartását a szerepkártyák segítik, kicsiknél piktogramokkal, nagyobbaknál a fel-
adat pontos leírásával. Például ilyen szerepkártyákkal:

Szerepkártyák

Csendkapitány

Figyelmeztesd a társaidat, ha túl zajosak!

Mérleg

Gondoskodj arról, hogy mindenki véleményét 
figyelembe vegyétek!

Bátorító–lelkesítô
Biztasd társaidat a munkára, és dicsérd ôket!

Idôfigyelô
Dolgod, hogy figyeld a rendelkezésetekre álló 
idôt. Jelezd társaidnak az idô múlását!

Eszközfelelôs
Gondoskodj a munkához szükséges eszközökrôl!

Feladatfelelôs
Figyelj arra, hogy mindenki megértse a feladatot! 
Figyelmeztesd a társaidat, ha attól eltérnek!

Szóvivô
Össze kell foglalnod, és el kell mondanod a felada-
totok megoldását!

Rendezô
Figyelmeztesd társaidat a szabályok betartására, 
és arra, hogy rendet tartsanak maguk körül!

1. Az építô egymásrautaltság

Építô egymásrautaltságról akkor beszélünk, ha az egyének vagy az egyes csoportok fej-
lôdése pozitívan összefügg egymással; ha az egyik diák fejlôdéséhez szükséges a másik 
diák fejlôdése, ha az egyik csoport sikere egy másik csoport sikerétôl függ.

Ha az egész csoport sikere mindegyik tag sikerének a függvénye, vagyis egy tag „bu-
kása” mindenki „bukását” jelenti, akkor az egymásrautaltság nagyon erôs. Ekkor a cso-
porttagok maximálisan érdekeltek társaik sikerében. Ha például a csoportsiker annak a 
függvénye, hogy 

• minden egyes csoporttag feladatmegoldásának „hibátlannak” kell lennie, vagy 
• valamennyi csoporttagnak válaszolnia kell tudni bizonyos kérdésre, vagy 
• minden tagnak tudnia kell egy adott szabályt, 
• el kell tudni, mondani a közösen végzett kísérlet lefolyását,
• valamennyi tagnak projektnaplójában le kell írnia a közös tevékenység vázlatát stb. 
Az egymásrautaltság erôsödésével a kooperatív magatartás is fejlôdik, kialakulásával 

párhuzamosan születik meg a diákokban a kooperatív viselkedésre késztetô bajtársiasság 
érzése is. 

A negatív egymásrautaltság viszont versengést szül. Ami az egyiknek nyereség, a má-
siknak veszteség: ha az osztályátlaghoz viszonyítva osztályozunk, ha csak egy-két dolgo-
zatot emelünk ki a sok közül „ez a legjobb” megjegyzéssel, ha a jelentkezôk közül mindig 
csak egyet szólítunk fel, amikor mindenki a maga munkafüzetében, a maga tempójában, 
a többiektôl teljesen függetlenül dolgozik; érdemjegyeik is teljesen függetlenek mindenki 
másétól.   Negatív egymásrautaltságot hozunk létre. 
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2. Az egyéni felelôsség

Az egyéni felelôsségtudat nagyban hozzájárul a kooperatív tanulási módszerek sikeré-
hez. Az erôs egymásrautaltságot létrehozó feladathelyzetekben mindenki felelôs a saját 
munkájáért, és egyben az egész csoport teljesítményéért. A csoportcélt csak az egyéni tel-
jesítmények optimális elvégzése hozhatja létre. A csoportcélok erôsítik az egyéni felelôs-
séget, erôteljes javulást hoznak létre a tanulási teljesítményekben. Az olyan módszerek, 
amelyek csoportcélt tûznek ki és csoportos értékeléssel jutalmaznak, de nem teszik az 
egyes diákokat felelôssé azért, hogy hozzájárulnak-e a közös cél eléréséhez, nem hoznak 
javulást a tanulási teljesítményben.

3. Az egyenlô részvétel

A részvétel a tanulási siker egyik fontos feltétele. Magától nem jön létre az egyenlô rész-
vétel, amint azt hagyományos frontális vagy önkéntességen alapuló csoportmunkánál 
gondoljuk. Az egyenlô részvételt általában szerepelosztással és/vagy munkamegosztás-
sal lehet elérni. A szerepelosztás részvételi normákat alakít ki: pl. a „szóforgó” vagy cso-
portinterjú, melyek szerepelosztást eredményezô módszerek. A munkamegosztás elvén 
mûködnek. A munkamegosztás leginkább feladatok felosztásával érhetô el (például az 
egyik diák az író családjával, gyerekkorával, a másik az életpályájával kapcsolatos, a har-
madik a tanulmányait gyûjti össze, a negyedik a kiemelkedô mûveit stb.).  A munkameg-
osztás mindenkit a feladat egy részletéért tesz felelôssé, erôsíti a személyes felelôsséget, 
kiegyenlítettebbé teszi a részvételt.

4. A párhuzamos interakció

A kooperatív tanulás során a diákok között egy idôben zajlanak interakciók. Az ún. „egy 
szálon futó, hagyományos módszereket” alkalmazó tanórán legtöbbször egyszerre csak 
egy ember beszél. A diák csak akkor, ha felszólítják. Elmondja a mondandóját, a tanár re-
agál, de interakció még köztük, a felelô és a tanár között is ritkán jön létre. A diákok közti 
interakciók – a beszélgetés, a súgás – büntetendôk.  

A kooperatív tanulási technikák biztosítják, hogy a pár vagy a csoport tagjainak szükség 
esetén azonos lehetôségük legyen a kommunikációra. 

Páros munkában 
•	 az idô megosztásával: elôször a pár egyik, majd másik tagja szerepel elôre meghatáro-

zott ideig; vagy 
•	 a páros forgószínpad módszerre, ahol a pár tagjai felváltva neveznek meg dolgokat, 

mondják el ötleteiket. 
A csoportmunka során 
• akár a szóforgók, 
• akár a csoportos interjúk alkalmasak arra, hogy a diákoknak aktív részvételre legyen 

lehetôsége. 

Kooperatív módszerek A kooperatív tanulásszervezés maga is módszer, egyúttal mód-
szerek együttese is. 
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Ötletek véletlenszerû csoportalakításra:

•	 1. Mozaik: Bármivel, képeslappal, szöveggel stb., ami darabolható, majd összerakható 
annyi darabból, ahány fôs csoportokat szeretnék létrehozni. az osztálylétszámnak/ 
csoportszámnak megfelelô mennyiségû mozaikdarabot összekeverés után szétosz-
tunk, majd az összetartozó részek/ tagok megkeresik egymást, s csoportot alkotnak. 

•	 2. Keveredj, állj meg, csoportosulj! olyan feladatokat kell adnunk, amelynek valamilyen 
szám lesz az eredménye. ha csoportalakításra használjuk, akkor négy legyen az ered-
mény. a gyerekek a teremben sétálnak, majd elhangzik a feladat, az eredmény szerint 
kell kézfogással csoportot alakítani a legközelebb állókkal.

•	 3. Csoportosítás Bármilyen logikai csoportosítás lehet az alapja: a csoportosítandó tár-
gyak, állatok, növények, családtagok, fogalmak stb. nevét – amelynek mindig 4-nek, 
vagy annyinak kell lennie, ahány fôs csoportot akarunk létrehozni – kártyákra írjuk, 
összekeverjük, majd mindenki húz egyet. meg kell találni a logikailag azonos cso-
portba tartozókat, ôk alkotnak egy csoportot. a csoportosítás alapját lehet az éppen 
aktuális, feldolgozandó témából venni. 

Csoportösszetartást, csoporttudatot segítô tevékenységek: 
Ablakok: 4+1 részre osztott lap, az egyes részeket megszámozzuk. (1, 2, 3, 4, a középsô 

rész üresen marad). A megfelelô számmal ellátott részbe jegyzi fel a csoport azt a véle-
ményt, tulajdonságot, dolgot, tényt, amelyben 1, 2, 3, illetve 4 csoporttag megegyezik, 
a középsô részbe a konszenzussal hozott csoportvélemény kerül, a mindenkire jellemzô 
tulajdonság, jellemzô, közös név stb. Rendszerezésre is használható módszer.

Csoportplakát: Jelenítsék meg magukat a közös név alapján készült rajzban! Mindenki 
dolgozzon rajta!

Csoportpóló: Tervezzenek maguknak a diákok olyan pólót, ami kifejezi a bennük rejlô 
közös dolgokat!

Betûk, gépek: Betûk, gépek nevét írjuk kártyákra, amelybôl húznak a csoportok, a kihú-
zottat kell valamennyi csoporttag részvételével megformálni. A többi csoport feladata a 
formáció kitalálása.

Firka: A csoport tagjai egymás után, kerekasztal módszerrel, némán, tetszôlegesen foly-
tatva egymásét az A/4-es lapra húznak egy-egy vonalat. Meghatározott ideig forog a pa-
pír. 

Tárlatlátogatás: a csoportok megnézik egymás rajzait, és megbeszélik a saját csoportél-
ményt és a leszûrhetô tanulságokat.
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Elvarázsolt csapat:  Bármilyen, meghatározott számú kép, állat, növény, ember, tárgy stb. 
közül kell a csoportnak konszenzussal  egy, rájuk jellemzô, ôket leginkább képviselô képet 
kiválasztani. Majd indokolni a választást.

A kooperatív módszerek a bevezetést segítô fokozatok szerint
Páros munka: A felvetett problémán, feladaton mindenki egyénileg elgondolkozik vagy 

dolgozik. Párban megbeszélik, egyeztetik, megvitatják, ellenôrzik a megoldást. Végül a 
csoportot alkotó két pár közösen is ugyanezt teszi.

Szóforgó: A csoport tagjai sorban, az óramutató járásával egyezô irányban, elmondják 
egymásnak a feladattal kapcsolatos megoldást, gondolataikat stb. Egy tag beszédidejét 
meg lehet határozni, amelyet az idôfigyelô segít betartani.     

Kerekasztal: A szóforgó valamilyen tevékenységet (pl. írás, cédulák felragasztása, hal-
mazba helyezés, dominókirakás stb.) igénylô változata: A feladat elvégzése a szóforgóhoz 
hasonlóan felváltva történik. 

Csoportszóforgó: A csoportok a szóforgó szabályai szerint beszámolnak az adott feladat-
ról, kérdésrôl.

Füllentôs: Minden csoport vagy diák megfogalmaz a témával kapcsolatban 2 igaz és 1 
hamis állítást. Az egyik csoport vagy diák felolvassa az állításait, a többi csoport vagy cso-
porttag megállapodik, melyik a hamis állítás. A csoportok kijelölt tagja (pl. A jelû) az ujjá-
val mutatja a hamis válasz számát.

Háromlépcsôs interjú:  A, B, C, D jelek kiosztása. A tanuló elmondja a feladatnak megfe-
lelô mondanivalóját B tanulónak, C elmondja D-nek. B tanuló elmondja A tanulónak, D 
elmondja C-nek. A tanuló elmondja a B-tôl hallottakat C-nek és D-nek – B figyeli és ellenôr-
zi, hogy A pontosan mondja-e. B tanuló elmondja az A-tól hallottakat C-nek és D-nek –  
A figyeli és ellenôrzi, hogy B pontosan mondja-e.  C tanuló elmondja a D-tôl hallottakat  
A-nak és B-nek – D figyeli és ellenôrzi. D tanuló elmondja a C-tôl hallottakat A-nak és  
B-nek – C figyeli és ellenôrzi.

                                            
A                    B          A                    B          A          B  

          

C                    D          C                    D          C          D

Diákkvartett: a csoportokban a, B, c, D jelet kapnak a diákok, s a csoportok is nevet vagy 
számot kapnak. a tanár vagy a diák feltesz egy kérdést. a csoport megbeszéli a választ – a 
diákok meggyôzôdnek arról, hogy mindenki helyesen válaszol-e a kérdésre. valaki „ki-
húzza”, melyik jelû tanuló, melyik asztalnál válaszol. akinek a betûjelét és csoportnevét 
(számát) kihúzták, megadja a választ.
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A témafeldolgozás módszerei:

Mozaik: Olyan önálló témafeldolgozásra alkalmas, amely négy, egymástól szinte füg-
getlen részre tagolható. Pl. az egyik csoporttag feladata egy tájegység éghajlata, a másiké 
ugyanazon tájegység domborzata, a harmadiké a tájegység növényvilága, a negyediké az 
állatvilága. Feldolgozzák a saját témát, majd megtanítják egymásnak a témákat, vagy cso-
port-feladatlapon, vagy más módszerrel szintetizálják a tudásukat. Utasítások: olvassátok 
el a kijelölt szöveget, emeljétek ki a lényeget! (idô)

Csoportok közti mozaik: Hasonlóan a mozaikhoz, minden csoport más témát kap. A cso-
portok közösen feldolgozzák a saját témájukat, majd ismertetik, bemutatják, megtanítják 
egymásnak.

Szakértôi mozaik: Csoporton belül A B C D jelet kapnak a tagok. Valamennyi csoportból 
az azonos jelûek ugyanazt a témát kapják, „szakértôi” csoportban összeülnek, a témát 
közösen dolgozzák fel, majd mindenki a saját a csoportjában ismerteti a csoportnak, szó-
forgóval. 

Bonyolultabb témánál érdemes használni, amikor fontos a feldolgozásban egymást se-
gíteni. 

Fordított szakértôi mozaik: Mint bármelyik mozaik esetén, fontos, hogy olyan egysége-
ken dolgozzanak a csoportok, amelyek nem függnek egymástól, nem alkotnak folyama-
tot, önmagukban értelmezhetôk.

•	 a téma feldolgozása csoportmozaikkal történik, a feldolgozást plakáton jelenítik 
meg.

•	 a csoporton belül kiosztják az a-B-c-D jeleket. 
•	 az azonos jelûek alkotnak egy újabb csoportot. 
•	 az egyes plakátoknál csoportforgóban megadott ideig magyaráz a kidolgozásában 

részt vevô szakértô. a következô plakátnál az ott dolgozó fog magyarázni.

Módszerek a csoportmunkák bemutatására 

Három megy, egy marad Elsôsorban tárgyat, tárgyakat, tablókat, nehezen mozgatható „ki-
állításokat” mutathatunk be ezzel a módszerrel. Minden csoportból valaki a csoport bemu-
tatandóinál marad, és fogadja a többieket, mutat, magyaráz, válaszol, míg a csoport másik 
három tagja a többi asztal között vándorol.

Fontos figyelni arra, hogy az asztalnál maradók is megismerhessék a többiek munká-
ját. 

Tárlatlátogatás: A csoportok megtekintik a többi csoport munkáját. Megbeszélik a látot-
takat, és értékelik a munkákat.

Beszámoló forgóban: Egy-egy egység befejezésekor, a felmerült a közös vagy az egyes 
csoportok által bemutatott, elmondott stb. kulcstémával kapcsolatos tudás, vélemény, 
összegyûjtött információk megfigyelésének, megértésének, megtanulásának ellenôrzésé-
re lehet használni.

Minden csoport feltesz egy csomagolópapírt a falra, amelyre saját, de egymástól külön-
bözô színnel írnak.  A csoport meghatározott ideig felírhatja a megoldást, választ stb. a 
lap tetején lévô témával kapcsolatban. A csoportok papírlapról papírlapra vándorolnak, 

TK szocialis kompetencia ff.indd109   109 2008.04.01   13:13:00



110   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

átolvassák, amit az elôzô csoport írt, azt a saját színûkkel kiegészíthetik, korrigálhatják, 
kérdezhetnek stb.

Végül valamennyi csoport közösen értékeli a válaszokat, megbeszélik a kritikus ponto-
kat.

A projekt 

A projekt a köznyelvi értelmezésben valamely komplex feladat elvégzésének feltétele-
it, eszközeit, folyamatát, módszereit meghatározó terv. A téma, a feladatrendszer az élet 
bármely területérôl származhat. Nagyságát, bonyolultságát, idôigényét tekintve nagyon 
különbözô lehet: a városrendezéstôl a folyószabályozáson, egy ház felépítésén át, egy ön-
kormányzat oktatáspolitikájának kidolgozásán keresztül, a hátrányos helyzetû családok 
gyermekeinek szociális ellátásának megszervezéséig.

A pedagógiai projekt Általában a gyakorlati életbôl származó komplex téma, probléma 
megoldásához, feldolgozásához szükséges célok, tevékenységek, eszközök, módszerek, 
eredmények együttese. A téma meghatározásától kezdve a folyamat egészében, a produk-
tum létrehozásában a diákok érdeklôdése és önállósága a döntô. A pedagógus, a szülôk, a 
külsô szakértôk és más közremûködôk feladata ennek az önállóságnak a segítése.

A projektek témája, idôtartama, a feladat bonyolultsága nagyon különbözô lehet: a borsó-
leves elkészítése, a testünk mûködése, önmagunk megismerése, az indiánok, a cigányok, a 
magyarok eredete, a Kárpát-medence, a repülés, illetve bármi, ami a projektben részt vevô 
diákokat és tanárokat érdekli. Foglakozhatunk egyetlen óráig (ilyenkor a téma sokoldalú 
megközelítése, a diákok rendszerszerû önálló tevékenysége és valamilyen produktum lét-
rejötte teszi projektté a munkafolyamatot), de akár egész tanéven keresztül is ugyanazzal 
a témával.

A pedagógiai projekt célja kettôs: új, fontos produktum létrehozása, illetve maga a folya-
mat, amely a produktum létrejöttéhez vezet, a tevékenységek, az alkalmazott módszerek, 
az új ismeretek, a fejlôdô készségek, az alakuló kompetenciák, a személyiségfejlôdésben 
bekövetkezett változások.

A projektorientált (projektszellemû, projektszerû) oktatás kifejezést a projektoktatás-
nak csak több-kevesebb ismérvét tartalmazó megoldásokra használjuk. Ilyen esetben a 
pedagógus erôteljesebben vesz részt a projektfolyamatban.  Például esetünkben is errôl 
beszélhetünk, hiszen a témát a pedagógus határozza meg, a tevékenységek nagy részét a 
pedagógus ajánlja fel. A feldolgozás többi mozzanata már a projektoktatás szerint zajlik.

A projekt a szociális kompetenciák kialakítása szempontjából számtalan lehetôséget nyújt:

1. Kiindulópontot nyújt ahhoz, hogy a gyerekeket érdeklô problémákat vessünk fel:
• épít a gyerekek érdeklôdésére, szükségleteire és tapasztalataira, kielégíti tudásvágyu-

kat, a sikeres munka élményét nyújtja;
• megerôsíti és differenciálja a diákok sokirányú érdeklôdését, alakítja szemléletük nyi-

tottságát.      
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2. Gyakorlatot szerezhetnek a résztvevôk a közös tervezésben. 
Hosszabb távú, integrált tervezést kíván, a közös tervezés fejleszti a tanulók (és a pe-

dagógus) stratégiai gondolkodását, tapasztalatot szereznek arról, hogyan lehet összehan-
golni kívánságokat a lehetôségekkel, hogyan lehet megfelelô eszközöket, módszereket 
kiválasztani, megbecsülni a tevékenységekhez szükséges idôt. A közös tervezés növeli a 
végrehajtás felelôsségét. A felelôsség megoszlik a diákok és a pedagógus között, a diákok 
saját tanulásukért vállalnak felelôsséget.

3. A projektben megfogalmazott megoldás lehetôséget nyújt valóságos helyzetek megis-
merésére és megváltoztatására:
• a jelenségek sokarcúságának, gazdagságának megismerése fejleszti a diákok valóság 

iránti érzékét.

4. Lehetôséget nyújt önálló, egyéni munkavégzésre:
• az egyéni adottságok, lehetôségek, érdeklôdés érvényesülhetnek; differenciált egyé-

ni fejlesztés-fejlôdés jöhet létre;
• az út megtervezése és végigjárása közben a diákok folyamatosan szembesülnek saját 

lehetôségeikkel és korlátaikkal; mindez fejleszti önismeretüket.

5. Lehetôséget nyújt az együttmûködésre, az egymástól tanulásra: 
• a lehetséges nézôpontok, összefüggések sokféleségének felfedeztetése összehangol-

hatja a diákok azonos és különbözô tapasztalatait, ismereteit;
• egymás mélyebb és alaposabb megismerésére nyújt lehetôséget;
• a közös tevékenységben nô a csoportkohézió;
• a közös alkotás, a közös siker identitást, együvé tartozást alapozó élmény;
• a csoport tagjai nincsenek versenyhelyzetben: a közös siker érdekében együttmûködve 

munkálkodnak. Nem egymás legyôzése, hanem egymás támogatása a cél.
	
6. Lehetôséget kínál összefüggô folyamat átélésére:

• a diákok részt vesznek az aktuális célok, a tartalom, a munka menetének, módszere-
inek meghatározásában;

• a folyamat elsôdleges célja nem a tanulás, hanem a projektfeladat sikeres megvaló-
sítása. Így a tevékenységsor vonzó, erôteljesen motiváló hatású, hiszen nem külsô 
elvárásoknak kell megfelelni, valamilyen – többnyire – érdeklôdésükön kívül esô tan-
anyag megtanulásán keresztül, hanem azzal foglalkozhatnak, ami vonzó számukra. 
Megválaszthatják a tanulás körülményeit is. A tanulás a folyamat természetes velejá-
rója, kedvvel, örömmel végzett, értelmes tevékenység.

7. Interdiszciplináris tapasztalatokat nyújt.
A fô téma köré tervezve sikeresen valósítható meg a tantárgyi integráció. A tevékeny-
ségek során természetesen fordulnak elô azok a készségek és képességek, amelyeket a 
gyerekeknek el kell sajátítaniuk.  Úgy integrálja a különbözô területeket, hogy egy-egy 
érdekes ötlet kibontása különbözô tantárgyi tartalmak természetes kapcsolódását hívja 
elô.

8. A különbözô kompetenciákkal rendelkezô pedagógusok és diákok munkatársként 
mûködnek együtt.
A tanulók valóságos önállóságát pedagógus hagyományos szerepének csökkentésével, 
háttérbe szorításával lehet biztosítani: nem ô a tudás egyedüli forrása, nem ô, aki meg-
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mondja, hogy mikor, mit, hogyan kell tenni, és nem csupán ô értékeli az eredménye-
ket. 

9. A feladat megoldásban részt vesznek a szülôk. A hiteles „tudásforrások” biztosítása fon-
tos eleme a projektnek. Az iskola környezetében élô szakemberek, mesterek, a szülôk 
tapasztalataiból fel lehet használni a projekt céljainak megfelelô, a tevékenységek be-
mutatásához, vezetéséhez szükséges való világot, erôsíteni az iskola és a külvilág kap-
csolatát.

10. A gyerekek önálló döntési lehetôséget kapnak, döntéseikért felelôsek:
• felelôsek a terv végrehajtásáért, a vállalt feladatok elvégzéséért, a saját tanulás oly 

sokat kifogásolt eredményességéért. A saját fejlôdés iránti felelôsségérzet csakis az 
önálló, valódi döntési helyzetekben jöhet létre. Nem jöhet létre a felelôsségérzet, hi-
teltelen a döntésfelelôsség, ha minden döntést a pedagógus hoz meg, vagy a döntés 
csakis az ô elképzelése alapján jöhet létre, vagy csak a valóság utánzata a döntési 
helyzet, csak „játszásiból” dönthetnek a gyerekek;

• Az önálló döntések helyességét a kollektivitás, a felelôsségvállaló együttmûködés 
biztosítja, amelynek a pedagógus is része, Ezért fontos, hogy a folyamatos érdekér-
vényesítés, konfliktuskezelés is része legyen a projektmunkának.

11. A pedagógus facilitátor..
• A tanítási projekt egyszerre komoly és játékosan könnyed. Komoly, mert valódi tel-

jesítményt várunk el. Ugyanakkor játékos is, hiszen az ötletek, a lehetséges szokat-
lan megoldások egyedi gondolkodást, az elme játékát kívánja meg. 

• A projektmódszerû tanítást éppen ezért ugyanezekkel a tulajdonságokkal jellemez-
hetô – céltudatos, de nyitott, komoly, de könnyed – pedagógus képes irányítani.

12. Erôsek és kommunikatívak a gyerekek közötti kapcsolatok. 
• Talán a legfontosabb probléma, amelyet a projekt képes megoldani, a tanulás ered-

ményességét leginkább befolyásoló tényezô, a sikerélmény biztosítása.
• Akkor élvezhetô a tevékenység, ha a feladat elvárásai és a rendelkezésre álló kész-

ségek egyensúlyban vannak. Ha a kihívás túl nagy, kételkedünk, hogy a feladatot 
meg tudjuk-e egyáltalán valósítani. A kételkedésbôl aggódás, majd türelmetlenség 
lesz. Ha nem tudjuk meglévô készségeinket, képességeinket használni, akkor unat-
kozunk. Ha ez az érzés megerôsödik, szintén türelmetlenek leszünk. Az unalom 
és a türelmetlenség érzései arra figyelmeztetnek bennünket, hogy nem szeretjük a 
feladatunkat. A munka élvezetéhez, a sikerességhez minduntalan új dolgokat kell 
megtapasztalnunk, és azokat újabb készségek felhasználásával egyre jobban kell vé-
geznünk.

A projekt tervezése

A projekt sajátos tanulási egység, amelynek központjában valamilyen probléma áll.  
A feladat nem egyszerûen a probléma megoldása vagy megválasztása, hanem a legtöbb 
vonatkozásnak és összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához 
szervesen kapcsolódik. Ezért tehát minden projekt végtelen, ugyanakkor egyedi, hiszen a 
projektben a problémák konkrétan és rendkívüli gazdagságban jelennek meg.

A tervezés két síkon történik: az elsô az egész folyamatra vonatkozik, amelynek során 
meghatározott készségeket, kompetenciákat akarunk alakítani, meghatározott ismeretek-
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hez kívánjuk eljuttatni a tanulókat – ezek kapcsolódnak a konkrét témához, a tantervben 
meghatározott általános és tantárgyi követelményekhez, az éppen aktuális osztály, cso-
port és egyéni fejlesztési feladatokhoz.

A tervezés másik síkja az egyes projektek konkrét megtervezését jelenti. Esetünkben az 
egyes életkorokra tervezett egyhetes projektek témához kapcsolódó tevékenységek, az 
azokhoz speciálisan kapcsolódó ismeretek, készségek, kompetenciák.

A két síkon tervezett projekt mindig komplex. Jelen van a „tantárgyjelleg”, diszcipli-
naritás, a hozzá kapcsolódó tudatosan megtervezett ismeret, készség fejlesztésen, a téma 
kifejtéséhez, kibontásához, folyamatos bôvüléséhez kapcsolódó tevékenységeken keresz-
tül érvényesül az interdiszciplinaritás, hiszen azokban valóságosan kapcsolódnak egybe 
a különbözô diszciplínákban elkülönülô jelenségek, ismeretek stb. A két sík a pedagógus 
és a gyerekek számára külön készült ún. hálótervben kapcsolódik össze, formálódik tevé-
kenységekké, idôtervvé, válik szemléletesen láthatóvá. 

A projekt megvalósítása

1. A ráhangolódás idôszaka Ebben a szakaszban történik a projekt megvalósításának közös 
tervezése a gyerekekkel. Kérdés, érdemes-e pedagógusnak elôzetesen tervezni, ha a 
tervet a diákok megváltoztathatják; hiszen az önállóság biztosítása, ami projektmunka 
egyik fô sajátossága, ezt természetessé teszi. A pedagógus alapos elôkészítô munkája 
segíti a ráhangolódás sikerét, hiszen saját elgondolásaira építve tudja irányítani és fo-
gadni javaslataik kidolgozását és kész javaslataikat. Kritikus idôszak ez a projekt sikere 
szempontjából, fôként, ha a témát a pedagógus javasolja, hiszen az érdeklôdés felkelté-
se, vagy a meglévô érdeklôdés fenntartása, megfelelô mederben tartása hatással van a 
projekt alatti munka lendületére, a diákok motivációjára.

2. A téma elôkészítése Érdemes erre hosszabb idôt szánni, türelemmel érlelgetni, ízlelget-
ni a projekt témát.  Naponta a beszélgetôkör egyik témájává tenni; illetve megfelelô 
helyzetekben, tantárgyi témáknál visszatérni a projekttémára, vagy a lehetôségekhez 
mérten külön ráhangoló foglalkozásokat beilleszteni az órarendbe. Az is megoldás, ha 
az elôkészítést a kapcsolódó tantárgyak óráihoz, óráiba illesztjük – mindenesetre külön 
idôt kell ráfordítani.

Érdemes egy „projektfalat” kinevezni, ahova az elôkészítô idôszakban a leendô témával 
kapcsolatban feltehet a pedagógus képeket, érdekes, figyelemfelhívó feliratokat, könyv- 
film- és zenecímeket stb. Azért külön helyet, hogy ne tûnjön el a már falon lévô más de-
koráció közt.

A gyerekek is gyûjthetnek már elôzetesen bármit, amit a témával kapcsolatban találnak. 
Még nem kell ezekkel különösebben dolgozni, csak hagyni, hogy meginduljon a fantázi-
ájuk.

Ez lehet majd a késôbbiekben a projektfal, amelyre a projektterv és aztán folyamatosan 
a munkával kapcsolatos minden dolog felkerül. Ez egyben képezheti majd a projektdoku-
mentáció alapját, részét. 

Célszerû azt a kérdést föltenni a projektfalra, hogy

MIT TUDOK A TÉMÁRÓL?                     MIT SZERETNÉK MEGTUDNI RÓLA?

Ezek a kérdések egyrészt segítenek a gyerekeknek a téma átgondolásában, másrészt 
felmérhetjük a témával kapcsolatos tudásukat. Hozhatnak a gyerekek olyan témát, amely 
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egyébként is szerepel a projekttervben, így a kettô találkozása biztosíthatja a téma részle-
teinek kidolgozásában való részvételük érzését, amely valóban így is felfogható. Mivel a 
projekt lényeges vonása a gyerekek részvétele a projekt tervezési fázisában, ez a mozzanat 
kihagyhatatlan. Elmaradása esetén nem csupán ez a mozzanat, hanem a motiváció, a fo-
lyamatos aktivitás, a munka sikere sérül.

A ráhangolódási idôszak végére kialakul a fô- és altémák tartalma és az elnevezések is. 

3. Feladat- és tevékenységterv Közösen történik a gyerekek által szervezendô tevékenységek, 
feladatok konkrét megtervezése, a felelôsök kiválasztása, a határidôk megállapítása.
Mivel a témától függ, hogy milyen mennyiségû, önállóan elvégezhetô feladatra van 

lehetôség, figyelni kell arra, hogy akár apró részfeladatokra bontva, de legyen lehetôsége 
mindenkinek vállalkoznia. Olyan feladatokat és úgy fogalmazzuk meg, hogy azokat gye-
rekek testhez állónak, elvégezhetônek érezzék.  

Természetesen a vállalást párban vagy kisebb csoportokban is meg lehet tenni. Arra 
nagyon kell figyelni, hogy olyanok kerüljenek össze, akik várhatóan nagy konfliktusok 
nélkül tudnak egymással dolgozni. A pedagógus természetesen alakítani is tudja a tanu-
lók egymás közti viszonyait. 

A projektmunkában kezdô csoportnál különös figyelemmel szükséges támogatni az 
önálló feladatra felkészülést, hiszen a sikertelenség önbizalom-romboló, kedvét szegheti a 
gyerekeknek, és gátolja a további felelôsségvállalást.

Például a következôképpen:

–2. hét –1. hét 1. hét 2. hét 3. hét

Tanító/
tanár

Döntés a pro-
jekt témájáról

Anyaggyûjtés

Eszközök 
összegyûjtése;
Munkalapok 
elkészítése;

Látogatások elô-
készítése;
Levél a szülôk-
nek a projektrôl;

Gyerekekkel 
megbeszéli az 
egyének, illet-
ve a csoportok 
teendôit;

Forrásokat bizto-
sítja;
Elôzetes látogatás 
a múzeumban

Az elôzô 
heti munka 
ellenôrzése a 
gyerekekkel 
együtt;

Látogatás 
múzeumban 
vagy más 
helyszínen

Közös beszélgetés
az eddigi mun-
káról

A projekt   érté-
kelése

Diákok Döntés a pro-
jekt témájáról

Anyaggyûjtés

Gondolkodja-
nak a projektrôl, 
különösen arról, 
hogy mely téma 
érdekli ôket

Munka párokban, 
csoportokban

Múzeumláto-
gatás
Pl. Film meg-
tekintése

Kiállítás elôkészí-
tése 
Az elkészült 
munkák
bemutatása

Iskola 

–––––
Szülôk

Munkalapok 
sokszorosítása

A használható 
tapasztalatokkal 
rendelkezôk 
mozgósítása

A zenetanár 
segít a témával 
összefüggô zenei 
anyag kiválasztá-
sában

Szülô, nagyszülô 
beszámolója

Meghívott 
felnôttek, gyere-
kek 
megtekintik a 
kiállítást
––––––––
A kiállítás megte-
kintése

TK szocialis kompetencia ff.indd114   114 2008.04.01   13:13:00



a TanuLáSSzErvEzéS MunkaFOrMái éS MódSzErEi a PrOgraMCSOMagOkban   11�

A projekt dokumentálása

1. Projektfal  Egyrészt mivel a projekt nem a hagyományos órarend, tantárgyi rend szerint 
mûködik, másrészt összetett, más feltételrendszert igénylô tevékenységekbôl épül fel, a 
pedagógus és a gyerekek elôtt kell legyen a tevékenység, felelôsi rend, idôrend, az eset-
leges változtatásokkal együtt. Ez a projektfal egyik állandó rovata.  Ugyancsak állandó, 
feltûnô helyen célszerû kezelni a különbözô felhívásokat, értesítéseket, kéréseket, fon-
tos információkat. 
Jó, ha csoportonként vagy feladatonként folyamatosan felkerülnek az elkészült mun-
kák, a témájukhoz, feladatukhoz fontosnak tartott képek, feliratok, dokumentumok stb. 
Ugyancsak ide kerülnek az egész osztály által készített anyagok, beszámolók stb. is. 
Célszerû az egész projekt haladásáról szóló értékelô információkat, szülôk, külsô szak-
értôk, esetleg vendégek véleményét nyilvánossá tenni. Nagyobb, mozgalmasabb pro-
jekteknél érdemes ún. vendégkönyvet is vezetni. 

2. Projektnapló Projektnaplót vezetni elsôsorban a pedagógusnak fontos, hiszen egyrészt 
a különbözô tevékenységeket, a gyerekek sokféle tevékenységben való részvételét, a 
történéseket nem lehet fejben tartani, másrészt a pedagógus folyamatos feljegyzései 
a késôbbiekben is felhasználhatóvá teszik a munka tapasztalatait. Pontosabbá teszik a 
gyerekek megismerését, a sokrétû megfigyelés során szerzett információk a differenciált 
fejlesztés tervezésénél jól használhatók.
A gyerekek számára – hasonlóan a pedagógushoz – egy külön füzet vezetése ajánlott, 
amelyet közös döntéssel el lehet nevezni. A naplószerû vezetésbôl megtanulják, hogy 
a kutató-kísérletezô munka eszköze a projektnapló, kutatónapló, s fontos, más tantár-
gyakhoz, pl. nyelvtanhoz, fogalmazáshoz kapcsolódó tanulási technikákat is megta-
nulhatnak, feljegyzéskészítés, folyamatleírás, munkafázis-tervezés, eszköz, anyag, idô 
stb. igény, összegezés, tanulságok levonása, lényeg–összefoglalás stb. Ennek tartalmi és 
technikai vezetését szükséges velük megbeszélni.

Értékelés

Az értékelés, amint az egész tanulási folyamatnak, a projektnek is kulcsfontosságú ré-
sze. A hagyományos pedagógiától leginkább eltérô mozzanat, s ezért a pedagógustól ezen 
a területen szükséges talán a legnagyobb szemléletváltás. Amíg a többségében frontálisan 
irányított tanulás szinte adekvát értékelési módja az osztályozás, úgy a tanulói önállósá-
got, kreativitást, indirekt vagy önirányított tanulást követelô projekt értékelési stratégiája 
az osztályozás nélküli, folyamatos, dominánsan formáló-fejlesztô értékelés-visszajelzés.  

Az értékelés célja a pozitív megerôsítés, amit már tudunk, amit jól csinálunk, és amit 
nem tudunk feltárása, az önmagukhoz mért fejlôdés megállapítása, az egyéni lehetôségek 
optimális kihasználására való törekvés, és annak megvalósításához szükséges hatékony 
tanulói és pedagógiai eszközök, módszerek megkeresése.

A projektzárás hármas értékelési szempontrendszere:
• Értékelni kell a munkát a produktum szempontjából: mennyire volt eredményes a 

munka annak a szükségletnek a kielégítése szempontjából, amelyre szervezôdött. 
Mennyire volt elégedett a közönség?

• Értékelni kell a munkát a tanulás szempontjából: milyen tanulási folyamatok zajlot-
tak le a projekt megvalósítása során? Erre a kérdésre persze aligha lehet valamiféle 
tesztelés nélkül válaszolni.
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• Végül értékelni kell a munkát a társas kapcsolatok alakulása szempontjából: hogy 
tudott együttmûködni a csapat, voltak-e konfliktusok, és képesek voltak-e azokat ke-
zelni?

Természetesen minél konkrétabb és személyre szólóbb az értékelés, annál jobb. 
A gyerekeknek például a következô kérdéseket célszerû feltenni a zárás alkalmával:
• Mi az, amit megtudtál?
• Mire vagy képes most, amire korábban nem voltál?
• Mi tetszett legjobban a projektben?
• Mi az, ami legjobban tetszik neked a saját munkáidban?
• Milyen változtatásokat végeznél?
Érdemes visszatérni az indító kérdésekre: kaptál-e megfelelô választ a kérdéseidre?
A projekt pedagógiai értékeléseként a különbözô szempontok alapján végzett elemzé-

se, értékelések eredményeként, a projektcélban megfogalmazottak elérésének mértékét, 
minôségét összegezzük, lehetôleg írásban, hiszen ez a további munkát, a következô pro-
jektek sikerességét segíti. Az értékeléssel kapcsolatos valamennyi dokumentum kerüljön 
a pedagógus projektnaplójába.

gAZdAg MÓdSZEr EgyüTTES  
ALkALMAZáSA 

A gyerekekben lévô képek, felfogások megfogalmazásának, kifejezhetôvé tételének, 
a társakkal való kommunikáció lehetôségének nagy jelentôsége van.  Arra kell töreked-
nünk, hogy az alkalmazott módszerek ösztönözzenek a vélemények, felfogások, alternatív 
megoldások, elgondolások minél szabadabb, néha kötetlen kifejtésére, az együttmûködés, 
megbeszélés és vita lehetôségére. Az elôzô rész tanulásszervezési módjai számos mód-
szertani elemet is tartalmaznak, most tovább bôvítjük a repertoárt.

A beszélgetôkör 

A reggeli beszélgetôkört Celestine Freinet francia reformpedagógus alkalmazta elôször, 
azóta világszerte, a hazai gyakorlatban is (fôleg az alternatív iskolákban, de másutt is) al-
kalmazzák. Helyét rendszerint a tanterem erre a célra elkülönített részében szônyeggel, 
párnákkal rendezik be. A résztvevôk körben ülnek, úgy, hogy mindenki mindenkit lásson, 
egymással szemkontaktust tarthassanak. 

A beszélgetések célja sokrétû: segít a csoportformálásban, a szociális készségek alakítá-
sában, az egymásra figyelés, az empátia, a tolerancia, a közös szabályalkotás, a kommuni-
kációs készség és a különbözô társadalmi, viselkedési szabályok megtanulásában. Rend-
szeres alkalmazása csoporthagyománnyá válhat.

A leggyakoribb a reggeli beszélgetés, amely a találkozás, a köszönés, a nap közös és 
egyéni programjainak, feladatainak megbeszélése mellett a gyerekek tanulást befolyásoló 
állapotának, élményeinek megismerését is szolgálja. 

A napot záró beszélgetés a napi élmények megosztására hivatott, alkalmat teremtve a 
feladatok minôségének, a szabályok betartásának értékelésére, az önértékelésre, a felada-
tokhoz, a munkához és a munka közben egymáshoz kapcsolódó érzelmek kifejezésére.
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Ezeken az alkalmakon kívül kerete lehet bármelyik foglalkozás, bármelyik részének. 
Helyettesítheti, kiválthatja mindazokat az alkalmakat, amelyek a hagyományos rendszer-
ben a padokban ülô gyerekek elôtt álló pedagógus irányításával zajlanak: feladatok indí-
tását, értékelését, problémák megbeszélését, az elkészült feladatok bemutatását stb. Még 
a frontális magyarázathoz is közvetlen, természetes hangulatot teremthet, csökkentve an-
nak idegenségét, távolságát. 

Irányítására a természetes „beszélgetôs” viselkedés, stílus a jellemzô. A körben ülés 
önmagában csupán a formai keret, így még csak kör és nem beszélgetés. A pedagógus 
résztvevô, része a körnek, és közben a gyerekek reakcióira figyelve, tapintatosan irányít. 
A beszélgetôkör „halála” a hagyományos, direkt, netán autokrata pedagógusirányítás.  
A cél és feladat függvényében a gyerekek is irányíthatják. Pl. egy kiscsoport bemutatja 
kutatómunkája, gyûjtése, tevékenysége eredményét. Erre természetesen meg kell tanítani 
a gyerekeket, de a pedagógus modelláló viselkedése a legjobb minta, amelyet a diákok 
természetes módon követnek. 

A beszélgetések:

•	 megtanítják a gyerekeket a saját magukkal és az egymással való törôdésre, közös dön-
tések meghozatalára.

•	 Biztonságos, barátságos hangulatot, elfogadó légkört teremtenek, ami az egész napot 
meghatározza.

•	 egyéni és csoportos megnyilvánulási lehetôséget biztosítanak – mindenki elmond-
hatja, megoszthatja örömét, bánatát, érzelmeit, véleményét. 

•	 Bizonyítják, érzékelhetôvé teszik, hogy minden egyes ember részvétele fontos.
•	 segítik a csoport és az egyéni célok megfogalmazását, az értékelését, az önértékelést.
•	 Fontos képességek megtanulására adnak lehetôséget, mint például figyelem, beszél-

getés, információk összegzése, problémamegoldás, feladatmegoldás, döntéshozatal. 
A tanár feladata, hogy olyan légkört alakítson ki a csoportban, ahol mindenkinek le-

hetôsége van a többiekre figyelni, és elmondani saját gondolatait.
„A reggeli beszélgetôkör, a helyzetek és érzések olykor hosszadalmasnak tûnô elem-

zése alkalmas arra, hogy a gyerek megtanulja: sokféle élet, sokféle elgondolás és sokféle 
nézôpont létezik, és mindegyiket más és más érzés kíséri. Az élet bonyolult, és ettôl érde-
kes. Egymásra figyelni fárasztó, de érdemes, mert tanulságos, és majd a szerepek egyszer 
felcserélôdnek, s az addig figyelôbôl a figyelem tárgya lesz, ami kellemes érzés.” (Czike, 
2000)

•	 Önismerethez segítik egymást, önbizalommal tudják használni adottságaikat, képe-
sek megítélni, alkalmazkodni, és alakítani a változó körülményeket.

•	 hozzásegíti ôket ahhoz, hogy elfogadják a tôlük, értékeiktôl, tapasztalataiktól külön-
bözôt. erre kizárólag akkor lehetnek képesek, ha minél közelebbrôl és minél mélyeb-
ben ismernek meg másokat.  heller ágnes szerint kezdetben – talán csak anyánkon 
kívül, akivel fogantatásunktól születésünkig – érzelmileg sokkal tovább – duálunióban 
éltünk – minden ember idegen a számunkra. a más csoporthoz tartozók, a csoport-
idegenek a miénktôl eltérô életformát képviselnek. az idegen a kivétel, mi vagyunk 
a szabály. a csoport-idegenek úgy viselkednek, mintha ôk lennének a szabály és mi a 
kivételek. (heller 1997: 67–77 nyomán) De életünk folyamán igyekszünk átváltoztatni 
az idegent ismerôssé, a félelmest barátságossá, a szokatlant megszokottá. a több kul-
túra iránt érzékennyé tevô nevelést éppen ez a törekvés élteti. 
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•	 magunk és mások elfogadásának birtokában válunk képessé az együttmûködésre. 
•	 nem elég ismernem és elfogadnom magamat és másokat, nem elég képesnek lennem 

az együttmûködésre, fontos, hogy túl lássak a pillanatnyi helyzeten, saját pillanatnyi 
állapotomon – keressem, találjam meg a magam számára a dolgok, tevékenységek 
értelmét, célját. 

Drámajáték  

„A drámát nem tekinthetjük másnak, mint az emberi gondolkodás és megismerés eszkö-
zének. Módszernek, mely lehetôséget biztosít arra, hogy a világ elvont tartalmait konkrét 
emberi viszonylatokra fordíthassuk le, ezzel modellezve világunkat, amely modellt egy-
egy aktuális célnak megfelelôen forgathatunk, alakíthatunk, változtathatunk. Így a világ 
értelmezésére kapunk lehetôséget, melyben nézeteink és eszméink tükrözôdnek vissza.” 
(Martin Esslin)

Egy néhány oldalas bevezetô nem vállalkozhat arra, hogy minden szakmai kérdést érin-
teni tudjon. Csupán az alapvetô tevékenységtípusok bemutatása, néhány iskolai példa 
leírása lehet a feladata, hogy irányt mutasson mindazon kollégáknak, akik érdeklôdnek 
a módszer iránt. Ez remélhetôleg elég lesz arra, hogy a vállalkozó kedvûek kipróbálják a 
fejlesztés során elkészült óravázlatokat, megtapasztalják a drámapedagógiai munka izgal-
mát, örömeit és mélységeit, és tapasztalataiktól vezetve elinduljanak a drámapedagógussá 
válás hosszú útján…

Csodaszer vagy módszer? A drámapedagógia nem csodaszer, „csak” egy módszer, amely 
– ha beépül a pedagógus eszköztárába – a nevelés minden területét képes áthatni. A drá-
mapedagógia a személyiség egészét mozgósítva képes a résztvevôk alkotó energiáit a ta-
nulás szolgálatába állítani. 

A drámapedagógia számos ismeretet, készséget és jártasságot követel meg azoktól, akik 
használják. A drámatanárnak ismernie kell az alkalmazható tanulói és tanári tevékenység-
formákat, a tanulási folyamat irányításának szabályait, alapvetô pszichológiai, csoportdi-
namikai, kommunikációelméleti és színházelméleti-dramaturgiai ismereteket. Rendelkez-
nie kell néhány speciális készséggel (szerepjátékban való jártasság, fejlett dramaturgiai 
érzék, az átlagos tanári gyakorlatnál magasabb szintû játékbátorság stb.). Mindezekben 
kellô jártasságra kell szert tennie ahhoz, hogy gyakorlati cselekvések formájában tudja 
befolyásolni, pedagógiai céljainak megfelelôen irányítani az alkotói-tanulási folyamatot. 

A drámatanár munkastílusa

A drámaórák vezetése során a legfontosabb, hogy nyelvhasználata, kommunikációja, 
egész jelenléte képessé tegye a gyerekeket a részvételre. A drámatanár nem tanít a szó 
hagyományos értelmében, hanem facilitál, vagyis az optimális tanulási környezet megte-
remtôje és mûködtetôje. A tanulókat ez – a drámával való ismerkedés kezdeti szakaszában 
– zavarja. Ôk azt szokták meg, hogy a tanár megmondja, amit tudni kell. A leggyakoribb 
tanulói kérdés: Mit kell csinálni? Hogy kell? Ne ugorjunk be a kérdéseknek, ne adjunk 
kész megoldásokat! Inkább kérdezzünk! Kérdezzük vissza. Vessük fel a problémát más 
aspektusból. Biztassunk. Hagyjuk magukra ôket a problémával. És tudjuk: nem baj, ha 
elsôre nem sikerül. 
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A drámajáték vezetési alapelvei:

1. Szabadság, megbocsátás, szeretet.
2. Minimalizmus elve. A játékszabályokkal, a játék menetével kapcsolatban elôször csak a 

legszükségesebb információkat nyújtjuk, majd fokozatosan bôvítjük a további tudniva-
lókkal.

3. Célstruktúra követés elve. A gyermek célja az öröm, a pedagógus célja a fejlesztés.  
A pedagógiai cél megvalósításán keresztül érjük el, hogy a játék öröm legyen.

4. Adaptációs elv. Nem a játékhoz keressük a célt, hanem a célhoz a játékot! A gyermek-
csoportot érintô probléma megkeresése magas fokú problémaérzékenységet feltételez.

5. Rendszeresség elve. Ennek hiányában a hatás nem érvényesül. 
6. Tudatosság elve. A tudatosságnak a játék kiválasztásakor a hatásmechanizmus elemzé-

sében, a játék levezetésében egyaránt érvényesülnie kell.
7. Tervszerûség: A drámajátékóra tervezésekor minden esetben óravázlattal kell rendel-

keznünk. Soha nem alapozhatunk tapasztalatunkra, a rutinra! Az órán rögtönözhetünk 
– változtathatunk annak menetén, ha ez növeli az eredményességet –, de csak a megle-
vô óravázlathoz képest!

8. Legközelebbi fejlôdési zóna figyelembevételének elve. A célt mindig a legalacsonyabb 
fejlôdési szakaszban levô gyermek elé kell kitûzni. Máskülönben a gyenge tanulók le-
maradnak, elidegenednek a tananyagtól, nem tudják viszonyítani magukat. 

Elôadás vagy drámaóra

A drámajáték nem keverendô össze a színjátékos foglalkozásokkal. A drámaóráknak 
nem célja színpadi elôadások készítése. A foglalkozások elsôdleges és legfontosabb célja 
a gyermek személyiségének megismerése, kibontása, önismeretének, önbizalmának meg-
erôsítése. A foglalkozásokon a gyermek a felkínált játékokban, szituációkban, különbözô 
szerepekben kipróbálhatja magát, azokat átélheti, elemezheti. A drámaórák teret adnak 
annak, hogy a résztvevôk gondolataikat közölni tudják, érzéseiket kifejezzék.

A dramatikus tevékenységformák csoportosítása

Gavin Bolton A tanítási dráma elmélete4 címû könyvében négy nagy csoportba sorolja a 
dramatikus tevékenységi formákat.

• Gyakorlatok (G.B. megnevezésével A típusú dráma)
• Dramatikus játék (G.B. megnevezésével B típusú dráma)
• Színház (G.B. megnevezésével C típusú dráma)
• Tanítási dráma (G.B. megnevezésével D típusú dráma)
Gyakorlatnak (A típusú dráma) nevezhetünk minden olyan jellegû játéktevékenységet, 

amelyek megfelelô instrukciók alapján pontosan és egyértelmûen végrehajthatók, a részt-
vevôk által ismert szabályaik vannak, és amelyekben pontosan meghatározható a kezdô-
pont és a végpont. 

A mindennapi szakmai munka során funkciójuk szerint különítjük el a gyakorlattípuso-
kat: ismerkedô- és kapcsolatteremtô játékok; bizalomgyakorlatok; empátia- és tolerancia-
fejlesztô játékok; ön- és csoportismereti játékok; érzékelésfejlesztô játékok; koncentrációs 
játékok; memóriafejlesztô játékok; fantáziafejlesztô játékok; bemelegítô és lazító játékok; 
ritmusjátékok; társas szabályjátékok; agressziót levezetô játékok; beszédkészség-fejlesztô 

4 Gavin Bolton: A tanítási dráma elmélete (ford.: Szauder Erik). Marczibányi Téri Mûvelôdési Központ, Buda-
pest, 1993.
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gyakorlatok; nonverbális kifejezôkészséget fejlesztô gyakorlatok; szituációs gyakorlatok 
(népi játékok).

A drámapedagógia elsôsorban készségfejlesztésre használja a szabályjátékokat. A leg-
alapvetôbb szociális és kognitív készségek megfelelô szintje nélkül semmiféle tanulás nem 
lehet igazán hatékony és tartós. A szabályjátékokkal megcélozható készségek közül a ta-
nulás szempontjából különösen jelentôsek a különbözô koncentrációs gyakorlatok, a ver-
bális kommunikáció fejlesztését szolgáló gyakorlatok, a memóriafejlesztô gyakorlatok, de 
a mögöttes tudás, illetve a megfelelô ráhangoltság és együttmûködés elérése érdekében a 
többi gyakorlattípus fontossága is könnyen belátható.

A drámapedagógia a fejlesztés hatékonysága érdekében nem egyes gyakorlatokban, 
hanem szerkesztett gyakorlatsorokban gondolkodik. A gyakorlatszerkesztés szabályainak 
részletes tárgyalása azonban szétfeszítené jelen írás kereteit. 

A szabályjátékokkal kapcsolatosan nagyon fontos kiemelni, hogy ezek – megfelelôen 
szerkesztve – konkrét tananyagtartalmak feldolgozásában is segítségünkre lehetnek. Né-
hány példa: Alsósoknál a „Fusson aki…” néven ismert székfoglalós társismereti játék át-
alakítható a számok tulajdonságait, illetve a számfogalom fejlesztését célzó matematikai 
játékká. Felsôsöknél közismert memóriajátékokat játszhatunk konkrét tananyag szóanya-
gával. Ötödik osztályban az ókor mûvészettörténeti ismereteit összefoglaló óra szervez-
hetô a különbözô típusú állókép- (szobor-) játékokból. 

A dramatikus játék (B típusú dráma) a gyermeki „mintha-játék” törvényei szerint 
mûködik. Ebbe a csoportba sorolhatjuk az improvizációs játékokat. A tevékenységnek há-
rom összetevô eleme van: az eseménysor (cselekmény), a meghatározott hely és szereplôk 
(kontextus), valamint az energia forrása: a motiváció vagy az érdeklôdés középpontjában 
álló dolog (rejtett téma).

A dramatikus játék – általános és pontatlan nevén ismerten szerepjáték – a drámape-
dagógia egyik legfontosabb területe. A szerepjátékban való jártasság nélkül nincs igazán 
hatékony drámajáték. A szerepjáték ugyanis olyan dramatikus tevékenység, amelyben a 
szerepben cselekvô játszók a szerep és a szituáció által meghatározott fiktív problémahely-
zetben megnyilatkozva személyiségük egészét mozgósítják az adott probléma megoldása 
érdekében. Hétköznapi nyelven azt mondjuk, hogy „átélik” a szerepet. Ehhez azonban 
elengedhetetlen, hogy a tanulóink természetesen és biztonságosan mozogjanak a szere-
pekben, illetve, hogy a játékra felkínált helyzet pontos és játszható legyen. Ennek hiá-
nyában formális marad a szerepjáték. Sem a játszónak, sem a tanárnak nem jelent valódi 
élményt. A gyerekek egyik része passzív marad, a másik részük elbohóckodja a játékot, a 
pedagógus pedig csalódottan sóhajt, hogy „Ezekkel nem lehet játszani”. Még nem. Meg 
kell tanítani rá ôket. Ehhez szolgál segítségül a dramatikus játék. 

A szerepjáték módszertana igen szerteágazó. Számtalan technikai és módszertani fogás 
segítheti a felkészült pedagógust a tanulók ez irányú képességeinek fejlesztésében. Ehhez 
azonban a tanár részérôl is szükség van a saját élményû tudásra és gyakorlatra. A szabály-
játékokat pontos játékleírások segítségével a drámapedagógiában járatlan pedagógus is 
biztonsággal vezetheti, a dramatikus játékok megfelelô irányításához azonban (néhány 
kivételes képességû ember kivételével) csak kellô gyakorlati tudás és tapasztalat birtoká-
ban fogjunk hozzá. 

A színházi forma (C típusú dráma) lényege a színházszerûség törvényeinek való meg-
felelés. Középpontjában a produktum áll, a munka során minden ennek rendelôdik alá. 
Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy produkció készül. Mivel a napi tanítás gya-
korlatában ez a forma a legritkább esetben jelenik meg, az ezzel kapcsolatos tudnivalók 
kifejtésétôl eltekintünk. 
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A komplex drámának, tanítási drámának (D típusú dráma) nevezett drámaforma egyaránt 
használja az A, B, C típusú dráma elemeit, mindezt azonban egy egységes cél, az iskolai 
tanítás-tanulás szolgálatába állítva. A drámapedagógiai zsargon ezt a komplex formát ne-
vezi a drámának. 

A dráma szervezôelve valamilyen, önmagában következetes dramaturgiai rendezôelv. 
Középpontjában egy konkrét kérdés formájában megfogalmazott központi gondolat áll, 
ami köré a foglalkozás épül. Ezt a kérdést a drámapedagógiai szakirodalom FÓKUSZ-nak 
nevezi. A fókuszt a tanár önmaga számára fogalmazza, lényegében ez képezi az óra dra-
maturgiájának gerincét. 

A tanítási dráma egyik legfôbb célja a tanulók meglévô ismereteinek rendszerezése, hi-
ányzó ismereteik megszerzése és beépítése a résztvevôk viselkedési kultúrájába. A fog-
lalkozások során a gyerekek dramatikus cselekvéseken keresztül, illetve azok verbális 
feldolgozása révén fogalmazzák meg gondolataikat egy adott témával kapcsolatosan. Az 
óraterv ennek a folyamatnak a keretét adja. Egy sokrekeszes üres doboz, amit a játszók 
töltenek meg a maguk tartalmaival. Éppen ezért az órának tekintettel kell lennie a célzott 
csoport életkorára, mentális érettségére és érintettségére.

A drámaórán a tanulók saját maguk válnak formálóivá, megjelenítôivé és elemzôivé az 
óra középpontjában álló történetnek. Ez az összetett viszony lehetôséget teremt az adott 
problémahelyzet beható és sokirányú tanulmányozására. A történetben elôrehaladva új-
ból és újból egyeztetô, megjelenítô (dramatikus) és elemzô-értékelô szakaszok követik 
egymást. Az ezeken keresztül kibontakozó és elmélyülô tanulási folyamat hatékony meg-
valósulását szervesen egymáshoz kapcsolódó tevékenységformákon keresztül biztosítják 
a foglalkozástervek. 

A komplex drámában alkalmazott munkaformákat a drámapedagógiai szakirodalom 
konvenciók-nak nevezi. A konvenciók között találunk olyanokat, amelyek jellemzôen 
az egyeztetés szakaszában alkalmazhatóak, mások a megjelenítési szakaszokat szolgálják 
leginkább, megint mások pedig az elemzô-értékelô tanulási szakaszokat segítik. A komp-
lex drámaórák tervezésének, a konvenciók alkalmazásának, illetve az órák irányításának 
drámapedagógiai eszközeit akkreditált drámajáték-vezetôi továbbképzéseken sajátíthat-
ják el az érdeklôdôk. 

Általánosan elterjedt gyakorlat, hogy a különbözô pedagógiák „szerepjátékokat” alkal-
maznak, hogy ilyen módon színesítsék az órát. Ezzel kapcsolatban fontosnak tartunk né-
hány megjegyzést. 

•	 a „szerepjáték” a dramatikus konvenciók egy csoportjának összefoglaló neve. szá-
mos formája van, amit a csoport felkészültségétôl függôen az mindig adott helyzet-
nek megfelelôen kell használni. különben könnyen elôfordul, hogy a felkészületlen 
csoport elutasítja a játékot, mert nehéznek érzi, cikinek tartja, nincs ötlete stb., ez 
esetben a tanár szakmai feladata a megfelelô forma megtalálása és alkalmazása. 

•	 a komplex drámában az egymáshoz illeszkedô konvenciók révén a tanulókban foko-
zatosan alakul ki és mélyül el a témára vonatkozó érzelmi bevonódás, amely a haté-
kony tanuláshoz elengedhetetlen motivációt eredményezi. egy-egy dramatikus játék 
beemelése egy más típusú foglalkozásba érdekes színfoltja lehet az órának, de nem 
képes megteremteni azt a típusú érintettséget, amire a komplex dráma hatásmecha-
nizmusa épül. 

•	 a szerepjáték alapja minden esetben a játszható szituáció kell legyen. e nélkül csak 
felszínes álcselekvéseket várhatunk a játszóktól. a mûködô szituáció elengedhetetlen 
elemei a hely, idôkörülmény, szereplôk, a köztük lévô viszonyok és a helyzet közép-
pontjában álló probléma, amihez viszonyulniuk kell. emellett számos egyéb szituá-
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ciós körülmény létezik, amelyek meghatározzák egy-egy szituáció kimenetét. ezek 
megkötésével vagy nyitva hagyásával teremthetôk meg a szituációs játékok, illetve 
a dramatikus improvizációk (a köznyelvben „szerepjátéknak” nevezett dramatikus 
tevékenységek) feltételei. egy tipikus, de sajnos gyakori rossz példa: „játsszunk el egy 
római népgyûlést…” 

Játék bábokkal 

A bábjáték a drámajáték speciális formája. Komplex mûfaj, ami a dramatikus és vizuális 
elemeket egyesíti.

„A bábjáték azért hatásos, mert:
•	 képszerû, s ez megfelel a gyermek vizuális beállítottságának.
•	 Dramatikus… a gyermeki fejlôdés aránylag késôn ér el a fogalmi absztrakcióig; a dra-

matikus elôadás viszont sajátosan megfelel a gyermeki pszichének… 
•	 mozgásra épül a cselekménye… a gyermekeknél pedig a vitális, a mozgásos kompo-

nensek nagyon erôsek. a mozgásos élmény mámoros örömet jelent. 
•	 mûvészi erejével hat…
•	 jelképes, s így a gyermek utalásos, sûrített gondolkodásának éppen a bábjáték jelké-

pes, mesei történésmódja felel meg…
•	 csodálatos… az élettelen bábu megelevenedik, él. ez a csoda újból és újból átélhetô 

valóság. a varázslat nyílt színen, a gyermek elôtt történik meg. s ezt a csodát még 
akkor is élvezi, ha ô maga mozgatja a bábut. ilyenkor a gyermek egyszemélyes alkotó-
varázsló és az életre keltett figura is.

•	 az érzelmek kivetítését, lereagálását biztosítja… a negatív indulatok levezetôdnek, fel-
oldódás, megtisztulás jön létre. az indulat levezetése után pozitív indítékot és problé-
ma-megoldási lehetôségeket nyújthatunk a gyermekeknek a bábjátékon keresztül.” 

A bábjáték ugyanúgy, mint a dráma, módszerként és dramatikus mûfajként is jelen le-
het az oktatásban. Azoknak a gyerekeknek ad mással össze nem hasonlítható lehetôséget, 
akik visszahúzódóak, akik nehezen szólalnak meg, akik félnek attól, hogy megmutassák 
magukat. A bábjátékban azok a gyerekek is szerepet, lehetôséget kapnak a közös játékra, 
akik ha vállalniuk kellene teljes testi mivoltukat, nem lennének képesek rá. 

Ugyanezért jelentôs a bábu, illetve az animációs játékok (tárgyjátékok, rajzfilmek) hatása 
a kamaszkorban is. A gondolatok, érzelmek jelképes megfogalmazásához olyan kifejezési 
eszközt tud nyújtani az animációs technikák tára, amely kapcsolódhat informatikához, 
filmhez, videózáshoz és más zenei, vizuális, dramatikus területhez. 

Míg a kisgyerekek oktatásában a báb használata elfogadott, a kamaszok korosztályában 
szokatlan. Pedig a humor, a groteszk jelenségekre való nyitottság az elvonatkoztatási ké-
pesség az ifjak gondolkodásához is nagyon közel áll. 

Mégis csodaszer? Minden drámatanárnak és bábtanárnak – e cikk szerzôinek is – van-
nak olyan történetei, amelyekkel be tudja mutatni, hogy módszere milyen csodásan hatott 
egy-egy tanítványára. Ennek talán a legfontosabb állomása az volt, hogy a tanárok képe-
sek voltak a gyerekekre odafigyelni abban a pillanatban, amikor azoknak szükségük volt 
rá, ezzel segítve ôket ahhoz, hogy meg tudjanak nyílni. Felmérték, hogy a foglalkozások 
milyen utat nyitottak meg a gyerekek számára, és ezen az úton hozzájuk tudtak csatla-
kozni. 

Ebbôl a figyelembôl, az empátiából és a módszer adta rengeteg játéklehetôségbôl, a 
szakmai tudásból, felelôsségbôl áll az a csodaszer, amit mi adhatunk. 
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A vita 

A vita olyan kommunikációs forma, amelyben egyének, illetve csoportok érveket és el-
lenérveket sorakoztatnak fel, s ezeket ütköztetik egymással. A „szócsata” azért folyhat, 
hogy 

•	 meggyôzzük a másik felet saját igazunkról, 
•	 közösen találjuk meg bizonyos problémahelyzetekben az optimális megoldásokat,
•	 ütköztessük és a lehetôségekhez mérten egyeztessük az eltérô érdekeket, szándéko-

kat, véleményeket,
•	 közelebb kerüljünk olyan kérdések megválaszolásához, amelyre nem tudjuk a biztos 

és végleges választ. 
A konstruktív vita nem egymás legyôzését célozza. Funkciója, hogy a felsorakoztatott 

érvek stabilitását, hitelességét az ellenérvekkel való ütköztetés során próbára tegyük, s 
mindeközben a magunk számára tisztázzunk állásfoglalásokat, véleményeket, felelôsség-
gel hozzunk meg fontos döntéseket, demokratikusan mûködtessünk csoportokat, szerve-
zeteket, intézményeket. 

A vita témája Lehet bármilyen köznapi helyzet, amikor érdekek, szükségletek, szándé-
kok egymással szembe kerülnek, és a helyzet megoldása érdekében van szükség a közös 
álláspont kialakítására, a további teendôk meghatározására. 

Elôfordulhat, hogy valamilyen véleménykülönbség vált ki vitát. E véleménykülönbség 
esetenként puszta félreértésbôl ered, és ennek tisztázását követôen a további szóváltás 
okafogyottá válik. Elképzelhetô azonban az is, hogy mélyebb ellentét van a vélemények 
között, és ennek tisztázása megkívánja az érvek ütköztetését. Az ilyen típusú viták egy 
része zárulhat kölcsönös megegyezéssel, konszenzussal. Elôfordulhat azonban az is, hogy 
a véleménykülönbség nagyon mély, az egymással szembekerülô nézetek eleve kizárják 
egymást. Ebben az esetben elképzelhetô, hogy a vita nem jut el a megegyezésig, a véle-
ménykülönbség feloldhatatlannak bizonyul.

Viták forrásai lehetnek az élet nagy kérdései, filozófiai problémák, az életvitelt, értékren-
det érintô témák. Ezekrôl már egész fiatal gyerekek is szívesen beszélgetnek, vitatkoznak. 
Ilyen esetekben nem a megoldás, a konszenzus elérése a cél, hanem a saját gondolkodás 
segítése, a saját álláspont mélyítése és árnyaltabbá tétele azáltal, hogy ez mások gondola-
taival, véleményével találkozik, és így árnyaltabbá, több színûvé válik.

A valamennyiünk életében elôforduló erkölcsi dilemmahelyzetek esetében, amikor vá-
lasztani kell bizonyos egymást kizáró alternatívák között, lényeges mozzanat a pro- és 
kontraérvek felsorakoztatása. Ezek átgondolása, mérlegelése elengedhetetlen ugyanis ah-
hoz, hogy felelôsséggel lehessen meghozni fontos döntéseket. 

A demokrácia mûködtetése elképzelhetetlen vita nélkül. A különbözô érdekek, érdek-
csoportok közötti ellentétek feloldásához szükség van a demokratikus keretek között le-
folytatott tárgyalásra, amelynek során a mûködô jogszabályok és a helyi demokratikus 
játékszabályok keretében van mód az érvek ütköztetésére, az egyeztetésre, a közös meg-
oldás megtalálására, a megállapodásra. 
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A hatékony vita feltételei

•	 a vita szabályainak elôzetes rögzítése
•	 pontos információk a vita témájáról
•	 a demokratikus játékszabályok következetes érvényesítése 
•	 Bizalmon alapuló, értékelésmentes és nyugodt légkör 
•	 a vitavezetô moderátori szerepvállalása 
•	 valamennyi vélemény kinyilvánításának lehetôsége
•	 a résztvevôk egyéni felelôsségvállalása a vitában 
•	 a vita résztvevôi közötti kölcsönös tisztelet
•	 egyenjogúság és egyenértékûség a folyamat során
•	 a vitához szükséges kompetenciák megfelelô szintje

Az eredményes vitához szükséges szociális kompetenciák 

•	 Reális és stabil énkép, önkritikai érzék, belsô kontrollosság
•	 egészséges önérvényesítés (asszertivitás)
•	 egymásnak a sztereotípiáktól és elôítéletektôl mentes elfogadása 
•	 empátia, tolerancia, decentrálás
•	 fejlett kommunikációs képességek (érvek megfogalmazásának és az ellenérvek foga-

dásának képessége) 
•	 együttmûködési készség, szabálytudat (szabályalkotás, szabálykövetés)
•	 kritikai gondolkodás (kritikusság és önkritikusság)
•	 Reflektálni tudás az aktuális körülményekre, önreflexió

Válogatás a  vitakultúra fejlesztésének mûködô modelljeibôl 

1.  Az érvelés tanításának egy játékos módja: a disputa.5 Európa több országában is beépült 
a közép- és felsôfokú oktatás tananyagába a DISPUTA program. Hazánkban, 1993-ban a 
Soros Alapítvány támogatásával indult meg a disputa mozgalom.
A disputa szabályai
 1. Rendszerint két, háromtagú csapat játssza.
 2. Elôre meghatározott tételt kell bizonyítaniuk, ill. cáfolniuk.
 3. A csapatok mellett kijelölünk egy páratlan számú bírákból álló bizottságot is.
 4. Húzás alapján történik az állító és a tagadó csapat kiválasztása. 
 5. Elhangzik az állító csapat beszéde (a tétel definiálása, értelmezése; érvek).
 6. Elhangzik a tagadó csapat beszéde (ebben már reagálnak az állító csapat érveire úgy, 

hogy cáfolják azokat, majd következnek a saját ellenérveik). 
 7. Az érvek elhangzása után az ellenfél csapata feltehet kérdéseket, amikre az érvelô csa-

patnak felelnie kell. 
 8. A csapatokból egy körben csak egy ember beszél. 
 9. A vita akkor ér véget, mikor a harmadik ember is elmondja beszédét (ebben már új 

érveket nem hozhat fel, csak összegezheti az eddigieket, és bizonyíthatja saját érveik 
erôsebb voltát).

10. Abban az esetben, ha a tétel állítása, avagy tagadása során felvetôdô érvvel valójában 
mi magunk nem értünk egyet, akkor is tudnunk kell alátámasztani, hiszen a játék az 

5 http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kdhj/0/24752/1 
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érvelésre épül. Természetesen az olyan témákat, tételeket, melyek lelkiismereti szem-
pontból nem képezhetik a játék alapját, célszerû elkerülni.

Válogatás a DISPUTA hazai vitatémáiból6 

•	 az ifjúság helyzete a családban és az iskolában. 
•	 a gyerek még nem tudja eldönteni, hogy neki mi a jó. 
•	 a világ a felnôttek ütemére mûködik. 
•	 a generációk között áthidalhatatlan kommunikációs szakadék van. 
•	 a gyerekek sokkal többet dolgoznak, mint a felnôttek. 
•	 az intô nem fegyelmez. 
•	 az iskola megöli az egyéniséget. 
•	 csak a hasznos tudás értékes. 
•	 néha nem ártana egy tanári pofon.
•	 társadalom, politika. 
•	 a szabadság és az egyenlôség nem létezhet együtt. 
•	 az élet olyan, amilyenné tesszük. 
•	 az ember sorsa attól függ, hogy hová született. 
•	 még mindig nincs nôi egyenjogúság. 
•	 engedélyezni kellene az eutanáziát. 
•	 a halálbüntetést újra be kellene vezetni. 
•	 a háborús bûnöket is meg kell bocsátani. 
•	 Butaság a koldusoknak pénzt adni. 
•	 a demokrácia veszélyes. 
•	 a média nem lehet független. 
•	 mindenkinek joga van a személyes meggyôzôdését tanítani. 
•	 egy kis cenzúra nem árt. 
•	 minden generáció rosszabb az elôzônél. 
•	 számítástechnika, internet. 
•	 a számítógép függôséget okozhat. 
•	 a számítógép magányossá tesz.
•	 az internet világpolgárrá tesz. 
•	 a számítógép titkos veszélyforrás. 
•	 az internet a gyerekek gonosz nevelôje. 

2.  Beszélgetés az élet nagy kérdéseirôl – a gyermekfilozófia E gondolkodásfejlesztést célzó 
program képviselôi a szókratészi hagyományokra támaszkodva a diákok eredendô kíván-
csiságára építenek, az ô spontán kérdéseikbôl kiindulva és ösztönös kreativitásukat moz-
gósítva, velük együtt foglalkoznak az élet nagy problémáival.7 A beszélgetés indítható ál-
talános kérdéssel, gondolatébresztô idézettel, tanulságos történettel vagy akár bármilyen 
közösen megélt élmény felidézésével, rövid hanganyaggal, filmrészlettel stb.8

6 Forrás: Soros Oktatási Füzetek, 1998. http://www.adata.hu/_soros/kiadvany.nsf/da-
ac63da410d1454c1256e320071a9a1/dfd9dd049983bfb3c1256e1900651f43?OpenDocument 
7 A gyermekfilozófiát (Philosophy for Children) a múlt század utolsó harmadában hívta életre Matthew 
Lipman azzal a szándékkal, hogy teret adjon a gyerekek az élet filozófikus jellegû problémáival foglalkozó 
kérdéseinek, fejlessze vitakészségüket és egyben kritikai gondolkodásukat. Hazánkban is folyik a program 
adaptációja. Az ehhez kapcsolódó aktuális kérdésekrôl lásd Demeter Katalin tanulmányát az interneten. 
http://www.tofk.elte.hu/tarstud/filmuvtort_2001/demeter.htm
8 A közös gondolkodást elindító anyagok és módszertani útmutatók találhatók a www.ofoe.hu honlap Osz-
tályfônöki óra/Beszélgetések rovatában.
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A közös gondolkodás a diákok kérdéseivel indul, a tanár ezekhez kapcsolódik, illet-
ve ezeket rendszerezi, a megjelenô álláspontok következetes kifejtését segítve követi a 
beszélgetés menetét, miközben gondoskodik arról, hogy ez valóban tartalmas, az adott 
témához kapcsolódó legyen. (Tehát moderátori szerepet lát el.) A program alkalmazása 
során a következô fejlesztés valósulhat meg: 

• A beszélgetések során megfogalmazódó sokféle válasz gazdagítja a gyermekek gon-
dolkodását, és egyúttal újabb problémák felfedezésére készteti ôket.

• Egymás érveinek végighallgatása, az azokhoz kapcsolódó saját érvek megfogalmazá-
sa fejleszti a vitakészséget és egyúttal a logikus gondolkodást. 

• A beszélgetések során fejlôdnek a résztvevôk szociális kompetenciái (kommunikációs 
készség, kooperativitás, tolerancia, egymás iránti nyitottság).

• A társaikkal közösen filozofáló gyermekek e tevékenységük során közvetlen tapasz-
talatokat szerezhetnek arról, hogy bizonyos kérdésekre nem lehet végleges választ 
találni, sôt egyidejûleg több válasz is érvényesnek tekinthetô. 

Példa filozófiai kérdések osztálykeretben történô megvitatására9 
Kiss László: Ott tartottunk, hogy kerestük az okát a megvágott ujj összeforrásának, a vi-

rágszirom kinyílásának-összecsukódásának, a költözô madarak költözésének. Még egyet-
len példa: a bolygók honnan tudják, hogy nekik keringeniük kell és hogyan? – Itt nincse-
nek gének...

Benkô Tibor: Isten irányítja ôket. (Hangos és hosszas hahota.)
Kiss László: Csodálkozom a nevetésen. Hívô?
Benkô Tibor: Igen. (Még hangosabb hahota.) (Kiderül, hogy nem hívô: bevitt engem az 

erdôbe.)
Tóth Mihály: Az én véleményem az, hogy semmiféle isten nem irányít...
Benkô Tibor: Dehogynem...
Tóth Mihály: ...a bolygók valamilyen mozgást kell hogy végezzenek, mert minden moz-

gásban van...
Erika (vezetéknév nélkül óhajtja): Én biztos vagyok benne, hogy van valamilyen felsôbb 

hatalom, teremtô erô... nem feltétlenül Isten, de én hiszek benne. Mert akármelyik vallást 
nézzük, abban mindegyikük megegyezik, hogy a világ nem önmagától keletkezett – és 
hogy van valami felsôbb intelligencia...

Tóth Mihály: Ha a teremtô erô teremtette és irányítja ezeket, akkor a teremtô erôt mi 
teremtette és mi irányítja...

Erika: Az öröktôl fogva létezik...
Tóth Mihály: Jaj! És az örök, az mi?
Erika: Azt nem tudni...
Tóth Mihály: Ezek szerint azt sem tudjuk, hogy mi az az örök, hol létezik az, aki vagy 

ami létezik... létezik-e... Mi a bizonyíték arra, hogy ô létezik és teremt?
Erika: Én nem tudok erre bizonyítékot, de te sem tudsz arra bizonyítékot, hogy nin-

csen... (Erre nincs válasz, csak a csönd.)
Kiss László: Köszönöm: egy-egy az állás – kommentálom. Van-e még más vélemény?
Visky Enikô: Arra sincs bizonyíték, hogy egy szakállas ember teremtette a világot – és 

mégis sokan hisznek istenben.
Kiss László: Igen. Tehát akkor most istenrôl volt szó, mirôl még? Teremtô erôrôl, felsôbb 

hatalomról, felsôbb intelligenciáról. Mármost az iménti példákat, többek között a bolygó-
kat azért hoztam fel, mert úgy tûnik, a világ minden egyes része tudja a maga dolgát és 

9 Forrás: Rendhagyó filozófiaórák (A beszélgetést vezette és szerkesztette: Kiss László) Új Pedagógiai Szemle, 
1998. 6. sz.
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teszi is – a világ egésze is önmagától mûködik. Azt is mondhatjuk: „ahogy a nagykönyv-
ben meg van írva”. De hol van az a „nagykönyv”? Ki írta azt meg? Mikor és miért? Ember 
számára megfejthetô-e, ami abba bele van írva?

3. Az erkölcsi dilemmavita  Az erkölcsi dilemmákról egy állandó csoportban rendszeresen 
és demokratikus keretek között folytatott vita bizonyítottan fejleszti a résztvevôk szociális 
kompetenciáit.10 Mivel a vita során 

•	 megtapasztalhatják a pro- és kontraérvek nyilvános jelenlétét,
•	 felismerhetik a szabad és a nyomás hatására létrejövô döntés közötti különbséget,
•	 élményt szerezhetnek arról, hogy egy-egy morális problémához több elfogadható vé-

lemény csatlakozhat,
•	 megélhetik az azonosan gondolkodók támogató erejét
•	 és az érvelés saját pozíciót erôsítô  hatását, 
•	 megtanulják elismerni és tiszteletben tartani a vitapartner véleményét,
•	 gyakorolhatják a saját érvek felülvizsgálatát, szükség esetén módosítását, esetleg meg-

alapozott megváltoztatását.

Az erkölcsi dilemmavita egy lehetséges modellje11

A vitára bocsátott dilemmahelyzet Péter és Jóska jó barátok. Jóska erôs fiú, szeret verekedni, 
de Pétert soha sem bántotta, sôt gyakran védte meg az erôsebb fiúktól. Egyik nap Jóska Pé-
ter szeme láttára egy fiatalabb fiút (egy másik iskola tanulóját) megtámadott, és erôszakkal 
elvette tôle a pénztárcáját. Mindez olyan gyorsan és váratlanul történt, hogy Péter nem 
tudott közbelépni. Másnap megjelenik az osztályban egy rendôr a kirabolt kisfiúval, aki 
csak annyit tudott a támadójáról, hogy melyik iskolába jár.  Felismeri Pétert, mint támadó-
ja társát, aki jelen is volt az esetnél. A rendôr felszólítja a fiút, hogy árulja el a tettes nevét, 
különben bûntársként fogják kezelni.

Tevékenységek: 

Szavazás arról, hogy ki melyik döntést tartja helyesebbnek. Mindenképpen választani 
kell, akkor is, ha a döntést valaki nem érzi egyértelmûnek.  

A véleménynek megfelelôen egy pro- és egy kontracsoport alakul. (Az egyik csoport-
ban azok helyezkednek el, akik szerint Péternek nem szabad beszélnie, a másikban pedig 
azok, akik úgy vélekednek, hogy a fiúnak el kell árulnia a társát.)

Amennyiben az egyik csoport lényegesen alacsonyabb létszámú, tovább kell árnyalni a 
történetet, élezni a dilemmát annak érdekében, hogy viszonylag kiegyensúlyozott erôvi-
szonyok jöjjenek létre. 

Mindkét csoportban több kisebb (3-4 fôs) csoport alakul, akik összegyûjtik véleményük 
melletti érveiket.

Az érvek ütköztetése plenárisan történik. 

10 A dilemmaviták módszerét Lawrence Kohlberg Just Community modellje tartalmazza. A New Yorkban 
kidolgozott módszert azóta több országban (hazánkban is) kipróbálták és adaptálták. Vö. Váriné Szilágyi 
Ibolya: Az erkölcs a cselekvô és a nézô szemszögébôl, Scientia Humana 1984; Kósáné Ormai Vera – Völgyi 
Péterné: Az erkölcsi gondolkodás fejlesztése konfliktushelyzetek alkalmazásával. In: Szekszárdi J. (szerk.): 
Nevelési kézikönyv nem csak osztályfônököknek. OKI Kiadó–Dinasztia Tankönyvkiadó, 2001.
11 A modell kidolgozója Georg Lind, a Konstanzi Egyetem pszichológiaprofesszora. Forrás: Georg Lind: 
Moral ist lehrbar. Oeldenburg Schulbuchverlag, München, 2003.
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A két csoport egymással szemben helyezkedik el, és az egyes csoportok szóvivôi felvált-
va mondanak egy-egy érvet az összegyûjtöttek közül. Minden felhozott érvre egy másik-
kal reagál az ellencsoport. Aki elmondta a saját csoportja érvét, felszólít valakit a másik 
csoport szólásra jelentkezô tagjai közül.  

A tanár, mint moderátor  ügyel arra, hogy a diákok betartsák a vita szabályait.
Újabb kiscsoportos szakasz következik, amelynek során megtörténik az „ellenfél” ér-

veinek értékelése. El kell dönteni, hogy ezek közül melyek elfogadhatók. A megbeszélés 
eredményét a csoportok szóvivôi ismertetik, és ennek nyomán kialakul egy lista az elfoga-
dott és az elutasított érvekbôl. 

Ezután megismétlik a szavazást arról, hogy melyik döntést tartják a résztvevôk a kettô 
közül helyesebbnek. Itt kapnak lehetôséget az egyének arra, hogy helyet változtassanak.

Elképzelhetô, hogy a két csoport a vita hatására teljesen átrendezôdik.
a résztvevôk értékelik a folyamatot hasznossága és érdekessége szempontjából. 

4.  A közös megállapodást célzó tárgyalás, megbeszélés

A tárgyalás végsô célja a valamennyi résztvevô által elfogadott és tiszteletben tartott 
megállapodás létrehozása. Itt tehát nem lehet szó több megoldás elfogadásáról, közös 
megállapodásra kell jutni. Szemben a ’többség szava gyôz’ elvével, itt olyan eredmény-
re kell jutni, amely minden résztvevô számára elfogadható és a késôbbiekben kötelezô 
érvényû. Ebben az esetben pedig meggyôzô érvekre, ezek ütköztetésére, egyeztetésére 
van szükség. Az egyeztetés természetesen játékos formában is történhet. 

Nagyon lényeges, hogy az érintettek valóban közös ügyüknek érezzék a tárgyalt témát, 
és tisztában legyenek azokkal a keretekkel, elvárásokkal, amelyek meghatározzák a moz-
gásterüket. Megegyezésre irányuló tárgyalások folyhatnak például a házirend megalkotá-
sánál, egy-egy osztály közös szabályainak, programjainak kialakításánál, egy-egy projekt 
megszervezésénél vagy a tisztségviselôk megválasztásánál. 

Az eredményességet gátolhatja
•	 a játékszabályok hiánya,
•	 a tárgyalópartnerek közötti hierarchikus viszony, visszaélés a hatalommal, illetve a 

kiszolgáltatottság érzése,
•	 az állandósult versenyhelyzet miatti bizalmatlanság és bizonytalanság.
Példa az eredményes megállapodásra

Felkészülés a kirándulásra: közös szabályok létrehozása12

A következô történet azt szemlélteti, hogy minden ötlet, kívánság megfogalmazódhat, 
teret kaphat egy mindenki számára lényeges közös cél: az osztálykirándulás sikere ér-
dekében. Az osztályfônök által következetesen képviselt követelmény érvényesítésével 
együtt a hatodikos gyerekek pontosan érzékelték, mit szabad és mit nem, tehát hogy hol 
vannak a határok.

Tábori Éva (Budapest, Diana úti Általános Iskola): A tanulmányi kirándulásra való fel-
készülés avval kezdôdött, hogy felrajzoltam a táblára13 egy hatalmas fát, és erre kellett 
felaggatni olyan leveleket, amelyek mindegyikén egy-egy ötlet, kívánság szerepelt az osz-

12 Részlet egy kísérlet dokumentációjából. Kézirat, 1995. Kisérletvezetô: Szekszárdi Júlia
13 L. Günther Braun: Tanár és diák: együtt az iskolában. In: Tanári létkérdések, kézikönyv gyakorló pedagógusoknak. 
Raabe Kiadó, 1994. április, C 2.1
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tálykirándulással kapcsolatban. Ezeket kiscsoportokban gyûjtötték össze. Nem minôsítet-
tem az – olykor lehetetlen – ötleteket, csupán egyetlen szót írtam a kilombosodott fa fölé: 
„biztonság”, és minden javaslatot ehhez az egy dologhoz viszonyítottunk. Teljesen rend-
hagyó kirándulás volt fürdéssel, szalonnasütéssel, bicikliversennyel, diszkóval, rögbivel, 
kaszinóval, biciklitúrával. A gyerekeknek majdnem minden elôzetes kívánságuk teljesült. 
Természetesen nem engedtünk meg nekik mindent, például nem mehettek ki a fôútra bi-
ciklizni vagy felügyelet nélkül a strandra. De meghatározott keretek között szinte teljesen 
szabadok voltak. És egyáltalán nem éltek vele vissza! Ugyanakkor, amikor segíteni kellett 
(mert kétszer is fôztünk, és kétszer harminc litert megfôzni nem kis dolog), akkor jöttek és 
fát vágtak, krumplit pucoltak, s tették ezt minden morgás nélkül. Érdekes módon egymás-
sal is betartatták a szabályokat. Egyszer például az egyik gyereknek elkezdett fájni a torka, 
és ezért megtiltottuk neki, hogy fürödjön. Ezen a napon egy olyan kollégával mentek le a 
strandra, aki errôl az egészrôl nem tudott, és beengedte volna ôt a vízbe. A többiek azon-
ban figyelmeztették, hogy most ne fürödjön, mert fáj a torka.

Amikor valamit nagy ritkán nem engedtünk meg, a gyerekek egy kicsit gunyorosan, de 
elfogadóan mindig azt mondták, hogy „Persze, a biztonság!”.

A vitának, mint tanulási helyzetnek fontos célja, hogy a diákok megismerve a vita sza-
bályait, tudjanak álláspontokat megfogalmazni, és ismereteiket felhasználva képesek le-
gyenek álláspontjukat megvédeni, mások álláspontját elfogadni, beleképzelve magukat 
azok helyzetébe, és megoldásokat találjanak a véleménykülönbségekre.

A vitatkozás megtanulásának, és egyben annak tartalmát jelentô ismeretek alkotó alkal-
mazásának módja, amikor a cél nem a saját, hanem egy adott álláspont képviselete.  

Csoportnagyság: kisebb és nagyobb csoportokban egyaránt szervezhetô. Vitatkozhat 
az osztály két csoportra osztva, de ha mindenkinek esélyt szeretnénk adni a vitában való 
részvételre, akkor célszerûbb kisebb csoportokkal kezdeni. A kisebb csoportokban a gyen-
gébb kifejezôkészséggel rendelkezô tanulók is bátrabban szólalnak meg. Fontos, hogy a 
vitatkozó csoportok vitakészsége azonos legyen.

A vita menete: 

1. Felkészülés a vitára: a csoporton belül a feladattól függôen vagy összegyûjtik a képvise-
lendô állásponthoz szükséges érveket, vagy a meghatározott szempont alapján feldol-
gozzák a szükséges szöveget, amely alapján összeállítják az adott szempontnak megfe-
lelô érveket. 

2. A vita: a vitavezetô segítségével, aki kezdetben a pedagógus, a csoportok egymás után 
kifejtik álláspontjukat. A vitavezetô úgy irányítja az álláspontok kifejtését, hogy a fel-
merült ellentmondásra megoldást találjanak.
Az is lehetséges, hogy a vitában nem vesz részt az egész osztály, hanem kisebb csopor-

tokban dolgoznak. Például elôször párokban, majd négyfôs csoportokban vitatkoznak.
A kisebb csoportokban folytatott vita elônye, hogy több tanuló tud aktívan részt venni 

az eszmecserében.

Viselkedési szabályok: 

– 1. a vitára és az elôkészítésre csak együttmûködô légkörben kerüljön sor. ne legyenek 
gyôztesek és vesztesek, ne arról szóljon, hogy kinek van igaza. hanem arról, hogy mi a 
lehetséges megoldás.  a cél az, hogy közösen találják meg a probléma kreatív és produk-
tív megoldását.
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– 2. minden tanulónak lehetôséget kell adni, hogy aktívan részt vehessen a csoportban 
vagy a csoportok között zajló vitában, hogy szégyenkezés nélkül adhassa elô ötleteit, 
véleményét, érzéseit. ezekre megfelelô reakciót kaphasson.

– 3. az egymás megnyilvánulásaira adott reakcióknak azt kell tükröznie, hogy tisztelik, ér-
tékelik, komolyan veszik egymás véleményét, minôsítés nélkül. ennek alapja az egymás 
iránti ôszinte érdeklôdés, és figyelmes meghallgatása. 

– mindig a javaslatokkal és nem a személyekkel szemben kell kritikusnak lenni.

A szövegértés és szövegalkotás, mint munkamódszer    

Pedagógus munkánk kiemelkedôen fontos része a szövegtan. S itt természetesen nem a 
nyelvészet – nem is olyan régi keletû – tudományágát értjük, hanem az alap- és középfokú 
iskolai képzés egy mindig is alapvetô célját, a szövegértés és szövegalkotás képességének 
fejlesztését. Ezt tesszük a legelemibb szinttôl egészen az érettségiig, ahol az új rendszer-
ben különösen hangsúlyos helyre került.

Mindenféle oktatási területnek, tantárgynak elengedhetetlen része, átadásának és befo-
gadásának feltétele az, hogy diákjainkat megtanítsuk a szövegekkel való „bánásmódra”. 
Hiszen szinte minden esetben szöveget teszünk eléjük, amit értôn befogadni kell, majd 
pedig számot adnak tudásukról megformált szöveg alkotásával – akár írásban, akár szó-
ban.

A szociális kompetenciák fejlesztésére készített programcsomagok is bôvelkednek ilyen 
feladatokban, ezekhez szeretnénk néhány támpontot adni.

(Példáinkat a Polgár a demokráciában programcsomag 8. és 10. évfolyamos moduljaiból 
válogattuk.)

Szövegértés
Egy szöveg megértése, befogadása mint képesség, elôfeltétele sok egyéb képesség fej-

lesztésének és természetesen a tudás gyarapításának is. A programcsomagok rengeteg 
szöveget tartalmaznak a diákmellékletben, melyekkel különbözô módokon kell a tanulók-
nak dolgozniuk. 

Fontos, hogy „helyükön” kezeljük ezeket, ne várjunk el mást a szövegektôl, mint amire 
készültek, ne rójuk fel hibájukul mûfaji jellemzôiket, a diákoknak – ez is a célunk – talál-
kozniuk kell mindevvel, maguknak kell viszonyulásaikat megfogalmazniuk. Ugyanakkor 
természetesen helyettesíthetôk is ezek, az alkalmazó pedagógus saját ízlése, igényei sze-
rint.

Ezek a szövegek és a hozzájuk kapcsolódó feladatok is nagyon sokfélék.
•	 puszta feliratok, jelszavak, falfirkák, plakátszövegek – itt a tömörség, játékos megfogal-

mazás miatt valószínûleg nem árt, ha értelmezzük a diákokkal együtt a mondato-
kat, kibontjuk, megvilágítjuk a mögöttes tartalmakat. (vagyis: „szerinted mit értettek 
ezalatt?” – pl. a párizsi diáklázadás jelszavainál)

•	 Kis terjedelmû, de zárt egységet alkotó, megszerkesztett szövegek, címekkel – ezekkel a leg-
könnyebb bánni, rövidségük, tehát átlátható szerkezetük miatt. De itt is érdemes fel-
tenni – akár csoportonként, külön-külön – a kérdést: „Össze tudod-e foglalni, mirôl 
olvastál?”

•	 különféle igényességû interjúszövegek (egészen igénytelen, szlenges megformáltsá-
gúak is) – az interjú sajátos mûfaj, különösen az, ha leírják, mert az írásbeliségtôl 
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elvárjuk a szerkesztettséget, pontosságot, itt viszont a szóbeliség igénytelenségével is 
gyakran lehet találkozni (társalgási stílusréteg). ezt nem árt diákjainkkal is észrevetet-
ni, megfogalmaztatni. Gyakori feladat itt az elemzés, értékelés, többnyire irányítottan, 
kérdések mentén. figyeljünk arra, hogy a tanulók a lényegest a lényegtelentôl (tölte-
lékközlésektôl) elkülönítsék, hogy az információt  kiszûrjék és rendszerezni tudják. 

•	 a tudományos igényû, bonyolultabb szerkezetû szövegeknél talán a legfontosabb, hogy el-
lenôrizzük, s ha kell, segítsük az újonnan megismert szöveg megértését, dekódolá-
sát, saját nyelvükre való „lefordítását”. ez egyfajta tudatosítás, tanulás is, ennek során 
kérdezésre, ha szükséges, szótárazásra is neveljük ôket (nehezebb, esetleg szakmai 
jellegû szövegeknél). ilyenkor hasznos nemcsak a teljes szöveg jelentésére rákérdezni 
(„foglald össze, mirôl olvastál!”), hanem a szövegrészekre, egy-egy állításra, szavak 
értelmére is. az ilyen típusú szövegeknél azonban gyakran irányított a feldolgozás. 
információk gyûjtésére, adatok kikeresésére, a lényegi mondanivaló kiszûrésére vo-
natkoznak leggyakrabban a feladatlapok kérdései, ezzel a befogadás szintje is ellenô-
rizhetôvé válik. 

•	 a publicisztikának megvan a saját stílusrétege, és céljait tekintve is nagyban különbözik 
egy igényes tudományos írástól, ezt nagyon fontos hangsúlyozni a feldolgozáskor. itt 
tehát nem annyira a szöveg megértésével lehet általában probléma, mint a „helyreté-
telével” – mit miért ír, miért fogalmaz így, mi lehet evvel a szándéka, miért túloz, mit 
miért hallgat el? (a hatás kérdése kerül elôtérbe.) 

•	 a különbözô korokból származó történelmi forrásoknál elsôdleges a kor nyelv- és fôleg 
szóhasználatának ismerete, hogy akkor, ott mi mit jelentett, illetve milyen súlya volt. 
ehhez nem kell feltétlen a pedagógus szakmai jártassága, de a diákok kutatásait irá-
nyítanunk kell (minek hol tudnak utánanézni). 

•	 a különbözô, akár verses, akár prózai formájú szépirodalmi mûalkotások tárgyalása-
kor nem a magyar irodalom tantárgy keretében oktatott mûelemzés a feladatunk. 
itt minden esetben az élmény, a befogadással való gazdagodás e szövegek olvasta-
tásának célja, mintegy megtapasztaltatása bizonyos érzelmeknek, élethelyzeteknek.  
a szövegek feldolgozása is ennek megfelelôen élményközpontú. kérdéseink lehet-
nek: „mit mond neked a szöveg? mit látsz másképp a befogadása után? hogyan tud-
nád megfogalmazni élményeidet a mûvel kapcsolatban?” 

A szövegértés mint módszer alkalmazásának legáltalánosabb hozadéka a másik megér-
tése, megismerése, s ezzel a világ megértése, megismerése, elfogadó, empatikus, de kriti-
kus és pontosan ítélô értelmiségi hozzáállás kialakulása.

Szövegalkotás
Az idetartozó feladatok is rendkívül sokfélék:
•	 jellemzés, önjellemzés, különbözô szerepek jellemzése, 
•	 mûvészi élmény megfogalmazása, 
•	 személyes vélekedés, viszonyulás megfogalmazása, álláspont kialakítása,
•	 interjú készítése, mint önálló munka, majd abból összefüggô szöveg írása,
•	 választott címrôl, vitatott kérdésrôl esszé írása,
•	 beleképzeléses szöveg alkotása, valaki más nevében megírt szöveg,
•	 kutató-, gyûjtômunka önálló feladatként vagy csoportosan, s ebbôl összefüggô szöveg 

alkotása.

Amikor különbözô szövegek megalkotását várjuk a diákoktól, fontos, hogy pontosan 
körvonalazódjanak számukra a szempontok. – Élményrôl írjon-e, személyes hangon, eset-
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leg szimbólumokat, költôi eszközöket (hasonlatokat, metaforikus képeket) is használva; 
vagy véleményét formálja meg minél pontosabban, igényesebben alátámasztva; esetleg 
tudományos igényû, tárgyilagos és objektív stílusban kell megnyilvánulnia. Jó, ha nagyjá-
ból a kívánt terjedelmet is megszabjuk. A beleképzeléses szövegek alkotásához az empátia 
a legfontosabb képesség, s ennek fejlesztése kiemelt feladatunk. Ezt úgy tudjuk segíteni, 
hogy diákjainkat arra kérjük, játékosan helyezkedjenek bele egy-egy figura szerepébe, 
egy-egy élethelyzetbe, s elmondatjuk/eljátszatjuk velük érzéseiket, gondolataikat.

Itt a pedagógus legnagyobb feladata elôször is a gondolatok pontos, árnyalt megfogal-
mazására való nevelés, az ebben való jártasság kialakítása, majd a szerzett ismeretek válo-
gatásának, rendszerezésének képességét kell fejlesztenünk. Az anyaggyûjtéstôl az éppen 
adott célnak megfelelô rostáláson át a jól használható vázlat készítéséig kell eljutniuk diák-
jainknak ahhoz, hogy igényes, a gyûjtött anyagot jól rendezô szöveget tudjanak alkotni. 

Szintén tudatosítani kell a stílus fontosságát, a megfelelô hangnem megtalálása döntô 
lehet egy-egy szöveg megformálásánál.

Az igényes szöveg megalkotásának képessége voltaképpen eszköz diákjaink kezében 
az önkifejezésre, a világhoz való viszonyuk megfogalmazására, s általában: gondolataik 
szabatos, pontos formába öntésére. 

Módszertani ajánlás filmek, filmrészletek feldolgozásához  

Elôkészítés: Miért nézzünk filmet / filmrészletet a diákokkal? Mindennapi tapasztalataink 
szerint (és a felmérések tanúsága alapján is) tudjuk, hogy a diákok szövegértési képessége 
messze nem éri el a megkívánt szintet. ennek egyik oka, hogy szinte minden információ 
képi úton jut el hozzájuk. (nem csak a televízióra kell gondolnunk, az újságok, az internet, 
a mobiltelefonok vagy éppen egy egyszerû használati utasítás is inkább infografikus ábrá-
kat, ikonokat, vagyis képi jeleket használ, mint egybefüggô, mondatokból álló szöveget.) 
a képi szövegek dekódolásának képessége ezért alapvetôen fontos a világban való tájéko-
zódáshoz, és leginkább az ezekben rejlô manipulációs technikákkal szembeni védettség 
kialakításához. 

Emellett a képi szövegek (helyes) értése a szövegértési képesség egyik részkompeten-
ciája, melynek szintjét például a kétszintû érettségi tantárgyi feladatlapjai is mérik. Nem 
utolsó szempont az sem, hogy a diákokat a legváltozatosabb témában lehet motiválni fil-
mek segítségével, hiszen ilyenkor a már meglévô ismeretanyagukból indulunk ki, ami 
eleve sikerélményt jelent számukra, másrészt a képi nyelv közelebb áll hozzájuk, mint a 
hagyományos szöveg. (Például ma már elég nehéz egy középiskolást rávenni, hogy érde-
kelje a fizika lézerrel foglalkozó ismeretanyaga, ha viszont azt a kérdést tesszük fel neki, 
hogy lehet-e lézerkardot készíteni, akkor rögtön nyitottak lesznek a téma iránt.)

Milyen filmet / filmrészletet válasszunk?

A szociális kompetenciát fejlesztô modulokban számos filmet, filmrészletet ajánlunk fel-
dolgozásra, ezek mintaként is szolgálnak. Természetesen hasonló módon bármilyen más, 
a pedagógus által választott, egy-egy témakör feldolgozására alkalmas filmrészlet is vá-
lasztható. A választásnál a legfontosabb szempontunk az legyen, hogy hozzánk melyik 
filmrészlet áll legközelebb. Ha maga a pedagógus sem tud azonosulni a filmben bemu-
tatott problémával, nem ért egyet annak ábrázolásmódjával, vagy egyszerûen nem tet-
szik neki, esetleg közömbös számára az adott film, akkor azt nem fogja tudni a diákokkal 
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eredményesen feldolgozni. Ez bizonyos mértékig a diákok szempontjából is igaz, legalább 
kezdetben érdemes olyan filmekkel foglalkozni, melyeket ismernek, esetleg kedvelnek is, 
és a késôbbiekben rátérni a „nehezebb” filmrészletekre.

Ettôl függetlenül nem feltétlenül kell olyan filmet választani, amit már láttak a diákok, 
sôt ha ismerik is a filmet, célszerû azt közösen megnézni. A közös filmnézés közben a 
pedagógus érezheti a reakciójukat, érzékelheti, hogy mi ragadja meg ôket jobban, vagy 
éppen mely részek érdektelenebbek számukra.  (A diákok számára éppen ilyen fontos, 
hogy a közös filmnézés közben ôk is érzékelik a többiek reakcióit, hangulatát.) Ez a film (és 
a témakör) feldolgozását nagyban segíti a továbbiakban. 

Ha nincs idô teljes filmek megnézésére, csak az adott tanórák keretei között egy-egy 
részletet tudnak megnézni és megbeszélni, akkor is fontos lenne, hogy egy tanév alatt leg-
alább egy filmet teljes egészében megnézzenek a diákok, és azt közösen feldolgozzák. Bár 
egy-egy probléma megbeszéléséhez valóban elegendô lehet egy filmrészlet, azok mégis 
teljes hosszukban „érvényes” mûalkotások, az alkotók a film dramaturgiáját és formanyel-
vét a teljes egységben fejtik ki, így azt érdemben megismerni csak az egész film alapján 
lehet. 

Ebben az esetben célszerû a választást a diákokra bízni: a tanórák során látott filmrész-
letekbôl maguk válasszák ki, hogy melyik érdekelné ôket teljes hosszában, így alapvetôen 
motiváltak lesznek annak feldolgozására.

A vetítés elôtt

Filmrészletek használatánál alapvetôen fontos, hogy meg tudjuk teremteni a vetítéshez 
szükséges feltételeket. Fontos, hogy a filmet jó kép- és hangminôségben tudjuk vetíteni 
(ez megvalósítható akár számítógéppel is, de például egy laptop saját hangereje kevés az 
osztályban való vetítéshez, legalább számítógépes hangfalakat kössünk össze a géppel). 
A jó minôségû vetítéshez elengedhetetlen, hogy a terem sötétíthetô legyen, különben a 
legjobb projektor vagy monitor fényereje sem elegendô, hogy megfelelôen lássuk a filmet 
(lehet például könyvtárban is tartani a vetítést), és persze az is, hogy aránylag kényelme-
sen tudjanak az adott teremben helyet foglalni a diákok. Minél jobban tudjuk a „mozikö-
rülményeket” imitálni, annál hatásosabb lesz a vetítés, hiszen az alkotók azzal számolnak, 
hogy a külsô zavaró körülmények minimálisak lesznek a filmjük vetítésekor. (Ezért, ha 
lehet, használjunk projektort, hogy ne képernyô-méretben kelljen a filmet nézni.) Nem 
várhatjuk el, hogy a diákok érdemben másfél órát odafigyeljenek zavaró körülmények 
között, vagy úgy, hogy nem hallják vagy látják a filmet rendesen. Ez pedig meghiúsíthatja 
a modulok eredményes feldolgozását.

A filmvetítés elôtt fel kell készíteni a diákokat az adott filmre (vagy filmrészletre): célszerû 
a vetítés elôtt
– elmondani, hogy milyen témával kapcsolatban nézzük a filmet,
– elmondani a filmmel kapcsolatos fontosabb vagy érdekesebb információkat (például 

az alkotó milyen másik mûvét ismerhetik, milyen díjakat nyert, van-e benne magyar 
közremûködô stb.),

– megkérdezni ôket, hogy mit tudnak az alkotásról,
– megkérdezni, hogy mit várnak a filmtôl (az elôzetes ismereteik alapján),
– megfigyelési szempontokat adni a filmhez (melyik szereplôre, melyik jelenetre, esetleg 

milyen formanyelvi megoldásokra figyeljenek különösen – annak függvényében, amit 
a film alapján szeretnénk megbeszélni velük).
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Mindezek fontosak a diákok érdeklôdésének felkeltésében, a késôbbi céljaink elérésé-
hez, hogy felkészüljenek a látottakra (ne érje ôket váratlanul például egy-egy jelenet erô-
szakossága), és hogy már a film vetítése elôtt bekapcsolódjanak a munkába, vagyis a filmet 
ne mint szórakozási lehetôséget tekintsék, hanem dolgozzák fel a látottakat, már a film 
nézése közben nagyjából abban a gondolatkörben „dolgozzanak”, amirôl késôbb beszélni 
akarunk velük.

A vetítés után

A film megtekintése után (tapasztalataink szerint) elôször a legfontosabb meggyôzôd-
nünk arról, hogy a diákok pontosan megértették-e a film (vagy filmrészlet) cselekményét. 
Ehhez elég, ha egyszerûen pár mondatban összefoglalják, mirôl szólt a film (ez még nem 
értelmezés, csak a cselekmény összefoglalása). Kérdezzünk rá, hogy vannak-e a történet-
ben olyan elemek, amit nem értettek pontosan, vagy bármilyen történés, akár ismeretlen 
szó, ami nem világos számukra. Ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, hogy megteremt-
sük a beszélgetés alapját. (Hiszen ha a diákok nem érzékelték például azt a konfliktus-
helyzetet a filmben, amire mi a további beszélgetést építettük, akkor nem tudjuk azt velük 
megvalósítani, de akkor sem, ha nem használunk „egy nyelvet”, vagyis a film alapján a 
diák nem ugyanazt érti probléma vagy megoldás alatt, mint a tanár.)

A filmrészlet feldolgozásának fô vonalát a modulok adják, illetve az elôre meghatáro-
zott témakör, de jó kiindulási alap lehet az is, ha a diákok fogalmazzák meg azokat a 
kérdéseket, amik számukra a legfontosabbak vagy legérdekesebbek a látottakból. Így az ô 
érdeklôdésük alapján és fôleg az általuk észrevett összefüggésekbôl indulhatunk a meg-
beszélendô problémakör felé. (Az értékelésben ez döntô momentum lehet: jó megfigyelési 
képességrôl, a problémaérzékenységrôl, a diák odafigyelésérôl, a filmnézés közbeni „gon-
dolati munkájáról” kaphatunk itt visszajelzést, ami az értékelés alapja lehet. De a pedagó-
gus ebbôl azt is láthatja, hogy milyen dolgokra érzékenyek, fogékonyak a diákjai, ezeknek 
analógiái valószínûleg elôfordulnak saját életükben is, ezért különösen fontosak lehetnek 
a pedagógus számára.)

Ez után következhet mindazon témák feldolgozása, melyeket a modulok érintenek, az 
azokban megtalálható feladatok segítségével. Ezek során a legtöbb esetben a diákok saját 
véleményére számítunk leginkább, ezért fontos, hogy a tanulók válaszainál egyértelmûen 
tisztázzuk, hogy adott esetben a személyes véleményét fogalmazza-e meg, vagy azt, amit 
szerinte a film alkotói akartak közvetíteni. (Például az Amerikai história  címû film esetében 
nem mindegy, hogy a diák saját maga ítéli el az antiszemitizmust a filmben látott esemé-
nyek alapján, vagy azt érzékeli, hogy a film alkotói ezt a véleményt kívánták közvetíteni 
számára.)

Itt válik szükségessé, hogy bizonyos mértékig beszéljünk a diákokkal a film formanyel-
vi eszközeirôl is. Hiszen ezek azok az elemek, melyek segítségével a film teljes mértékig 
dekódolhatóvá válik, melyek ismerete elvezet a tényleges képi szövegértéshez, és melyek 
segítségével például különbséget tehet a diák a dokumentum és a fikció között, megismer-
heti a hatáselemeket (például a dramaturgiai felépítés hogyan idézi elô a kellô hatást, hogy 
jellemez egy kameraállás vagy egy képkivágás egy szereplôt), és így felismerheti, hogyan 
közvetít és alakít ki véleményt a képi nyelv. Ezáltal védetté is válhat az ilyen jellegû mani-
pulációval szemben. Persze ez alapvetôen a mozgóképkultúra és médiaismeret elnevezésû 
tantárgy feladata, és a szociális kompetenciát fejlesztô modulokban nem ez az elsôdleges 
cél, de egy-egy jelenet vagy kép elemzésénél érdemes erre is kitérni. (Van olyan modul is, 
mely részletesebben kitér a formanyelvre is, például „A szabadság farkaskölykei” címû.)
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Egy film mélyebb feldolgozásának (akár a cselekményt, a szereplôk konfliktusait vagy 
jellemét elemezzük, akár mindennek képi közvetítését) legjobb módja az, ha kiemelünk 
képeket vagy részleteket a filmbôl. Akkor is, ha a diákok látták a teljes filmet, a legfonto-
sabb részeket érdemes újból megnézni, elôtte külön megadni a megfigyelési szemponto-
kat, és utána elvégezni a modul azzal kapcsolatos feladatait. A filmbôl kiragadott jellegze-
tes képek is nagyban segítik a megértést, illetve a teljes film megnézése után a diák jobban 
megért egy-egy fontos képet, hiszen már a film összes információja tekintetében tudja 
értelmezni a látottakat.

A megbeszélés és feldolgozás után fontos, hogy megbeszéljük a diákokkal, maradt-e 
bennük bármilyen feszültség, bizonytalanság, kérdés a látottakkal kapcsolatban. A kuta-
tások szerint például az erôszakos jelenetek hatását teljes mértékben semlegesítheti, ha a 
diákokkal megbeszéljük a látottakat. (Ebben például olyan egyszerû dolgok segítenek, ha 
elmondjuk, milyen trükkel készült el az adott jelenet. Okozhat feszültséget olyan prob-
léma is, hogy például gyerekszínészekkel hogyan vehetnek fel egyes jeleneteket, vagy 
megtörténhetett-e bármi a valóságban a filmbôl.) 

Fontos, hogy semmilyen lezáratlan kérdés ne maradjon bennük a filmmel kapcsolatban, 
hiszen a szociális kompetenciát fejlesztô modulok alapvetôen konfliktushelyzeteket, kel-
lemetlen, „nehéz” problémákat, sokszor lezáratlan konfliktusokat dolgoznak fel, és alap-
vetôen ezek oldása, kezelési technikájának kialakítása a modulok célja. 
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A TAnuLáS éLETSZErûSégénEk 
biZTOSíTáSA

A résztvevô megfigyelés és a terepmunka – 
szemlélet és módszer összefonódása 

A gyerekek értelmezési folyamataira nem építô pedagógiai gyakorlat könnyen a világ 
„megkettôzéséhez” vezethet, egy olyan valóság kialakulásához, amely csak az iskolai szi-
tuációkban létezik. Ennek elkerülése érdekében célszerû, hogy a tanulást minél inkább 
életszerû szituációkban, életszerû problémák felvetésével és megoldásával próbáljuk bizto-
sítani. Folyamatosan építsünk a gyerekek mindennapi tapasztalataira, ahol csak erre mód 
nyílik. Tudnunk kell, hogy a mesterséges körülmények, mesterséges problémák mestersé-
ges megoldásokat szülnek, és egyértelmû következmény az „iskolai tudás” kialakulása. Az 
alábbiakban példaként a kulturális antropológia egy fontos módszerét mutatjuk be, amely 
segíthet a valóság megközelítésében és feldolgozásában. A tolerancia programcsomagban 
röviden már említettük, itt kicsit hosszabban tárgyaljuk.

A résztvevô megfigyelés. A kulturális antropológia (a különbözô kultúrákkal és az emberi 
viselkedésmódokkal foglalkozó tudomány) sajátos módszere, ami egyúttal egy másokat 
elfogadó, megértô szemlélettel párosul. Terepmunka során alkalmazzák. Ez azt jelenti, 
hogy az antropológusok törekvése, hogy minél több idôt töltsenek a kutatás – a megfigyelt 
események, rítusok stb. – helyszínén a megfigyelt személyekkel, vagy minél több alkalom-
mal visszatérjenek oda, és minél több információt gyûjtsenek a megfigyelt közösségrôl, 
csoportról, jelenségrôl, rítusról. Ennek érdekében aprólékosan leírják, lejegyzik a napi tör-
ténéseket, eseményeket, hogy ezeken keresztül ôk maguk is átéljék a megfigyelt szemé-
lyek életét, érzelmeit, problémáit, munkáját stb. Így jobban megértik azokat. Ezt „sûrû le-
írásnak” vagy etnográfiai (vagyis aprólékos, részletes) leírásnak is nevezik. A terepmunka 
és a résztvevô megfigyelés egyik érdeme, hogy nem a megfigyelô szemüvegén keresztül 
kívülrôl, hanem az érintettek szemével belülrôl képes feltérképezni, hogyan látják saját 
helyzetüket, saját kultúrájukat, ôk hogyan élik meg, mit gondolnak bizonyos szokások-
ról, jelenségekrôl, ami számunkra, kívülrôl, távolról nézve furcsa, érthetetlen, szokatlan 
lehet.

Így többet megtudunk a különbözô kulturális, szociális háttérrel rendelkezô emberek 
életmódjáról, mások – számunkra ismeretlen, furcsa, szokatlan, idegen, távoli vagy közeli 
kultúrák képviselôinek – viselkedésérôl, mentalitásáról, mintha például csak statisztikai 
adatokból vagy felületes megfigyelésekbôl indulnánk ki, mert közvetlenül az adatközlôk-
kel, informátorokkal dolgozunk, élünk együtt, tanulunk tôlük, elvegyülünk köztük.

Ennek segítségével megérthetjük, hogy az emberi közösségek különbözô fizikai, kör-
nyezeti, történeti és társadalmi helyzetekhez képesek alkalmazkodni, nyilvánvalóan el-
térô módon. Ez azt a célt szolgálja, hogy elfogadóbbak, toleránsabbak legyünk másokkal, 
és jobban megértsük mások viselkedését.

A megfigyeléseket fontos rögzíteni, ezért a terepmunka elengedhetetlen eszköze a te-
repmunkanapló, amibe a kutató minden egyes alkalommal, „sûrû leírással” lejegyzi a tör-
ténéseket, eseményeket, érzéseket, hangulatokat, a rítust magát, és amit a vizsgált szemé-
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lyektôl hallott. Fontos, hogy nem vázlatot, hanem részletes leírást készítünk, amibôl aztán 
késôbb jobban vissza tudjuk idézni az eseményeket, és nem a részt vevô személyek elôtt 
jegyzetelünk, de minél elôbb rögzítjük a tapasztalatokat. Ez csak a már kialakult bizalmas 
viszony esetében lehetséges, ahogyan a vizuális eszközök használata, ha már elég bizal-
mas a kapcsolat a megfigyeltekkel, és azokat nem zavarja a fotózás vagy videokamera 
használata.

A résztvevô megfigyelô szemlélet lényegét az alábbi ábrák szemléltetik.
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Ábramagyarázat

Az 1. ábrán a megfigyelés egy közismert formája látható. Itt a szemlélô a megfigyelt 
eseményt, személyeket stb. külsô pozícióból szemléli. Mivel bizonyos távolságból kívülrôl 
szemlélôdik, nem vesz részt a folyamatokban, saját mércéhez, saját szokásokhoz, a saját 
kultúra és társadalom, csoport, környezet stb. elvárásaihoz méri a más, az eltérô jelensé-
geket. Így a sztereotipizálás, az elôítéletek gyakran észrevétlenül, tudattalanul is benne 
vannak szemléletünkben, másokról, helyzetükrôl alkotott véleményeinkben, és hajlamo-
sak vagyunk a megalapozatlan megállapításokra, téves következtetések levonására, álta-
lánosításokra. Ennek a megfigyelési módszernek az a hátránya, hogy a megfigyelô nem 
feltétlenül értelmezi helyesen a látottakat, illetve sok információ elkerülheti a figyelmét. 
Sokszor statisztikák, egyes jelenségek összefüggéseikbôl való kiemelése jellemzô, ami ve-
szélyezteti a realitást.

A 2. ábrán a megfigyelô részt vesz az adott közösség életében. Mind a hétköznapokban, 
mind az ünnepekben, az esemény, a rítusok, az ünnep stb. folyamatában. Nehezebb meg-
figyelési pozíció, hiszen nem szabad elfelejteni, hogy ô nem a közösség részeként érke-
zik oda, de részévé kell válnia, elfogadtatni magát, jelenlétét annyira, hogy jelenléte már 
hétköznapivá, észrevétlenné váljon. Miközben tanulmányozza a helyzetet, maga is kicsit 
mássá válik, hogy megélve értse meg az érintettek szerepeit, helyzetét, kultúráját, szoká-
sait. Ehhez nagyfokú empátiára és beilleszkedô, alkalmazkodó hozzáállásra van szükség. 
Ezt tudatosítja magában a megfigyelô, mikor belép egy másik kultúrába, maga mögött 
hagyva a saját kultúra által meghatározott világszemléletet. Ebben a szituációban több, 
rejtett összefüggésnek, más nézôpontból nem megfigyelhetô dolgoknak is tanúi lehetünk, 
és megérthetjük a másik, a más gondolatait, érzéseit, problémáit, nem pedig a magunk 
elképzelése alapján nézünk rá, felületes információk alapján. 

A módszer különösen alkalmas kis közösségek, rítusok, egyedi jelenségek megfigyelésé-
re, mert alapelvünk, hogy adott dolgot önmagában, és nem valamely külsô mérce szerint 
vizsgálunk, valamint, hogy célunk nem a minôsítés, hanem a tényszerûség és megértés.

Az iskola, mint a résztvevô megfigyelés terepe

Az antropológiai résztvevô megfigyelés lényege, hogy képesek vagyunk megértéssel 
megragadni mások világképének lényegét, és ezzel hozzájárulunk saját világképünk tágí-
tásához. Ezért a megfigyelés tartós, minél részletesebb, minél több mozaikot gyûjt össze a 
megfigyelô az adott témáról, amelyekbôl végül egy egész kép tevôdik össze. 

Ezért a résztvevô megfigyelés egy pedagógusok és diákok által is alkalmazható összetett 
folyamatot jelent, melynek során a másikkal, más csoporttal, általában másokkal, mások 
helyzetével, nézôpontjaival való megértô azonosulást ismerjük meg és gyakoroljuk. Ezzel 
párhuzamosan a tanulás, mint megismerési folyamat integrálódik a tudatba, amelynek a 
megismerô maga is aktív része. A tanítási-tanulási folyamat így, mint a megfigyelés hely-
színe, módja, tartalma egy idôben, azaz „terepe”. 

A résztvevô megfigyelés tulajdonképpen egy megismerési-feldolgozási-értelmezési 
módszer, amelynek segítségével egy komplex témakört, témát, mint belsô szemlélôk dol-
gozunk fel.  Mint módszer, fontos követelménye, hogy minél több információt gyûjtsünk 
az adott témáról, jegyezzünk fel mindent, hogy képesek legyünk a pontos leírásra. Ez az 
etnográfiai leírás jellemzôje: aprólékos, pontos, amibôl aztán kiemelhetô a lényeg, meg-
rajzolhatók a különbözô kontextusok, háttértényezôk. Így segít a résztvevô megfigyelés 
pl. egy esettanulmány „antropológiáját” elkészíteni adataink alapján. Adataink összevet-
hetôk mások információival (csoporttársak, tanárkollégák, más tudományok), ami már az 
„etnológiai” vizsgálatra hasonlít. 
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Azért fontos alapja a megismerésnek, mert jó elméleti alapot, tendenciát nyújt a megér-
téshez, és nagyobb a valószínûsége, hogy erre támaszkodva az ismereteket konkrét esetre 
jobban tudjuk alkalmazni.

Az antropológiai „laboratórium”

Ellentétben a természettudományos feldolgozással, a konkrét eszközanyagra, kísérle-
tekre való támaszkodással, itt inkább a felfedezésre, egy nyitottabb kísérletezésre lehet 
építeni. A zártabb, elôre meghatározott labormunka helyett az antropológiai terepmunka 
feldolgozási módja mélyebb, mert az új, az ismeretlen vagy kevésbé ismerttel tartós, mély 
kapcsolatba hoz, méghozzá alkalmazkodással annak természetéhez, úgy más értékek, ide-
ológiák, társadalmi csoportok létformáihoz, mint új értékrendhez, ideológiákhoz, és ami a 
tanulási folyamatra nézve legjelentôsebb: minden gyakorlati tényezôhöz. 

Ez azt jelenti, hogy kilépünk a könyvek, a könyvtár, az iskola világából, és gyakorlatilag 
nem a másokról, az ismeretlenrôl szóló kuriózumok gyûjtését folytatjuk, hanem közvetlen 
kapcsolatba kerülünk azok valóságával. 

Eredmény: változás a viselkedésben, az egzotikus szokás már nem egzotikus szokás, ha-
nem kitapintható, megismerhetô, kézzelfogható közelségbe hozható tevékenység, amely 
egy rendszer része. A tanulásra nézve ez annyit jelent: a rendszer megismerése és megér-
tése, mint önmagával koherens együttes, és mint egész tanulmányozása a részek, részle-
tek megismerésének igényességével.

A kutatási technika lényege

A résztvevô megfigyeléses kutatás azt jelenti, hogy az új információk keresése, gyûjtése, 
az adatközlôktôl és/vagy más információforrásokból való adatok keresése más, megelôzô 
interpretációk nélkül történik. Nem elôfeltételezéseket, már meglévô véleményeket, vi-
szonyulásokat akarunk alátámasztani vagy elvetni, hanem kialakítani egy saját tapasz-
talati képet valamirôl reális, az érintettek által is elfogadott hiteles forrásból származó 
információkkal, melyek az ô nézôpontjukat is tükrözik. Erre épül egy másokkal, más vé-
leményekkel, kutatásokkal való párbeszéd. A megfigyelônek az is feladata, hogy a ren-
delkezésre álló elméletekkel párbeszédet kezdeményezzen, melyben támaszkodik saját 
konkrét tapasztalataira. Elmélet és tapasztalat, saját és más megközelítés tehát dialektusba 
kerül egymással. Ehhez a tanulási folyamathoz elengedhetetlen, hogy a tanár is értse meg, 
fogadja el és valóban tartsa fontosnak a személyes tapasztalatok jelentôségét és lényegét.

Az antropológiai résztvevô megfigyelô szemléletrôl

A megfigyelt tereppel (téma, tanítványok, saját közösség, más közösségek stb.) való ta-
lálkozás új percepciót eredményez a másokkal/tanulással való találkozásban. Az új per-
cepció látásunk fókuszán alakít, és folyamatosan lehet gyakorolni a hétköznapokban és 
ünnepek alkalmával otthon, iskolában és iskolán kívül. Például valaki tudatosan figyeli 
környezetét utcán, utazás, szórakozás, tanulás közben, látja és nemcsak nézi mások visel-
kedését. Az új percepció azonban segít következtetni a megfigyelt dolog, személy, csoport 
belsô tulajdonságaira, belsô látására, „mentalitására” stb. 

Ez a látásmód egyenlô saját világképünk gazdagításával, elmélyítésével és saját termé-
szetünk megértésével. Ami még ennél is több: önmagunk finomításával, érzelmileg, intel-
lektuálisan, tudatosan és spontán. 
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Az internet alkalmazása 

a világháló használata ma már  természetes része életünknek, és egyre nagyobb sze-
rephez jut a tanári munkában is. a továbbiakban rövid  betekintést  az internet adta le-
hetôségek kiaknázásának módjairól a szociális kompetenciák fejlesztése érdekében.  az 
alkalmazás konkrét példáit a polgár a demokráciában címû programcsomag moduljaiból 
válogattuk (l. az összegzô táblázatot). 

• Megadjuk a címet. Az internetes keresés legkézenfekvôbb módja a címek közvetlen, 
részletes megadása. Ezt akkor alkalmazzuk, ha maga a keresés, a variációk, lehetôségek 
felkutatása különben nem része a modulnak. Például egy jogszabály vagy egy képtár 
anyagának bemutatása (3. és 5. példa).

• Rendezzük az anyagot. Gyakran használt módszer egy konkrét internetes portálról 
begyûjtött anyag rendezése. Rajzok, képek másolása, forgatása, kicsinyítése – nagyítá-
sa, esetleg montírozása. Ez faliújság, tabló vagy portfolió készítésénél lehet jó feladat (9. 
és 10. példa). 

• Keresôszavakat találunk. Kreativitást fejlesztô tevékenység a különbözô keresôszavak, 
szóösszetételek megtalálása, illetve abból elfogadható eredmény produkálása. Érdekes 
lehet konkrét adatgyûjtés eredményeit összehasonlítani (akár versenyszerûen is), talá-
lati idôt mérni, vagy magát a bejárt utat értékelni (3. és 6. példa).

• Tematikus keresés. A tematikus keresés segít a rendszerezés megértésében és gyakorlá-
sában. Sok keresômotorral ellátott honlap (az msn, a google, a yahoo stb.) kínál keresési 
lehetôséget tematikus bontásban. Ugyanúgy, ahogy egy könyvtárban, elôször a rende-
zés szempontjait kell tisztázni (kor, földrajzi hely, szerzô, téma, kiadó, terjedelem stb.). 
A kialakult útvonalat célszerû elmenteni, a prioritásokat rögzíteni (1., 6. és 10 példa).

• Bemutatót készítünk. Az internetrôl (is) összegyûjtött anyagból egyéni, páros vagy 
csoportos munkával készíthetô bemutató. Ebben az esetben nagyon lényeges, hogy a 
prezentációt körültekintô szervezômunka elôzze meg. Az ilyen jellegû feladatok – ter-
mészetükbôl adódóan – könnyen résztevékenységekre bonthatók és szétoszthatók. A 
munkamegosztásnál nyilván figyelembe vesszük azt, hogy melyik tanuló mihez ért job-
ban, illetve mivel foglalkozik szívesen. Akadnak például olyan tanulók, aki különösen 
jól értenek a Power Point bemutató elkészítéséhez, mások a gyûjtést végzik nagyobb 
kedvvel, vagy örömmel vállalkoznak az anyag rendszerezésére, esetleg az osztály elôtti 
prezentálásra. Komplexebb modulokban a prezentálás is részekre bontható, és ilyenkor 
szerencsés, ha mindenki azt a részt mutatja be, amelynek a készítésében maga is aktív 
részt vállalt (7., 9. és 12. példa).

• Képet, hangot használunk. A prezentációk ma már nem csak képekre és írott szöve-
gekre korlátozódnak, ezek mellett vagy helyett hanganyagokat, filmrészleteket, saját 
készítésû fényképeket, montázsokat vagy videófelvételeket is használhatunk. Nagyon 
hatásos módszer lehet – többek között  az aktuális társadalmi jelenségeket feldolgozó  
modulokban a saját digitális fényképezôgép vagy videó-felvevô használata. Erre vállal-
kozó kiscsoportok terepmunka keretében készíthetnek például felvételeket szeméthe-
gyekrôl, füstölgô gyárkéményrôl, folyóba eregetett szennyezésrôl stb. A hatás fokozásá-
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hoz járulhatnak hozzá a tartalomhoz kapcsolódó hangeffektusok, esetleg zenerészletek 
(2., 4., 6., 9., 11. és 12. példa).

• Interakciók. Az internetes interaktivitásnak is sokféle módja van. A legegyszerûbb és 
egyben leghatékonyabb, ha minden tanuló egyszerre jut géphez, és munka közben 
közvetlenül tudnak kommunikálni egymással a hálózaton, lehetôségük van közvetle-
nül anyagokat átadni egymásnak stb. Ez az együttmûködés bonyolódhat belsô iskolai 
hálózaton, de ha megfelelô a szélessávú kapcsolat, akár az interneten keresztül is. A 
legismertebb formát a levél és üzenetküldô rendszerek jelentik. Régebben postafiókok-
ra lehetett leveleket küldeni. Ezt felváltották a chat-honlapok, ahol „real-time”, azaz 
jelenidejû üzenetváltásra is lehetôség nyílt. Ezt követték a hálózatba szervezôdô honla-
pok (a legismertebb ezek közül az iwiw: www.iwiw.hu). (4. példa)

• Hang és kép együtt. Az interaktivitás fejlôdését az utóbbi években két technika segítette 
különösen: a kép és hangátvitel az interneten. A webkamerák ma már igazán olcsók (10 
ezer Ft alatt is kaphatók), a hangátvitelhez pedig csak  mikrofon és  fülhallgató szüksé-
ges. Ezért például  a „skype”-ot ma már milliók használják közönséges telefonként vagy 
képpel együtt (4. példa).

• Virtuális közösségi tér. A következô kommunikációs lépcsô a fájlcserélôk világot behá-
lózó rendszere, amelyek közül ma a legnépszerûbbek a torrentek (torrentfive, torrent-
spy), valamint a www.youtube. A mai legizgalmasabb és egyelôre utolsó lépcsôfok a 
Secondlife rendszerû virtuális közösségi tér. A Secondlife-ban jelenleg 7 millióan „létez-
nek”, és a profit reményében számos cég nyitott ott virtuális irodát ( www.secondlife.
com ). Az IBM-et éppúgy megtaláljuk rajta, mint a HP-t, de már magyar nagykövetség 
is van, valamint számtalan magyar egyesület (nemrégiben már több, mint 700 magyar 
címet számoltam). A gyerekek ma esetenként a secondlife-ban kommunikálnak egy-
mással, itt készítik el a házi feladataikat, itt tartanak házibulit stb. Mi Magyarországról 
ebbôl viszonylag keveset látunk a nyelvi korlátok és a technikai adottságok elégtelensé-
ge miatt  (15. példa).
A fejlôdés e téren olyan léptekkel halad, hogy mire ez a kézikönyv megjelenik,  feltéte-
lezhetôen újabb formák is mûködnek már.  Ez az a terület, ahol a tanítványok gyorsab-
ban ismerik fel a megújuló lehetôségeket, mint az idôsebb generációhoz tartozó tanára-
ik. Ezért is fontos, hogy a pedagógus nyitott legyen, ha diákjai olyan feladatmegoldási 
módokat javasolnak, amelyeket ô még nem ismer (11. példa).

• Fantáziajátékok. Minden  fiatal szeret (és szokott is) fantáziálni a jövôrôl. Se szeri se szá-
ma az interneten a jövôben játszódó fantáziajátékoknak, ami a modern grafikus lehetô-
ségek mellett kép- és filmanyagában nem különböztethetô meg a valóságtól. Ez nem 
csak lehetôséget jelent, de óriási veszélyeket is hordoz. A valóságot és a kontrollálatlan 
túlzásokat (néha durva hazugságokat) vegyítô produkciók károsan befolyásolhatják a 
személyiség fejlôdését. Ezt a helyzetet csak egyféleképpen kezelhetjük sikeresen: ha 
felelôsen és hozzáértôen beszélünk róla. Több modul is foglalkozik ezzel a szférával, az 
egyik a jövôkutatásról, mint létezô tudományról szól, egy másik a virtuális világokat ve-
szi górcsô alá. Ne felejtsük el: a tudomány és technika nagyon gyorsan fejlôdik, egy mo-
dulban leírt eredmény, újdonság 2 év múlva akár elavult dolog lehet. Itt jegyzem meg, 
hogy mióta (mindössze másfél évvel ezelôtt!) megjelent a modulom a jövôkutatásról, 
Dél-Koreában törvényt fogalmaztak meg az értelmes robotok jogairól, laboratóriumban 
elôállítottak többsejtû élôlényeket szinte a semmibôl, és nanodrótokon agysejteket ve-
zérelnek számítógéprôl (13. és 15. példa).
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Példák a világháló használatára a modulokban14

Sorszám A modul címe Kód Módszer

1. 80 nap alatt a Föld körül Szka209_1914 Társasjáték-kártyák interneten gyûjtött 
anyagból. Játék osztályok között, vagy osz-
tályt reprezentáló játékosok között.

2. A lázas Föld Szka207_22 A globális felmelegedéssel kapcsolatban 
keresés az interneten marketingkampány 
készítéséhez.

3. Árnyék a fényben Szka207_10 Konkrét eseményekhez kapcsolódó keresés 
(pl. New York-i áramkimaradás), riportok 
összehasonlítása. Összehasonlítjuk a cso-
portok keresôszavait, módszereit. Meg-
adunk konkrét honlapokat is, amelyeket 
kár lenne kihagyni a feldolgozásból.

4. Az emlékezés csomói Szka209_11 Projektmodul, amely teljes egészében 
internetes munkán alapszik. Folyamatos 
kapcsolattartás külföldi iskolákkal, szöveg-, 
kép- és hanganyagok gyûjtése, rendszere-
zése, szerkesztés, tömörítés.

5. Csillagok, csillagok… Szka207_09 Internetes játékok, horoszkópok, tesztek. 
Egy bizonyos feladathoz konkrét honlapok 
megnevezése indokolt.

6. Ég a gyertya, ég Szka207_12 Az internetes keresésnek érdekes, de valós, 
cégeknél nagyon gyakori alkalmazása. 
Sokan keresnek részterületeken, azután a 
csoport összesíti az anyagot.

7. Mértékkel mérj Szka207_08 Az internet kitûnôen alkalmas arra, hogy 
különbözô szabványokat, eltérô mérték-
egységeket összevessünk egymással (láb, 
hüvelyk, pint stb.).

8. Távol és közel Szka209_13 A mikro- és makrovilágról szóló kvízjáték-
ban a kérdéseket és válaszokat az internet-
rôl lehet gyûjteni. Fontos megtanulandó 
dolog, hogy rövid kérdésekhez rövid és 
egyértelmû válaszok kapcsolódjanak.

9. Vizet viszek Szka207_13 A „vizes” modulban faliújságot, plakátot 
lehet készíteni, amelyben jól keverhetô a 
saját gyûjtés, saját fotó vagy riport, és az 
internetrôl vett, szerkesztett anyag.

10. És mégis mozog… Szka208_16 Ez a modul jó példa arra, hogy a csoportok 
egy része a valós könyvtárban, a Gutenberg 
Galaxisban keres, a másik része a neten. Az 
internet használata iskolán kívüli munká-
val bôvíthetô (házi feladat jelleggel, vagy 
önkéntes alapon).

14 A kódok a modulok a www.sulinovadatbank.hu honlapon szereplô kódjai
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11. Szilíciumvölgy Szka208_20 Olyan riportokat, cikkeket lehet gyûjteni és 
beszélgetni róluk, amelyek a modul megírá-
sának pillanatában még nem is léteztek. Így 
ki tudjuk tágítani az idôt.

12. Ékszerparádé Szka208_22 Kifejezetten prezentációs gyakorlat. Ez a 
modul erôsen igényli a számítógéptermi 
munkát. Ha minden tanuló géphez jut, 
látványos és igényes prezentáció (digitális 
fényképalbum) készíthetô.

13. Irány az ûr! Szka210_17 
 

Ebben a modulban az interneten jelentôs 
léptékû képkeresés zajlik. Az anyagok több-
sége angolul található. Ez ugyan nehezíti, 
de egyúttal érdekesebbé és tartalmasabbá is 
teszi a feladatot. 

14. Magyarok a nagyvilágban Szka208_28 Ebben a modulban a megfelelô keresôsza-
vak kitalálása az egyik kulcskérdés. Ezen 
kívül kell tudni szelektálni, a legfontosabb 
hangsúlyokat kijelölve rendszerezni az 
összegyûjtött anyagot. 

15. Virtuális világok Szka209_24 Ebben a modulban fel lehet használni a 
virtualitást és szerepjátékokat kínáló honla-
pokat, mint pl. a „secondlife” vagy a „world 
of warcraft”.
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4. FEjEzET
küLönöS TEkinTETTEL 

Azért vagyunk ebben a fejezetben a cigány gyerekekre, az érzelmi 
fejlôdésükben sérültekre és a fogyatékkal élôkre különös tekintettel, mert 

a mai iskola, tanártársaink többsége még elfordítja tôlük a tekintetét. 
Még nem érezzük, mit kaphatunk az érzelmi spontaneitásban, 

a jelenségek mûvészi megközelítésében gazdag cigány családoktól. 
Nincs elég tapasztalatunk arról, hogyan fejlôdhet önismeretünk, 

saját társas kompetenciánk, ha hiteles, ôket támogató, bennünket erôsítô 
kapcsolatot tudunk kialakítani a valamilyen tekintetben sérültekkel. 
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A rOMA gyErMEkEk OkTATáSánAk 
néhány fOnTOS pEdAgÓgiAi kérdéSE

A roma diákok oktatása és a pedagógiai babonák

A magyarországi pedagógusképzésben és pedagógiai szakirodalomban, a korábbiakban 
– de több helyen a mai napig is – élnek félreértések, tévedések a roma gyerekek okta-
tásával, nevelésével kapcsolatban. Ezek folyamatosan akadályozzák, hogy hatékonyan, 
eredményesen végezzük feladatainkat. Ezért látom szükségesnek néhány ilyen tévedést, 
félreértést, „babonát” – legalább vázlatosan – szemügyre venni, hogy a belôlük származó 
csapdákat sikerüljön elkerülnünk.

• Nincs romapedagógia. Nagyon gyakran hangoztatott tévedés, hogy lenne valamifé-
le speciális „romapedagógia”; ehhez a fogalomkörhöz kapcsolva gyakran hallunk hibás 
általánosításokat, periférikus, vélt jellemzôket, alkalmanként – esetleg nem is tudatos 
– felsôbbrendûség-érzésbôl származó rasszista értékítéleteket, tartalmakat. Ezek a  roma 
és nem roma „szakemberektôl” származó tanítások a romákat tôlünk alapvetôen eltérô,  
egzotikus idegenekként jelenítik meg.  Nem veszik figyelembe, hogy sokkal inkább ha-
sonlóságaink, azonosságaink határozzák meg a roma gyermekek és társaik nevelési és 
oktatási helyzetét, mint az a néhány különbség, amely igen ritkán etnikus jellegû. Az ab-
szolutizált „néprajzi” különbségek sokszor a multikulturalitás, a tolerancia köntösében  
jelennek meg.

Alapvetô kiindulási pontunk, hogy a pedagógia általános törvényszerûségei nem et-
nikus jellegûek. Nincs romapedagógia, románpedagógia, magyarpedagógia, szingalézpe-
dagógia stb. Csak pedagógia van. Ennek módszereit, törvényszerûségeit kell figyelembe 
vennünk, alkalmaznunk az egyes gyermekek, tanítványaink személyiségéhez, kibonta-
koztatva a bennük rejlô tehetséget, lehetôségeket. Ezáltal továbbörökítve az emberiség, a 
kulturális környezet, a különbözô közösségi identitási rendszerek (családi, lokális, társas 
kapcsolati és tevékenységi, etnikai, nemzeti, kultúrkörbeli) értékeit, felhalmozódott tudá-
sát, normáit, mûködési mechanizmusát, hagyományait, szertartásait. Azt kell elôsegíte-
nünk, hogy ezek harmóniája az egészséges személyiségi és társas viszonyok kibontakozása, 
a mentális otthonléttudat biztonsága érdekében, az egyénben és a közösségben egyaránt 
létrejöhessen. Ugyanakkor figyelemmel kell lennünk arra is, hogy az értékek, tudások át-
adása, hagyományozódása nem csupán öncél, hanem az emberi alkalmazkodóképesség 
mûködésének hosszú folyamatain keresztül alakult ki, és folyamatosan formálódik ko-
runk modernizációs kihívásai közben. Ez a folyamat jelen van a ránk bízott gyermekek 
egyéni és közösségi identitásainak szinte minden területén. Tehát nem egyszerûen a ha-
gyományozódott tudást kell átadnunk, hanem az alkalmazkodás, kritikai készség, fejlesz-
tés, fejlôdés lehetôségeit, kreatív készségeit, nyitottságát, a különbözô alternatívák közötti 
értékelés, elemzés, választás készségeit is, a gyermekek és ezzel közös kultúránk további 
esélyei érdekében. Ezekben a célokban és a célravezetô módszerekben nincs jelentôs különbség 
anyanyelv, etnikum, nemzetiség vagy bôrszín alapján.

Így azután (sajnos) nem várhatunk kész recepteket cigány tanulóink neveléséhez, okta-
tásához. Sajnos nem takaríthatjuk meg az utánajárást, a konkrét gyermek problémáinak, 
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környezetének megismerését. Ahogy egy francia gyerek nevelésénél is hasonló lenne a 
helyzet. A nevelés, fejlesztés személyes viszonyt jelent, amihez személyre szabott ismere-
tek, célok útján találhatunk megoldást.

• A kétnyelvûség elôny. Egy másik „pedagógiai babona” a cigány anyanyelvû gyermekek 
oktatásához kötôdik. A hazai pedagógiai szakirodalomban – történelmi-politikai indítékok 
hatására – hosszú ideig uralkodó nézet volt, hogy a cigány anyanyelvûség vagy bilingvitás 
az oktatásban hátránytényezô. (A múlt század hetvenes éveiben néhány szerzô a cigány 
nyelv kommunikációs alkalmatlanságáról, primitívségérôl értekezve próbálta alátámasz-
tani e tévtant.) A cigány nyelv 80–100 ezer magyar állampolgár anyanyelve. Indogermán 
nyelvként a hindi nyelvcsaládba tartozik. Rokonai közé tartozik Európában az angol, né-
met és francia nyelv. Mindez azt is jelenti, hogy a cigány nyelv ismeretében könnyebb 
elsajátítani e rokon nyelvek szerkezetét, nyelvtanát, rendszerét. A cigány anyanyelvûség 
tehát ebbôl a szempontból elônyt és nem hátrányt jelent. Maga a kettôs anyanyelvûség (bi-
lingvitás) ténye is elôny további nyelvek elsajátításában. Egy másik nyelv ismerete kiterjeszti 
a kapcsolatteremtés, kapcsolattartás lehetôségeit. Az anyanyelvi kommunikáció a nyelvi 
közösségben az otthonlét, a biztonság emocionális élményét adja. 

A hazai pedagógiai tévtanok kialakulásához, elterjedéséhez a cigányságot az utóbbi 250 
évben sújtó nyelvi elnyomás, állami kényszerasszimiláció vezetett. Ennek eszköztárában 
a fizikai erôszak („aki cigányul megszólal, 25 botütéssel büntetendô” – rendelte el Mária 
Terézia), a nyelv fórumaitól, intézményeitôl való megfosztottság,  illegitimmé nyilvání-
tás, az anyanyelvi oktatás hiánya egyaránt szerepelt. Ezeknek a folyamatoknak a hatá-
sára napjainkban már csak a hazai cigányság kb. 20%-a cigány anyanyelvû. De még így 
is a német után a második legnépesebb nyelvi kisebbségi csoport hazánkban. A nyelvi 
elnyomás – amely a szomszéd országok némelyikében a magyar kisebbséget is sújtotta 
– az anyanyelvet a családi szerepnyelv státuszába helyezte. A közügyek intézésében, a 
nyilvános kommunikációban, az oktatásban a többségi nyelv hegemóniája érvényesült, az 
anyanyelv visszaszorult a családi, rokoni, lokális kommunikáció intim szférájába. A cigány 
nyelv elnyomatása és kisebbségi léte akadályozta, hogy az utóbbi 2-300 évben – az európai 
nyelvek többségéhez hasonlóan – nyelvi tervezési folyamaton, standardizáción, nyelvújí-
táson menjen keresztül. Ez a folyamat – sok ázsiai és afrikai nyelvhez hasonlóan – jelenleg 
zajlik. Ahogy a magyar nyelv, úgy a cigány nyelv is nyelvjárásokra (tájszólásokra) oszlik. 
Még nem dôlt el véglegesen, hogy melyik nyelvjárásból lesz a „standard”, általánosan el-
fogadott, „irodalmi nyelvnek tartott” változat. Erre a hazai és nemzetközi nyelvi folyama-
tok tükrében a lovari dialektusnak van a legnagyobb esélye. A hazai cigány anyanyelvûek 
több mint 90%-a számára ez a nyelvjárás alkalmas a közösségi kommunikáció folytatására, 
és használóinak központi térbeli elhelyezkedése, Európa más cigány nyelvjárásai számára 
is elfogadhatóvá teszik a nyelvi standard kialakítására.

A másik, cigányok által használt hazai nem magyar anyanyelv a beás cigányok óromán 
nyelvjárása. Ennek a nyelvújítás elôtti román dialektusnak a helyzete hasonlatos a romá-
niai magyar anyanyelvû csángók nyelvi sziget helyzetéhez. A csángók nyelvújítás elôtti 
magyar nyelvjárást beszélnek, a beások nyelvújítás elôtti románt, amely több alnyelvjárás-
ra oszlik (muncsán, argyelán, ticsán). A beás cigányok román nyelvterületen nyelvváltá-
son estek keresztül. Korábbi cigány anyanyelvüket románra cserélték, majd nyugatabbra, 
magyar nyelvterületre települve már ezt az anyanyelvüket ôrizték kisebbségi nyelvként.  
Így nyelvükre a román nyelvújítás XIX. századi folyamata már nem hatott. Hasonlóan a 
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cigány-magyar kétnyelvûséghez a beás-magyar kétnyelvûség is kulturális érték, elôny a 
magyar egynyelvûséghez képest. A román nyelv a latin nyelvcsaládba tartozik, közeli ro-
konságban áll az olasz és francia nyelvvel. Ennek ismerete a gyermek számára könnyebb-
séget jelent a nyelvtanulásban és a további érvényesülésben. A beás román nyelvjárás kb. 
20-30 000 magyar állampolgár anyanyelve. (Körülbelül ugyanennyi a román anyanyelvû 
magyar állampolgár is.) 

Ma már – néhány erôsen hagyományôrzô közösség  (pl.: Dány, Kalocsa stb.) – kivételé-
vel az iskolába kerülô cigány nyelvû gyermekek kettôs anyanyelvûek, a cigány mellett a 
magyart is anyanyelvükként használják. A 3-7 éves vegyes anyanyelvû gyermekközössé-
gekben a második nyelv elsajátítása rendkívül gyors, természetes folyamat. Az iskolának 
törekednie kell arra, hogy mindkét anyanyelvet ápolandó értéknek, elôrevivô eszköznek 
tekintse; a gyermek cigány vagy beás  anyanyelvûségét hasznos tudásként erôsítse meg. 
Ez a megerôsítés közelíti a családi és iskolai értékeket, a gyermek számára otthonosabb, 
biztonságosabb hellyé teszi az iskolát, a családját pedig abban erôsíti meg, hogy az iskola 
a család értékeit is megerôsítô oktatást nyújt.

• Nincsenek örökletes rossz hajlamok. A harmadik „pedagógiai babona” – amely a faj-
elmélet terméke –, de tovább élt a hetvenes évek kényszerasszimilációs politikájában is, 
azt hirdette, hogy a cigány gyermekeknek „olyan, rájuk jellemzô, örökletes rossz hajlamai 
vannak, mint a lopás, koldulás, hazudozás”. Ezek a tévtanok még a 80-as évek pedagógiai 
kézikönyveiben, felsôoktatási tankönyvekben is megtalálhatók (pl.: dr. Várnagy Elemér, 
dr. Vekerdi József mûveiben).  A genetika, az örökléstan tudománya nem ismer önálló 
cigány rasszt, nem ismer „cigány faji” sajátosságot. A cigányok a Dél-Európától Észak-In-
diáig húzódó népes alrasszba tartozó egyik csoport.  Nem öröklôdik körükben semmiféle 
fent idézett tulajdonság, mint ahogy többi rassz-társaikban sem, mivel a hazugság, lopás, 
koldulás nem örökletes rassz-tulajdonságok. Ezek a viselkedésformák a külsô társadalom-
mal való kölcsönhatásban, a neveltetés során, kedvezôtlen körülmények között alakul-
nak ki, és megszabadulni tôlük kedvezô nevelési hatásokra lehet. Tehát nem rasszra jel-
lemzô és nem etnikusan meghatározott tulajdonságok. Ugyancsak a fajelmélet osztotta 
felsôbbrendû, „uralomra termett” és alsóbbrendû „szolganépekre” a világot. Az „északi 
típusú árjákat” tekintették felsôbbrendûeknek, másokat, így a cigányokat, zsidókat, feketé-
ket ellenségként kiirtandóknak, megint más népeket: például a magyarokat, szlávokat 
pedig szolganépeknek. A náci ideológia a többi népet alacsonyabb rendûnek, szellemileg 
elmaradottnak, alkotóképtelennek minôsítette. A tudomány megcáfolta ezeket az  állítá-
sokat; tanítása szerint az emberiség egyetlen,  egységes fajt alkot. Ezen belül léteznek rasszok, 
alrasszok, amelyek között nincs különbség a szellemi kapacitás, alkotókészség vagy krea-
tivitás szempontjából. Így a cigányokról szóló alacsonyabb rendûségi mítoszok is a fajelméletbôl 
származnak. Küzdenünk kell maradványaik ellen, mivel meggátolják, hogy a ránk bízott 
cigány gyermekek egészséges, bizalomteljes, elôítélet-mentes légkörben tanulhassanak az 
iskolában.

Elsôsorban az alacsonyabb rendûségi elôítéletek hatására alakult ki a hatvanas években 
az az elkülönítô pedagógiai gyakorlat, amely szerint a cigány gyermekeknek kevesebb 
tudásra van szükségük, kevesebbet tudnak elsajátítani a tananyagból, mint társaik. Így ke-
rültek és kerülnek sokan – alaptalanul – kisegítô iskolai osztályokba, rosszabbul felszerelt, 
kevésbé felkészült pedagógusok irányításával mûködô, elkülönített „cigány osztályokba”, 
iskolákba, ahol nincs informatika, nincs idegennyelv-oktatás, minimalizáltak a követel-
ményeket matematikából és a kísérleti eszközöket igénylô tantárgyakból (fizika, kémia, 
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biológia). Ezekben az osztályokban minimalizált, versenyképtelen tudáshoz jutottak – el-
vesztették  esélyüket a továbbtanulásra. Legtöbb helyen az úgynevezett „felzárkóztató 
oktatás” is inkább hátrányok fokozását, elkülönítést, mint felzárkózást jelentett.

Hasonló eredményre vezetett az együttes oktatás is ott, ahol az iskola a cigány diákokat 
az utolsó padba kényszerítve, identitásukban megalázva, ôket eleve sikertelennek feltéte-
lezte, erôfeszítéseiket nem méltányolta, jövôjüket másodrangú kérdésként kezelte.   

• Ingergazdag környezet. Pedagógiai babona az az állítás is, hogy a szegény sorsú csalá-
dokból jött gyermekek „ingerszegény környezetben” nevelkednek. Ennek általában éppen  az 
ellenkezôje igaz. A szociológiai kutatások szerint a szegénységben, rossz, szûkös lakókör-
nyezetben, összezártan a családtagokkal együtt élve inkább túl sok ingerhatásról beszél-
hetünk. Ezekben a családokban, közösségi térben, a mindenkori családi eseményekhez 
és nem a gyermek személyes „napirendi szükségleteihez” igazodva folyik az élet. Esetleg 
késô estig szól a tévé, „mindig történik valami”, a felnôtt családtagok, rokonok, ismerôsök 
vitái, beszélgetései, cselekedetei a gyermekek elôtt zajlanak. Nincsenek elkülönült terek, 
ahol az élményeket fel lehetne dolgozni, a gyermeknek sem jut külön territórium, ahol 
elmélyült tanulásra, zavartalan pihenésre, saját tárgyai, füzetei, könyvei biztonságos el-
helyezésére mód nyílna. A túl sok inger megemeli az ingerküszöböt, hiszen a folyamatos 
zajban óhatatlanul mindenki hangosabban beszél, hogy a másik meghallja. Az ingersze-
génység feltételezése az iskolának (a pedagógusok) a középosztályi életformát mércének 
tekintô elvárásaiból következett. Azok az ingerek, amelyek a középosztályból származó 
individuális nevelési formában nevelkedô gyermekek számára természetesek: kötött na-
pirend, gyermekek ceruzahasználata, modern, egyéni elmélyülést segítô játékok, a gyer-
mek cselekedeteinek személyre szabott sûrû szülôi visszajelzése, az ilyen családi nevelé-
si terekben általában kevésbé érvényesülhetnek. (Így kerülhetett iskolaérettségi tesztbe 
például olyan puzzle, amelyben egy villanyvonattal játszó gyermeket kellene a vizsgálati 
személynek összeraknia.)

Közösségi élményekbôl, érzelmi spontaneitásból, katarzisokból, a napi megélhetési küz-
delmek közös erôfeszítéseinek tapasztalataiból, baráti, rokoni társas kapcsolatokból, ér-
zelmileg telített kommunikációból, gazdag metakommunikációból, a fogalmi korlátoktól 
kevésbé gátolt, totális, mûvészeti jellegû megközelítési módok miatt: az interperszonális, 
zenei, vizuális, téri megközelítések intelligenciafejlôdésbeli elônyeibôl,  háztartási isme-
retekbôl, kisebb gyermekekhez, felnôttekhez történô alkalmazkodás élményeibôl viszont 
lényegesen  több jut az ezekben a családokban élô gyerekeknek, mint középosztálybeli 
társaiknak. 

Minden társadalomban osztály, réteg, etnikai, vallási (vagy más) meghatározottságú 
családi nevelési viszonyrendszerben az individuális és a kollektivista nevelési modellek 
valamelyik változata, keveréke a meghatározó. Egyik sem jelent a benne nevelôdô gyer-
mekek számára minôségi különbséget, hiszen a fejlôdés a gyermek érzelmi biztonságán, a 
szeretetteljes családi légkörön, a gyermek fejlôdését elôsegítô gondoskodáson, támogató 
elvárásokon múlik. Ez pedig az individuális és kollektivista családmodellben egyaránt je-
len lehet, funkciózavar esetén pedig mindkettôbôl hiányozhat. 

A korábbi, ún.  „szocialista társadalmi modellbôl” eredô, a leszakadó térségekben máig 
élô „pedagógiai hagyomány”: a szegény, fôleg a cigány szegény gyermekek számára az 
oktatási rendszer szocializációs „céljaként” a fegyelmezett végrehajtó, engedelmes prole-
tár, ipari-mezôgazdasági munkásként könnyen cserélhetô emberi „alkatrész” felnevelése. 
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Ennek célképe a 8 általános, esetleg a szakiskola elvégeztetése. Ebbôl következik, hogy 
nem kell erôfeszítéseket tenni a gyermek egyéni tehetségének feltárására, gondozására, 
a fárasztó tudásanyag elsajátíttatására, követelmények állítására, kreativitásának, kritikai 
érzékének fejlesztésére, „hiszen úgy sem lesz belôle semmi, kár a fáradtságért”, a család 
szegénysége úgy is meghatározza a gyermek további lehetôségeit. Közben viszont meg-
változott a világ. A gazdaság átstrukturálódott, a technikai modernizációban kevesebb 
képzetlen segédmunkásra van szükség. A tartós leszakadási helyzetbôl egyedül a verseny-
képes tudás, képzettség jelenthet kiutat a szegény sorsú gyermek és a család számára. Az 
oktatásnak, az iskolának is mindenütt ehhez kellene alkalmazkodnia.

Ki neveli, fejleszti a szegény és esetleg cigány gyermekeket?

• Középosztályi meghatározottság. Iskoláink jelentôs része ma még megfeledkezik arról 
a tulajdonképpen közhelyrôl,  hogy a  gyermek sorsa, a benne rejlô képességek, tehetség 
kibontakoztatása, az, hogy versenyképes tudást szerezzen, a pedagógusok és  a szülôk közös 
felelôssége, ezért kölcsönös együttmûködésüket igényli. A „feledékenység” fô oka az iskolai 
értékrend, elvárás és követelményrendszer középosztályi meghatározottsága.

A pedagógust akaratlanul is köti saját társadalmi meghatározottsága, fogyasztói és kul-
turális környezete, középosztályi értékrendje. Ezt általánosnak, mindenki által követhetô-
nek és követendônek, egyedül jónak, értékesnek tételezi, és ehhez viszonyítva tekinti devi-
ánsnak az eltérô értékekkel, lehetôségekkel, sajátosságokkal rendelkezôket. Feltételezheti, 
hogy „nyilván maguk tehetnek arról, hogy nem tudnak alkalmazkodni”. (Pl.: a szegény 
gyermekek nem hozzák be az osztálypénzt, nem küldik rendes ruhában a gyereket, nincs 
rendes füzetük, ceruzájuk, könyvük, mindig álmosak, hangoskodnak stb...) 

Ezen úgy lehet túljutni, ha a pedagógus kíváncsi az adott gyermek, az adott család tü-
neteinek okaira. Ha kíváncsi a konkrét problémákra, ha megpróbál közremûködni ezek 
megoldásában, ha nem mond le a gyerek fejlôdésének támogatásáról, ha nem hárítja a 
felelôsséget egyedül a családra és a gyermekre.

Ha a család szemében az iskola:
– a gyermekük mindennapi megaláztatásának, sikertelenségének,  kisebbrendûsége suly-

kolásának színtere, 
– ha követelményeinek, elvárásainak generációk óta nem tud megfelelni,
– ha úgy érzékeli, hogy az iskola a gyermeket a szülôk, a család értékei ellen neveli, nem 

veszi tekintetbe az otthoni elvárásokat, nyelvet, kultúrát, szokásokat, 
– ha nincs meggyôzôdve arról, hogy az iskolában kapott tudás a gyermek jövôje szem-

pontjából használható, 
akkor az iskolára, mint ellene irányuló kényszerre tekint. A pedagógusra pedig úgy, mint e 

kényszer hivatali kiszolgálójára, megtestesítôjére. 

Amennyiben a család (a szülôk bizalmatlansága, félelmei miatt) lemond arról, hogy el-
magyarázza, tudatosítsa az iskolában, a pedagógusokban a problémák tényleges okait, 
megértesse a gyermekkel kapcsolatos helyzetet, elvárásokat, nehézségeket, belenyugszik 
az ellenséges viszonyba, akkor passzivitásával maga is részt vesz a gyermek jövôjének tönk-
retételében, miközben ezért egyedül az iskolát teszi felelôssé. 

Ezt nevezik anómiás, kölcsönös hamis tudaton alapuló helyzetnek. Hiszen a pedagógus 
érdeke, szándéka, hogy sikerrel nevelje, oktassa szegény tanítványát is. A szegény család 
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érdeke, kitörési útja is csak az iskolán keresztül vezethet. A szülô a gyermekének a legjob-
bat akarja. A gátat az osztály- és rétegkorlátok, elôítéletek, a kölcsönös kommunikáció és a 
fórumok hiánya, valamint az iskolai tudásanyag, oktatás, nevelés merevsége jelenti.

Képzettsége, mûveltsége okán a pedagógustól várható el elôször, hogy túllépjen saját kor-
látain, és kezdeményezôen lépjen fel a rá bízott gyermekek sorsa és saját munkafeltéte-
lei javítása érdekében. Kritikusan vizsgálja felül saját elvárásait, hogy alkalmas legyen a 
szegény gyermekek szükségleteinek integrálására is. Toleranciát, kíváncsiságot és meg-
értôképességet fontos kifejlesztenie magában a más társadalmi helyzetben lévô gyermek 
és családja iránt. Fontos folyamatosan karbantartania igényességét, sokszínûségét,  segítô  
attitûdjét, rugalmasságát.

A pedagógus legfontosabb teendôinek egyike, hogy kezdeményezze az együttmûködést a 
rá bízott gyermekek családjaival, ehhez mellérendelt, ôszinte partneri helyzeteket. Alkal-
makat teremtve, ahol a felek kölcsönösen meggyôzhetik egymást a gyermek érdekében az 
együttmûködés szükségességérôl, hasznáról, ôszinteségérôl, a kölcsönös jóakaratról. Fon-
tos megtalálni azokat a közös értékeket, amelyre támaszkodva együtt tudnak mûködni, 
számíthatnak egymás segítségére. Meg kell mutatni a gyermekben lévô tehetségeket, is-
kolai sikereinek esélyeit, fejlesztési lehetôségeket és azt, hogy mindezt felnôttként hogyan 
használhatja. 

Az iskola szolgáltatásai legyenek diszkriminációmentesek   

Ahhoz, hogy az iskolarendszer alkotmányosan mûködjön, szolgáltatásait mindenki 
számára megkülönböztetés nélkül kell nyújtania. Megkíséreltük bemutatni, hogy ez au-
tomatikusan nem jön létre, hiszen érvényesülését a középosztályi értékrend és az elôíté-
letek hatása megakadályozhatja. Mivel ezek a hatások a hétköznapi kommunikációban is 
„természetesként” mûködnek, elkerülésükre külön figyelmet kell fordítanunk, kontrol-
lálnunk kell magunkat, hogy ne essünk azokba a hibákba, amelyek sértik, sérthetik tanít-
ványaink és családjaik emberi méltóságát, megrendíthetik a bennünk való bizalmát, kárt 
okozva ezzel a gyereknek, gátolva egészséges fejlôdését és azt, hogy versenyképes tudást 
szerezhessen.

• Politikailag korrekt beszéd A szegény társadalmi csoportok gyermekeivel kapcsolatos 
„politikailag korrekt beszéd” igényli empátiás készségünk kifejlesztését és társadalomisme-
retünket, a konkrét nehézségek okainak és megnyilvánulásainak feltárását, megértését 
és tapintatos kezelését. Ezzel tudjuk elkerülni a megalázó helyzeteket, az otromba „se-
gítéseket” vagy közömbösségeket, megkülönböztetéseket. Ha bele tudjuk élni magun-
kat szegény sorsú tanítványaink és családjuk helyzetébe, akkor módunk van e csap-
dák elkerülésére, és eredményesen, diszkrimináció nélkül taníthatjuk a ránk bízottakat.  
A cigányellenes elôítéletek elterjedtsége, „természetessége” miatt nem elegendô csak empátiá-
val tanítványaink felé fordulnunk. A politikailag korrekt beszéd érvényesítéséhez sajátos 
ellenôrzô eszközökre is szükségünk van. Ez hármas próbát jelent: a másnak elfogadható-
ság próbáját, empátia próbát és a politikai korrektség próbát. Az elfogadhatóságon azt ért-
jük, hogy végig kell gondolnunk, hogy ha tanításunkat, beszédünket a gyermek otthon 
továbbmondja szüleinek, családjának, a felnôtteknek, akkor másnap is jó szívvel küldik-e 
hozzánk a gyermeket, nem sérti-e ôket az, amit mondunk. Az empátia próbán azt értjük, 
hogy ha Erdélyben magyarként román iskolában a mi gyermekünkre mondaná ezt ró-
lunk a pedagógus, azt hogyan fogadnánk? A politikailag korrekt beszéd hazai gyakorlatára 
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a zsidósággal kapcsolatban már van tapasztalatunk a holocaust után, így ezt a mércénket 
alkalmazhatjuk a cigányság esetében is. Tehát a próba: ha mondandónk a zsidókról szólna 
nyilvános beszédben, ezt elfogadhatónak tartanánk-e mi magunk, elfogadhatónak tarta-
ná-e környezetünk? 

Nem csupán magunkat fontos kontrollálnunk, fontos törekednünk arra is, hogy vala-
mennyi tanítványunk is ennek szellemében viselkedjen. Az összetartozás-tudatot, egyen-
rangúságot és a diszkriminációmentességet védendô értéknek tekintse. Kapcsolataikat 
így formáljuk, hogy ha pedig szükséges, akkor tapintatosan be is avatkozzunk ennek ér-
dekében. Tiszteljük, és mindenkivel tiszteletben tartassuk tanulóink emberi méltóságát, csa-
ládi, baráti, etnikai, vallási, nemzeti stb. kötôdéseit. 

A modern szociálpszichológia feltárta az etnikai elôítéletes környezet oktatási viszonya-
iban a spontán (nem szándékos) diszkriminációs jelenségeket. Ennek tudatosítása tehet ben-
nünket alkalmassá arra, hogy e spontán jelenségeket magunkban felismerjük, értékítéle-
teinkbe ezek hatásait beszámítsuk.

• Önmagát beteljesítô jóslat. Az egyik ilyen pedagógiai jelenséget „önbeteljesítô jóslatnak” 
nevezi a szakirodalom.15 Eszerint a tanár az elsô felületes találkozás benyomásai alapján 
magában elvárásokat alakít ki a diákok jövôbeli teljesítményével kapcsolatban. Ahogy 
az iskolai évek telnek, ezeket az elvárásokat a tanárok egyre inkább átdolgozzák és/vagy 
fenntartják a különbözô diákok teljesítményével kapcsolatban.

A pedagógusok attól függôen, hogy milyenek egyes diákokkal kapcsolatos elvárása-
ik, másképpen bánnak velük. Különbözô mennyiségû és fajtájú visszajelzést nyújtanak 
számukra. Akikkel kapcsolatban pozitív elvárásaik vannak, azokkal kedvesebbek, több 
idôt töltenek velük, a tanulásban több lehetôséget biztosítanak számukra. A diákok erre 
a különbözô bánásmódra úgy reagálnak, hogy a reakciójuk megfeleljen a velük szemben 
támasztott elvárásoknak. A tanulók teljesítménye ugyanis kognitív, affektív és motivációs 
tényezôktôl egyaránt függ. A veszély az elsô benyomás kialakulásakor jelentkezik. Az elsô 
benyomásban lényeges szerepe van felületes információknak, sztereotípiáknak; utóbbiak 
például a külsô megjelenés, nem, bôrszín, társadalmi osztály, korábbi teljesítmény, kisebb-
ségi csoporthoz tartozás, beszéd, stílus.  Ha a tanárnak téves az elsô elvárása, akkor na-
gyobb az esély arra, hogy elfogult lesz a diák teljesítményével kapcsolatban.

A tanárok éles szituációban elônyben részesítik azokat a diákokat, akikkel szemben ma-
gasak az elvárásaik. Általában az elvárásunkkal megegyezô viselkedésre jobban is emléke-
zünk. A tanár személyes jellemzôitôl, meggyôzôdésétôl függôen jelentôs mértékben vál-
tozik, hogy mennyire biztos abban, hogy elsô benyomásai helyesek voltak. Ha a tanárok 
elvárása magas a diák teljesítményével kapcsolatban, akkor több támogatást nyújtanak, 
egyértelmûbb és tisztább visszajelzést adnak, több tananyagot tanítanak, több lehetôséget 
adnak a nehéz tananyag elsajátítására. Viszont rendkívül kevés idôt töltenek a megbukott, 
alacsony elvárású diákokkal, talán, mert úgy érzik, hogy erôfeszítéseiknek kevés a hatása.  
A tanárok egyértelmû visszajelzéseket adnak az általuk magas elvárásúnak értékelt diá-
koknak, ha viszont az alacsony elvárásúak érnek el sikert, akkor a tanár bizonytalan, nega-
tív reakciójával szembesülhetnek. Ezáltal az ilyen diákok motivációja jelentôsen csökken. 

15 Lee Jussim: Self-fufiling prophecies.
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Ha a visszajelzés nem teljesítményfüggô, akkor a diákok elvesztik a kontrollt teljesítmé-
nyük felett, és rosszabb teljesítményt nyújtanak.

Sztereotípia-frász. A másik szociálpszichológiai jelenséget „sztereotípia frásznak” nevezi 
a szakirodalom. Akkor lép fel, ha elôítéletes elvárásoknak kell megfelelnie elôítélettel súj-
tott csoporthoz tartozó diáknak.  A stresszes, teljesítménykényszeres helyzetben hirtelen 
magas lesz a vérnyomása, teljesítménye csökken, „leblokkol”. Sztereotípia-frász sújthat 
például matematika feladatot megoldó lányokat is akkor, ha a tanár korábban többször el-
tökélten kijelenti, hogy a lányok nem alkalmasak bonyolultabb feladat megoldására,  és a 
tanár végig a feladatmegoldó leány közelében tartózkodik, folyamatosan ellenôriz, jelen-
létével elbizonytalanít. De hatását elsôsorban más bôrszínû, alacsonyabb elvárású tanulók 
esetében fejti ki, mivel ôk kisebbségi mivoltukkal kapcsolatban lényegesen gyakrabban 
vannak kitéve e stressz-helyzetnek. Mindez megnehezíti, hogy a ténylegesen bennük rej-
lô teljesítményt el is tudják érni.16 

A diszkriminációmentes szolgáltatás követelménye szoros összefüggésben van az isko-
lai tananyaggal, tudásanyaggal. Az iskolának – ha mindenki számára egyenértékû szolgál-
tatást kíván nyújtani – a tananyag tartalmát a kisebbségi – esetünkben a cigány diákok és 
családjaik, közösségeik, nemzetiségük – identitási igényeire tekintettel kell meghatároznia. 
Tehát igényes, vállalható információkat szükséges nyújtani roma és nem roma tanulóinak 
a cigány és a már közös, cigány-magyar történelem folyamatairól, hôseirôl, példázatairól. 

A néphagyományok, az irodalom és más mûvészetek sajátos és a magyarsággal közös 
értékeit is be kell mutatnunk. Információkat kell adnunk társadalmi és kulturális témák-
ban is a romák eredményeirôl, gondjairól, törekvéseirôl számukra elfogadható módon és 
tartalmakkal. Ezzel tudjuk elôsegíteni, hogy a roma családok is a magukénak – róluk szó-
lónak – érezzék az iskolában szerezhetô tudást, a gyermek pedig feszültség nélkül élje 
meg az iskolában roma identitását (is). El kell érnünk, hogy a jelenlegi tömegkultúrában 
élô elôítéletes, pejoratív cigánykép az iskolában ne érvényesülhessen, helyette méltó, 
vállalható cigánykép legyen jelen. Biztosítanunk kell, hogy diákjaink romaként (ebben 
az identitásukban is) lehessenek jók, okosak, szépek, modernek, nyitottak, tehetségesek, 
értékesek, megbecsültek, jó szagúak, erkölcsösek, megbízhatóak. Biztosítanunk kell szá-
mukra romaként is az emberi méltóság és az önreprezentáció jogát.

Az identitás kérdései

Társas kapcsolatainkon keresztül formálódik énképünk; kapcsolataink révén kapunk 
választ arra, kik vagyunk, mit is jelent az „én” és a „mi”. Ezek személyiségünk és társas 
kapcsolataink meghatározó „hovatartozási”, tartalmi kérdései. E kérdésrendszereket iden-
titási kérdéseknek nevezzük.

Társas identitásainkat osztályozhatjuk: mikroszintû kapcsolatokra: családi, szerelmi, ro-
konsági, munkahelyi, iskolai, baráti, sport stb., valamint makroszintû: emberiség, transzna-
cionális, európai, nemzeti, etnikai, vallási, osztály-réteg, lokális stb. viszonyokra. Emberi 
kapcsolataink, identitásunk minden szintje, formája önálló történettel, szertartásrendi, értékren-
di, szervezettségi, normabeli, tevékenységi meghatározó elemekkel rendelkezik. Identitási kapcso-
lataink érzelmi meghatározói: a kötôdés, az elfogadás, értékesség-tudat, szeretet, kohézió, 
szolidaritás, felelôsségérzet, bizalom, empátia és az alkalmazkodás. Identitásunk rend-
szert alkot, amelynek lényegi igénye a harmónia. Ha identitásrendszerünkben túl sok a fe-

16 Jim Blascovich  és társai
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szültség, egyoldalúság, elfogadottsági-elutasítottsági, kohéziós probléma, erkölcseinkbe, 
értékrendünkbe, többi kötôdésünk tartalmaiba ütközô feszültség, alkalmazkodási kény-
szer, akkor megalázó szerepekbe csúszhatunk bele, ez frusztrációt, bezárkózást, agresszi-
ót, önértékelési zavarokat, személyiség torzulást, mentális betegségeket okozhat.

Pedagógiai tevékenységünk legfontosabb feladata, hogy a ránk bízott gyermekek sze-
mélyisége, identitás-rendszere harmonikusan fejlôdjön, segítsünk nekik mikroszintû kap-
csolataik egészséges alakításában, makro-szintû viszonyrendszerük harmonikus megélé-
sében, korszerû és humánus tartalmakkal való megtöltésében. Ennek része a családi és az 
iskolai értékrendek, követelményrendszerek összehangolása, kiegyensúlyozása is. Ehhez 
tartozik roma tanulóink magyar és roma identitásainak természetes elfogadása, elfogad-
tatása, korszerû, versenyképes tartalmakkal való megtöltése és az, hogy ezek harmonikus 
megélését elôsegítsük.

Hazánkban a romák döntô többsége kettôs identitásúnak tekinti magát. A több évszáza-
dos együttélés következtében magyarságát és roma identitását egyaránt vállalja. (Aki nem 
vállalja, azt erre senki nem kötelezheti; az identitás az egyén  döntésétôl függ.)  A kettôs 
identitás nem két fél hovatartozást, hanem két egymás mellett létezô teljes kapcsolatot 
jelent. Nem engedhetjük, hogy e két identitást szembeállítsák, kijátsszák egymás ellen.     

A roma identitás – más népek, nemzetek identitási tartalmaihoz hasonlóan – elsôsorban 
nem sajátosságok, kuriózumok halmaza, vagy egzotikus különbözôségek együttese, ha-
nem az etno-kulturális környezettel való azonosságok, variációk, hasonlóságok halmaza 
és ennél lényegesen kevesebb különbözôség, sajátosság a jellemzôje. A nemzeti, etno-kul-
turális identitás magába építi a környezô kultúrák értékeit, azonosságait, ezekkel együtt 
építi fel sajátos meghatározóit. Így lényege a hasonlóság, a hovatartozás átélése.  

Az európai nemzetek, nemzetiségek történetük során átestek identitás-tervezési folya-
maton (pl. nyelvújítás, nemzeti történelem megfogalmazódása stb.), a romáknál ez a fo-
lyamat jelenleg is zajlik, azzal a céllal, hogy a roma identitást korszerû, versenyképes, 
vállalható, tudományosan is megalapozható tartalmakkal sikerüljön megtölteni és ezt 
közmegegyezéssé tenni. A pedagógiai munka során ennek eredményeit is fontos használ-
nunk, segítve a folyamat sikerességét, a ránk bízott diákok egészséges személyiség-fejlô-
dése érdekében.
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SpEciáLiS bánáSMÓdOT igényLÔ 
gyErMEkEk éS fiATALOk 

Gondolatok, szempontok, tanácsok

Kik ôk, és hogyan bánjunk velük? 

Az elsô, amit lényeges tisztáznunk, mit is értünk „speciális bánásmódot igénylô” gyer-
mekeken/fiatalokon, hiszen ez nagyon tág fogalom, nem könnyû definiálni. Az úgyneve-
zett átlaghoz viszonyítva tudunk csak errôl beszélni, a deviáns fogalmat szoktuk használni, 
amely eleve viszonylagosságot hordoz. 

Ezt a szót azért nem alkalmazom szívesen, mert ijesztô, negatív tartalmak társulnak 
hozzá, ezért jobb, ha megkísérlem körülírni, kikre gondolok:
– rendhagyó, meglepô, elgondolkodtató viselkedésû
– átlagos helyzetekre is szokatlanul, váratlanul reagáló gyerekekre, diákokra.

Ebbe a definícióba belefér az is, aki szélsôségesen szorongó, folyton hallgat, s ezért nem 
aktivizálható, szinte láthatatlan, titokzatos, rejtélyes, és az is, akinek „túl nagy a szája”, 
mindig túl látványos, szélsôséges a magatartása, illetve az is, aki a két szélsôség közé esik. 
Tapasztalataim szerint ugyanakkor – ez a két szélsôség érdekes módon belülrôl az okokat, 
a személyt megvizsgálva – ugyanazokat a jellemzôket mutatja, csak ez a másság, azaz a 
speciális bánásmód igénye kinél-kinél másképp nyilvánul meg.

Hangsúlyozom  tehát, hogy a viselkedési, magatartási, életvezetési, pszichés kondíciós 
másságok szempontjából speciális bánásmódot igénylô diákok vonatkozásában vetek fel  
néhány gondolatot, a többi speciális bánásmódot igénylô területet nem érintem.

Kik is hát ôk?
Ôk azok, akik magányosak, szorongók és tanácstalanok. A törôdés és szeretet hiánya, 

a sok megaláztatás gyakran veszélyes, bár átmeneti megoldást és rövid örömöket kínáló 
magatartásformák felé sodorja ôket, épp elhallgattatja, bezárja ôket saját világukba. Má-
sokat betegségük – pszichés vagy testi fogyatékosságuk – akadályoz a normális életvitel-
ben, fejlôdésben, tanulásban, kapcsolatalakításban. Viselkedésük – és gyakran külsejük 
is – szembetûnô másságokat hordoz az átlagoshoz képest, és ez nemcsak az iskolákból, 
de gyakran a családból és más intézményes vagy informális kapcsolatokból is kirekeszti 
ôket.

Mi a speciális bánásmód kulcsa?

Ôk azok, akik mindent meg tudnak csinálni, amit a többiek, csak más – egyénibb – meg-
közelítést, valamivel több figyelmet,  több energiát igényelnek. 

Elsô pillanatban ijesztôen soknak tûnhet mindaz, amire szükségük van a velük való 
munkához. Természetesen a tanár pillanatnyi állapota, energiája, ideje szabja meg, meny-
nyit tud vállalni. Pályánk különbözô idôszakaiban mást és mást tudunk figyelembe venni 
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mindebbôl. Fontos tudnunk, hogy éppen az ô számukra a kevés is sok lehet. Úgy elszoktak 
attól, hogy a felnôtt környezet meg akarja érteni ôket, hogy legtöbbször azt az esetleg ke-
vés értô figyelmet is kedvezôen fogadják, amire egy adott pillanatban képesek vagyunk.

A más megközelítés elsôsorban
az átlagosnál

– mélyebb érzelmi viszonyulás és reakciók;
– több és egyértelmûbb visszajelzés és pozitív megerôsítés (melynek érdekében sok olyan 

feladatot kapjanak, amelyrôl biztosan tudjuk, hogy sikerrel végre tudják hajtani!);
– tiszta és intenzív kommunikáció;
– az elvárások egyértelmû megfogalmazása;
– nyitottság, érdeklôdés, ennek kimutatása a személy és problémái iránt;
– bizalmi viszony, amelynek alapján a neki szóló (bármely témájú) közléseink célt érhet-

nek, s adott esetben minta-személlyé válhatunk;
– kölcsönösség, felelôsség-megosztás; 
– gyakoribb én közlések alkalmazása.

Mindennek alátámasztásaképpen álljon itt néhány gondolat maguktól az érintettektôl. 
Ezek a megnyilatkozások olyan mélyinterjúkból származnak, amelyek speciális bánásmó-
dot igénylô serdülôk körében készültek, s arra a kérdésre keresték a választ, mi volt nekik 
a legfontosabb, mi volt a legmeghatározóbb segítség, amit egy olyan iskolában kaptak, 
ahová középiskolából való kimaradásuk után kerültek:

„Tudtak rám hatni, és akaratlanul, mondták a dolgokat, érdekelt, mert szerettem ôket, és 
elfogadtam a tanácsaikat. Meg nem is tanácsok (voltak ezek), mert csomószor nem adtak 
tanácsokat, hanem csak beszélgettünk, és így magamtól elkezdtem gondolkozni, hogy úristen, 
én rosszul látom a dolgokat. Szóval ez nem teljesen úgy van, ahogy én elképzeltem,… 
akaratlanul is befolyásoltak. Mondjuk ez nagyon rossz szó, de akaratlanul is hatottak rám. 
És így kezdtem el változni, és szerintem úgy gondolták, hogy ôk tudnak rajtam segíteni.”

„… meg hogy érdekel valakit, hogy mi van veled.”

„…ha nem tudsz valamit, pozitívan állnak hozzád, segítenek, úgyis meg fogod tanulni és 
tényleg megtanulod, mert jószándékkal állnak hozzád, pozitívan”

„Ami hiányzik a normális középiskolában az az, hogy foglalkozzanak az emberrel, meg 
odafigyeljenek rá, meg hogy segítsenek…, mit tudom én, 20 évesen nem biztos, hogy min-
den ember tudja, hogy mit akar, meg hogy milyen ember. Nem azt akarom, hogy meg-
mondják, hogy milyen legyek, hanem hogy elfogadják azt, hogy valamerre elindultam, és nem 
mondják meg, hogy ne arra menjek, hanem máshová. Hogy arra mehessek, amerre én 
akarok.”

„Itt a tanárral tök jól eldumálunk, mintha én kérdezném meg, ami engem érdekel. Csak 
azt veszik le a vállamról, hogy odamenjek és megkérdezzem. Pont ami a hiba bennem, a lus-
taságomat elôzik meg.”

„… nem kell attól félnem, hogy hülyének tartanak.”
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„Azt hiszem, az volt a legfontosabb, hogy bíztak bennünk. Ezt éreztük, és ez volt az, amire 
mindannyiunknak szüksége volt.”

Bizalom, szeretet, érdeklôdés, törôdés, pozitív viszonyulás, csak beszélgetés. Sommás,  
s feltûnôen érzelmi jellegû igények.  

Feltehetôen minden pedagógus, minden diákjával igyekszik ezeket megvalósítani, s 
mindez mégis kiveszni látszik iskoláink hétköznapjaiból. Módszerek, eljárások, technikák, 
elvárások, tudományos értékelések kerülnek elôtérbe, melyek között gyakran – önhibán-
kon kívül is – eltûnik az a kapott-hozott ösztönös gyermekszeretet, ami miatt valószínûleg 
eredendôen ezt a pályát választottuk. Talán félelmek is akadályoznak bennünket abban, 
hogy ezeknek az érzéseknek, hozzáállásoknak, megkockáztatom „módszereknek” teret 
adjunk. A szeretet kifejezése – nem családi, nem baráti viszonylatban – pedig a szakma 
lényeges eleme! Nem könnyû, de nagyon eredményes eleme.

Nem kell félnünk attól, hogy féltékenységre ad okot a tanulócsoportban, ha ezekhez a 
gyerekekhez több energiával, törôdéssel fordulunk. A személyközpontú pedagógia éppen 
azt jelenti, hogy figyelembe vesszük, hogy az egyes egyének különféle bánásmódot, érzel-
mi, intellektuális kapcsolatot, bizalmi- és törôdés-szintet igényelnek. A pedagógus igazi 
és nagyon nehéz feladata pont ez: bemérni, felfedezni, ki mennyit. A speciális bánásmó-
dot igénylô diákok pont attól azok, hogy ôk valahol mindenfajta – érzelmi, intellektuális, 
„fizikai” – figyelembôl kevesebbet kaptak szocializációjuk során, mint ami normális, ami 
számukra elegendô lenne, és az ezzel kapcsolatos sérüléseik jelennek meg az iskolában.

Meglátásom szerint a speciális bánásmódot igénylô gyermekekkel/fiatalokkal való törô-
dés kulcsa nem a tananyag, a használt eszközök, módszerek stb., hanem a személyes törô-
dés/figyelem szintje, mikéntje és a pedagógus személye, illetve az, hogy ô maga mennyire 
motivált abban, hogy ezekkel a gyerekekkel egyedi kapcsolatot építsen ki. Vagyis meny-
nyire motivált arra, hogy minden „feladatot” átgondoljon a csoportjában lévô „mások” 
szemszögébôl is, kitalálva, hogy ôket konkrétan hogyan involválja, hogyan fogja velük 
végigcsinálni a foglalkozást. Ennek hiányában nincs eszköz, módszer, amelyet alkalmazva 
eredményt lehetne elérni. 

Ebben megerôsödtem a modulok olvasása közben is, hiszen valamennyi esetben arra 
jutottam, hogy a leírtakból bármi alkalmazható, használható speciális bánásmódot igénylô 
diákok esetében is, a kérdés csak az:
– milyen az éppen jelen lévô pedagógus és a diákok viszonya;
– tudatában van-e a pedagógus annak, hogy vannak a csoportban speciális igényû diákok 

is;
– elhiszi-e a pedagógus, hogy ért hozzájuk, illetve azt, hogy ez nem speciális szakértelem 

kérdése elsôsorban;
– ismeri-e problémájukat, egyéni igényeiket annyira, hogy a foglalkozás vezetésébe bele 

tudja kombinálni az ô szükségleteiket; ez lehet egy egyedi nyelvezet, egy speciális érzel-
mi attitûd, egy ügyesen kitalált szerep-megosztás stb.;

– hajlandó-e ô maga kreatívan – adott esetben megérzései, intuiciói alapján – kezelni az 
egyes helyzeteket.

Mi is a speciális figyelem, bánásmód, törôdés? Nem az, hogy megoldjuk diákjaink he-
lyett problémáikat, hiszen erre nem vagyunk képesek, nem ez a dolgunk, s ez nem is 
lenne célravezetô. 

Légkör A speciális bánásmód tapasztalataim szerint olyan légkör megteremtése, melyben a 
problémák, krízisek biztonsággal vállalhatók, megfogalmazhatók, átélhetôk, s így feldol-
gozhatók. E légkör jellemzôi: az elfogadás, türelem, bizalom, törôdés, felelôsség, tisztelet, 
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egymás megismerésének igénye, együttmûködés, kemény munka, egyszóval a szeretet. 
Fontos és talán elérhetô, hogy ebben a légkörben a diák vállalja gondjait, hiszen csak ez 
lehet a változás elsô lépése. Életének, életvezetésének változtatását magának kell akarnia, 
s ehhez nyújthat motiváló terepet a biztonságot adó tanulócsoport, osztály, bármely kö-
zösség.

A speciális bánásmódot igénylô tanulók esetében a szociális kompetenciák fejlesztése 
során fô célunk az lehet, hogy motiváljuk ôket problémáikkal való szembesülésre, és arra 
a kemény munkára, ami e problémák feldolgozásához szükséges. Ezt a célt úgy tudjuk 
elérni, ha olyan légkört teremtünk az osztályban/csoportban, amely motivál a részvételre, 
amelyben ôszinte, támogató felnôtt- és kortárs kapcsolatokra lehet találni, amiben a diák 
beleszólhat saját ügyei alakításába, s amiben olyan értelmes feladatok várják, amelyek si-
kert és szellemi kalandot ígérnek. 

A tanulási folyamat a segítô, személyiségfejlesztô munka fontos eszköze: kemény 
munka, mely fegyelemre, koncepciózus tevékenységre szoktat, fejleszti a koncentrációs 
és kommunikációs készséget, oldja a szorongást, erôsíti az egyén önmagába vetett hitét.  
A tanulásban elért sikerek növelik az önbizalmat, erôsítik a személyt, és olyan képessége-
ket fejlesztenek, amelyek birtokában könnyebben lehet majd boldogulni a mindennapi 
életben.

E cél elérésére kiválóan alkalmasak a szociális kompetenciát fejlesztô modulok, hiszen 
nyilvánvaló, hogy a speciális bánásmódot igénylô diákok esetében ott kezdôdik a problé-
ma, hogy az alapvetô szociális kompetencia meghatározásban leírtak tekintetében ôk az 
átlagosnál alacsonyabb fokon állnak. Úgy is meghatározhatjuk ôket, mint: szélsôségesen 
alacsony szociális kompetenciával rendelkezô diákokat/gyermekeket.

Mindannyiunkban felmerül a gondolat, hogy vajon bennünk, akik a foglalkozásokat 
vezetjük, a szociális kompetencia szintje mekkora? Kell-e ezzel törôdnünk? Vélhetôen 
nem árt, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a speciális bánásmódot igénylô tanulók sok 
esetben iskolai pályafutásuk alatt is sérülnek, sajnálatos módon az iskola személyes ku-
darcaik egyik színtere, s esetenként a velük való bánásmód a kulcs-momentum. Maga az 
önkontroll is segít. Ha végiggondoljuk, hogy ma – azon a napon, amelyen egy-egy téma 
sorra kerül –, saját fejlôdésünkben milyen szinten vagyunk, a téma feldolgozására hogyan 
vagyunk képesek. (Persze ebben érhetnek bennünket meglepetések, egy-egy téma feldol-
gozása a diákokkal sikerülhet jobban is, rosszabbul is, mint amire elôzôleg számítottunk. 
Ez a téma-feldolgozás elôtti és utáni belsô kontroll koncentráltabbá tesz bennünket, job-
ban tudjuk így „uralni” a helyzetet. Ez nem hatalom-gyakorlást, hanem a helyzet kont-
rollálását jelenti.) A diákok az ilyenfajta belsô összeszedettséggel se gyakran találkoznak. 
Megérzik és értékelik, hogy képesek vagyunk önkontrollra.  

Speciális bánásmód és a modulok

• A és B variánsok. Normál esetben az adott intelligenciában erôs diák a neki való feladat-
ban lesz sikeres. A speciális bánásmódot igénylôk egyik jellemzôje, hogy ez az állítás nem 
biztos, hogy mûködik. Ôk különösen „rejtôzködôk”, rejtik valós képességeiket, tudásukat, 
érzéseiket, tehát nehéz bemérni még azt is, miben erôsek vagy gyengék. Gyakran pont 
abban próbálnak jónak mutatkozni, ami a gyengéjük, tehát erôsségeiket is rejteni akarják. 
Máskor a fejlesztés miatt pont olyan feladatot érdemes adni nekik, amiben jellemzôen 
gyengének látjuk ôket, mert ott egy olyan képességrôl van szó, ami a sok kudarcélmény 
miatt nem fejlôdött. 
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Annak például, aki szeret elvonulni, egyedül végzendô feladatokkal foglalkozni – szél-
sôségesen és mindig, tehát látványosan menekül a csoporthelyzetektôl –, mindenképp 
csoportos-páros feladatokat adnék következetesen – természetesen megfelelô légkör- 
ben –; ez lehet a kulcs a továbblépéshez, hiszen gyakran valami mélyrôl hozott gátat kell 
feloldani. Persze ehhez eleinte úgy kell megszervezni a csoporton belüli feladatát, szere-
pét, helyzetét, hogy sikerélményhez juthasson.

S egyáltalán: sok esetben hasznos és elôrevivô az ô esetükben a paradox megközelítések 
alkalmazása.

Az is elôfordul, hogy érdekes módon pont abban a tevékenységben fognak alulteljesí-
teni, amiben erôs az intelligenciájuk, mert túl könnyû nekik a feladat, így hát nem veszik 
komolyan. Ebben az esetben a helyzethez/feladathoz és/vagy a  feladatot adó személy-
hez való érzelmi viszonyulás a kulcs. Ha a helyzetet/feladatot/személyt szeretik – ilyen 
egyszerûen fogalmazva –, bármit képesek megcsinálni, ha nem, akkor ellenállnak a végsô-
kig. Gyakorta magas intelligenciával rendelkeznek, de ezzel párhuzamosan elképesztôen 
alacsony szintû az érzelmi intelligenciájuk. A teljesítésben rendszerint nem az intelligencia 
a meghatározó, hanem az érzelmi viszonyulás vagy a pszichés kondíciók. Az intelligencia 
ugyanis sokkal könnyebben kimutatható, vállalható – mondhatnám: elfogadott/nagyra 
értékelt – pozíció, amivel ôk pont nagyon ügyesen palástolják egyéb gyengeségeiket. Fej-
leszteni viszont a gyengeségeiket kellene, mindent összevetve tehát úgy megfoghatók, ha 
intellektuális értelemben nehéz, komoly, kihívást jelentô feladatot kapnak, komoly érzel-
mi megtámogatás mellett.

Az szintén jellemzô, hogy nagyon ügyesen rejtik valódi képességeiket, értékeiket, az 
önbizalom hiánya miatt. Tehát valójában az elsô feladat az önbizalom szintjének növelése, 
ezt követheti a képességek felszínre hozása.

Az a legnehezebb, hogy nincs egyfajta megoldás, nincs egyetlen üdvözítô módszer. Az 
egyén ismeretében kell a meglévô repertoárból az éppen legjobbnak, legfejlesztôbbnek 
ítélt megoldást választani. És nem kell félni a tévedéstôl! Ha visszajelzés, elemzés köve-
ti a helyzetet, nem gond, ha éppen nem a legjobb megoldást választottuk: ahhoz már 
hozzászoktak, hogy valami nem megy, de ahhoz nem, hogy ebben az esetben sincs baj, 
nincs büntetés, hanem közös megbeszélés, gondolkodás, értékelés következik. Ez sokkal 
fontosabb számukra, mint bármi más, mert így növekszik bizalmuk és tûrôképességük, 
mondhatni valamennyi szociális kompetenciájuk.

• Kényes, nehéz témák? Amit kényes, nehéz témának tekint társadalmunk, szakmánk, 
azokról azt mondanám, hogy a speciális bánásmódot igénylô diákok számára a legérdeke-
sebbek, legfontosabbak, hiszen pont ezek azok a területek, amelyeken alapvetô sérülései-
ket szerezték. S épp ebbôl következôen ezekkel a témákkal kapcsolatban a nyílt, egyszerû, 
egyértelmû, egyenes kommunikáció a célravezetô. Ez nagyon fontos terület! Rossz tapasz-
talataik pont abból származnak, hogy a felnôtt társadalom – ezekkel a témákkal kapcso-
latban – mismásol, szorong, bizonytalankodik. Azt is mondhatom, simán átlátják, hogy 
milyen témáktól félnek a felnôttek a legjobban, így hát kerülik azokat, „hablatyolnak”, 
pedig egy érzékeny serdülô számára ezek a legfontosabb kérdések, amikben útmutatást 
szeretnének, merthogy sose kaptak. Bizonytalanok tehát, s ebben a bizonytalanságban a 
hárítás taktikáját választják, hiszen ezt tanulták meg a felnôttektôl. 

Például, ha a családban jelen van az alkohol vagy az agresszió, de nem beszélünk róla, 
miközben a média, a reklámok, az internet, az utcai jelenetek mind errôl szólnak.  A gye-
rekben/fiatalban a sérülést pont a „nem-beszélés” súlyosbítja, nem pedig maga a jelenség. 
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Pedig neki ezer kérdése van, ezeket valahol fel kell tennie! Ha óvatoskodunk ezekkel a témák-
kal, akkor újra a hárítás technikáját erôsítjük meg. 

Tapasztalataim szerint pont a kényes témákról lehet a legizgalmasabb és legfejlesztôbb 
beszélgetéseket folytatni a serdülôkkel, s ehhez nem szükséges önismereti csoport jellegû 
foglalkozásra gondolni. Itt lehet meghatározó szerepe az  én-közlésnek: ha egy ilyen ké-
nyesnek gondolt témát a pedagógus én-közléssel vezet be,  már meg is van teremtve az a 
légkör, amelyben bármely kényesnek vélt téma megbeszélhetô. Az sem baj, ha lesz olyan 
diák, aki nem szólal meg. Higgyük el, hogy a fülek nyitva vannak.  Kényes témákat jó szó-
ba hozni, s a beszélgetést személyes élménnyel, gondolattal, példával, bármivel hasznos 
kezdeni, ez példát ad a saját gondolatok érzések kifejezésére, lavinát indít el.  

Azt tapasztaltam, hogy pont az olyan megoldások hiteltelenek a speciális bánásmódot 
igénylô diákok számára, amikor ezeket a témákat valami áttételes formába öntjük: pl. köz-
mondások, irodalmi idézetek stb.; mert az ô szemszögükbôl ez távolságtartást, félelmet 
mutat részünkrôl. Talán ezen a területen érvényes leginkább, hogy megközelítésünkben 
mindig a saját szorongásaink dominálnak, amiket átteszünk a serdülôkre, mondván, hogy 
óvni kell ôket ezektôl a témáktól, miközben ôk pontosan ezeknek a témáknak, helyeseb-
ben ezen témák elhallgatásának  a szenvedô alanyai, s ezzel párhuzamosan a legjobb szak-
értôi, s másra sem vágynak, minthogy ezeket kibeszélhessék, megérthessék. Ha a speciális 
bánásmódot igénylôkkel érdemben foglalkozni akarunk, be kell látnunk, és vállalnunk 
kell: pedagógusnak nincs nehéz téma, tabu téma, kényes téma. És ha van is, akkor ezt 
nyíltan vállaljuk, közöljük azt, hogy ez számunkra is nehéz! Ezzel a „sorstársi visszajelzés-
sel” könnyen megteremthetjük a közös nevezôt, s közösen vállalhatjuk a nehézséget, de 
beszélünk róla! Nyíltan, egyenesen.

Az elhallgatás, a nehézségek, a kényes kérdések kerülése a mi kultúránk egyik jellem-
zôje, ugyanakkor a szélsôséges, szokatlan magatartásformák egyik fontos, megalapozó 
tényezôje is. 

Ha tehát szociális kompetenciákat akarunk fejleszteni, álljunk csak neki bátran ezeknek 
az ún. kényes témáknak.

Ha egy sérült gyermeknek/fiatalnak baja van a családjával, nem fogja lekötni más csa-
ládok megfigyelése, mert ôt az érdekli, miért olyan a sajátja. S nem fog jobban sérülni egy 
beszélgetés alkalmával, mint amennyire már megsérült a családjában. 

Nem érdeklik az alkoholfogyasztás hatásai, hanem az alkohol érdekli, különösen egy 
alkohollal fertôzött társadalomban, mint a miénk, ahol az alkoholfogyasztás hatásainak 
eredményei az utcán és az otthonokban hevernek nap mint nap. Ez is egy látványos, ámde 
elhallgatott jelenség, s ha nem beszélünk róla, tovább legalizáljuk az alkoholfogyasztást, 
mint alapvetô normát és konfliktuskezelô eljárást – merthogy ma az.

Összegezve: a kényes kérdések, témák nagyon is célravezetôk a fejlesztésben, amennyi-
ben a foglalkozásvezetô pedagógus elhiszi, hogy ezek nem kényes témák, vagy ha azok, 
akkor pont a témák körüli bizonytalanság, félelmek, sérülékenység lehet a közös nevezô 
egy beszélgetésben.
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Mi a speciális bánásmód kulcsa? 

Mivel lehetne kiegészíteni a szociális kompetencia fejlesztô modulokat a speciális bá-
násmódot igénylô diákok szemszögébôl? Úgy hiszem, nem eszközökkel, módszerekkel, 
technikákkal, trükkökkel. Tán inkább a hozzájuk való emberi és szakemberi viszonyulás 
– mint a tanári eszköztár egyik eleme – a kulcskérdés.

Ezzel kapcsolatban az alábbiakat érdemes megvizsgálni önmagunkban:
–  milyen a bizalmi helyzetem a csoportban?
–  hogyan látnak engem a diákjaim?
–  megteremtettem azt a légkört, amiben mindenki félelmek nélkül megnyilatkozhat?
–  merek én magam nyíltan beszélni bármilyen témáról?
–  merek szakemberségemen túl, emberként mûködni ebben az emberi szakmában?
–  hiszem, hogy vannak helyzetek és témák, amikor a kompetenciánál fontosabb a nyitott-

ság, érzékenység, fogadóképesség?
–  elég szabadon, egyszerûen és nyíltan kommunikálok?
–  Bízom-e diákjaimban és önmagamban?
–  tisztában vagyok azzal, hogy szavaimnál gyakorta nagyobb hatása van viselkedésem-

nek, tetteimnek?
–  milyen a saját önismeretem? milyenek saját problémáim? a saját megoldási stratégiáim? 

a saját szociális kompetenciáim?
–  mit kezdek azzal, hogy minta-személy vagyok?

A problémás diákok általában nem megoldást várnak – s ez rendben is van, hiszen azt 
nem is tudunk adni –, hanem egyfajta viszonyulást, amire az alábbiak jellemzôk:
–  nemcsak szakemberként, hanem emberként nyilvánulunk meg;
–  nyitottak vagyunk minden probléma irányában (függetlenül, hogy értünk-e hozzá vagy 

sem);
–  átérzést tanúsítunk, vagyis megértjük, hogy mindenkinek a maga problémája a legna-

gyobb;
–  nem mondunk véleményt a problémákról, mindegyiket komolyan vesszük, beszéltetjük 

a diákot, nem ítéljük meg a mondandót, segítjük a minél alaposabb kifejtésében, ezzel 
támogatva, hogy az illetô maga találja meg a megoldást, oly módon, hogy egy biztonsá-
gos helyzetben kiélheti/megélheti/átélheti azt;

–  nem várunk el olyasmit, amire magunk nem vagyunk képesek; 
–  nem a mondandónk, hanem a viselkedésünk, a tetteink a meghatározók;
–  a feladatokban mi is aktív résztvevôk vagyunk, különösen a kényesnek vélt kérdések-

nél. 

A pedagógia, oly sok más mellett embereket segítô foglalkozás, még ha errôl néha meg 
is feledkezünk. Merész hipotézis, nem bizonyított és tán nem is bizonyítható, de engedjé-
tek meg (mármint Ti Olvasók, tanártársak), hogy mindezt megosszam veletek, mint olyan 
ember, aki sok éve él nap mint nap speciális bánásmódot igénylô embertársai között: an-
nak, hogy tudatosan kell foglalkoznunk speciális bánásmódot igénylô gyermekekkel és 
fiatalokkal, tán épp az az egyik oka, hogy a sok módszer, technika, segédeszköz stb. között 
a tanár és  a diák elvész mint emberi lény; elvész köztük a kapcsolat, amely a kölcsönös (!) 
fejlôdés, tanulás lehetôségét hordozza magában. Az az egyszerû, egymásra figyelô, egy-
mással törôdô, szeretetteljes emberi kapcsolat, amelyben megosztjuk egymással tudásun-
kat, gondolatainkat és érzéseinket, megosztjuk és elfogadjuk erényeinket és hibáinkat, 
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hogy így óvjuk meg magunkat a sérülésektôl, és így boldoguljunk közösen életünk és a 
hivatásunk labirintusában.

A kompetenciaháló elemzése a speciális bánásmódot igénylô tanulók 
 szempontjából

I. ÖNISMERETTEL ÖSSzEFÜGGô KoMPETENCIáK

1. Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása
Az érzelmek azonosítása kritikus terület, mert biztos, hogy az érzelmi szocializáció je-

lentôsen sérült. Jellemzô a bátortalanság az azonosításban, félelem a felismert érzésektôl, 
az érzelmek kimutatásától. Ezért elôfordul az érzelmek szélsôséges viselkedésben történô 
kimutatása, vagy épp azok teljes rejtegetése. 

Ezzel párhuzamosan mégis az érzelmi közeledés a leghatékonyabb, mert a bizalomépí-
tés kulcsa az érzelmi kötôdés.

2. Önállóság, autonómia
Esetükben az autonómia-igény inkább egyfajta „elszigeteltséget” jelent, vagyis a visel-

kedésükre kapott, felhalmozott negatív visszajelzések következtében olyan „önállóságot” 
jelent, amely szélsôséges reakciókban és viselkedésformákban nyilvánul meg. Nem any-
nyira függetlenségre törekvô stabil cselekvés, inkább  figyelemfelhívó „lázadozás”. Ezek 
a magatartásformák sokfélék lehetnek, lényegük a szélsôségesség: pl. szélsôségesen har-
sány, vagy épp szélsôségesen bezárkózó, szorongó magatartás.

Nem annyira a valódi énrôl szólnak, hanem a környezetnek szóló üzenetek.

3. Identitás, hitelesség
Önmagukkal szembenézni szorongást keltô. Akár a hibák, gyengeségek, akár az eré-

nyek, erôsségek vállalása valamiféle szégyenérzetet, bizonytalanságot kelt bennük. Mivel 
nem bíznak környezetükben, nem szívesen vállalják magukat. Viselkedésükre pont az 
jellemzô, hogy minden áron megpróbálják elrejteni bármely tulajdonságukat, valódi énjü-
ket. Ezért kiszámíthatatlan, következetlen gyakorta a viselkedés.  Nem merik megmutatni, 
vállalni magukat, mert nincsenek tisztában azzal sem, mi a környezet számára negatív 
vagy pozitív. 

II. ÖNSzABáLYozáS

4. Érzelmek kezelése: siker-kezelés, kudarc-tûrés, kitartás
Az érzelmek kifejezése, azok kezelése zavarba ejtô terület. Gyakorlatilag bármely szi-

tuációban, akár pozitív, akár negatív érzelmekrôl van szó, a speciális bánásmódot igénylô 
gyermek/fiatal zavarba jön. Nehezen, sután fejezi ki és fogadja a bármely irányú érzel-
meket. Szégyenkezve fogadja a sikert, a pozitív visszajelzést, daccal, haraggal a kudarcot. 
Nehezebb feladat számára a kudarc elviselése, gyakori a kudarc-tûrés szinte teljes hiánya. 
A legapróbb kudarc esetén is feladja, kitartása  nem fejlôdött ki. Csak nagy érzelmi tá-
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mogatás mellett képes a kudarcot viselni, kezelni. Esetükben ez nagyon fontos, kiemelt 
fejlesztendô terület.

5. Felelôsségvállalás; 6. Törôdés, tekintet másokra
Érdekes, bonyolult terület, talán a legnehezebben érthetô, mert viselkedésük valószínûleg 

ezen a területen a legellentmondásosabb.
A bizonytalanság, az önbizalomhiány következtében önérdek érvényesítés jellemzô. 

Nehezen veszi figyelembe mások szempontjait, reakciói alapvetôen önvédelmiek, gya-
korta önzôk. 

Ugyanakkor hihetetlen nagy az érzékenység mások baja iránt, hiszen ez otthonos terület 
számukra. Ezt az érzékenységet vagy nem tudják kifejezni, vagy szélsôségesen túlsegítô 
akciókba fordítják. Az is elôfordul, hogy akár saját érdekei ellenében is segít. Ez a szélsôsé-
ges másokkal való törôdés gyakorta kompenzáció (addig sem kell a magam problémáival 
törôdni); ugyanakkor jó alkalom sorstársi szövetségek megkötésére is.

Mások szempontjainak, másságának méltánylása érdekes módon nem nagy erôsségük, 
inkább hirtelen ítélkezések a jellemzôek. Akár az is elmondható, hogy egyfajta elôítéletes-
ség, sztereotípiák alkalmazása, a különbözôségek elítélése jellemzi ôket.

A környezetért való felelôsségvállalás akkor jelenik meg, ha valóban úgy érzi, hogy az 
a sajátja. Egyik komoly szocializációs sérülésük, hogy „nem volt gyerekszobájuk”, soha 
nem volt olyan terük, semmilyen értelemben, amiért valóban nekik kellett felelôsséget 
vállalniuk, illetve amivel szabadon rendelkezhettek.  Így ez a képesség szinte egyáltalán 
nem tudott kifejlôdni. Ez nem feltétlenül rongálásban fejezôdik ki, egyszerûen nem ér-
dekli a környezete, nem fontos, nem szempont számára, mivel teljesen ismeretlen terület. 
Ugyanakkor pont ezért fontos eszköz a fejlesztésben. Ha megérzi és megérti, hogy kapott 
egy teret, ami az övé, ettôl kezdve érzelmi elkötelezettség alakulhat ki benne, ezzel össze-
függésben sok más kompetencia is fejleszthetô.

7. Tolerancia: nyitottság, véleményelfogadás, bizalom 
E tekintetben merevség, zártság, bizalmatlanság jellemzô. A közösségben létezés, ahol 

a sokféleséget kell elfogadni és megtanulni, olyan szociális kompetencia, amit általában 
nem tapasztaltak, nem tanultak. Erôsen kommunikálják saját másságukat – visszahúzó-
dással vagy harsányan –, de nehezen hallják, értik meg másokét. 

III. ÉNHATÉKoNYSáG-ÉRzÉS 

8. Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban
Az önértékelés általában oly szélsôségesen negatív, hogy gyakorta fordul önmaga el-

len, sokkal gyakoribb az öndestrukció, mint a környezet ellen fordulás. Innen származnak 
az önveszélyes viselkedésmódok, melyek lehetnek egyszeriek vagy állandósultak. Az ön-
pusztító magatartásformák egyik oka, meghatározó alapja a negatív önértékelés. A pozi-
tív, optimista érzések ritkák és riadalmat keltenek.

9. Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom, belsô kontroll (hit abban, hogy 
tehetek arról, ami velem történik)

Eleve az elôfeltételei hiányoznak (lásd pozitív önértékelés hiánya). Ezért viselkedési 
szélsôségek jellemzôk, túlságos önfeladás, szorongás, befolyásolhatóság, avagy a szélsô-
séges önbizalom, mely agresszív, adott esetben felelôtlen magatartásban nyilvánul meg. 
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Ezek a viselkedési szélsôségek az önismeret, önelfogadás hiányát hivatottak leplezni, és 
provokációk a környezet számára. (Figyeljetek rám!) 

IV. A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁKHOZ SZÜKSÉGES KOGNITÍV KÉSZSÉGEK

10. Információkezelés: információgyûjtés, információk rendszerezése, információfel-
dolgozás

Szubjektív és szelektív. Általában az ôt érintô információkat fogadja be, oly módon, 
hogy mindenbôl azt választja ki, ami saját elgondolását erôsíti meg. Az információkezelés 
nem racionális, hanem elsôsorban érzelmi alapú.

11. Problémakezelés: problémaazonosítás, reális célkitûzés, problémamegoldás
A félelem, szorongás magas szintje és az önérvényesítési képesség fejletlensége miatt 

ebben nagyon ügyetlenek. Sokszor érte ôket csalódás, büntetés, ha kifejezték problémái-
kat. Ahhoz szoktak, hogy ezt nem lehet, mert nem figyelnek rá, lehurrogják, rosszabb eset-
ben büntetik. Nagyon alulfejlett, eszköztelenség jellemzô, apró dolgokban is útmutatást, 
tanácsot, támogatást igényelnek.

12. Kritikai gondolkodás
Szélsôségesen erôs, mindenben kételkedô, gyakorta provokáló. (Eszköz, amellyel ön-

magamra felhívhatom a figyelmet oly módon, hogy nem kell önmagamról beszélni.)

13. Szabályalkotás, szabálykövetés
Vagy túl alkalmazkodó, vagy túl szabályszegô-lázadó, nem reális, nem kreatív.
Ugyanakkor megfelelô légkörben, a szabályalkotásban meglepôen kreatív képes lenni, 

de magától nem kezdeményezi, meg kell kérni rá.

14. Kreativitás: nyitottság, rugalmasság
Szociális értelemben ennek épp az ellenkezôje jellemzô: zártság, zárkózottság, merev-

ség. Egyes esetekben, például mûvészeti tevékenységekben, alkotó folyamatokban ugyan-
akkor nagyfokú kreativitás érhetô tetten, mivel az önkifejezésnek ez olyan formája, amely 
nem igényli a verbalitást és a személyközi kapcsolatteremtô készséget. Az egyénileg vé-
gezhetô alkotó folyamatban erôsek, nem a csoportmunkában. 

V. TÁRSAS KOMPETENCIÁK

15. Empátia
Valójában nagyon erôs az empátiás készség, ugyanis általában az átlagnál érzékenyeb-

bek mások bajaira. A túlérzékenységet nem tudják kifejezni, vagy pedig szélsôségesen 
„túlsegítôs” akciókban nyilvánul meg.

16.  Kommunikációs készségek: véleményalkotás, vitakészség
A teljes kommunikációs folyamatot szorongás veszi körül. A kezdeményezô készség 

alulfejlett, támogatást igénylô. A verbális és non-verbális szint együttes kezelésének ké-
pessége hiányzik. A kommunikáció minden szintje fejlesztést igényel együttesen és külön 
is. Ez az egyik legkritikusabb terület, általában az a jellemzô, hogy a kommunikáció félre-
csúszik; baj van a kódrendszerrel, úgy is mondhatjuk, hogy nincs meg az adó és a vevô 
között a csatorna, és ebbôl sok egyéb járulékos probléma adódik.
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17. Együttmûködés
Frusztrációt okozó szituáció, nehezen találja benne a helyét, szerepét, fél tôle, mert meg 

kell mutatnia magát. A fejlesztésben kulcskérdés, kulcskompetencia. A párban-csoportban 
dolgozás segítségével lehet integrálni, mûködôképessé tenni. Önbizalmat növel, oldja a 
magányt, a szorongást. (Az összes problémámra reagál; gyógyír.) A speciális bánásmódot 
igénylôk egyik fô üzenete: „NE HAGYJATOK EGYEDÜL”, akkor se, ha látszólag tiltako-
zom és szenvedek, mert alapproblémám a magány és visszajelzés nélküliség!

18. Konfliktuskezelés
Önzô félelem dominál. A konfliktusok kimeneteleirôl általában nincs pozitív megelôzô 

tapasztalat, ezért a „sündisznó-effektus” a jellemzô. Inkább szélsôséges megoldások jelen-
nek meg; vagy nekem, vagy neki van igaza, nincs középút.

19. Segítségkérés
Helyzetfüggô. Személyes ügyekben a segítségkérés képessége egyáltalán nem mûködik. 

Ha a környezetében valaki más vagy mások kerülnek bajba, ez a képesség gyakorta az át-
lagosnál fejlettebb szinten jelenik meg. 

20. Visszautasítás
Szélsôséges és nem párosul reális helyzetfelismeréssel. Átgondolás, helyzetértékelés 

nélküli határozott elutasítás vagy azonnali beleegyezés a jellemzô. De ezt a döntést nem 
a helyzet mérlegelése, hanem érzelmi állapot, a személyhez vagy szituációhoz fûzôdô vi-
szony határozza meg. Vagyis valójában a viszonyulás teljesen kiszámíthatatlan, esetle-
ges.

Összegzés – árulkodó jelek

–  figyelemfelhívó, szélsôséges akciók, cselekvések, viselkedési formák akár önmagukkal, 
akár a társakkal és/vagy környezettel szemben;

–  szélsôséges befelé fordulás, szorongás, hallgatás;
–  látványos helyzetekben, amikor egyértelmû, hogy segítséget kell nyújtani, lelkes túlse-

gítés, nagy aktivitás;
–  bizalomhiány;
–  gyakori zavar visszajelzések esetén;
–  dac, harag sikertelenség esetén;
–  túlfûtött érzelmi kötôdés a bizalom-személyhez;
–  sztereotípiák alkalmazása; gyakori, könnyû ítélkezés;
–  kemény elôítéletesség; 
–  rejtôzködés, titokzatosság;
–  szélsôséges bizalmatlanság az emberi kapcsolatokban;
–  visszahúzódás, magányosság;
–  harsányság, váratlan reakciók.
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SAjáTOS nEvELéSi igényû gyErEkEk éS  
A SZOciáLiS kOMpETEnciA fEjLESZTéSE17

„...a család, akinek fogyatékos csecsemôje születik,
egy idô után már nem is a tényleges fogyatékosságtól szenved, 

hanem attól az attitûdtôl, amellyel a társadalom viseltetik 
a fogyatékossággal szemben...  A fogyatékosság nemcsak 

vele születik, hanem minden egyes pillanatban újra- és újratermelôdik”18

Leo Buscaglia

Az a szemlélet, magatartás termeli újra és erôsíti fel a fogyatékosságot a gyerek, a diák 
önértékelésében, amely nem az egyént, nem az egyedi, megismételhetetlen személyiséget, 
hanem csak a látható, érzékelhetô hiányt ragadja meg. Vaknak, süketnek, mozgássérült-
nek, „hülyének”, értelmi fogyatékosnak nevezve az embert,  aki a megragadható hiányon 
kívül számtalan más  tulajdonságot is hordoz. Wendy Lynas londoni tanár szerint (akitôl 
talán a legtöbbet tanultam a fogyatékosságról) valamilyen tekintetben mindannyian fo-
gyatékosok vagyunk.  Az abszolút hallással rendelkezô és a siket, a szertornában olimpi-
kon és a mozgáskorlátozott egy képzeletbeli skála két végpontján helyezhetô el. A botfülû, 
a szemüveges, az esetlen mozgású, az integrálszámítást vagy a Naprendszer bolygóinak 
mozgását soha meg nem értô diák, tanár is fogyatékos, bár a közbeszéd nem nevezi annak. 
Vagyis a fogyatékosság nem minôségi, hanem pusztán mennyiségi különbség.

17 Köszönöm Perlusz Andrea tanácsait, megjegyzéseit.
18 Idézi Hámori Eszter: Sérült emberkép és a potenciális tér zavarai címû elôadásában.  
    Forrás:www.mtapi.hu/thalassa/archivum/991/03hamori.atm
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Az „SNI” megnevezés  ezért pontosabb, mert nem a hiányt  (nagyothalló), hanem a sajá-
tos szükségletet fejezi ki (például minél több vizuális információt kell eljuttatnunk hozzá;  
tollbamondással  nem ellenôrizhetjük a helyesírását stb.). A sajátos szükséglet talán éppen 
a szociális kompetencia, a társas viszonyok alakulása, fejlesztése  tekintetében igazán erôs,  mond-
hatnánk úgyis – kiáltó. Maga a fogyatékosság közvetlenül is nehezítheti a kommunikációt, 
mások érzéseinek értelmezését (például a nagyothalló kevésbé vagy egyáltalán nem ér-
zékeli a hangszínt, hanglejtést; a vak nem észleli a mimikát). Az énkép és a mások által 
kialakított, úgynevezett hetero-kép között nagy lehet az eltérés.

A SNI gyerekeknek általában többlet-segítségre van szükségük, de ennek a többletnek csu-
pán annyinak kell lennie, amennyire a gyereknek aktuális állapotában, az adott pillanat-
ban éppen szüksége van ahhoz, hogy önállóan meg tudjon tenni, oldani valamit. Semmit 
nem szabad megtenni helyette, amit önállóan is tud, és ha éppen nem annyira fáradt, 
hogy bár általában képes rá, most mégis a segítségünket kéri. Éppen szükségesnek, de 
elégségesnek szoktuk nevezni az ilyen segítséget.

Az integrált gyerekekrôl van szó, azokról, akik személyiségükben és sérülésük mérté-
kében alkalmasak arra, hogy többségi iskolában, integráltan nevelôdjenek. Akik mögött 
esetleg ott a támogató családi háttér, mellettük, velük a felkészült speciális pedagógus és 
– valószínûleg elsôsorban – a befogadásukra kész, a hozzájuk szükséges többlettudással 
rendelkezô, vagy ezt a többlettudást megszerezni kész osztálytanító, tantestület. (Termé-
szetesen az, hogy melyik sajátos nevelési igényû gyerek képes integrált környezetben jól 
fejlôdni – legalább olyan mértékben függ a befogadó intézménytôl, mint magától a gye-
rektôl és a családtól.)

A pedagógus az, aki közvetítô, mediátori szerepet tölt be az osztálytársak és a sérült gye-
rek, a szülôk és a sérült gyerek szülei között. Ezt a szerepet akkor töltheti be, ha meg van 
gyôzôdve arról, hogy minden gyerek számára elônyös a jól mûködô integrált osztály, tud-
ja, hogy az empatikus környezet többlet-tapasztalatot, többlet-tudást jelent a nem sérültek 
számára is, ilyen környezetben segítôkészebb felnôttekké válhatnak. S mert birtokában 
van ennek a meggyôzôdésnek, segíteni tud a szülôknek – sérült és nem sérült gyerek 
szüleinek egyaránt –, tájékoztat,  ellenérzéseket, aggodalmakat segít felszínre hozni, meg-
beszélni, feloldani.

Minél kevésbé támogató a családi háttér, minél kevésbé áll rendelkezésre felkészült, 
együttmûködô szakember csapat – orvos, gyógypedagógus, pszichológus, szociális mun-
kás –, annál nagyobb szükség van az osztálytanító, az osztályfônök, a  szaktanárok – az 
integrált gyerek  neveléséhez szükséges – többlet-tudására, arra, hogy a diákok és  szülôk 
számára empatizáló, elfogadó magatartás-mintát nyújtsanak. (Természetesen törekedve 
arra, hogy minden szükséges esetben az említett szakmák képviselôivel konzultálhassa-
nak. Ôk nagyobb fáradság, több energia árán, de az alacsony lélekszámú kistelepülésekrôl 
is elérhetôk.)

A sérült gyerek számára elsôsorban a befogadás (a személyek, a tárgyi környezet befoga-
dása), a sokféle inger feldolgozása, a mindehhez való alkalmazkodás nehéz, nehezebb, mint 
nem sérült társai számára. A többségi környezetre viszont múlhatatlanul szüksége van ah-
hoz, hogy reális önismeret, önértékelés épüljön benne. (Szegregált környezetben, sorstársak 
között éppen ez nem alakulhat ki kellôképpen.)
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A szociális kompetenciát erôsítô pedagógus éppen ebben, a reális önismeret, önérté-
kelés alakulásában tud segíteni, s a sérült diákja számára. Szinte a minden másnál fonto-
sabb önállóság, önbizalom, döntésképesség fejlôdését segítheti. Arra kell törekednünk, hogy 
ne alakuljon ki, ha kialakult, akkor csökkenjen a másoktól függô, esetleg segítséget akkor 
is kierôszakoló viselkedés, amikor ez nem feltétlenül szükséges. Az ilyen, ún. dependens 
viselkedés mögött bizonytalanság-érzés, önbizalom-hiány húzódik meg. Ahogy nô a sé-
rült gyermek önállósága, úgy válik tôlünk, társaitól függetlenebbé. 

Az osztálytanító, osztályfônök egyik legfontosabb feladata fokozott figyelmet fordítani 
a sérült gyerek személyes kapcsolataira, csoportbeli helyzetére. Érzékelni kapcsolatainak jel-
legét, segíteni ápolásukban, mentális karbantartásukban. Se áldozattá, se túlságosan füg-
gôvé ne váljon. Fontos figyelni arra is, hogy osztálytársai számára ne váljon teherré a vele 
való törôdés. Ha idejében észrevesszük, hogy belefáradtak, és átmenetileg mentesítjük 
ôket a vele való törôdés terhétôl, akkor – viszonylag rövid idô múlva – újra szívesen, meg-
szokott mozdulatokkal, gesztusokkal segítenek újra. 

Minden gyerek, de különösen az SNI gyerek esetében fontos rendszeresen alkalmat 
adnunk arra, hogy megmutathassa saját erôsségeit.

A legkönnyebb – itt van a legkevesebb többlettudásra szükség – a tanulásban akadályozott 
gyerekek tanítása.   Egyszerûen „csak” arra van szükség, amire tulajdonképpen minden 
gyerek tanításához szükségünk lenne: ne azt nézzük, hány éves, hányadik évfolyamra 
jár, hanem azt, hogy mit tud – melyik tantárgyban, melyik területen honnan kell „építkez-
nünk” együtt. Ebben segít az SNI gyerekek differenciálását megkönnyítô irányelvek is.19

Aki esetleg kételkedik abban, hogy egy tanulásban akadályozott gyerekre érdemes sok-
féle  nevelôi energiát fordítani,  nézze meg a Gyermekek Háza honlapján a Down-szind-
rómás, hét évig  többségi osztályban nevelkedett,  2007-ben nyolcadikos B. Bori komoly, 
koncentrált, intelligens tekintetét.20

A vak, csökkentlátó diák – fizikailag és társas kapcsolatait tekintve is – rendkívül kiszolgál-
tatott. Önállóságát, önbizalmat úgy növelhetjük, ha – lehetôleg az elsô napon – az épület 
minden részletével megismertetjük, esetleg a szükséges helyeken számára érzékelhetô 
jeleket helyezünk el. Ha minden iskolai programban magától értetôdôen részt vehet, mi-
nél több érzékszervvel – hallás, tapintás, szaglás, mozgásérzékelés segítségével – mindent 
közelrôl megfigyelhet. Nagy segítség neki, ha például magnóra veheti, magnóra vehetjük 
neki az idegen nyelvi órák egyes  szövegeit, a memoritereket. 

Metakommunikálni  nem, illetve kevésbé  tanulhat meg, de azt igen, hogy beszéd köz-
ben  arccal arra felé forduljon, akihez beszél.  Kellô önbizalommal igen sikeres lehet. 

Szuverén, kongruens személyiségû, nem születetten, de kisgyerekkorától vak évfo-
lyamtársam felnôttként látóval kötött házasságot, két fiút nevelt fel, látók gimnáziumában 
tanított igen sikeresen idegen nyelvet. Tanítványai mesélték, hogy míg más tárgyakból 
érdem, nála  szégyen volt dolgozatíráskor puskázni.

A nagyot halló, a siket diáknak elsôsorban kommunikációja nehezített. Minél nagyobb 
a csoport (például beszélgetôkörön), annál nehezebb nyomon követnie, hogy ki mit 
mond. Fontos minél elôbb minél pontosabban tudnunk, hogy milyen távolságból milyen 

19 A fogyatékos tanulók iskolai oktatásának tanterve és irányelvei. MKM. 1997.
20 www.gyermekekhaza.hu
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hangerejû közlést ért meg. Természetesnek kell vennünk, hogy nem tud egyszerre szájról 
olvasni és jegyzetelni.  Akkor segítjük legjobban, ha minél többet szemléltetünk, ha felada-
taihoz szóban és írásban egyaránt kap instrukciót. 

Figyeljük meg, milyen intenzíven képes koncentrálni szájról olvasás közben a legtöbb 
nagyothalló. A kifejlesztett figyelemre, mint kimunkált képességre nyugodtan támasz-
kodhatunk.

Fogadjuk el, ha a mozgáskorlátozott diák csak felnôttôl fogad el segítséget, kortársaitól 
esetleg nem (vagy – fôleg az osztállyal valóismerkedés kezdetén – nem mindegyiküktôl). 
Valószínûleg csak akkor érzi magát biztonságban, ha felnôtt segíti. Keressük azokat a moz-
gáslehetôségeket, amelyeknek a mozgásait megtanulhatja: lehet, hogy képes megtanulni 
úszni, lovagolni például. Ezzel önértékelését, önbizalmát hihetetlenül növelheti.

Ne válasszuk a könnyebb megoldást, ne mentsük fel iskolán kívüli programok alól.  
Ô csalódott lesz, csökkent értékûségének érzése nô, nekünk, diákjainknak kevesebb segí-
tésre, kreatív helyzetmegoldásra van alkalmunk.

Osztrák elemi egyik osztályában, mielôtt kosárra dobást kezdtek gyakorolni tizenéve-
sek, magától értetôdôen fordították fel a svédszekrény legfelsô elemét, tették jó távolra 
kerekesszékes társuk elé „kosárnak”, a tekintetébôl olvasva le, hogy ma milyen távolságra 
tegyék elé. Ugyanez az osztály pár nappal késôbb – a helyi mozgássérültek egyesületétôl 
kölcsönkért 20 kerekesszékkel – kerekesszékes kosárlabda meccset játszott. Természetesen 
a kerekesszék irányításában, gyorsításában, fékezésében leggyakorlottabb mozgássérült 
társuk lôtt legtöbbször kosárra, és fogadta meccs után széles „vigyorral” a gratulációkat.

A frontális tanítás sokszor azt jelenti, hogy hosszan kell adott, sokszor monoton ingerre 
figyelni. Az autisztikus diákot így tanítani szinte lehetetlen. Sokszor az egyszerû, világosan, 
lépésekben megfogalmazott instrukció alapján végzett önálló munka az egyetlen, amely-
ben – bármilyen jó intellektus mellett is – feladatot tud megoldani. Késôbb kétszemélyes 
helyzetben, majd egymást kölcsönösen elfogadó diákok négyfôs csoportjában dolgozhat. 
(A kooperativitás sokszor elfogadhatóbb a számára, mint az egyszemélyes irányítás. Utób-
bi dühöt, ellenállást válthat ki.)

Az egyik koppenhágai többségi iskola földszinti folyosóján autista gyerekek 4-5 fôs osz-
tályai mûködnek, erre a munkára kiképzett tanítókkal és egy pszichológussal. Innen men-
nek át a gyerekek – elôször egy-egy órára, majd napra, hétre, majd végleg –, integráltként 
a többségi osztályokba. Az elsô látogatás és az integrálás között évek is eltelhetnek. 

Összefoglalva: A sajátos nevelési igényû gyereknek/fiatalnak elsôsorban ugyanolyan sze-
mélyiségjellemzôi lehetnek, mint bárki másnak. Személyiségfejlôdésük az ôket ért kör-
nyezeti, szociális hatások és a fogyatékosság közvetett kihatásai miatt alakulhatnak sajá-
tosan. (Perlusz, 2007.)

Az említett hatások következtében elôfordulhat, hogy  az önazonosság (identifikáció) ne-
hezített, ilyen esetben ebben fokozott támogatásra van szükség. Fontos segítenünk abban, 
hogy reálisan tekintsen állapotának megváltoztathatatlan jellemzôire; megfigyelje, milyen 
helyzetekben, milyen körülmények között érzi jól magát; képes legyen minél inkább a jelen-
re koncentrálni, így oldódjon az érzelmi életét körülvevô szorongás.
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A kommunikációt sokszor szorongás veszi körül, kezdeményezô készség alulfejlett lehet, 
támogatást igénylô, a verbális és nonverbális szint együttes kezelésének képessége nehéz, 
a kommunikáció minden szintje fejlesztést igényel együttesen és külön is, ez az egyik leg-
kritikusabb terület*21. 

Lehetséges, hogy az Én bizonytalansága az önbizalomhiány miatt túl erôs ahhoz, hogy 
mások szempontjait figyelembe legyen képes venni. Elôfordulhat, hogy alapvetôen önvédelmi 
reakciók jellemzôk rá; s ebben a csoport, a közösség fejlesztô támogatásával vagy egy bi-
zalmába fogadott személy hatására tud változni.*

A sajátos helyzet  túlzott önérvényesítéshez vagy alávetettséghez vezethet, az elsô eset-
ben a szabálybetartásban, alávetettség esetén az önállóvá válásban fontos segíteni.

Esetleges szorongásuk és önérvényesítési képességeik fejletlensége miatt támogatást  
igényelhetnek: pillanatnyi állapotukhoz igazodva, számukra elfogadható erôfeszítést je-
lentô döntési helyzetben, problémamegoldásban  fontos gyakorlatot szerezniük.* 

A sajátos nevelési igényû gyereket/fiatalt elsôsorban a párban-csoportban dolgozás ré-
vén lehet integrálni, cselekvésre ösztönözni; az együttmûködés önbizalmat növel, elôse-
gíti, hogy  saját erôsségei minél jobban érvényesüljenek.

21 *5 Szó-, illetve tartalom szerinti idézetek Gyôrik Edit, az érzelmi fejlôdés  zavarairól  szóló írásából. 
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�. FEjEzET
fEjLESZTÔ érTékELéS

Minden pedagógus tud értékelni: folyamatot követni, verbális és 
nonverbális módon visszajelezni a tanulóknak, a tananyagot szóban 

vagy írásban számon kérni,  azt osztályzattal minôsíteni stb.
 Ebben a fejezetben részben ezt a megszokást szeretnénk összefoglalni, 

részben – az új igényeknek, a könyvben található tartalmaknak 
megfelelôen – az értékelés fogalmát és gyakorlatát átértelmezni, bôvíteni. 
Aránylag könnyû dolgunk van: a fejlesztô értékelésrôl az utóbbi egy-két 

évben, a pedagógia megújulása keretében sokat beszélgettünk. 
Más kérdés, hogy mennyire tudjuk azt alkalmazni a napi gyakorlatunk-

ban, hiszen a fejlesztô értékelés fô jellemzôje a sokféle szempont- 
és módszeregyüttes jelenléte. 

TK szocialis kompetencia ff.indd171   171 2008.04.01   13:13:14



1�2   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

Miért értékelünk? 

Hétköznapian megfogalmazva, azért értékeljük a gyerekek megnyilvánulásait (otthon 
és) az iskolában, mert dolgozik bennünk a nevelô szándék, azaz a keretek, szabályok és 
viselkedési normák, elvárások képviselete a felnövekvô gyerek számára, viselkedésének 
állandó szembesítése azok betartásával vagy megszegésével. Ez a társadalomba való beil-
leszkedés elmaradhatatlan eleme. Más oldalról, a gyereknek égetô szüksége van a körülötte 
lévô felnôttek szabályozó, lehetôleg támogató megnyilvánulásaira, így tud orientálódni, és 
ettôl fogja magát biztonságban érezni. Ha minden jól megy, szerencsés együttmûködésrôl 
van szó. A gyermeki megnyilvánulásokra vonatkozó felnôtt reakció mindenre vonatko-
zott a kezdetektôl fogva, és ma úgy tûnik, az intézményes oktatás is igyekszik végre a 
leszûkült értékelést újra kitágítani.

a tudatosan végzett értékelést nagyon segíti, ha átlátjuk annak fajtáit, céljait, lehetôsé-
geit, ezért tekintsük át a hagyományos felosztásokat.

• Az értékelés fajtái – célja és egyben funkciója szerint: – Diagnosztikus értékelés: infor-
máció az aktuális tudásszintrôl, a tájékozódást és a tervezést segíti, egyéni és osztály-
szinten egyaránt.
– formatív vagy fejlesztô értékelés: folyamat közbeni irányítás és segítés, korrekciós le-

hetôséget is kínál; megerôsíthet, motiválhat (bármilyen teljesítmény esetén).
– Szummatív vagy minôsítô értékelés: teljesítménymérés a folyamat során vagy egy-

egy idôszak lezárásakor, az elért eredmények rögzítése, ez is szolgálhat megerôsítés-
ként és motiváló erôként (fôleg a jó teljesítményûeknél).

• Az értékelés viszonyítási alapja: – kritériumra orientált, azaz egy tananyag tantervben 
lefektetett teljesítését ellenôrzô mérések,
– normára orientált, azaz összehasonlító teljesítménymérések, pl. az osztály vagy pár-

huzamos osztályok teljesítményének átlagához viszonyított teljesítés, 
– individuális, azaz az egyénnek önmagához mért fejlôdését mérô eljárás.

Hogyan határozhatjuk meg a fejlesztô értékelés fogalmát?

„a fejlesztô értékelés a tanulók fejlôdésének és tudásának gyakori, interaktív módon tör-
ténô értékelését jelenti, amelynek célja a tanulási igények meghatározása és a tanítás azok-
hoz igazítása.” a fejlesztô értékelés elôsegíti „a tanulói teljesítmény szintjének az emelését, 
a tanulás méltányosabbá tételét és a tanulási készségek fejlôdését”. (fejlesztô értékelés, 
oki, 2005. 23. o.)

mint látjuk, ebben a meghatározásban számos új elem szerepel. nem csak a tudás gya-
rapodását, hanem a fejlôdést is figyeljük, arról visszajelzést adunk. A fejlôdés nagyon tág 
fogalom, a testi növekedéstôl és ügyesedéstôl kezdve az érzelmi, a társas, az értelmi és vi-
láglátási gyarapodáson át mindenféle készség kialakításáig bármire gondolhatunk. a gya-
kori meghatározás jelzi a folyamatjelleget: nem fordulhat elô, hogy három-négy témazáró 
dolgozat alapján kapom meg az év végi osztályzatomat a bizonyítványban. az interaktív 
szó azt jelzi, hogy mindkét fél, tanár és tanuló felelôs a folyamatért, közösen alakítanak 
bizonyos lépéseket, rendszeres együttmûködésben végzik a dolgukat. a tanulási igények 
meghatározása kitétel szinte egymagában hordozza a döntô szemléletbeli változást: nem a 
tananyag uralja a tanulás folyamatát, amelyet a tanár határozottan közvetít, és befogadását 
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mindenkitôl – legalább elégséges szinten – elvárja, hanem a tanuló lehetôségeibôl és igé-
nyeibôl kiindulva a tanár, mint az anyaghoz, az emberhez és a kölcsönhatásokhoz nagyon 
értô szakember, közvetít, szervez és az egész folyamatot irányítja. ebbôl már következik, 
hogy a tanítás azokhoz igazítása szabja meg, összhangban a nemzeti tantervvel, a tanulás 
egész folyamatát. 

A fejlesztô értékelés jellemzôi tehát:

– A gyermek egész személyiségérôl szól.
– Az idônkénti minôsítés mellett a fô célja az, hogy a fejlettségi állapotot, illetve a tovább-

lépési utat is megmutassa. Méltányos!
– Jelzi, hogy a tanuló mennyit fejlôdött saját magához képest, saját lehetôségeit mennyire 

használta ki. Egy bizonyos érettség elérése után természetesen szembesíti a külsô köve-
telményrendszerrel is, amelynek elérésében sokféle módon támogat.

– Segít abban, hogy a tanuló megtanuljon tanulni, a folyamatos, interaktív együttmûködés 
során egyéniségéhez legjobban illô tanulási stratégiát alakítson ki.

– Nagyobb esély van rá, hogy felébreszti és fenntartja a tanuló motiváltságát, benne tartja 
ôt a folyamatban. Segít hozott hátrányainak, menet közbeni kudarcainak, kis lépések-
ben elért sikereinek feldolgozásában. Folyamatosan fejlôdik mind tudása, mind reális 
énképe és igényszintje, pozitív önértékelése, mindezek eredményeképpen kompeten-
ciaérzése. 

– Épít a tanulói önértékelésre és önreflexióra!
– Bevonja a szülôket is a folyamatba: törôdik azzal, hogy a szülôk értsék és fogadják el ezt 

a sokoldalú és új eszközöket is használó értékelési formát. A szokásosnál gyakrabban 
kapnak tájékoztatást és lehetôséget arra, hogy a folyamatot és a kapott értékelést meg-
beszélhessék a gyerek tanáraival.

Nagyon sokat várunk ettôl a fajta visszajelzési rendszertôl. Függetlenül attól, hogy egy 
gyerek jó képességû-e, optimális-e a családi háttere, milyen anyagi körülmények között 
él, mennyire akar egyáltalán tanulni, vannak-e távlati tervei – képes lesz a teljesítmény 
szintjét emelni! Teheti, mert méltányosak vele, azaz az ô lehetôségeit és adottságait figye-
lembe véve tervezik meg a tanulás menetét, a követelményeket, valamint nem csak lexi-
kális tudásának növekedését díjazzák, hanem mindenféle készségeinek, köztük tanulási 
technikáinak gyarapodását is.

Az értékelés mindig a teljes pedagógiai környezetben értelmezendô

Egy-két korábbi elszigetelt próbálkozástól eltekintve, a rendszerváltáskor elindult ún. 
alternatív iskolák hoztak komoly szemléletváltást az iskolai légkörben. Ezeknek az isko-
láknak a komplex változtatási törekvései ma már az egész országban ismertté, ha nem is 
mindenhol, de elfogadottá váltak, sok iskola részben hasonló módon dolgozik. Az oktatási 
törvények is ebben az irányban mozdultak el, kötelezôvé tették pl. a szöveges értékelést 
az alsóbb évfolyamokban, az integráció sokféle fajtáját stb. Lassan, sok ellenérzéssel, de 
haladunk tehát az átalakulás útján.

Miben is alakították másként ezek az iskolák a maguk mûködését a Magyarországon 
megszokott rendszerhez képest? 

• Az iskolai kapcsolatok átértelmezése: szemléletében egyeztetett, folyamatos közös 
mûhelymunkával dolgozó tantestület; partneri kapcsolat, gyakori interakció a szülôk-

TK szocialis kompetencia ff.indd173   173 2008.04.01   13:13:14



1�4   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

kel, mint a gyerek elsôdleges nevelôjével; közösen gondolkodó, szabályokat alkotó, ter-
vezô együttmûködés tanár és diák között minden olyan kérdésben, ahol csak lehet.

• A pedagógus, a gyerek és a szülô szerepvállalásának átalakulása: felelôsebben, dönté-
seket is vállalva, tervezôen és reflektálva vesznek részt a folyamatban, a másikra figyel-
ve, a másikkal együttmûködve. 

• Az interakciót, az együttmûködést, a vállalkozó kedvet bátorító iskolai légkör és kul-
túra kialakítása. Olyan osztálytermi légkör megteremtése, ahol minden tanuló bizton-
ságban érezheti magát. 

• A tanulási struktúra és a módszerek bôvülése: más típusú tantárgyi elrendezés, új tár-
gyak megjelenése; hatékony, interaktív módszerek megjelenése a tanításban; az egy-egy 
tanórára kiterjedô foglalkozások mellett hosszabb távú programok beemelése a tanítás-
ba (témanapok/hetek, projektek, erdei iskola stb.), amelyeknek egy része külsô közeg-
ben zajlik, kilépünk az iskolából. Mindezzel esély van arra, hogy a gyerekek megôrizzék 
kíváncsiságukat, nyitottságukat, azaz motiváltak legyenek és maradjanak.

• A nevelés szerepének tényleges megnövekedése a mûködésben: a pedagógus és a 
gyerek személyiségét figyelembe vevô, valamint a teljes személyiségre hatni akaró fo-
lyamat tervezése és mûködtetése; az egyes gyerekek alapos megismerése alapján sok 
esetben egyéni haladási tervek készítése, ezáltal a differenciálás megvalósítása és a spe-
ciális igényû gyerekek fogadására alkalmas közeg biztosítása. Célunk kompetens, ön-
ismerettel és önbecsüléssel rendelkezô, együttmûködni tudó, a környezet kognitív és 
emocionális jelzéseit venni és értelmezni tudó gyerekek nevelése.

A fejlesztô értékelés a gyakorlatban

Az iskolának úgy kell szervezôdnie, hogy minden tanuló, szociális helyzetétôl, szár-
mazásától és egyéni sajátosságaitól függetlenül esélyt kapjon a sikeres fejlôdésre. Ennek 
érdekében minden tanuló egyéni lehetôségeit, szükségleteit és várható fejlôdési ütemét, 
illetve az adott csoport sajátos mûködését meg kell ismernie a pedagógusnak. Egyéni fej-
lesztési tervet készítünk, amelynek része az értékelés is, a fejlesztô értékelés. Szükséges 
elemek vagy lépések a következôk.

– A tanulási célok meghatározása, azok lebontása osztályszinten és egyénileg, érthetô és fo-
lyamatos közlése a partnerekkel, azaz napi szinten a tanulókkal, ritkábban a szülôkkel is. 

– Folyamatos partneri együttmûködés az egész folyamatot kézbentartó pedagógus és a 
tanuló között; a tanulók aktív és felelôsségteljes részvétele a folyamatban.

– A tanulás új típusú szervezése, amelyben lehetôség van a felismert igények szerinti ru-
galmas alakításra is; sokféle módszer használata.

– A haladás, fejlôdés változatos mérése; a kritériumra és normára történô mérés mellett az 
egyéni haladáshoz való viszonyításnak nagyobb hangsúlya.

– A pedagógus nyitottsága, értô figyelme, készsége, hogy valóban megismerje a gyerekek 
egyéni sajátosságait és az adott gyerekcsoport (osztály) dinamikai jellemzôit, valamint 
hogy képes legyen átlátni a teljes tanulási folyamatot, és aszerint tervezze meg a tevé-
kenységek sorozatát; tisztában legyen saját szemléletével, elôítéleteivel, hogy azokat 
átdolgozva valóban rá tudjon hangolódni, serkenteni tudja a kultúrák és egyének talál-
kozását az osztályában. 
Érdemes újragondolnunk az értékelés teljes rendszerét, megtartani a most is hasznos-

nak ítélt elemeket, és bevonni új szempontokat, módszereket.
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Ki kit értékel? 

A megszokott egyirányú út: a tanár értékeli az egyén teljesítményét. Bôvítsük ki a sze-
replôk körét!

Értékelhetnek a gyerekek is – saját magukat, társaikat, saját kiscsoportjukat, a többi kis-
csoportot, az egész osztályt, esetenként még a tanárt is!

A tanár reflektálhat saját tevékenységére, mûhelymunka vagy munkacsoport keretében, 
például segítô hospitálást követôen. Értékelheti a kiscsoportok vagy az egész osztály mun-
káját.

Kinek szól? 
Természetesen tanárnak, gyereknek egyénileg, kiscsoportban vagy egész csoportban, 

de fontos melléje tennünk: a szülônek, mint a korábbinál jobban bevont partnernak.

Mit értékelünk? 
Aktuális vagy tartós tudást;
Ismeretet vagy készséget;
Tudást vagy személyes megnyilvánulást;
Produktumot vagy a részvétel milyenségét;
A foglalkozás tartalmát vagy módszereit;
Önmagához mért vagy külsô elvárás szerinti teljesítményt?

Eddigi gyakorlatunkban általában keverednek ezek az elemek, bármely sort is tekintjük. 
Óhatatlan, hogy értékeléskor a tanár szemlélete, teljes személyisége, a gyerekrôl kialakí-
tott tudása és képe is szerepet játsszon az érdemjegyben. Emberek és nem gépek végzik a 
pedagógiai folyamatnak ezt a lépését is. Ez teszi lehetôvé, hogy a méltányosság, ugyanak-
kor sajnos a részrehajlás, az elôítéletek is mûködjenek. A tudatosan alkalmazott, fejlesztô célú 
értékelés újdonsága az, hogy mindig elôre el kell döntenünk, mit fogunk értékelni, és ezt feltétlenül 
tanítványaink tudomására is kell hozni, a mikor és a hogyan megjelölésével együtt!

Mikor értékelünk?
A teljes folyamatot nézve: 

– az elején („bemenet”) diagnosztikus mérés, fejlesztési tervek készítése
– közben („folyamatmérés”) fejlesztô értékelés és menet közbeni diagnózis, fejlesztési ter-

vek módosítása
– a végén („kimenet”) minôsítô, kritériumnak megfelelést mérô értékelés.

Egy-egy projektet vagy foglalkozást nézve:
– a foglalkozáson – menet közben vagy a végén,
– foglalkozás után valamikor – még aznap, másnap vagy késôbb.

Nagyon fontos tényezô az idô. Ha egy-egy óra vagy foglalkozás végén nincs elég idônk 
érdemi ellenôrzést és visszajelzést beiktatni, érdemes inkább csak jelezni, hogy majd az 
is következik, mint elkapkodni és formálissá tenni ezt a lezáró aktust. Vannak persze na-
gyon idôtakarékos és ugyanakkor valódi megnyilvánulást lehetôvé tevô módszerek, pél-
dául minden csoporttag kap négy más-más színû pálcikát, egyszerre tegyen be mindenki 
középre annyit, ahogyan érezte magát a közös munka során (négy = nagyon jó, három 
= jó, kettô = közepes, egy = nem volt olyan jó). Utána egy-két percben megbeszélik az 
eredményt.
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Az értékelés tárgya, módja vagy forrása/alapja, gyakran összefonódva – lehetôségek 
a „hogyan”-ra
– megfigyelés – megfigyelési, értékelési napló, a diákok jobb megismerésére,
– non-verbális megnyilvánulások: tárgyak, jelek felmutatása, testmozgással történô jelzés, 

gesztusok, mimika, hang, mint a visszajelzés megegyezéses módjai,
– beszélgetés – szabadon szervezett vagy irányított, kiscsoportos vagy kétszemélyes, tema-

tikájában kötött vagy szabad, pl. reggeli beszélgetôkör, konfliktusoldó-közvetítô, prog-
ramot tervezô-szervezô stb.,

– a tevékenységet, magát a folyamatot tekintjük át lezáráskor, pl. három szinten: minden 
egyén értékeli magát, kiscsoportját/társait, és a tanár értékeli a kiscsoportokat/egész cso-
portot valamilyen jól meghatározott formában,

– produktum, elkészült alkotás – írásmû, hagyományos képzômûvészeti, filmes-videós, 
jelmez-ruha, étel stb.,

– portfólió – a gyerek munkáinak különbözô szempontok szerinti gyûjtô mappája, pl. té-
mazárók, problémát okozó témák, rajzok, projektek produktumai stb.,

– szóbeli bemutatás,
– írásbeli bemutatás – nyitott vagy zárt feladatokkal, otthon, az iskolában vagy más hely-

színen stb.,
– alkotó alkalmazás – mestermunka készítése, életben felhasználás és annak bemutatása,
– szöveges értékelés – elôre adott szempontok bejelölésével, vagy szabad, esszé-szerû szö-

veggel, szempontok alapján vagy teljesen kötetlenül,
– rangsoroló, kategorizáló értékelés – osztályzás, %, diagram,
– önértékelés – adott feladaté vagy hosszabb idôszaké, szabadon vagy irányított kérdések-

kel, szóban vagy írásban vagy más kifejezési móddal stb.,
– a félévi és év végi bizonyítvány sokrétûbbé tétele,
– negyedévi és háromnegyedévi írásos áttekintés beiktatása.

Fontosnak tartjuk, hogy az értékelésnél is vegyük figyelembe a gyerekek életkori sajá-
tosságait, az eddigieknél sokkal nagyobb mértékben. Az osztályzás megjelenésének kés-
leltetése, a rajzos értékelések 1.-2. osztályban ezt a gondolatot képviselik. – A kisgyerek 
8-10 éves koráig remekül teljesít mindenféle tárgyi jutalom nélkül is, egyszerûen belsô 
indíttatásból és természetesen a gondoskodó, szeretô felnôtt megerôsítô jelzései nyomán. 
Ami igazán fontos számára ezeken kívül, az a saját magához mért fejlôdés érzete. Kiska-
masz kortól viszont egyre jobban igényli, hogy a világ elvárásai szerint is megmérettessen, 
hogy a szeretett személytôl független erôk elôtt is megállja a helyét – ekkortól a mindig 
fontos szöveges, személyre szóló visszajelzés mellett egyre inkább fejlesztô szerep jut az 
objektívabb, mérhetôbb eszközöknek is.

Néhány fejlesztô értékelési rendszer bemutatása

Forrás: Értékelés osztályozás nélkül (szerk. Zágon Bertalanné), Nemzeti Tankönyvkiadó, 
Budapest, 2001. 

A Deák Diák Iskola értékelési rendszere
Alapelveik:

– személyre szóló,
– fejlesztô, ösztönzô jellegû és  folyamatos legyen.
– az iskolai követelményrendszerre épüljön.
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– legyen tárgyszerû, emelje ki a gyerek erôsségeit is a gyengeségek mellett, és adjon se-
gítséget a javításhoz.
Az 1–4. osztályban negyedévenként kapnak a tanulók szöveges értékelést, ötödiktôl ez 

évente legalább egyszeri tájékoztatási formává alakul, belép a szokásos osztályzás. Viszont 
új tantárgy esetében elsô félévben szintén szövegesen értékelnek, osztályzás csak azután 
következik. A magatartás és szorgalom értékelése mindig a szöveges részben szerepel. 
Mivel a tanároknak lehetôségük van arra, hogy saját maguk által alkotott formákkal egé-
szítsék ki az iskolai értékelési rendszert, van olyan osztály, ahol a gyerekek az elsô négy 
évben rajzos, maguk által készített, önértékelésen alapuló bizonyítványt is kapnak.

A Gyermekek Háza értékelési rendje
Mivel alapvetô céljuk, hogy a tanulási folyamatot a gyerekek életkori sajátosságaihoz 

és egyéni jellemzôikhez egyaránt igazítsák, mindez az értékelést is meghatározza. Az elsô 
három évben van félévi és év végi írásos visszajelzés és értékelés, egyébként fôleg szóban, 
verbálisan és nonverbálisan történik a tanulók viselkedésére és teljesítményére vonatkozó 
reagálás. Harmadik év végén mindenki megtudja azt is, hogy a kritérium szerint hol tart, 
az egyéni fejlôdéshez mért haladás értékelésérôl természetesen fokozatosan állnak át erre. 
Negyedik osztálytól a szöveges értékelést érdemjegyekkel történô minôsítés is kiegészíti.

Formája: 
– mindig van egy általános jellemzés, amelyben a közösséghez való viszony is szerepel, 
– majd a tantárgyak-területek véleményezése következik, szabad leírás vagy kínálat-

ban történô aláhúzás formájában. 
Szempontok, amelyeket a tanár minden gyereknél végiggondol és lehetôleg ír róla: a 

megismerési funkciók – figyelem, emlékezet, gondolkodás – fejlettsége, a tanulási techni-
kák fejlettsége, alapkészségek elsajátításának szintje, érzelmi és társas életének jellemzôi, 
mûvészeti és mozgásos kifejezô készségének szintje.

A Lauder Javne Iskola értékelési rendszere
Elvi szempontok:

– elsôsorban a gyereknek szóljon, de legyen érthetô a szülô számára is, segítse a szülôk és 
a pedagógusok együtt gondolkodását a gyerek fejlesztésérôl,

– a teljes személyiséget vegye figyelembe,
– az önmagához mért fejlôdést, haladást is mutassa meg, illetve térjen ki a továbblépés 

lehetôségeire, ezzel is serkentve a tanuló folyamatos bevonódását,
– a gyerek legyen aktív részese mind a tanulási folyamatnak, mind az errôl szóló vissza-

jelzésnek.
Formái: 

– az elsô év elején hathetes felépített megismerési program, amely segít az egyéni haladási 
tervek elkészítésében,

– folyamatos visszajelzés a napi munka során,
– negyedévente szóbeli megbeszélés arról, hogy hol is tart a gyerek, beszélgetések a gye-

rekkel és a szülôkkel,
– félévente tÖpRenGÔ, fényképes naplószerû bizonyítvány, lásd alább.
– az elsô hat évben csak szöveges értékelés, a középiskolában szöveges értékelés és osz-

tályzás.
– fogadóórán, meghívás alapján, osztálymegbeszéléseken rendszeres találkozás a szülôk-

kel.
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A TÖPRENGÔben év elején minden gyerek kitölti a rovatot: Amit el szeretnék érni. Fél-
év elteltével: Ahogy én látom (magamat, a terveim megvalósulását – önértékelés), Ahogy 
mások látják (a pedagógus reagál a gyerek önértékelésére, beleszôve saját véleményét), 
Amit szüleim gondolnak. 

A középiskolában táblázatos formát használnak, de van benne hely a fenti hármasnak 
(önértékelés, osztályfônöki reakció, szülôi vélemény) plusz a tantárgyankénti szöveges 
leírásnak és osztályzatnak.

A Rogers Személyközpontú Iskola értékelési rendszere
Mivel az alapelvek nagyon hasonlók a korábban leírtakhoz, nézzük itt inkább az ár-

nyalt, szöveges értékelésre áttérés feladatait.
– A tanároknak nincs saját gyerekkori élménye arról, hogy milyen szövegek hogyan 

hatottak rájuk, képzésük során is alig kaptak erre vonatkozó támpontokat, így mû-
helymunkával és a folyamatos gyermeki-szülôi visszajelzésbôl kell megtanulni az opti-
mális módozatot.

– Meg kell tanítani a gyerekeket és fôleg a szülôket a szöveges értékelés értelmezésére.
– Ahhoz, hogy csökkentsük a szubjektív elemeket, szempontsorokat állítunk össze, amely-

nek elemeit minden gyereknél végig kell gondolni, de írni róla csak akkor fogunk, ha 
az adott gyerek érdemi jellemzôje. Szempontsorok: a tanuláshoz való hozzáállás, rend, 
kötelességtudat stb.; szociális, érzelmi és egyéb személyiségjegyek; tantárgyi minimu-
mok.

– Az elsô három évben a tanár döntése, hogy mennyire veszi figyelembe a tantervi kö-
vetelményrendszert, mint az értékelés alapját, avagy csak a gyerek saját magához mért 
fejlôdését elemzi. Ebben nagy egyéni eltérések lehetségesek, egy gyerek akár tantár-
gyanként is kaphat másféle jelzést. Negyedik év végén feltétlenül tudnia kell, hogy a 
tantervi követelményekhez képest hol tart, a tanárnak elô kell készíteni mind a gyerek, 
mind a szülôk erre való fogadókészségét.
Reggeli, napzáró, hétzáró beszélgetôkör, egy-egy projekt lezárása, témazárók stb. – fo-

lyamatos megismerési, reagálási, visszajelzési lehetôségek.
A negyedévi és a háromnegyedévi értékelés mindig osztályszintû, a tanárok döntik el 

célját és formáját, az adott csoport számára fontos események feldolgozásával egy-egy 
idôszak lezárását jelentik. A félévi és év végi bizonyítvány az elsô hat évben szöveges, 
késôbb szöveges és osztályzatos egyaránt. A szöveget minden tanár szabadon fogalmazza 
meg a fenti szempontok figyelembevételével, egy közösen kialakított formanyomtatvá-
nyon. – A rogersi személyközpontú szemléletbôl fakadó két fontos elem: egyéni tanulási 
és magatartási szerzôdések, valamint az önértékelés, önreflexió megjelenése.

Összegzô mondat:
Tehát: NEM a szummatív (minôsítô) értékelést,

 NEM a kritériumok teljesítését mérô teljesítményregisztrálást,
 NEM a produktum elôtérbe helyezését,
 NEM a tanár által adott értékelést

VETJÜK EL, CSAK HANGSÚLYELToLÓDáST várunk: a formatív (fejlesztô) értékelést, 
az egyéni lehetôségekhez képesti haladást, a részvétel minôségét és az önértékelést, társak 
értékelését is elônyben részesítô értékelés felé! Azt várjuk az olvasótól, hogy legyen nyitott 
az értékelés sokféle szempontja iránt, és igyekezzen a jövôben ezek figyelembevételével 
visszajelezni a diákjainak.
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�. FEjEzET
A SZOciáLiS kOMpETEnciák MéréSE

A mérés célja a szociális kompetenciák fejlesztésére kidolgozott program 
hatékonyságának empirikus tesztelése volt.
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A szociális kompetenciák mérésére kialakított teszt leírása

A szociális kompetenciák mérésére kialakított teszt 5 skálából áll: 1). éntudatosság és 
mások perspektívájának átvétele, 2). pozitív attitûdök és értékek, 3). felelôsségteljes dön-
téshozás, 4). kommunikációs készségek, 5). szociális készségek.

Az éntudatosság és mások perspektívájának átvételéhez saját érzelmeink pontos azonosítá-
sának, saját érzelmeink szabályozásának, valamint mások érzelmeinek helyes felismeré-
sének képességei tartoznak. A fejlett éntudatossággal jellemezhetô személy legtöbbször 
tudatában van annak, hogy éppen milyen érzelmet él át, képes negatív és pozitív han-
gulati állapotait tudatosan befolyásolni, és helyesen ismeri fel mások érzelmeit. Ehhez a 
skálához tartozik még a szociális normák kritikus értékelésének képessége is. 

A pozitív attitûdök és értékek a konstruktív self-érzékelést és a többi ember felé irányuló 
törôdô, együtt érzô és jóindulatú viszonyulás szándékát, valamint minden ember indivi-
duális és csoportkülönbségekhez és értékekhez való jogának elfogadását és méltányolását 
jelenti. Az a személy, akinek fejlett ez a kompetenciája, az pozitív és optimista a minden-
napi kihívások kezeléséhez szükséges képességeivel kapcsolatban, és képes mások felé 
is pozitív attitûdökkel fordulni, felelôsséget vállalni másokért, és tekintetbe venni mások 
értékeit és jogait.

A felelôsségteljes döntéshozás a szociális problémák helyes azonosításához és hatékony 
megoldásához szükséges képességeket tartalmazza. Az a személy, akinek fejlett ez a kom-
petenciája, az legtöbbször észreveszi, ha a környezetében valaki bajban van és segítség-
re szorul. Ez a személy képes helyesen azonosítani, hogy az egyes szituációkban milyen 
jellegû segítségnyújtás a leghatékonyabb, képes felismerni, hogy milyen szituációkat tud 
ô megoldani, és e problémák megoldását fel is vállalja. 

A kommunikációs készséghez tartozik mások verbális és non-verbális üzeneteinek helyes 
értelmezése, a saját érzéseink, gondolataink pontos és egyértelmû kommunikálásának ké-
pessége.  Az a személy, aki e képességeket magas szinten birtokolja, képes beszélgetéseket 
kezdeményezni és fenntartani a különbözô társas helyzetekben, nem ért félre másokat, és 
világosan fejezi ki üzeneteit.

A szociális készségekhez az együttmûködés képessége, a kompromisszumkészség, a vissza-
utasítás képessége, valamint a segítségkérés képességei tartoznak. Az együttmûködés ké-
pessége szükséges ahhoz, hogy a személy képes legyen a megfelelô társas szerep felvé-
telére, és így be tudjon kapcsolódni a különbözô kétszemélyes és csoportos szituációkba. 
A fejlett kompromisszumkészséggel jellemezhetô személy képes a konfliktusok békés 
megoldása érdekében mások érzéseit és perspektíváit is figyelembe venni. A visszauta-
sítás képessége azt jelenti, hogy nemet tudunk mondani annak érdekében, hogy elkerül-
hessük azokat a szituációkat, amelyekben nyomást gyakorolhatnak ránk. A segítségkérés 
képessége a támogatás szükségességének felismerését és az elérhetô megfelelô források 
megtalálásának képességét jelenti. A fejlett szociális készségekkel jellemezhetô személy 
képes másokkal együttmûködni, kompromisszumot kötni, ha a konfliktus természete ezt 
megkívánja, tud nemet mondani, hogy elkerüljön olyan szituációkat, amelyben nyomást 
gyakorolhatnak rá, valamint képes felismerni, mikor és milyen segítségre van szüksége, és 
megtalálja a módját, hogy ezt a segítséget meg is kapja.

A szociális kompetenciákat mérô feladatok különbözô érzelmi információkat tartalmazó 
képeket és rövid történeteket tartalmaznak. A képek többségükben arckifejezéseket ábrá-
zoló fotók, amelyek e tesztsorozat kidolgozásához készültek.

A feladatgyûjtemény összeállítása az érzelmi intelligencia, szociális kompetencia és ér-
zelmi fejlôdés szakirodalmának áttekintése alapján történt. 
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Az érzelmek tudatosságát mérô skálához tartozó feladatok egy érzelmi hívóképbôl és öt 
érzelmet kifejezô portréból állnak. A vizsgálati személyek feladata kiválasztani azt a port-
rét, amely leginkább kifejezi azt az érzelmet, amit az érzelmi hívókép bennük kiváltott.

Az érzelmek kezelését mérô feladatokhoz tartozó képek különbözô érzelemkezelési le-
hetôségeket mutatnak be, a vizsgálati személyek feladata a rájuk általában jellemzô visel-
kedések kiválasztása.

A perspektíva átvétel képességét mérô feladatok egy érzelmi hívóképbôl és öt gyermek 
különbözô érzelem kifejezéseket ábrázoló portréjából állnak. A vizsgálati személyek fel-
adata kiválasztani azt a gyermeket, aki valójában jelen van az érzelmi hívókép által leírt 
jelenetben.

A szociális normák skálához tartozó képek normaszegô és nem normaszegô viselkedés-
módokat mutatnak be, és a vizsgálati személyek feladata a nem elfogadható viselkedés-
módok kiválasztása.

A konstruktív self-érzékelés skála képein a vizsgált populációval azonos korú gyerekek 
különbözô tevékenységek végzése közben láthatók. A vizsgálati személyek feladata el-
dönteni, hogy ôk ügyesebbek lennének-e e tevékenységek gyakorlásában, mint a képen 
látható gyerekek.

A felelôsség, tekintet másokra skála esetében a képek a vizsgált populációhoz tartozó, 
különbözô okok miatt elutasításra számítható gyerekek fényképeit tartalmazzák, és a vizs-
gált személyek feladata kiválasztani azon gyermekek fényképét vagy fényképeit, akikkel 
biztosan nem barátkoznának. További feladatok az idôsebbekért, az állatokért, az osztály-
társakért való, a korosztálytól elvárható szintû felelôsségvállalás képességét mérik.

A szociális problémák azonosítása és megoldása skála esetén a képek a vizsgált popu-
lációval azonos korú gyermeket mutatnak különbözô problémahelyzetekben vagy prob-
lémának tûnô helyzetekben. A vizsgálati személyek feladata kiválasztani azt a gyereket 
vagy azokat a gyerekeket, akik valójában bajban vannak.

A kommunikációs készségeket a teszt 6-8 évesek esetén az azonos érzelmet kifejezô 
gyerek és felnôtt arcok összepárosításának feladatát keresztül méri.

11–15 évesek esetén a kommunikációs készségeket a non-verbális kommunikációs jelzé-
seket (arckifejezések, kéz és lábgesztusok, valamint a testtartás) ábrázoló fotók segítségével 
méri a teszt.  Egy-egy képsorozaton belül az elsô három kép ugyanazt az érzelmi állapotot 
fejezi ki. Az elsô három kép által közvetített érzelmi állapotot felismerve kell a vizsgálati 
személyeknek eldönteniük, hogy a képsorozat további három képe közül melyik fejezi ki 
ugyanezt az érzelmi állapotot. 

Az együttmûködést és kompromisszumkészséget többféle feladattípus is méri: a vizs-
gálati személyeknek fel kell ismerniük, hogy különbözô fotókon szereplô gyerekek közük 
kik az igazi barátok, melyik helyzetben lehet legkönnyebben csatlakozni játszó gyerme-
kek egy csoportjához, vagy felkínált viselkedésmódok közül kell kiválasztaniuk, hogy ál-
talában melyik viselkedés jellemzô rájuk.

A segítségkérés, visszautasítás skála különbözô rövid történetekbôl (segítségkérést, illet-
ve nem-et mondást kívánó helyzetleírásokból), valamint különbözô felnôttek és iskolás-
korú gyerekek fotóiból áll. A vizsgálati személyek feladata kiválasztani, kitôl vagy kiktôl 
kérne segítséget, kinek vagy kiknek mondana nemet a képeken látható személyek közül.
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függELékEk
A függelékek a modulokat használó pedagógusnak segítenek. Amikor tervez, tervéhez 

válogat a modulokból, tudja, hogy tanítványait melyik részkompetencia fejlôdésében sze-
retné segíteni, melyik témában szeretne elmélyedni velük.  A  két függelékben megtalálja, 
melyik modul miben segíti.

Függelék 1. 
Melyik modul melyik részkompetenciát fejleszti?

A kódszámok feloldása

szk a, b, c 1, 2 1–12 1–57

Szociális 
kompetencia

Programcsomag 
típusa

Alapfok, 
középfok Évfolyam Modul sorszáma

Kompetenciaháló 
A programcsomag

1 2 3 4 5 6

Önismerettel 
összefüggô 
kompetenciák:                    
1. érzelmek  
tudatossága                              
2. önállóság,  
autonómia                       
3. identitás,  
hitelesség  

szka101_03 
szka101_04 
szka101_05 
szka101_07 
szka101_09 
szka101_11 
szka101_16 
szka101_30 

szka102_01 
szka102_08 
szka102_13 
szka102_15 
szka102_16 
szka102_17 
szka102_18 
szka102_22 
szka102_26 
szka102_42 

szka103_06 
szka103_07 
szka103_08 
szka103_10 
szka103_14 
szka103_15 
szka103_16 
szka103_17 
szka103_18 
szka103_19 
szka103_24 
szka103_25 
szka103_27 
szka103_28 
szka103_29 
szka103_34 
szka103_35 
szka103_36 
szka103_37 
szka103_38

szka104_03 
szka104_04 
szka104_05 
szka104_10 
szka104_11 
szka104_12 
szka104_13 
szka104_14 
szka104_21 

szka105_03 
szka105_05 
szka105_07 
szka105_08 
szka105_13 
szka105_14 
szka105_15 
szka105_16 
szka105_17 
szka105_21 
szka105_22 
szka105_23 
szka105_28 
szka105_36 
szka105_37 
szka105_38 
szka105_39 
szka105_40

szka106_03 
szka106_06 
szka106_10 
szka106_12 
szka106_13 
szka106_26 
szka106_29 
szka106_34 
szka106_36 
szka106_36 
szka106_39 
szka106_40
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Önszabályozás:                     
4. érzelmek  
kezelése                    
5. felelôsség- 
vállalás             
6. törôdés,  
tekintet másokra                                     
7. tolerancia

szka101_01 
szka101_03 
szka101_
06-1 
szka101_07 
szka101_08 
szka101_09 
szka101_12 
szka101_14 
szka101_15 
szka101_18 
szka101_19 
szka101_23 
szka101_24 
szka101_26 
szka101_27 
szka101_28 
szka101_29 
szka101_30 
szka101_31 
szka101_33 
szka101_34 
szka101_35 
szka101_36 
szka101_37 
szka101_39 
szka101_40 
szka101_41

szka102_01 
szka102_03 
szka102_05 
szka102_08 
szka102_09 
szka102_10 
szka102_11 
szka102_12 
szka102_13 
szka102_14 
szka102_15 
szka102_17 
szka102_20 
szka102_21 
szka102_22 
szka102_23 
szka102_24 
szka102_25 
szka102_26 
szka102_28 
szka102_29 
szka102_35 
szka102_36 
szka102_39 
szka102_40 
szka102_42 
szka102_46 
szka102_47 
szka102_48 
szka102_49 

szka103_01 
szka103_02 
szka103_04 
szka103_05 
szka103_06 
szka103_07 
szka103_08 
szka103_09 
szka103_10 
szka103_11 
szka103_12 
szka103_13 
szka103_14 
szka103_15 
szka103_17 
szka103_18 
szka103_19 
szka103_21 
szka103_22 
szka103_23 
szka103_24 
szka103_25 
szka103_26 
szka103_27 
szka103_28 
szka103_29 
szka103_31 
szka103_33 
szka103_34 
szka103_35 
szka103_36 
szka103_37 
szka103_38 
szka103_39 
szka103_40

szka104_02 
szka104_06 
szka104_07 
szka104_08 
szka104_12 
szka104_13 
szka104_14 
szka104_18 
szka104_19 
szka104_20 

szka105_03 
szka105_04 
szka105_05 
szka105_06 
szka105_07 
szka105_08 
szka105_09 
szka105_11 
szka105_12 
szka105_13 
szka105_14 
szka105_15 
szka105_17 
szka105_19 
szka105_20 
szka105_21 
szka105_23 
szka105_26 
szka105_27 
szka105_29 
szka105_30 
szka105_32 
szka105_33 
szka105_35 
szka105_36 
szka105_37 
szka105_38 
szka105_40

szka106_01 
szka106_02 
szka106_03 
szka106_04 
szka106_05 
szka106_06 
szka106_09 
szka106_11 
szka106_13 
szka106_14 
szka106_16 
szka106_22 
szka106_23 
szka106_26 
szka106_27 
szka106_28 
szka106_29 
szka106_30 
szka106_33 
szka106_35 
szka106_37 
szka106_39

Énhatékonyság-
érzés:                            
8.  pozitív  
önértékelés            
9. konstruktív  
self-érzékelés

szka101_03 
szka101_17 
szka101_18 
szka101_26 
szka101_31 
szka101_38 
szka101_39 

szka102_14 
szka102_15 
szka102_16 
szka102_34 
szka102_35 
szka102_36 
szka102_37 
szka102_38 
szka102_44 
szka102_45 
szka102_47 
szka102_49 

szka103_04 
szka103_08 
szka103_11 
szka103_12 
szka103_13 
szka103_24 
szka103_25 
szka103_33 
szka103_34 
szka103_35 
szka103_40 

szka104_01 
szka104_02 
szka104_05 

szka105_02 
szka105_18 
szka105_20 
szka105_30 
szka105_31 
szka105_32 
szka105_33 
szka105_34

szka106_04 
szka106_05 
szka106_11 
szka106_12 
szka106_13 
szka106_16 
szka106_17 
szka106_29  
szka106_31 
szka106_37 
szka106_39
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A szociális  
kompetenciákhoz 
szükséges  
kognitív  
készségek:                            
10. információ- 
kezelés           
11. probléma- 
kezelés             
12. kritikai  
gondolkodás               
13. szabályalkotás,     
szabálykövetés                      
14. kreativitás 
környezettudatos 
magatartás

szka101_01 
szka101_03 
szka101_04 
szka101_05 
szka101_07 
szka101_08 
szka101_09 
szka101_10 
szka101_11 
szka101_12 
szka101_13 
szka101_14 
szka101_15 
szka101_16 
szka101_18 
szka101_20 
szka101_21 
szka101_22 
szka101_23 
szka101_24 
szka101_25 
szka101_27 
szka101_28 
szka101_29 
szka101_30 
szka101_32 
szka101_33 
szka101_35 
szka101_37 
szka101_38 
szka101_39 
szka101_40 
szka101_41  

szka102_03 
szka102_04 
szka102_05 
szka102_07 
szka102_12 
szka102_14 
szka102_15 
szka102_16 
szka102_18 
szka102_20 
szka102_21 
szka102_22 
szka102_23 
szka102_24 
szka102_25 
szka102_27 
szka102_28 
szka102_30 
szka102_31 
szka102_32 
szka102_33 
szka102_35 
szka102_36 
szka102_37 
szka102_38 
szka102_39 
szka102_41 
szka102_43 
szka102_45 
szka102_47 
szka102_48 

szka103_01 
szka103_02 
szka103_03 
szka103_04 
szka103_05 
szka103_06 
szka103_07 
szka103_08 
szka103_09 
szka103_10 
szka103_11 
szka103_12 
szka103_13 
szka103_14 
szka103_15 
szka103_16 
szka103_17 
szka103_18 
szka103_19 
szka103_21 
szka103_22 
szka103_23 
szka103_24 
szka103_25 
szka103_26 
szka103_27 
szka103_28 
szka103_29 
szka103_30 
szka103_31 
szka103_32 
szka103_33 
szka103_34 
szka103_35 
szka103_36 
szka103_37 
szka103_38 
szka103_39 
szka103_40 

szka104_01 
szka104_02 
szka104_03 
szka104_04 
szka104_05 
szka104_06 
szka104_07 
szka104_08 
szka104_09 
szka104_10 
szka104_12 
szka104_13 
szka104_14 
szka104_15 
szka104_16 
szka104_17 
szka104_18 
szka104_19 
szka104_20 
szka104_21  

szka105_01 
szka105_02 
szka105_03 
szka105_04 
szka105_05 
szka105_07 
szka105_10 
szka105_12 
szka105_14 
szka105_15 
szka105_17 
szka105_18 
szka105_19 
szka105_22 
szka105_23 
szka105_24 
szka105_25 
szka105_26 
szka105_27 
szka105_28 
szka105_29 
szka105_30 
szka105_31 
szka105_34 
szka105_35 
szka105_36 
szka105_37 
szka105_38 
szka105_39 
szka105_40

szka106_01 
szka106_02 
szka106_03 
szka106_04 
szka106_05 
szka106_06 
szka106_09 
szka106_10 
szka106_11 
szka106_13 
szka106_14 
szka106_15 
szka106_16 
szka106_17 
szka106_18 
szka106_19 
szka106_20 
szka106_21 
szka106_24 
szka106_25 
szka106_26 
szka106_27 
szka106_28 
szka106_30 
szka106_31 
szka106_32 
szka106_33 
szka106_34 
szka106_35 
szka106_36 
szka106_37 
szka106_38 
szka106_39 
szka106_40
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MELyik MOduL MELyik réSzkOMPETEnCiáT FEjLESzTi?   1��

Társas  
kompetenciák:           
15. empátia                            
16. kommuni- 
kációs készségek                             
17. együtt-
mûködés                
18. konfliktus- 
kezelés               
19. segítségkérés                  
20. visszautasítás                 
23. társadalmi 
részvétel

szka101_01 
szka101_02 
szka101_04 
szka101_05 
szka101_
06-1 
szka101_
06-2 
szka101_07 
szka101_09 
szka101_10 
szka101_11 
szka101_12 
szka101_13 
szka101_14 
szka101_15 
szka101_16 
szka101_17 
szka101_19 
szka101_20 
szka101_21 
szka101_22 
szka101_23 
szka101_24 
szka101_25 
szka101_26 
szka101_27 
szka101_28 
szka101_29 
szka101_30 
szka101_31 
szka101_32 
szka101_33 
szka101_34 
szka101_35 
szka101_36 
szka101_37 
szka101_38 
szka101_39 
szka101_40 
szka101_41 

szka102_01 
szka102_02 
szka102_03 
szka102_04 
szka102_05 
szka102_07 
szka102_08 
szka102_09 
szka102_10 
szka102_11 
szka102_12 
szka102_13 
szka102_14 
szka102_15 
szka102_16 
szka102_17 
szka102_18 
szka102_20 
szka102_21 
szka102_22 
szka102_23 
szka102_24 
szka102_25 
szka102_26 
szka102_27 
szka102_28 
szka102_29 
szka102_30 
szka102_31 
szka102_32 
szka102_33 
szka102_34 
szka102_35 
szka102_36 
szka102_37 
szka102_38 
szka102_39 
szka102_40 
szka102_41 
szka102_43 
szka102_44 
szka102_45 
szka102_46 
szka102_47 
szka102_48 
szka102_49 

szka103_01 
szka103_02 
szka103_03 
szka103_04 
szka103_05 
szka103_06 
szka103_07 
szka103_08 
szka103_09 
szka103_10 
szka103_11 
szka103_12 
szka103_13 
szka103_14 
szka103_15 
szka103_16 
szka103_17 
szka103_18 
szka103_19 
szka103_17 
szka103_18 
szka103_19 
szka103_21 
szka103_22 
szka103_23 
szka103_24 
szka103_25 
szka103_26 
szka103_27 
szka103_28 
szka103_29 
szka103_30 
szka103_31 
szka103_32 
szka103_33 
szka103_34 
szka103_35 
szka103_36 
szka103_37 
szka103_38 
szka103_39 
szka103_40 

szka104_01 
szka104_02 
szka104_03 
szka104_05 
szka104_06 
szka104_07 
szka104_08 
szka104_09 
szka104_10 
szka104_11 
szka104_12 
szka104_13 
szka104_14 
szka104_15 
szka104_16 
szka104_17 
szka104_18 
szka104_19 
szka104_20 
szka104_21 

szka105_01 
szka105_02 
szka105_03 
szka105_04 
szka105_05 
szka105_06 
szka105_07 
szka105_08 
szka105_09 
szka105_10 
szka105_11 
szka105_12 
szka105_13 
szka105_15 
szka105_16 
szka105_17 
szka105_18 
szka105_19 
szka105_20 
szka105_21 
szka105_22 
szka105_23 
szka105_26 
szka105_27 
szka105_28 
szka105_29 
szka105_30 
szka105_31  
szka105_32 
szka105_33 
szka105_34 
szka105_36 
szka105_37 
szka105_38 
szka105_39 
szka105_40

szka106_01 
szka106_02 
szka106_03 
szka106_04 
szka106_05 
szka106_06 
szka106_07 
szka106_08 
szka106_09 
szka106_10 
szka106_11 
szka106_12 
szka106_13 
szka106_14 
szka106_15 
szka106_16 
szka106_17 
szka106_18 
szka106_19 
szka106_20 
szka106_21 
szka106_22 
szka106_23 
szka106_24 
szka106_25 
szka106_26 
szka106_27 
szka106_30 
szka106_31 
szka106_33 
szka106_34 
szka106_35 
szka106_36 
szka106_37 
szka106_38
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1��   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

Kompetenciaháló 
B programcsomag

1 2 3 4 5 6

Önismerettel  
összefüggô  
kompetenciák:                    
1. érzelmek  
tudatossága                              
2. önállóság,  
autonómia                       
3. identitás,  
hitelesség  

 szkb102_06 
szkb102_07 
szkb102_08 
szkb102_09 
szkb102_10 
szkb102_14 

szkb103_14 szkb104_01 
szkb104_06 
szkb104_13

szkb105_04 
szkb105_05 
szkb105_12 
szkb105_15

szkb106_01 
szkb106_02 
szkb106_04 
szkb106_05 
szkb106_10 
szkb106_12 
szkb106_13 
szkb106_14 

Önszabályozás:                     
4. érzelmek  
kezelése                    
5. felelôsség- 
vállalás             
6. törôdés,  
tekintet másokra                                     
7. tolerancia

szkb101_01 
szkb101_04 
szkb101_09 
szkb101_12 

szkb102_03 
szkb102_11 
szkb102_13 
szkb102_14

szkb103_07 
szkb103_08 
szkb103_09 
szkb103_11 
szkb103_13

szkb104_02 
szkb104_03 
szkb104_04 
szkb104_08 
szkb104_11

szkb105_01 
szkb105_05 
szkb105_06 
szkb105_09 
szkb105_12 
szkb105_15

szkb106_01 
szkb106_02 
szkb106_03 
szkb106_04 
szkb106_05 
szkb106_07 
szkb106_08 
szkb106_10 
szkb106_14 
szkb106_15 

A szociális kom-
petenciákhoz 
szükséges kogni-
tív készségek:                            
10. információ- 
kezelés           
11. probléma- 
kezelés             
12. kritikai  
gondolkodás               
13. szabályalkotás,     
szabálykövetés                      
14. kreativitás                     
környezettudatos 
magatartás

szkb101_02 
szkb101_03 
szkb101_05 
szkb101_06 
szkb101_09 
szkb101_11 
szkb101_12 
szkb101_13

szkb102_02 
szkb102_04 
szkb102_05 
szkb102_08 
szkb102_10 
szkb102_11 
szkb102_12 
szkb102_14 

szkb103_01 
szkb103_02  
szkb103_04 
szkb103_06 
szkb103_08 
szkb103_09 
szkb103_11 
szkb103_12 
szkb103_13 
szkb103_14

szkb104_01 
szkb104_02 
szkb104_03  
szkb104_04 
szkb104_05 
szkb104_06 
szkb104_07 
szkb104_08 
szkb104_09 
szkb104_10 
szkb104_11 
szkb104_12 
szkb104_13 
szkb104_14 
szkb104_15

szkb105_02 
szkb105_06 
szkb105_07 
szkb105_08 
szkb105_09 
szkb105_12

szkb106_03 
szkb106_06 
szkb106_07 
szkb106_08 
szkb106_09 
szkb106_11 
szkb106_12 
szkb106_15 

Társas  
kompetenciák:           
15. empátia                            
16. kommunikáci-
ós készségek                             
17. együttmûkö-
dés                
18. konfliktus- 
kezelés               
19. segítségkérés                  
20. visszautasítás                 
23. társadalmi  
részvétel

szkb101_01 
szkb101_02 
szkb101_03 
szkb101_04 
szkb101_05 
szkb101_06 
szkb101_08 
szkb101_09 
szkb101_10 
szkb101_11 
szkb101_12 
szkb101_13 

szkb102_01 
szkb102_02 
szkb102_03 
szkb102_04 
szkb102_05 
szkb102_06 
szkb102_07 
szkb102_08 
szkb102_09 
szkb102_10 
szkb102_11 
szkb102_12 
szkb102_13 
szkb102_14

szkb103_01 
szkb103_02  
szkb103_03 
szkb103_04 
szkb103_05 
szkb103_06 
szkb103_07 
szkb103_08 
szkb103_09 
szkb103_10 
szkb103_11 
szkb103_12 
szkb103_13 
szkb103_14

szkb104_01 
szkb104_02 
szkb104_03  
szkb104_04 
szkb104_05 
szkb104_06 
szkb104_07 
szkb104_08 
szkb104_09 
szkb104_10 
szkb104_11 
szkb104_12 
szkb104_13 
szkb104_14 
szkb104_15

szkb105_01 
szkb105_02 
szkb105_03 
szkb105_04 
szkb105_05 
szkb105_06 
szkb105_07 
szkb105_08 
szkb105_09 
szkb105_12 
szkb105_15 

szkb106_01 
szkb106_02 
szkb106_03 
szkb106_04 
szkb106_05 
szkb106_06 
szkb106_07 
szkb106_08 
szkb106_09 
szkb106_10 
szkb106_11 
szkb106_12 
szkb106_13 
szkb106_14 
szkb106_15 
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MELyik MOduL MELyik réSzkOMPETEnCiáT FEjLESzTi?   1��

Kompetenciaháló 
C programcsomag

1 2 3 4 5 6

Önismerettel  
összefüggô  
kompetenciák:                    
1. érzelmek  
tudatossága                              
2. önállóság,  
autonómia                       
3. identitás,  
hitelesség  

szkc101_01 
szkc101_02 
szkc101_03 
szkc101_04 
szkc101_05 
szkc101_06 
szkc101_07 
szkc101_08 
szkc101_09 
szkc101_10 
szkc101_11 
szkc101_12 
szkc101_13 
szkc101_14 
szkc101_15 

szkc102_01 
szkc102_02 
szkc102_03 
szkc102_04 
szkc102_06 
szkc102_07 
szkc102_08 
szkc102_09 
szkc102_10 
szkc102_11 
szkc102_12 
szkc102_13 
szkc102_14 

szkc103_01 
szkc103_09 
szkc103_10 
szkc103_11 
szkc103_14 

szkc104_01 
szkc104_02 
szkc104_03 
szkc104_05 
szkc104_10 
szkc104_12 
szkc104_15 

szkc105_01 
szkc105_02 
szkc105_03 
szkc105_04 
szkc105_07 
szkc105_08 
szkc105_10 
szkc105_13 
szkc105_14 
szkc105_15 

szkc106 _04 
szkc106 _05 
szkc106 _13 
szkc106 _14  

Önszabályozás:                     
4. érzelmek  
kezelése                   
5. felelôsség- 
vállalás             
6. törôdés,  
tekintet másokra                                     
7. tolerancia

szkc101_02 
szkc101_03 
szkc101_05 
szkc101_09 
szkc101_14 

szkc102_06 
szkc102_07 
szkc102_08 
szkc102_09 
szkc102_10 
szkc102_11 
szkc102_12 
szkc102_13 
szkc102_14 
szkc102_15 

szkc103_04 
szkc103_05 
szkc103_06 
szkc103_07 
szkc103_08 
szkc103_15 

szkc104_02 
szkc104_03 
szkc104_05 
szkc104_11 

szkc105_01 
szkc105_02 
szkc105_03 
szkc105_05 
szkc105_06 
szkc105_09 
szkc105_10 
szkc105_11 
szkc105_12 
szkc105_13 

szkc106 _04 
szkc106 _05 
szkc106 _06 
szkc106 _07 
szkc106 _08 
szkc106 _09 
szkc106 _10 
szkc106 _11 
szkc106 _12 
szkc106 _13 
szkc106 _14 
szkc106 _15 

Énhatékonyság-
érzés:                            
8. pozitív  
önértékelés            
9. konstruktív  
self-érzékelés

szkc101_13 szkc102_04 
szkc102_05 
szkc102_07 
szkc102_08 
szkc102_10 

 szkc104_01  
szkc104_04 
szkc104_05 
szkc104_08 
szkc104_09 
szkc104_13 

szkc105_09 
szkc105_10 
szkc105_12 

 

A szociális kom-
petenciákhoz 
szükséges kogni-
tív készségek:                            
10. információ- 
kezelés           
11. probléma- 
kezelés             
12. kritikai  
gondolkodás               
13. szabályalkotás,     
szabálykövetés                      
14. kreativitás                     
környezettudatos 
magatartás

szkc101_01 
szkc101_03 
szkc101_04 
szkc101_05 
szkc101_07 
szkc101_08 
szkc101_09 
szkc101_10 
szkc101_11 
szkc101_12 
szkc101_13 
szkc101_14 
szkc101_15 

szkc102_01 
szkc102_02 
szkc102_03 
szkc102_04 
szkc102_05 
szkc102_06 
szkc102_07 
szkc102_08  
szkc102_10 
szkc102_11 
szkc102_12 
szkc102_13 
szkc102_14 
szkc102_15

szkc103_01 
szkc103_02 
szkc103_03 
szkc103_09 
szkc103_10 
szkc103_11 
szkc103_12  
szkc103_13 
szkc103_14 

szkc104_04 
szkc104_07 
szkc104_08 
szkc104_09 
szkc104_10 
szkc104_12 
szkc104_13 
szkc104_14 
szkc104_15 

szkc105_01 
szkc105_04 
szkc105_06 
szkc105_10 
szkc105_12 
szkc105_14 
szkc105_15 

szkc106 _01 
szkc106 _02 
szkc106 _03 
szkc106 _06 
szkc106 _09 
szkc106 _10 
szkc106 _15 
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1��   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

Társas  
kompetenciák:           
15. empátia                            
16. kommuni- 
kációs készségek                             
17. együtt- 
mûködés                
18. konfliktus- 
kezelés               
19. segítségkérés                  
20. visszautasítás                 
23. társadalmi 
részvétel

szkc101_03 
szkc101_04 
szkc101_07 
szkc101_08 
szkc101_09 
szkc101_10 
szkc101_11 
szkc101_12 
szkc101_13 
szkc101_15 

szkc102_01 
szkc102_02 
szkc102_03 
szkc102_04 
szkc102_05 
szkc102_06 
szkc102_07 
szkc102_08 
szkc102_09 
szkc102_10 
szkc102_13 
szkc102_14 
szkc102_15

szkc103_05 
szkc103_06 
szkc103_07 
szkc103_08 
szkc103_09 
szkc103_10 
szkc103_11 
szkc103_12 
szkc103_13  
szkc103_14 
szkc103_15 

szkc104_01 
szkc104_02 
szkc104_04 
szkc104_05 
szkc104_06 
szkc104_07 
szkc104_08 
szkc104_09 
szkc104_10 
szkc104_11 
szkc104_12 
szkc104_13 
szkc104_14 
szkc104_15 

szkc105_01 
szkc105_03 
szkc105_04 
szkc105_06 
szkc105_07 
szkc105_08 
szkc105_10 
szkc105_11 
szkc105_13 
szkc105_14 
szkc105_15 

szkc106 _01 
szkc106 _02 
szkc106 _03 
szkc106 _04 
szkc106 _05 
szkc106 _06 
szkc106 _07 
szkc106 _08 
szkc106 _09 
szkc106 _10 
szkc106 _11 
szkc106 _12 
szkc106 _13 
szkc106 _14 
szkc106 _15 
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MELyik MOduL MELyik réSzkOMPETEnCiáT FEjLESzTi?   1��

Kompetenciaháló
A programcsomag 

7 8 9 10 11 12

Önismerettel  
összefüggô  
kompetenciák:                    
1. érzelmek  
tudatossága                              
2. önállóság,  
autonómia                       
3. identitás,  
hitelesség  

szka207_02 
szka207_23 
szka207_25 
szka207_26 
szka207_28 
szka207_29 
szka207_30 
szka207_32 
szka207_35 
szka207_36 
szka207_39 

szka208_01 
szka208_03 
szka208_04 
szka208_05 
szka208_06 
szka208_07 
szka208_13 
szka208_19 
szka208_23 
szka208_27 
szka208_28 
szka208_29 
szka208_30 
szka208_31 
szka208_32 
szka208_38 
szka208_44 
szka208_46 
szka208_47 
szka208_50 
szka208_53 
szka208_55 

szka209_01 
szka209_02 
szka209_05 
szka209_08 
szka209_09 
szka209_18 
szka209_20 
szka209_21 
szka209_23 
szka209_25 
szka209_26 
szka209_27 
szka209_28 
szka209_30 
szka209_31 
szka209_32 
szka209_33 

szka210_01 
szka210_02 
szka210_09 
szka210_11 
szka210_12 
szka210_13 
szka210_16 
szka210_18 
szka210_20 
szka210_25 
szka210_32 
szka210_33 
szka210_34 
szka210_35 
szka210_36 
szka210_37 
szka210_38 
szka210_39 
szka210_40 
szka210_41 
szka210_42 
szka210_44 
szka210_45 
szka210_47 
szka210_48 
szka210_50 
szka210_51

szka211_02 
szka211_03 
szka211_04 
szka211_08 
szka211_11 
szka211_16 
szka211_17 
szka211_18 
szka211_22 
szka211_23 
szka211_25

szka212_03 
szka212_04 
szka212_07 
szka212_09 
szka212_15 
szka212_16 
szka212_19 
szka212_20 
szka212_21 
szka212_23 
szka212_24 
szka212_26 
szka212_27
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1�0   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

Önszabályozás:                     
4. érzelmek  
kezelése                    
5. felelôsség- 
vállalás             
6. törôdés,  
tekintet másokra                                     
7. tolerancia

szka207_04 
szka207_12 
szka207_14 
szka207_15 
szka207_16 
szka207_17 
szka207_18 
szka207_19 
szka207_20 
szka207_22 
szka207_23 
szka207_24 
szka207_26 
szka207_27 
szka207_28 
szka207_30 
szka207_31 
szka207_32 
szka207_33 
szka207_35 
szka207_38 

szka208_02 
szka208_04 
szka208_06 
szka208_07 
szka208_14 
szka208_20 
szka208_21 
szka208_24 
szka208_25 
szka208_27 
szka208_30 
szka208_31 
szka208_32 
szka208_33 
szka208_37 
szka208_42 
szka208_43 
szka208_44 
szka208_45 
szka208_46 
szka208_47 
szka208_48 
szka208_49 
szka208_50 
szka208_51 
szka208_53 
szka208_55 
szka208_56

szka209_01 
szka209_02 
szka209_12 
szka209_17 
szka209_19 
szka209_20 
szka209_21 
szka209_22 
szka209_23 
szka209_24 
szka209_25 
szka209_26 
szka209_28 
szka209_29 
szka209_31 
szka209_32 
szka209_33 
szka209_34 
szka209_35 
szka209_36 
szka209_39 
szka209_40

szka210_01 
szka210_02 
szka210_09 
szka210_10 
szka210_11 
szka210_13 
szka210_16 
szka210_18 
szka210_19 
szka210_20 
szka210_21 
szka210_22 
szka210_23 
szka210_24 
szka210_26 
szka210_29 
szka210_32 
szka210_33 
szka210_34 
szka210_35 
szka210_36 
szka210_37 
szka210_38 
szka210_39 
szka210_40 
szka210_42 
szka210_44 
szka210_45 
szka210_48 
szka210_49 
szka210_50 
szka210_51 
szka210_52

szka211_01 
szka211_02 
szka211_03 
szka211_04 
szka211_08 
szka211_09 
szka211_10 
szka211_11 
szka211_12 
szka211_14 
szka211_15 
szka211_16 
szka211_17 
szka211_19 
szka211_20 
szka211_21 
szka211_22 
szka211_23

szka212_05 
szka212_06 
szka212_14 
szka212_15 
szka212_16 
szka212_18 
szka212_19 
szka212_20 
szka212_21 
szka212_25 
szka212_26 
szka212_27

Énhatékonyság-
érzés:                            
8. pozitív  
önértékelés            
9. konstruktív 
self-érzékelés

szka207_23 
szka207_24 
szka207_25 
szka207_26 

szka208_43 szka209_27 
szka209_28 
szka209_34 
szka209_39

szka210_24 
szka210_26 
szka210_35 
szka210_47

szka211_14 szka212_21
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MELyik MOduL MELyik réSzkOMPETEnCiáT FEjLESzTi?   1�1

A szociális  
kompetenciákhoz 
szükséges  
kognitív készsé-
gek:                            
10. információ- 
kezelés           
11. probléma- 
kezelés             
12. kritikai  
gondolkodás               
13. szabályalkotás,     
szabálykövetés                      
14. kreativitás 
környezettudatos 
magatartás

szka207_01 
szka207_02 
szka207_03 
szka207_04 
szka207_05 
szka207_06 
szka207_07 
szka207_08 
szka207_09 
szka207_10 
szka207_11 
szka207_12 
szka207_13 
szka207_14 
szka207_15 
szka207_16 
szka207_17 
szka207_18  
szka207_19 
szka207_20 
szka207_21 
szka207_22 
szka207_25 
szka207_26 
szka207_29 
szka207_30 
szka207_31 
szka207_32 
szka207_35 
szka207_36 
szka207_37 
szka207_38 
szka207_39 
szka207_40 

szka208_01 
szka208_02 
szka208_03 
szka208_04 
szka208_05 
szka208_06 
szka208_07 
szka208_08 
szka208_09 
szka208_10 
szka208_12 
szka208_13 
szka208_15 
szka208_16 
szka208_17 
szka208_18 
szka208_19 
szka208_20 
szka208_21 
szka208_22 
szka208_23 
szka208_24 
szka208_25 
szka208_26 
szka208_27 
szka208_30 
szka208_31 
szka208_32 
szka208_33 
szka208_34 
szka208_35 
szka208_36 
szka208_37 
szka208_38 
szka208_39 
szka208_40 
szka208_42 
szka208_45 
szka208_46 
szka208_47 
szka208_48 
szka208_49 
szka208_51 
szka208_53 
szka208_56 

szka209_02 
szka209_03 
szka209_04 
szka209_05 
szka209_06 
szka209_07 
szka209_08 
szka209_09 
szka209_10 
szka209_11 
szka209_12 
szka209_13 
szka209_14 
szka209_15 
szka209_16 
szka209_17 
szka209_18 
szka209_19 
szka209_20 
szka209_21 
szka209_22 
szka209_23 
szka209_24 
szka209_25 
szka209_26 
szka209_27 
szka209_29 
szka209_30 
szka209_31 
szka209_32 
szka209_34 
szka209_35 
szka209_36 
szka209_37 
szka209_38 
szka209_40

szka210_01 
szka210_02 
szka210_03 
szka210_04 
szka210_05 
szka210_06 
szka210_07 
szka210_08 
szka210_09 
szka210_10 
szka210_11 
szka210_12 
szka210_13 
szka210_14 
szka210_15 
szka210_16 
szka210_17 
szka210_18 
szka210_19 
szka210_20 
szka210_21 
szka210_22 
szka210_23 
szka210_24 
szka210_25 
szka210_26 
szka210_27 
szka210_28 
szka210_29 
szka210_30 
szka210_31 
szka210_32 
szka210_33 
szka210_34 
szka210_35 
szka210_38 
szka210_39 
szka210_41 
szka210_42 
szka210_44 
szka210_45 
szka210_46 
szka210_47 
szka210_48 
szka210_49 
szka210_50 
szka210_51 
szka210_52

szka211_01 
szka211_02 
szka211_03 
szka211_04 
szka211_05 
szka211_06 
szka211_07 
szka211_08 
szka211_09 
szka211_10 
szka211_11 
szka211_12 
szka211_13 
szka211_14 
szka211_15 
szka211_16 
szka211_17 
szka211_18 
szka211_19 
szka211_20 
szka211_21 
szka211_22 
szka211_23 
szka211_24 
szka211_25

szka212_01 
szka212_02 
szka212_03 
szka212_04 
szka212_05 
szka212_06 
szka212_07 
szka212_08 
szka212_09 
szka212_10 
szka212_11 
szka212_12 
szka212_13 
szka212_15 
szka212_16 
szka212_17 
szka212_18 
szka212_19 
szka212_20 
szka212_22 
szka212_23 
szka212_24 
szka212_25 
szka212_26 
szka212_27
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1�2   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

Társas  
kompetenciák:           
15. empátia                            
16. kommuni- 
kációs készségek                             
17. együtt- 
mûködés                
18. konfliktus- 
kezelés               
19. segítségkérés                  
20. visszautasítás                 
23. társadalmi 
részvétel

szka207_01 
szka207_04 
szka207_05 
szka207_06 
szka207_07 
szka207_14 
szka207_15 
szka207_17 
szka207_18 
szka207_19 
szka207_20 
szka207_21 
szka207_22 
szka207_23 
szka207_24 
szka207_25 
szka207_26 
szka207_27 
szka207_28 
szka207_29 
szka207_33 
szka207_34 
szka207_35 
szka207_36 
szka207_37 
szka207_38 
szka207_40 

szka208_01 
szka208_02 
szka208_03 
szka208_04 
szka208_05 
szka208_06 
szka208_07 
szka208_11 
szka208_12 
szka208_13 
szka208_15 
szka208_18 
szka208_19 
szka208_20 
szka208_21 
szka208_23 
szka208_24 
szka208_26  
szka208_27 
szka208_30 
szka208_31 
szka208_32 
szka208_33 
szka208_34 
szka208_36 
szka208_37 
szka208_38 
szka208_40 
szka208_41 
szka208_42 
szka208_43 
szka208_44 
szka208_45 
szka208_48 
szka208_49 
szka208_50 
szka208_51 
szka208_55 
szka208_56 

szka209_01 
szka209_02 
szka209_03 
szka209_04 
szka209_05 
szka209_07 
szka209_08 
szka209_09  
szka209_12 
szka209_13 
szka209_15 
szka209_16 
szka209_17 
szka209_18 
szka209_19 
szka209_20 
szka209_21 
szka209_22 
szka209_23 
szka209_24 
szka209_25 
szka209_26 
szka209_27 
szka209_28 
szka209_29 
szka209_30 
szka209_32 
szka209_33 
szka209_34 
szka209_35 
szka209_36 
szka209_37 
szka209_38 
szka209_39 
szka209_40

szka210_01 
szka210_02 
szka210_03 
szka210_04 
szka210_05 
szka210_06 
szka210_07 
szka210_08 
szka210_09 
szka210_10 
szka210_12 
szka210_14 
szka210_15 
szka210_16 
szka210_17 
szka210_18 
szka210_19 
szka210_20 
szka210_21 
szka210_22 
szka210_23 
szka210_25 
szka210_26 
szka210_27 
szka210_28 
szka210_29 
szka210_30 
szka210_31 
szka210_32 
szka210_33 
szka210_34 
szka210_36 
szka210_37 
szka210_39 
szka210_40 
szka210_41 
szka210_44 
szka210_46 
szka210_47 
szka210_48 
szka210_49 
szka210_50 
szka210_51 
szka210_52

szka211_01 
szka211_03 
szka211_05 
szka211_06 
szka211_07 
szka211_09 
szka211_10 
szka211_11 
szka211_12 
szka211_13 
szka211_15 
szka211_16 
szka211_17 
szka211_18 
szka211_19 
szka211_20 
szka211_21 
szka211_22 
szka211_24 
szka211_25

szka212_03 
szka212_04 
szka212_05 
szka212_06 
szka212_09 
szka212_10 
szka212_11 
szka212_12 
szka212_13 
szka212_14 
szka212_15 
szka212_17 
szka212_18 
szka212_20 
szka212_22 
szka212_23 
szka212_24
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MELyik MOduL MELyik réSzkOMPETEnCiáT FEjLESzTi?   1��

Kompetenciaháló
B programcsomag 

7 8 9 10 11 12

Önismerettel  
összefüggô  
kompetenciák:                    
1. érzelmek  
tudatossága                              
2. önállóság,  
autonómia                       
3. identitás,  
hitelesség  

szkb207_01 
szkb207_02 
szkb207_05 
szkb207_06 
szkb207_07 
szkb207_09 

szkb208_01 
szkb208_02 
szkb208_03 
szkb208_05 

szkb209_01 
szkb209_05 
szkb209_06 

szkb210_01 
szkb210_02 
szkb210_03 
szkb210_04 
szkb210_
05-1 
szkb210_
05-2 
szkb210_06 
szkb210_07

szkb211_01 
szkb211_02 
szkb211_04 
szkb211_05 
szkb211_06 
szkb211_07 

szkb212_01 
szkb212_03 
szkb212_04 
szkb212_06 

Önszabályozás:
4. érzelmek  
kezelése                    
5. felelôsség- 
vállalás
6. törôdés,  
tekintet másokra                                     
7. tolerancia

szkb207_01 
szkb207_05 
szkb207_06 
szkb207_07 
szkb207_09 
szkb207_10 

szkb208_01 
szkb208_03 
szkb208_04 
szkb208_05 
szkb208_06 
szkb208_07 

szkb209_01 
szkb209_03 
szkb209_05 
szkb209_07 

szkb210_04 
szkb210_
05-1 
szkb210_
05-2 
szkb210_06 
szkb210_07

szkb211_01 
szkb211_02 
szkb211_
08_09_10

szkb212_02 
szkb212_03 
szkb212_05 
szkb212_06 
szkb212_07 
szkb212_08 
szkb212_
09_10

Énhatékonyság-
érzés:                            
8. pozitív  
önértékelés            
9. konstruktív 
self-érzékelés

szkb207_01 
szkb207_03 

szkb208_02 szkb209_02 
szkb209_04 

szkb210_03 szkb211_02 szkb212_01 
szkb212_04 
szkb212_05 

A szociális  
kompetenciákhoz 
szükséges  
kognitív  
készségek:                            
10. információ- 
kezelés
11. probléma- 
kezelés 
12. kritikai  
gondolkodás               
13. szabályalkotás, 
szabálykövetés                      
14. kreativitás 
környezet- 
tudatos  
magatartás

szkb207_01 
szkb207_02 
szkb207_03 
szkb207_04 
szkb207_07 
szkb207_08 
szkb207_10 

szkb208_04 
szkb208_06 
szkb208_07 

szkb209_01 
szkb209_02 
szkb209_04 
szkb209_05 
szkb209_07 
szkb209_08 
szkb209_09 
szkb209_10 

szkb210_01 
szkb210_02 
szkb210_04 
szkb210_
05-1 
szkb210_
05-2 
szkb210_06 
szkb210_07 

szkb211_01 
szkb211_02 
szkb211_03 
szkb211_04 
szkb211_05 
szkb211_06 
szkb211_07 
szkb211_
08_09_10

szkb212_01 
szkb212_02 
szkb212_03 
szkb212_04 
szkb212_05 
szkb212_06 
szkb212_07 
szkb212_08 
szkb212_
09_10
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1�4   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

Társas  
kompetenciák:           
15. empátia                            
16. kommuni- 
kációs készségek                             
17. együttmû-
ködés 
18. konfliktus- 
kezelés               
19. segítségkérés                  
20. visszautasítás                 
23. társadalmi 
részvétel

szkb207_01 
szkb207_03 
szkb207_04 
szkb207_05 
szkb207_06 
szkb207_08 
szkb207_09 
szkb207_10 

szkb208_01 
szkb208_02 
szkb208_03 
szkb208_04 
szkb208_05 
szkb208_07 

szkb209_01 
szkb209_02 
szkb209_03 
szkb209_05 
szkb209_06 
szkb209_07 
szkb209_08 
szkb209_09 
szkb209_10 

szkb210_02 
szkb210_03 
szkb210_04 
szkb210_07 

szkb211_01 
szkb211_02 
szkb211_03 
szkb211_04 
szkb211_05 
szkb211_06 
szkb211_07 
szkb211_
08_09_10

szkb212_01 
szkb212_02 
szkb212_06 
szkb212_07 
szkb212_08 
szkb212_
09_10 
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MELyik MOduL MELyik réSzkOMPETEnCiáT FEjLESzTi?   1��

Kompetenciaháló
C programcsomag 

7 8 9 10 11 12

Önismerettel  
összefüggô  
kompetenciák:                    
1. érzelmek  
tudatossága                              
2. önállóság,  
autonómia                       
3. identitás,  
hitelesség  

szkc207_01 
szkc207_06 
szkc207_07 
szkc207_08 

szkc208_01 
szkc208_04 
szkc208_05 
szkc208_06 
szkc208_07 
szkc208_08 
szkc208_09 
szkc208_10 

szkc209_01 
szkc209_02 
szkc209_06 
szkc209_07 
szkc209_08 

szkc210_
04-05 
szkc210_06 
szkc210_08 
szkc210_09 
szkc210_10  

szkc211_01 
szkc211_02 
szkc211_03 
szkc211_06 
szkc211_07 
szkc211_08 

szkc212_01 
szkc212_02 
szkc212_03 
szkc212_05 
szkc212_06 
szkc212_08 
szkc212_09

Önszabályozás:                     
4. érzelmek  
kezelése                    
5. felelôsség- 
vállalás             
6. törôdés,  
tekintet másokra                                     
7. tolerancia

szkc207_01 
szkc207_02 
szkc207_
04-05 
szkc207_06 
szkc207_07 
szkc207_08 
szkc207_09 
szkc207_10 

szkc208_01 
szkc208_03 
szkc208_04 
szkc208_05 
szkc208_06 
szkc208_07 
szkc208_09 

szkc209_01 
szkc209_02 
szkc209_03 
szkc297_
04-05 
szkc209_06 
szkc209_07 
szkc209_08 
szkc209_09 
szkc209_10 

szkc210_01  
szkc210_02 
szkc210_03 
szkc210_
04-05 
szkc210_06 
szkc210_09 

szkc211_02 
szkc211_06 
szkc211_07 
szkc211_08 
szkc211_09 
szkc211_10 

szkc212_01 
szkc212_02 
szkc212_03 
szkc212_04 
szkc212_05 
szkc212_06 
szkc212_08 
szkc212_09 
szkc212_10 

Énhatékonyság-
érzés:                            
8. pozitív  
önértékelés            
9. konstruktív 
self-érzékelés

szkc207_08 szkc208_08 szkc209_08 szkc210_01 
szkc210_02 
szkc210_
04-05 
szkc210_06 

A szociális  
kompetenciákhoz 
szükséges kogni-
tív készségek:                            
10. információ- 
kezelés           
11. probléma- 
kezelés             
12. kritikai  
gondolkodás               
13. szabályalkotás,     
szabálykövetés                      
14. kreativitás                     
környezettudatos 
magatartás

szkc207_02 
szkc207_03 
szkc207_
04-05 
szkc207_06 
szkc207_07 
szkc207_08 
szkc207_09 
szkc207_10 

szkc208_01 
szkc208_02 
szkc208_03 
szkc208_04 
szkc208_05 
szkc208_07 
szkc208_08 
szkc208_09 
szkc208_10

szkc209_02 
szkc209_03 
szkc297_
04-05 
szkc209_06 
szkc209_07 
szkc209_08 
szkc209_09 
szkc209_10 

szkc210_02 
szkc210_03 
szkc210_
04-05 
szkc210_08 
szkc210_09 
szkc210_10 

szkc211_01 
szkc211_02 
szkc211_03 
szkc211_04 
szkc211_05 
szkc211_06 
szkc211_07 
szkc211_08 
szkc211_09 
szkc211_10 

szkc212_01 
szkc212_02 
szkc212_03 
szkc212_04 
szkc212_05 
szkc212_06 
szkc212_07 
szkc212_08 
szkc212_09 
szkc212_10 
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1��   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

Társas  
kompetenciák:           
15. empátia                            
16. kommunikáci-
ós készségek                             
17. együttmû- 
kö-dés                
18. konfliktus- 
kezelés               
19. segítségkérés                  
20. visszautasítás                 
23. társadalmi 
részvétel

szkc207_01 
szkc207_02 
szkc207_03 
szkc207_
04-05 
szkc207_06 
szkc207_08 
szkc207_09 
szkc207_10 

szkc208_01 
szkc208_02 
szkc208_03 
szkc208_04 
szkc208_05 
szkc208_06 
szkc208_07 
szkc208_08 
szkc208_10 

szkc209_01 
szkc209_02 
szkc209_03 
szkc297_
04-05 
szkc209_06 
szkc209_07 
szkc209_08 
szkc209_09 
szkc209_10 

szkc210_02 
szkc210_03 
szkc210_
04-05 
szkc210_08 
szkc210_10 

szkc211_01 
szkc211_02 
szkc211_03 
szkc211_04 
szkc211_05 
szkc211_06 
szkc211_07 
szkc211_08 
szkc211_09 
szkc211_10 

szkc212_01 
szkc212_04 
szkc212_05 
szkc212_06 
szkc212_07 
szkc212_08 
szkc212_09 
szkc212_10 
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MELyik TéMa MELyik MOduLban TaLáLhaTó?   1��

függELék 2.
A kódszámok feloldása

szk a, b, c 1, 2 1–12 1–57

Szociális kompe-
tencia

A programcsomag 
típusa Alapfok, középfok Évfolyam A modul sorszáma

MELyik TéMA MELyik MOduLbAn 
TALáLhATÓ?

Témaháló 
fogalmai

A programcsomag

1 2 3 4 5 6

Élettelen 
természet

szka101_21 
szka101_30 
szka101_33 

 szka103_03 
szka103_04 
szka103_25 
szka103_28 
szka103_29 
szka103_30 
szka103_31 
szka103_32 
szka103_33  
szka103_39 

szka104_20 szka105_24 
szka105_25 

szka106_37 
szka106_38 
szka106_39 

Élô természet szka101_24 
szka101_25 
szka101_26 
szka101_27 
szka101_28 
szka101_29 
szka101_33

szka102_25 
szka102_27 
szka102_28 
szka102_29 
szka102_30 
szka102_39 
szka102_48 

szka103_34 
szka103_35 
szka103_37 

szka104_13 
szka104_14 

szka105_26 
szka105_28 
szka105_29 
szka105_30 
szka105_31 

szka106_15 
szka106_16 
szka106_18 

Környezet, 
környezet-
védelem

szka101_23 
szka101_34 
szka101_35 

szka102_04 
szka102_31 
szka102_32 
szka102_37 
szka102_38 
szka102_47 

szka103_24 
szka103_25 
szka103_28 
szka103_29 
szka103_36 
szka103_40 

szka104_06 
szka104_12 
szka104_11 

szka105_15 
szka105_27 
szka105_33 
szka105_34 

szka106_15 
szka106_16 
szka106_27 
szka106_32 

TK szocialis kompetencia ff.indd197   197 2008.04.01   13:13:20



1��   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

Természet- 
és társadalom-
földrajzi környe-
zetünk,  
lakóhelyünk

szka101_03 
szka101_05 
szka101_06 
szka101_08 
szka101_15 
szka101_17 
szka101_18 
szka101_19 
szka101_20 
szka101_24 
szka101_28 
szka101_29 
szka101_38 
szka101_39  
szka101_40 
szka101_41 

szka102_01 
szka102_02 
szka102_09 
szka102_12 
szka102_15 
szka102_16 
szka102_18 
szka102_20 
szka102_21 
szka102_23 
szka102_26 
szka102_31 
szka102_32 
szka102_39 
szka102_40 
szka102_41  
szka102_42 
szka102_43 
szka102_44 
szka102_45 

szka103_01 
szka103_02 
szka103_03 
szka103_05 
szka103_10 
szka103_14 
szka103_15 
szka103_16 
szka103_18 
szka103_19 
szka103_26 
szka103_33 
szka103_36 
szka103_38 

szka104_10 
szka104_15 
szka104_16 
szka104_17 
szka104_18 

szka105_09 
szka105_10 
szka105_11 
szka105_12 
szka105_14 
szka105_18 
szka105_19 
szka105_20 
szka105_21 
szka105_22 
szka105_23 

szka106_01 
szka106_14 
szka106_19 
szka106_20 
szka106_21 
szka106_24 
szka106_32 
szka106_32 
szka106_33 
szka106_36 

Tér szka101_10 
szka101_21 

szka102_18     

A társadalom 
és a gazdaság

szka101_05 
szka101_15 
szka101_38 
szka101_39 
szka101_40 

szka102_09 
szka102_12 
szka102_20 
szka102_23 
szka102_33 
szka102_35 
szka102_36 
szka102_37 
szka102_47 

szka103_01 
szka103_02 
szka103_04 
szka103_21 
szka103_22 
szka103_27 
szka103_38 

 szka105_13 
szka105_32 
szka105_35 
szka105_36 
szka105_37 
szka105_38 
szka105_39 
szka105_40 

szka106_07 
szka106_08 
szka106_09 
szka106_12 
szka106_13 
szka106_22 
szka106_23 
szka106_24 
szka106_25 
szka106_35 
szka106_40 

Testünk és élet-
mûködéseink

szka101_01 
szka101_03 
szka101_04 
szka101_05 
szka101_06 
szka101_11 
szka101_12 
szka101_13 
szka101_14 
szka101_15 
szka101_31 
szka101_32 
szka101_37 

szka102_09 
szka102_07 
szka102_08 
szka102_09 
szka102_10 
szka102_11 
szka102_12 
szka102_13 
szka102_14 
szka102_23 
szka102_45 
szka102_46 

szka103_07 
szka103_08 
szka103_09 
szka103_11 
szka103_12 
szka103_13 

szka104_05 
szka104_07 
szka104_08 

szka105_01 
szka105_02 
szka105_03 
szka105_04 
szka105_05 
szka105_06 
szka105_16 
szka105_17 
szka105_29 
szka105_30 

szka106_02 
szka106_04 
szka106_05 
szka106_06 
szka106_12 
szka106_13 
szka106_26 
szka106_27 
szka106_29 

Pszichikus 
mûködésünk, 
személyiségünk

szka101_01 
szka101_
06_2 
szka101_12 
szka101_30 
szka101_32 

szka102_01 
szka102_04 
szka102_34 
szka102_41 

szka103_14 
szka103_22 
szka103_23 
szka103_24 
szka103_28 
szka103_29 
szka103_36 

szka104_01 szka105_07 szka106_14 
szka106_15 
szka106_16 
szka106_17 
szka106_28 
szka106_31 

Kommunikáció szka101_03 szka102_24 szka103_14 szka104_02  szka106_30 
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MELyik TéMa MELyik MOduLban TaLáLhaTó?   1��

Kapcsolatok szka101_05 
szka101_07 
szka101_09 
szka101_16 
szka101_26 
szka101_36 
szka101_38 
szka101_40 
szka101_41 

szka102_01 
szka102_03 
szka102_05 
szka102_13 
szka102_17 
szka102_18 
szka102_49 

szka103_06 
szka103_09 
szka103_17 
szka103_36 
szka103_37 
szka103_38 

szka104_03 
szka104_04 
szka104_09 
szka104_11 
szka104_19 

szka105_08 
szka105_21 
szka105_35 

szka106_03 
szka106_10 
szka106_11 

Kultúra  szka102_22 
szka102_41 
szka102_42 

    

Témaháló 
fogalmai

B programcsomag

1 2 3 4 5 6

Élettelen 
természet

 szkb102_09     

Élô természet szkb101_11 szkb102_03 
szkb102_04 
szkb102_05 
szkb102_07

szkb103_03 
szkb103_04 

szkb104_02   

Természet- és tár-
sadalom-földrajzi 
környezetünk, 
lakóhelyünk

szkb101_05 szkb102_12     

Tér szkb101_03 
szkb101_13 

szkb102_05     

A társadalom 
és a gazdaság

szkb101_08  szkb103_02 
szkb103_07 
szkb103_12 

szkb104_01 
szkb104_14 

 szkb106_05 

Testünk és élet-
mûködéseink

szkb101_03 
szkb101_04 
szkb101_08

szkb102_13     

Pszichikus 
mûködésünk, 
személyiségünk

szkb101_01 
szkb101_03 
szkb101_04 
szkb101_05 
szkb101_06 
szkb101_08 
szkb101_12 

szkb102_01 
szkb102_05 
szkb102_06 
szkb102_08 
szkb102_09 
szkb102_10 
szkb102_11 
szkb102_12

szkb103_04 
szkb103_05 
szkb103_11 
szkb103_13 

szkb104_01 
szkb104_02 
szkb104_03 
szkb104_04 
szkb104_05 
szkb104_06 
szkb104_08 
szkb104_09 
szkb104_10 
szkb104_12 
szkb104_13 
szkb104_15 

szkb105_01 
szkb105_02 
szkb105_03 
szkb105_04 
szkb105_05 
szkb105_06 
szkb105_07 
szkb105_08 
szkb105_09 
szkb105_12 
szkb105_15

szkb106_01 
szkb106_02 
szkb106_03 
szkb106_04 
szkb106_05 
szkb106_06 
szkb106_07 
szkb106_08 
szkb106_09 
szkb106_10 
szkb106_11 
szkb106_12 
szkb106_13 
szkb106_14 
szkb106_15  
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200   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

Kommunikáció szkb101_01 
szkb101_02 
szkb101_09

szkb102_02 
szkb102_11

szkb103_04 
szkb103_08 
szkb103_09 
szkb103_12 
szkb103_14 

szkb104_01 
szkb104_02 
szkb104_05 
szkb104_07 
szkb104_11 
szkb104_13 

szkb105_03 
szkb105_04 
szkb105_06 
szkb105_07 

szkb106_06 
szkb106_07 
szkb106_08 
szkb106_09 
szkb106_10 
szkb106_11 
szkb106_12 
szkb106_13 
szkb106_14 
szkb106_15  

Kapcsolatok szkb101_01 
szkb101_05 
szkb101_06 
szkb101_10 
szkb101_12 
szkb101_13

szkb102_01 
szkb102_03 
szkb102_04 
szkb102_05 
szkb102_06 
szkb102_07 
szkb102_08 
szkb102_09 
szkb102_11 
szkb102_12 
szkb102_13 
szkb102_14

szkb103_01 
szkb103_02 
szkb103_03 
szkb103_04 
szkb103_05 
szkb103_06 
szkb103_07 
szkb103_08 
szkb103_10 
szkb103_11 
szkb103_12 
szkb103_13 
szkb103_14

szkb104_01 
szkb104_02 
szkb104_03 
szkb104_04 
szkb104_05 
szkb104_06 
szkb104_07 
szkb104_08 
szkb104_09 
szkb104_10 
szkb104_11 
szkb104_12 
szkb104_13 
szkb104_14 
szkb104_15 

szkb105_01 
szkb105_02 
szkb105_03 
szkb105_05 
szkb105_06 
szkb105_07 
szkb105_08 
szkb105_09 
szkb105_12 
szkb105_15

szkb106_01 
szkb106_02 
szkb106_03 
szkb106_04 
szkb106_05 
szkb106_06 
szkb106_07 
szkb106_08 
szkb106_10 
szkb106_11 
szkb106_12 
szkb106_13 
szkb106_14 
szkb106_15  

Kultúra   szkb103_06 
szkb103_14

Témaháló 
fogalmai

C programcsomag

1 2 3 4 5 6

Tér szkc101_10 
szkc101_11 
szkc101_12

szkc102_10 
szkc102_11 
szkc102_12

szkc103_10 
szkc103_11 
szkc103_12

szkc104_10 
szkc104_11 
szkc104_12

szkc105_10 
szkc105_11 
szkc105_12

szkc106_10 
szkc106_11 
szkc106_12

Pszichikus 
mûködésünk, 
személyiségünk

szkc101_01 
szkc101_02 
szkc101_03 
szkc101_13 
szkc101_14 
szkc101_15 

szkc102_01 
szkc102_02 
szkc102_03 
szkc102_13 
szkc102_14 
szkc102_15 

szkc103_01 
szkc103_02 
szkc103_03 
szkc103_13 
szkc103_14 
szkc103_15 

szkc104_01 
szkc104_02 
szkc104_03 
szkc104_13 
szkc104_14 
szkc104_15 

szkc105_01 
szkc105_02 
szkc105_03 
szkc105_13 
szkc105_14 
szkc105_15 

szkc106_01 
szkc106_02 
szkc106_03 
szkc106_13 
szkc106_14 
szkc106_15 

Kapcsolatok szkc101_04 
szkc101_05 
szkc101_06 

szkc102_04 
szkc102_05 
szkc102_06

szkc103_04 
szkc103_05 
szkc103_06

szkc104_04 
szkc104_05 
szkc104_06

szkc105_04 
szkc105_05 
szkc105_06

szkc106_04 
szkc106_05 
szkc106_06

Kultúra szkc101_07 
szkc101_08 
szkc101_09

szkc102_07 
szkc102_08 
szkc102_09

szkc103_07 
szkc103_08 
szkc103_09

szkc104_07 
szkc104_08 
szkc104_09

szkc105_07 
szkc105_08 
szkc105_09

szkc106_07 
szkc106_08 
szkc106_09
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MELyik TéMa MELyik MOduLban TaLáLhaTó?   201

Témaháló 
fogalmai

A programcsomag

7 8 9 10 11 12

Identitás szka207_02 
szka207_05 
szka207_06 
szka207_07 
szka207_12 
szka207_14 
szka207_15 
szka207_23 
szka207_28 
szka207_29 
szka207_30 
szka207_35 
szka207_36 
szka207_39 

szka208_01 
szka208_02 
szka208_05 
szka208_07 
szka208_11 
szka208_12 
szka208_13 
szka208_15 
szka208_27 
szka208_28 
szka208_29 
szka208_30 
szka208_31 
szka208_33 
szka208_37 
szka208_38 
szka208_43 
szka208_44 
szka208_47 
szka208_50 
szka208_55      

szka209_05 
szka209_10 
szka209_18 
szka209_20 
szka209_21 
szka209_22 
szka209_26 
szka209_30 
szka209_31 
szka209_33 

szka210_01 
szka210_02 
szka210_04 
szka210_06 
szka210_07 
szka210_08 
szka210_09 
szka210_10 
szka210_11 
szka210_13 
szka210_16 
szka210_19 
szka210_28 
szka210_29 
szka210_32 
szka210_33 
szka210_35 
szka210_36 
szka210_37 
szka210_38 
szka210_39 
szka210_40 
szka210_42 
szka210_47 
szka210_48 
szka210_51 
szka210_52 

szka211_01 
szka211_03 
szka211_04 
szka211_05 
szka211_06 
szka211_09 
szka211_14 
szka211_17 
szka211_20 
szka211_25

szka212_03 
szka212_04 
szka212_05 
szka212_09 
szka212_10 
szka212_12 
szka212_13 
szka212_14 
szka212_15 
szka212_20 
szka212_21 
szka212_23 
szka212_24 
szka212_25 
szka212_26 
szka212_27 

Kapcsolatok szka207_04 
szka207_08 
szka207_14 
szka207_15 
szka207_16 
szka207_17 
szka207_20 
szka207_21 
szka207_22 
szka207_23 
szka207_24 
szka207_25 
szka207_26 
szka207_27 
szka207_28 
szka207_29 
szka207_30 
szka207_32 
szka207_33 
szka207_34 
szka207_35 
szka207_36 
szka207_37 
szka207_38 
szka207_40 

szka208_01 
szka208_04 
szka208_05 
szka208_06 
szka208_07 
szka208_12 
szka208_22 
szka208_29 
szka208_30 
szka208_31 
szka208_33 
szka208_42 
szka208_43 
szka208_44 
szka208_45 
szka208_46 
szka208_47 
szka208_48 
szka208_49 
szka208_50 
szka208_55 

szka209_02 
szka209_06 
szka209_07 
szka209_08 
szka209_09 
szka209_11 
szka209_15 
szka209_16 
szka209_17 
szka209_18 
szka209_19 
szka209_20 
szka209_21 
szka209_22 
szka209_23 
szka209_26 
szka209_27 
szka209_28 
szka209_30 
szka209_31 
szka209_32 
szka209_33 
szka209_34 
szka209_35 
szka209_37 
szka209_39 
szka209_40 

szka210_01 
szka210_10 
szka210_11 
szka210_13 
szka210_15 
szka210_17 
szka210_18 
szka210_20 
szka210_21 
szka210_22 
szka210_23 
szka210_25 
szka210_26 
szka210_32 
szka210_34 
szka210_35 
szka210_36 
szka210_37 
szka210_39 
szka210_40 
szka210_42 
szka210_44 
szka210_45 
szka210_47 
szka210_48 
szka210_49 
szka210_50 
szka210_51 
szka210_52 

szka211_01 
szka211_02  
szka211_03 
szka211_04 
szka211_06 
szka211_09 
szka211_10 
szka211_11 
szka211_12 
szka211_13 
szka211_14 
szka211_15 
szka211_19 
szka211_20 
szka211_21 
szka211_22 
szka211_23 

szka212_10 
szka212_14 
szka212_10 
szka212_17 
szka212_18 
szka212_20 
szka212_23 
szka212_25 
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202   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

Demokrácia szka207_04 
szka207_23 
szka207_25 
szka207_31 
szka207_35 
szka207_36 

szka208_01 
szka208_09 
szka208_12 
szka208_34 

szka209_02 
szka209_08 
szka209_09 
szka209_12 
szka209_15 
szka209_17 
szka209_19 
szka209_20 
szka209_23 
szka209_27 
szka209_31 
szka209_32 
szka209_36 
szka209_39 
szka209_40 

szka210_01 
szka210_10 
szka210_19 
szka210_22 
szka210_32 
szka210_36 
szka210_42 
szka210_44 
szka210_47 
szka210_48 
szka210_50 

szka211_02  
szka211_03 
szka211_04 
szka211_07 
szka211_09 
szka211_13 
szka211_14 
szka211_15 
szka211_22 

szka212_05 
szka212_10 
szka212_24 
szka212_26 
szka212_27 

Társadalom szka207_01 
szka207_03 
szka207_04 
szka207_07 
szka207_18 
szka207_19 
szka207_24 
szka207_26 
szka207_28 
szka207_32 
szka207_33 
szka207_39 

szka208_03 
szka208_08 
szka208_09 
szka208_10 
szka208_12 
szka208_13 
szka208_15 
szka208_20 
szka208_27 
szka208_30 
szka208_34 
szka208_37 
szka208_40 
szka208_42 
szka208_45 
szka208_48  
szka208_51 
szka208_53

szka209_03 
szka209_07 
szka209_11 
szka209_25 
szka209_26 
szka209_35 
szka209_37 

szka210_02 
szka210_03 
szka210_05 
szka210_06 
szka210_07 
szka210_08 
szka210_10 
szka210_13 
szka210_16 
szka210_23 
szka210_25 
szka210_26 
szka210_27 
szka210_32 
szka210_33 
szka210_35 
szka210_42 
szka210_44 
szka210_45 
szka210_47 
szka210_48 
szka210_50 
szka210_52 

szka211_05 
szka211_06 
szka211_07 
szka211_10 
szka211_15 
szka211_16 
szka211_17 
szka211_21 
szka211_22 
szka211_24 
szka211_25

szka212_01 
szka212_02 
szka212_03 
szka212_04 
szka212_05 
szka212_06 
szka212_07 
szka212_08 
szka212_11 
szka212_13 
szka212_17 
szka212_18 
szka212_19 
szka212_20 
szka212_21 
szka212_22 
szka212_24 
szka212_26 
szka212_27
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MELyik TéMa MELyik MOduLban TaLáLhaTó?   20�

Konfliktus szka207_01 
szka207_04 
szka207_05 
szka207_06 
szka207_07 
szka207_12 
szka207_18 
szka207_19 
szka207_20 
szka207_22 
szka207_24 
szka207_25 
szka207_26 
szka207_31 
szka207_33 
szka207_38 
szka207_39 

szka208_03 
szka208_04 
szka208_05 
szka208_06 
szka208_07 
szka208_09 
szka208_10 
szka208_12 
szka208_13 
szka208_14 
szka208_15 
szka208_18 
szka208_20 
szka208_21 
szka208_30 
szka208_32 
szka208_33 
szka208_42 
szka208_44 
szka208_46 
szka208_47 
szka208_49 
szka208_50 
szka208_51 
szka208_53 
szka208_55 

szka209_03 
szka209_04 
szka209_05 
szka209_06 
szka209_11 
szka209_12  
szka209_15 
szka209_16 
szka209_17 
szka209_24 
szka209_25 
szka209_26 
szka209_27 
szka209_28 
szka209_29 
szka209_31 
szka209_32 
szka209_33 
szka209_34 
szka209_36 
szka209_39 

szka210_02 
szka210_04 
szka210_05 
szka210_08 
szka210_09 
szka210_10 
szka210_11 
szka210_12 
szka210_13 
szka210_15 
szka210_16 
szka210_18 
szka210_21 
szka210_22 
szka210_23 
szka210_25 
szka210_26 
szka210_28 
szka210_31 
szka210_32 
szka210_33 
szka210_35 
szka210_39 
szka210_41 
szka210_42 
szka210_44 
szka210_45 
szka210_46 
szka210_48 
szka210_49 
szka210_50 
szka210_51 
szka210_52 

szka211_06 
szka211_08 
szka211_11 
szka211_16 
szka211_17 
szka211_20 
szka211_23 
szka211_24 
szka211_25

szka212_01 
szka212_02 
szka212_03 
szka212_04 
szka212_07 
szka212_09 
szka212_10 
szka212_11 
szka212_12 
szka212_13 
szka212_16 
szka212_17 
szka212_18 
szka212_19 
szka212_21 
szka212_22 
szka212_23 
szka212_24 
szka212_26 
szka212_27 

Életmód szka207_03 
szka207_05 
szka207_08 
szka207_13 
szka207_16 
szka207_21 
szka207_26 
szka207_27 
szka207_39 
szka207_40 

szka208_15 
szka208_18 
szka208_20 
szka208_21 
szka208_22 
szka208_25 
szka208_30 
szka208_32 
szka208_35 
szka208_36 
szka208_38 
szka208_50 
szka208_55 
szka208_56 

szka209_02 
szka209_07 
szka209_08 
szka209_18 
szka209_19 
szka209_20 
szka209_22 
szka209_26 
szka209_29 
szka209_30 
szka209_37 

szka210_01 
szka210_09 
szka210_13 
szka210_14 
szka210_15 
szka210_17 
szka210_19 
szka210_20 
szka210_21 
szka210_24 
szka210_25 
szka210_31 
szka210_33 
szka210_34 
szka210_35 
szka210_40 
szka210_42 
szka210_44 
szka210_45 
szka210_49 
szka210_50 
szka210_52 

szka211_02 
szka211_05 
szka211_08 
szka211_10 
szka211_13 
szka211_15 
szka211_17 
szka211_18 
szka211_20 
szka211_23 
szka211_25

szka212_
01szka212_03 
szka212_04 
szka212_08 
szka212_09 
szka212_11 
szka212_13 
szka212_14 
szka212_21 
szka212_23 
szka212_24 
szka212_26 
szka212_27 

TK szocialis kompetencia ff.indd203   203 2008.04.01   13:13:22



204   Tanári kézikönyv – SzOCiáLiS kOMPETEnCia, 1–12. évFOLyaM

Világkép szka207_02 
szka207_03 
szka207_07 
szka207_08 
szka207_09 
szka207_10 
szka207_11 
szka207_16 
szka207_17 
szka207_32 

szka208_15 
szka208_16 
szka208_17 
szka208_18 
szka208_19 
szka208_20 
szka208_22 
szka208_23 
szka208_26 
szka208_35  
szka208_38 
szka208_39 
szka208_42 

szka209_13 
szka209_14 
szka209_16 
szka209_17 
szka209_18 
szka209_22 
szka209_23 
szka209_24 
szka209_28 
szka209_30 
szka209_38 

szka210_01 
szka210_02 
szka210_11 
szka210_12 
szka210_17 
szka210_18 
szka210_19 
szka210_21 
szka210_22 
szka210_23 
szka210_24 
szka210_25 
szka210_29 
szka210_35 
szka210_38 
szka210_41 
szka210_45 
szka210_46 
szka210_49 
szka210_50 

szka211_05 
szka211_06 
szka211_08 
szka211_09 
szka211_11 
szka211_13 
szka211_14 
szka211_23 

szka212_03 
szka212_05 
szka212_06 
szka212_07 
szka212_08 
szka212_09 
szka212_11 
szka212_13 
szka212_21 
szka212_25 

Kultúra szka207_06 
szka207_14 
szka207_15 
szka207_18 
szka207_29 

szka208_12 
szka208_13 
szka208_17 
szka208_22 
szka208_27 
szka208_29 
szka208_30 
szka208_31 
szka208_32 
szka208_33 
szka208_35 
szka208_38 
szka208_44 
szka208_49 

szka209_05 
szka209_19 
szka209_21 
szka209_22 
szka209_30 
szka209_33 
szka209_35 

szka210_04 
szka210_06 
szka210_08 
szka210_13 
szka210_14 
szka210_16 
szka210_24 
szka210_25 
szka210_28 
szka210_29  
szka210_32 
szka210_33 
szka210_34 
szka210_35 
szka210_49 
szka210_51 

szka211_16 
szka211_17 
szka211_20 

szka212_12 
szka212_13 
szka212_15 
szka212_20 
szka212_24 
szka212_25 

Társadalmi 
nyilvánosság

szka207_06 
szka207_20 
szka207_33 
szka207_37 

szka208_02 
szka208_03 
szka208_08 
szka208_12 
szka208_15 
szka208_36 
szka208_51 
szka208_53 
szka208_56

szka209_03 
szka209_29 
szka209_35 
szka209_36 

szka210_18 
szka210_22 
szka210_32 
szka210_41 
szka210_44 
szka210_45 
szka210_46 
szka210_50 

szka211_03 
szka211_06 
szka211_18 
szka211_24 
szka211_25

szka212_
01szka212_06 
szka212_07 
szka212_08 
szka212_11 
szka212_13 
szka212_16 
szka212_17 
szka212_19 
szka212_20 
szka212_22 
szka212_24 
szka212_26 
szka212_27 
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Erkölcs és jog szka207_03 
szka207_04 
szka207_07 
szka207_25 
szka207_27 
szka207_31 

szka208_01 
szka208_02 
szka208_03 
szka208_06 
szka208_07 
szka208_10 
szka208_13 
szka208_21 
szka208_27 
szka208_30 
szka208_31 
szka208_40 
szka208_42 
szka208_44 
szka208_45 
szka208_46 
szka208_47 
szka208_49 
szka208_50 
szka208_53 

szka209_01 
szka209_02 
szka209_08 
szka209_09 
szka209_17 
szka209_24 
szka209_25 
szka209_26 
szka209_27 
szka209_28 
szka209_31 
szka209_32 
szka209_34 
szka209_35 
szka209_36 
szka209_37 
szka209_39 

szka210_03 
szka210_05 
szka210_08 
szka210_09 
szka210_11 
szka210_12 
szka210_15 
szka210_20 
szka210_26 
szka210_33 
szka210_37 
szka210_38  
szka210_40 
szka210_41 
szka210_42 
szka210_44 
szka210_46 
szka210_48 
szka210_49 
szka210_50 
szka210_51 

szka211_01 
szka211_02 
szka211_04 
szka211_05 
szka211_07 
szka211_11 
szka211_
16szka211_
17 
szka211_19 
szka211_20 
szka211_21 
szka211_22 
szka211_23 

szka212_
01szka212_04 
szka212_05 
szka212_06 
szka212_07 
szka212_16 
szka212_17 
szka212_19 
szka212_21 
szka212_26 

Globalizáció szka207_05 
szka207_10 
szka207_14 
szka207_15 
szka207_17 
szka207_18 
szka207_19 
szka207_22 
szka207_38 

szka208_11 
szka208_13 
szka208_20 
szka208_24 
szka208_25 
szka208_26 
szka208_34 
szka208_37 
szka208_39 
szka208_40 

szka209_12  
szka209_15 
szka209_16 
szka209_19 
szka209_23 
szka209_24 
szka209_29 
szka209_35 
szka209_36 
szka209_37 
szka209_40 

szka210_01 
szka210_17  
szka210_18 
szka210_19 
szka210_21 
szka210_22 
szka210_23 
szka210_25 
szka210_26 
szka210_27 
szka210_30 
szka210_31 
szka210_34 
szka210_46 
szka210_47 
szka210_52 

szka211_09 
szka211_10 
szka211_12 
szka211_14 
szka211_16 
szka211_21 

szka212_02 
szka212_09 
szka212_27 

Környezet szka207_13 
szka207_14 
szka207_15 
szka207_16 
szka207_17 
szka207_18 
szka207_19 
szka207_20 
szka207_21 
szka207_22 
szka207_40 

szka208_24 
szka208_25 
szka208_26 
szka208_32 
szka208_34 
szka208_36 
szka208_37 
szka208_39 
szka208_40 
szka208_41 

szka209_11 
szka209_12  
szka209_17 
szka209_18 
szka209_20 
szka209_21 
szka209_22 
szka209_23 
szka209_36 
szka209_40 

szka210_01 
szka210_23 
szka210_27 
szka210_44 

szka211_09  

Jelenismeret    szka210_10 
szka210_22 
szka210_25 
szka210_26 
szka210_46 

szka211_14 
szka211_15 
szka211_16 

szka212_10 
szka212_12 
szka212_27 

Személyiségek szka207_25 szka208_08 
szka208_18 
szka208_19 
szka208_23 

szka209_04 
szka209_06 
szka209_09 
szka209_29 

szka210_07 
szka210_11 
szka210_18 
szka210_24 

szka211_
10szka211_
11 
szka211_24 

szka212_01 
szka212_07 
szka212_
11szka212_26 
szka212_27 
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Témaháló 
fogalmai

B programcsomag

7 8 9 10 11 12

Identitás szkb207_01 
szkb207_02 
szkb207_05 
szkb207_06 
szkb207_09 
szkb207_10

szkb208_01 
szkb208_02 
szkb208_03 
szkb208_06 

szkb209_01 
szkb209_05 
szkb209_06 
szkb209_07 
szkb209_08 

szkb210_
05_1 
szkb210_
05_2 
szkb210_07 

szkb211_01 
szkb211_02 
szkb211_03 
szkb211_
08_09_10

szkb212_01 
szkb212_02 
szkb212_03 
szkb212_04 
szkb212_07 
szkb212_08 

Kapcsolatok szkb207_01 
szkb207_02 
szkb207_03 
szkb207_09 
szkb207_10 

szkb208_01 
szkb208_02 
szkb208_03 
szkb208_04 
szkb208_05 
szkb208_07 

szkb209_05 
szkb209_06 
szkb209_08 

szkb210_
05_1 
szkb210_
05_2

szkb211_02 
szkb211_
08_09_10

szkb212_07 
szkb212_08 

Demokrácia  szkb208_04 
szkb208_06 
szkb208_07 

 szkb210_01 szkb211_07 
szkb211_
08_09_10

szkb212_04 
szkb212_
09_10

Társadalom szkb207_08 szkb208_04 
szkb208_07 

szkb209_02 
szkb209_08 

szkb210_01 
szkb210_04 
szkb210_06 

szkb211_01 
szkb211_06 
szkb211_
08_09_10

szkb212_07 
szkb212_08 
szkb212_
09_10

Konfliktus szkb207_03 
szkb207_06 

szkb208_02 
szkb208_03 

szkb209_03 
szkb209_07 
szkb209_09 
szkb209_10 

szkb210_01 
szkb210_02 
szkb210_04 

 szkb212_02 

Életmód   szkb209_02 
szkb209_04  
szkb209_05 
szkb209_08 

szkb210_03 
szkb210_
05_2 
szkb210_06 
szkb210_07 

szkb211_03 
szkb211_04 
szkb211_05 
szkb211_06 
szkb211_07 

szkb212_01 
szkb212_03 
szkb212_04 
szkb212_05 

Világkép szkb207_04  
szkb207_07 

szkb208_01 
szkb208_07 

szkb209_01 
szkb209_04 

szkb210_03 
szkb210_06 

szkb211_04 
szkb211_05 
szkb211_06 

szkb212_01  
szkb212_05 
szkb212_06 

Kultúra szkb207_02 szkb208_01 szkb209_01 
szkb209_02 
szkb209_06 

 szkb211_01 szkb212_01  

Társadalmi 
nyilvánosság

  szkb209_02 
szkb209_04  

   

Erkölcs és jog szkb207_03 
szkb207_04  

  szkb210_03 
szkb210_04 
szkb210_06 

szkb211_07 szkb212_06 
szkb212_
09_10

Globalizáció    szkb210_06 
szkb210_07 

 szkb212_05 
szkb212_06 

Környezet  szkb208_06 
szkb208_07 

szkb209_09 
szkb209_10 

   

Személyiségek    szkb210_07   
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Témaháló 
fogalmai

C programcsomag

7 8 9 10 11 12

Identitás szkc207_02 
szkc207_

04-05 
szkc207_07 

szkc208_01 
szkc208_02 
szkc208_03 
szkc208_04 
szkc208_05 
szkc208_08 
szkc208_10 

szkc209_01 
szkc209_02

szkc210_02 
szkc210_

04-05 
szkc210_06 

szkc211_01 
szkc211_03 
szkc211_04 
szkc211_05 
szkc211_06 
szkc211_08 

szkc212_01 
szkc212_02 
szkc212_05 
szkc212_08 

Kapcsolatok szkc207_02 
szkc207_03 
szkc207_06 

szkc208_01 
szkc208_02 
szkc208_03 
szkc208_04 
szkc208_05 
szkc208_10 

szkc209_02 
szkc209_06 
szkc209_10 

szkc210_08 
szkc210_10 

szkc211_07 
szkc211_09 
szkc211_10

 

Demokrácia szkc207_02 
szkc207_03 
szkc207_10

szkc208_10 szkc209_02 
szkc209_09 
szkc209_10 

szkc210_09 
szkc210_10 

szkc211_03 szkc212_10 

Társadalom szkc207_01 
szkc207_03 
szkc207_09 

szkc208_03 
szkc208_04 
szkc208_05 
szkc208_10 

szkc209_02 
szkc209_03 
szkc209_09

szkc210_03 
szkc210_08 
szkc210_09 

szkc211_01 
szkc211_08 
szkc211_09 
szkc211_10 

szkc212_04 
szkc212_07 
szkc212_09 

Konfliktus szkc207_02 szkc208_04 
szkc208_05 
szkc208_06 
szkc208_07 

szkc209_01 szkc210_01 
szkc210_
04-05 
szkc210_10 

szkc211_02 
szkc211_03 
szkc211_04 
szkc211_05 
szkc211_06 
szkc211_07 
szkc211_10 

szkc212_05 
szkc212_06 
szkc212_07 
szkc212_08 
szkc212_09 
szkc212_10 

Életmód szkc207_01 
szkc207_08 
szkc207_10 

szkc208_06 
szkc208_07 
szkc208_08 

szkc209_01 
szkc209_07 
szkc209_08 

szkc210_01 
szkc210_08 

szkc211_06 
szkc211_08 
szkc211_10

szkc212_01 
szkc212_02 
szkc212_06 
szkc212_09 

Világkép szkc207_
04-05

szkc208_06 
szkc208_07 
szkc208_08 

szkc209_
04-05 
szkc209_06 
szkc209_07 
szkc209_08 

szkc210_03 szkc211_01 
szkc211_07 

szkc212_04 
szkc212_06 

Kultúra szkc207_
04-05 
szkc207_06 
szkc207_07 

szkc208_04 
szkc208_05 
szkc208_06 
szkc208_07 

szkc209_03 
szkc209_
04-05 
szkc209_06 
szkc209_07 

szkc210_
04-05 
szkc210_06 

szkc211_02 
szkc211_04 

szkc212_01 
szkc212_02 
szkc212_04 
szkc212_05 
szkc212_08 
szkc212_10

Társadalmi 
nyilvánosság

szkc207_08     szkc212_03 
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Erkölcs és jog szkc207_10 szkc208_02  
szkc208_09 

 szkc210_
04-05 
szkc210_07 
szkc210_09 
szkc210_10

szkc211_06 szkc212_05 
szkc212_06 
szkc212_07 

Globalizáció szkc207_08 szkc208_10 szkc209_10  szkc211_08 szkc212_02   
szkc212_03 

Környezet szkc207_09 szkc208_09   szkc211_09 szkc212_03 

Jelenismeret szkc207_07      
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