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Miért lettem tanár? 

 

Tehát miért lettem gyógypedagógus-tanár. Illetve mi indított el a tanári pályán? 

Kivonatom, személyes írásom a 'Halálközeli élmények a kézírás tükrében' című könyvből: 

,,...Megpróbálok írni arról a bizonyos élményről, amit azt hiszem átéltem. Azért csak hiszem nem pedig 

tudom, mivel nincs rá sem kézzelfogható bizonyítékom, sem olyan visszamaradt jelzésem, mint például ha 

megfogom a forró vasat, akkor sebes marad a kezem. Tehát, és mivel ez csak egy érzés, így nem tekinthetem 

egészen biztosan megtörtént és átélt élménynek. Azonban kétségtelen tényként értelmezhetőek azok a 

szemléletbeli változások, melyek ezen eset után végbementek nálam. Igaz, hogy ezek a fordulatok és 

felismerések inkább már az átélt szenvedések hozadékai, de semmiképp sem hagyhatom figyelmen kívül azt 

a belső kis "magot", melyet belém ültettek ezáltal. 

Maga az élmény nem volt ijesztő, inkább csak nyugodt. A testem nem láttam( bár van némi emlékem erről is, 

de eme érzés későbbre tehető), tehát igazából azt sem tudom, hogy álltam, vagy lebegtem. Az azért biztos, 

hogy bizonyos magasságban voltam, vagyis nem a padló szintjén. Ez, ahol elvileg jártam, olyan 

előszobaszerűnek hatott. Előttem állt a rég halott nagymamám, de nem szembefordulva velem, hanem 

hozzám képest keresztben, tehát én őt oldalról láttam. Rajta túl volt egy helyiség, ahonnan erős, de nem 

zavaró fény sugárzott. Ő azonban egy olyan ajtóra mutatott, ami oldalról nyílt. Onnan nem jött fény, sötét 

volt, és lépcsők vezettek benne felfelé. A mamám arcát csak oldalról láttam, nem nézett rám, mégis tudom, 

hogy nevetett. 

Szóval azt, hogy a találkozás valóban megtörtént-e, soha sem fogom megtudni. Azonban ez teljesen 

lényegtelen, hiszen az ottani nyugalom, és az ezáltal kapott új életérzés ami igazán fontos, és ez valós..." 

 

Azért másoltam be ezt a néhány évvel ezelőtti írásom a dolgozatba, mert a pedagógiai 

életutam, illetve az úton való elindulásom legmeghatározóbb eleméről, okáról szól. 

Fontosnak tartom hozzáfűzni, hogy a fentebb közvetített tartalmak ellenére nem szövi át a 

mindennapjaim, illetve a gondolkodásom egy valamiféle értékrend, hitvallás közvetítése. 

Ez nagyon távol áll tőlem. 

Mindig és mindenkor a konkrét tényeket veszem alapul, az okok felderítése után. Ezt 

követően alakítom ki a pedagógiai problémák kezelésének módját, és módszerét. 

 

S miért lettem mentortanár is 

 

A gyakorlatvezető mentortanári végzettség esélyt nyit nekem arra, hogy szakszerű módon 

átörökíthessem a pedagógiai módszereim s az alkalmazási lehetőségeket. 

Fejlesszem a szaktárgyi tudásom a cél érdekében, aminek megerősítő visszacsatolásai az 

elért eredményeim.  ,,Referenciám a gyermeki rajongás és a szülői elismerés" 
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Portfólióm felépítése, néhány kiegészítő indoklással 

 

 

 Munkámban az főiskola által biztosított: 'portfólió összeállításának szempontjait' 

vettem alapul, tehát a leírás szerint egyszerűen időrendben haladtam. 

Az adott félévekben elkészített dolgozatokat beillesztettem a dolgozattörzsbe, megírtam 

hozzájuk a reflexióm visszatekintve, átolvasva őket, s talán a tanulmányaim révén kissé 

újra is értelmezve azokat. Eme visszatekintő, ismétlő elemzés többet adott nekem mint 

gondoltam, mert általa elmélyültebb, konkrétabb és felfrissített lett a szaktárgyi tudásom is. 

Munkám, illetve a dolgozat felépítése kettő élesen elhatárolódó részre osztható. Ennek oka, 

hogy a 2013/14-es tanévben iskolában, de a 2014/15-ös évben már óvodában dolgoztam. 

S volt egy rövidebb átmeneti időszak, amikor egyszerre voltam alkalmazott mindkét 

helyen illetve intézményben. Ezért fedezhető fel néhol egy olyan ellentét, hogy egyszer 

iskoláról, majd óvodáról írok. Tapasztalatszerzés volt ez, kiváló, építő jellegű. 

 

A bemásolt illetve csatolt képeket sajnos meglehetősen rossz minőségben sikerült csak 

kinyomtatnom, ugyanis ezek egy része PDF formátumban van, s azokat nem tudtam már 

szerkeszteni. Remélem ez nem befolyásolja negatívan a munkám pedagógiai jellegét, 

eredményességét. 
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A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 

 

 2013/14. - I. évfolyam 

 

 

Feladat:  Kérdőív összeállítása, szerkesztése a pedagógiai hatékonyság  

  növelésének tükrében. 
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 Dolgozatom elkészítéséhez egy olyan kérdőív összeállítására vállalkoztam, amit 

mindenképpen hasznosítani szeretnék a pedagógiai munkám hatékonyságának növelésére.  

Főállásom mellett ugyanis gyermekek képességfejlesztését végzem csoportos és önálló 

órák formájában gyógypedagógus egyéni vállalkozóként, így napi szinten vagyok 

kapcsolatban a szülőkkel. 

 Az óráimmal kapcsolatos tapasztalatok, eredmények megbeszélése eddig is mindig 

megtörtént, azonban a csoportos óráimon ez rendszerint nehézkesen kivitelezhető csak, 

hiszen egyszerre 5-6 szülővel kell ismertetni az óra anyagát, a gyermekek reakcióit, 

eredményességeket, nehézségeket, stb.. 

Az intézményi keretek között zajló képességfejlesztés megítéléséről, eredményességéről is 

szeretnék többet megtudni, hátha valamit be tudok építeni a saját óráimba is.  

Továbbá a módszereimről, az alkalmazott eszközökről is szeretnék valamiféle visszajelzést 

kapni, így a kérdőív végén erre a területre fókuszálok néhány kérdésben, én ugyanis nem 

használok semmiféle "hozott" anyagot, a fejlesztő lapokat mind magam készítem, sokszor 

kifejezetten egy gyermek részére, az ő képességeihez igazítva. (a 2. és a 3. rész célzottan 

azonos felépítésű, az összehasonlítás érdekében) 

 

Kérdőívem tehát 3 területre osztottam: 

1. A gyermek tudása, elmaradásai, a szülő által előtérbe helyezendő képességterületek 

fejlettségi szintje a szülő véleménye szerint, összevetve a gyermek szakértői véleményével. 

2. Az iskolában-óvodában alkalmazott nevelői módszerek, eszközök. 

3. A képességfejlesztő foglalkozásaimon alkalmazott nevelői módszerek, eszközök. 

 

Természetesen differenciálnom kell majd a gyermekek között, mert van akivel évek óta 

dolgozom együtt, a tanulót jól ismerem, s a szülőkkel szinte már baráti a kapcsolatom, de 

gondolnom kell az új tanulókra is. Ezért személyes egyeztetést folytatok majd le 

mindenkivel a kérdőív kitöltésének létjogosultságát illetően. 

 Persze feltételezem, hogy az első néhány kitöltést követően még változtatni fogok 

néhány kérdésen, de ezt majd a visszajelzések alapján fogom eldönteni. 

Reményeim szerint, eme kérdőív által a szülő még inkább úgy érezheti majd (joggal), hogy 

neki is van némi beleszólása a fejlesztés irányába, jellegébe, ha csak néhány ötlettel is, 

amit be tudok építeni a pedagógiai munkámba. 
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A gyermek adatai: 

Név: ________________________ 

Születési idő: _________________ 

Utolsó szakértő vizsgálat időpontja: _____________________ 

 

 Kérdőív a fejlesztő foglalkozások hatékonyságának növeléséhez 

 

Amennyiben van szakértői vélemény, kérem húzza itt alá azokat a területeket, amiket a véleményben 

fejlesztésre javasolnak: 

 feladattartás, figyelem, feladatértés, szövegértés, gondolkodási képességek 

 finommotorika-grafomotorika (író-rajzolómozgás,kézügyesség)  

 szociális kompetenciák (együttműködés, elfogadás, viselkedési szokások) 

 testséma(testrészek ismerete), lateralitás(domináns kézhasználat, jobb-bal irányok) 

 Megjegyzés:______________________________________________________________________ 

Az Ön megítélése szerint elmaradást mutató képességterületek: 

 feladattartás, figyelem, feladatértés, szövegértés, gondolkodási képességek 

 finommotorika-grafomotorika (író-rajzolómozgás,kézügyesség)  

 szociális kompetenciák (együttműködés, elfogadás, viselkedési szokások) 

 testséma(testrészek ismerete), lateralitás(domináns kézhasználat, jobb-bal irányok) 

 Megjegyzés:______________________________________________________________________ 

Kérem, írjon le három képességterületet, amelynek fejlesztését elsődlegesnek tartja a gyermekénél! 

Itt írhat olyan területet is, ami nem szerepel a fenti felsorolásban. 

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Amennyiben gyermeke már részesült képességfejlesztésben, akkor jelölje annak időtartamát!  

/karikázza be a megfelelőt/ 

 A / 0-2 év 

 B / 3-5 év 

 C / 5 évnél régebben 

Mennyire volt elégedett a fejlesztés hatékonyságával, eredményével? 

nagyon elégedetlen vagyok                                                               nagyon elégedett vagyok 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Kérem karikázza be azt a számot, ami a legjobban kifejezi, hogy Ön mennyire elégedett gyermeke 

tankönyveinek tartalmával, használhatóságával. 

nagyon elégedetlen vagyok                                                               nagyon elégedett vagyok 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Az iskolában, a gyermekkel szemben támasztott elvárások: 

kevés            reális           még elfogadható              sok                irreálisan magas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ön szerint gyermeke mennyire szeret iskolába járni? 

egyáltalán nem szeret                                                                nagyon szeret 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Mit tart az iskola három legfőbb erősségének? 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

 

Melyik az a három terület Ön szerint, amelyen az iskolának változtatnia kellene? 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

 

Mit gondol az iskolai tájékoztatásról a napi tanulási folyamatokkal kapcsolatban? 

nagyon kevésnek tartom                                                              részletesnek, kiválónak tartom 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Mi az, amin változtatna a tájékoztatással kapcsolatban? Kérem húzza alá a megfelelőt! 

(több is választható) 

 pont megfelelő, részletesebb, rendszeresebb, gyakoribb, ritkább, egyéni konzultáció 

megjegyzés:_____________________________________________________________________________        

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________
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Kérem karikázza be itt is azt a számot, ami a legjobban kifejezi, hogy Ön mennyire elégedett az 

általam készített és használt fejlesztő lapok tartalmával, érthetőségével, használhatóságával. 

nagyon elégedetlen vagyok                                                               nagyon elégedett vagyok 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Az óráimon, a gyermekkel szemben támasztott elvárásaim: 

kevés            reális           még elfogadható              sok                irreálisan magas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Ön szerint gyermeke mennyire szereti az óráimat? 

egyáltalán nem szereti                                           nagyon szereti 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Mit tart az óráim három legfőbb erősségének? 

1. ……………………………………………….. 

2. ……………………………………………….. 

3. ……………………………………………….. 

 

Melyik az a három terület Ön szerint, amelyen változtatnom kellene? 

1. ………………………………………………… 

2. ………………………………………………… 

3. ………………………………………………… 

 

Mit gondol a tájékoztatásomról az órai tanulási folyamatokkal kapcsolatban? 

nagyon kevésnek tartom                                                              részletesnek, kiválónak tartom 

   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

Mi az, amin változtatnom kellene a tájékoztatással kapcsolatban? Kérem húzza alá a megfelelőt! 

(több is választható) 

 pont megfelelő, részletesebb, rendszeresebb, gyakoribb, ritkább, több egyéni konzultáció 

megjegyzés:_____________________________________________________________________________         

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________ 

 

Köszönöm szépen az együttműködését! 
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Reflexió 

 

Visszatekintve, és újragondolva, illetve a tanulmányaim során tapasztaltak szerint most 

már több helyen is változtatnék a dolgozaton, első körben a kérdőív elején található 

pedagógiai kifejezéseken. Most úgy érzem, ez néhány szülőnek nehézséget okozhat, mert a 

szakszavak értelmezése nem alapvető és elvárható tájékozottság, bár mindenhol 

magyarázatot is fűztem a megjelölt területek mellé. Ennek ellenére lehet, hogy ez a 

kérdőív-egység frusztrálhatja a válaszadó személyt, aki így talán nem is folytatja, nem 

fejezi be a kitöltést. Továbbá gyakran feleslegessé is válhat a kérdőív első része, hiszen 

nincs minden gyermeknek szakértői véleménye. Az óráimat tekintve nagyjából 20/30 

százalékra tenném a szakértői véleménnyel rendelkező tanulóim számát.  

A kérdőívben 3 részre osztottam a kérdéseket, amiket magában a dolgozatban 

magyarázattal is indokoltam. Az első részt már megemlítettem, a második rész az iskolai 

órákra korlátozódik, míg a harmadik szakaszban a foglalkozásaimon alkalmazott 

módszerekről teszek fel kérdéseket. 

Részletezve a munkám elemeit azonnal felismertem, hogy például a harmadik 

szakaszolásban lévő kérdésekre csak akkor tud a szülő válaszolni, ha személyes 

tapasztalatszerzés után tölti azt ki. Tehát megint egy olyan problémás területet találtam, 

amin változtatnom kell majd. 

A dolgozat megírásakor jeleztem, hogy szeretném a gyakorlatban is kipróbálni a kérdőívet, 

de időközben munkahelyet váltottam, s az új feladatok egyenlőre háttérbe szorították ennek 

megvalósítását. 
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Sajátos pedagógiai, pszichológiai ismeretek 

 

 2013/14 - I. évfolyam 

 

 

Feladat:  Interjú készítése egy részképesség-zavarral diagnosztizált  

  tanulóval az iskolai és iskolán kívüli nehézségeiről, felfogásáról 

  és szemléletéről, illetve a kapott és/vagy nem kapott   

  segítségekről, lehetőségekről, módszerekről. 

  Önértékelése, viszonyulásai a problémájának tükrében. 
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Az interjúban szereplő gyermek adatai (szülői hozzájárulással): 

 L. …  Szül.: 1999.12.31. 

 Iskola: SZMKIKIFT - Óvoda és Általános Iskolája Szigetbecse, Makádi út 46-48 

 8.osztályos tanuló SNI státusz 5. osztálytól 

A 2. sz. TKVSZRB szakértői véleményezése szerint: 

Dyslexia (F.81.0) Dyscalculia (F.81.2) 

Korrekciós javaslat: 

dyslexia reedukáció, dyscalculia reedukáció, szókincs, motiváció, sikerélmény 

 

A gyermek hetente kettő alkalommal vesz részt az általam tartott fejlesztő órákon a 

jelzett iskolában, ahova utazó gyógypedagógusként járok. 

Tapasztalatom szerint (mint ahogy az a felvételen is elhangzik) nem veszi "sorscsapásnak" 

a problémáját. Vannak persze nehézségei, de úgy éli meg őket, hogy: ,,...valaki ebben jobb, 

valaki abban..." 

Tulajdonképpen az ő hozzáállása felveti a kérdést: Meddig kötelező valakinek különórákra 

járnia? Mikortól képes egy ember felelős döntést hozni az ő nehézségei kapcsán? Erről 

sokat beszélgettem velük, de nem jutottunk konkrét megegyezésre a problémát tekintve. 

Továbbá a fejlesztések hatékonysága: Vajon tényleg még mindig az évtizedes módszereket 

kell-e követni? Vagy esélyt adunk a változásnak a cél érdekében? 

A gyermek semmi hasznát nem látta az esetleges óráinak, sőt meglehetősen rossz emlékei 

vannak róluk. 

Gyermekközpontú és eredményorientált pedagógiai rendszer ez??. 

Én úgy vélem, hogy változtatásra van szükség a pedagógiai módszerek tekintetében, s ez a 

kis beszélgetés meg is erősített ebben. A felvételt egyszeri nekifutásra vettük fel, néhány 

mondatos pontosítást követően. Éppen ezért nem született egy Oscar díjas alkotás, én is 

feszült voltam, a tanuló is.  

Meglepett azonban amit az óráim menetéről mondott, mivel ennek már semmiféle 

(hasznos) következménye nincs reá nézve. Egy kicsit talán el is térült a beszélgetésünk, de 

témát nem váltottunk. Kifejezetten sajnálom, hogy hozzájuk csak most, 6 hónapja 

kerültem, mert szívesen vittem volna tovább a fejlesztésüket, várva az eredményeket. 

A reflexióm után fontosnak tartom leírni: Nem azt vallom, hogy tudomást sem kell venni a 

problémáról, de abban biztos vagyok, hogy nem szabad erősíteni ezen gyermekekben a 

másság érzetét... 

  (köszönöm az órát, a filmvetítéseket, a "találkozást" a Modern Iskolával)  
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Interjú egy részképesség-zavarral diagnosztizált tanulóval az iskolai és iskolán kívüli 

nehézségeiről 

 

Üdvözöllek, szeretnélek megkérni arra, hogy mutatkozz be pár szóban. 

- 14 éves vagyok, Ráckevén lakom, idén még általános iskolába járok, jövőre leszek 

gimnazista. Ennyi... 

A gimnáziumot hol fogod kezdeni? 

- Halásztelken. 

Elsőre felvettek ebbe a gimnáziumba? Nem volt semmi probléma? 

- Nem, nem volt semmi. 

Nos, arról szeretnék beszélgetni veled, hogy az iskolai évek alatt milyen problémákkal 

találkoztál. Mondjuk, ha úgy visszaemlékszel, nagyjából az első évektől kezdve. Tudom, 

hogy eléggé távoli most már... 

- Hát, hogyha órán felszólítottak és kérdeztek valamit mondjuk matekon, nem mindig 

tudtam rá válaszolni. 

Tehát ha órán felszólítottak, nemigen tudtál válaszolni. Így jöttek rá, hogy valami 

probléma van? 

- Nem, először azt hitték, hogy lusta vagyok. Aztán amikor már a dolgozat sem ment, 

akkor gondolták, hogy el kéne küldeni vizsgálatra. 

És hány évig tartott az, amíg nem voltál vizsgálaton? 

- Négy. 

Négy évig tehát nem tudták mi a problémád. És onnan, akkortól kezdve megváltoztak a 

követelményrendszerek veled szemben? 

- Hát, nem annyira, igazából ugyanolyan volt minden. 

Nem is nagyon vették ezt figyelembe? 

- Nem. Most volt, hogy a felvételinél vették figyelembe, kaptam plusz fél órát. 

Értem. Tehát ugye ez az iskolai évek alatt derült ki. De mikor tudatosult benned, hogy 

valami probléma van? Esetleg például már lehet, hogy első második osztályban tudtad? 

- Nem igazán vettem azt észre, hogy valami van. 

Maga az, hogy a vizsgálat megtörtént, és ott ezt kimondták, onnantól kezdve vetted te is 

tudomásul, hogy tényleg van egy ilyen zavar. Jó. Milyen volt ezt megtudni? Tehát hogyan 

gondoltál magadra ekkor? 

- Hát igazából sehogy, mert oké, vannak olyan dolgok amik nem mennek, de 

igazából nem éltem meg ezt rosszul. Nem bántott. 
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Jó. Ugye ez csak egy területe a tanulási képességeknek, nagyon szépen kompenzálható, 

valamennyire lehet fejleszteni, egyéb oldalakat erősíteni. Mikortól volt, hogy elkezdetek 

neked fejlesztőórákat tartani? 

- Ötödikben, a vizsgálatok után. 

Volt valami eredménye ezeknek az óráknak? 

- Nem. 

Nem igazán láttad eredményét. 

- Nem. Ugyanúgy szenvedtem, meg ugyanolyan volt minden. 

Úgy egészen konkrétan tudnál-e példákat mondani, hogy miben nyilvánult meg a 

problémád? 

- Hát, amikor hangosan kellett olvasni akkor másként mondtam pár betűt, meg 

amikor testnevelés volt, nem azt csináltam amit a tanár mondott, és elszámoltam 

egy csomó mindent. 

Az életben, tehát iskolai körülményeken kívül volt valami így visszagondolva, például 

tájékozódási nehézségek. 

- Mondjuk olyan, hogyha valahol voltunk és hírtelen megkérdezték melyik a jobbra 

meg a balra, akkor nem tudtam hirtelen válaszolni. 

Hát ezek nem olyan nagy problémák. Szerintem, illetve nagyon remélem, hogy ugye nem 

úgy tekintesz magadra, mint valami 'csodabogárra' , mint aki teljesen más mint a többiek. 

- Nem. 

Ennek örülök. Ez egy olyan kis zavar, aminek az okát nem is igazán tudjuk még. Tehát 

erre vannak tippek, vannak kutatások, vannak bizonyos eredmények, de egészen konkrétan 

nem tudjuk. A fejlesztő foglalkozásoknak az a lényege, hogy neked egy kicsit könnyebb 

legyen az iskolában, könnyebb legyen a mindennapi életben. És akkor ez most egy nagyon 

fontos: a fejlesztések mindig hatékonyak voltak? Jó fejlesztéseket kaptál?  

- Nem. Először az jó volt, de az megszakadt. Aztán egyenesen szörnyű volt, mert 

volt olyan tanár, aki egyszerűen hülyének kezelt engem, de még másokat is. 

A csoportba akik jártak? 

- Igen. 

Tulajdonképpen, és akkor most ki is mondom, úgy kezelt titeket, mintha fogyatékosok 

lennétek? 

- Igen 

És ezt ki is mutatta felétek? 

- Ki. Folyton ordított. 
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Nos, ez egy hihetetlen nagy tanári hiba, nem is tudom, hogy az ilyen tanárok hogyan 

érvényesülhetnek a pályán, de ebbe most ne menjünk bele, nem ez a legfontosabb. Az 

önértékelésetekben viszont akkor ez okozhatott némi zavart. Te mit gondolsz magadról? 

- Most? Hm, nem, semmit.. Mit gondolnék...? 

Tehát az, hogy ide kell járnod az fejlesztőóráimra, az nem olyan, hogy meg vagy 

bélyegezve. 

- Nem, nem vagyok megbélyegezve.. 

Oké. Az én óráimon sokat szoktunk nevetni, megpróbálom úgy csinálni az óráim, hogy ne 

deficitorientált legyen, tehát: Ti ebben vagyok rosszak, ti ebben vagytok rosszak, hanem... 

- Tudom mit jelent ez a szó. 

Igen, mit jelent? 

- Azt, hogy megkülönböztet valamit. 

Nem, a deficitorientált itt azt jelenti, hogy nem a hiányra, nem a problémára koncentrálok: 

tehát: te diszes vagy, te nem tudsz olvasni, te nem tudsz ezt meg azt, hanem: Nézd, ebben 

nagyon jó vagy, nézd, ezt is meg tudod csinálni. Az óráimnak az a lényege, hogy viccesek 

legyenek, és, hogy nektek jobb legyen. Azért én nagyon remélem, hogy ez alatt az 1 év 

alatt sikerült valami változást elérni. 

- Jobban tudok olvasni. Gyorsabban. 

Gyorsabban. Ugye milyen érdekes, hogy a gyorsváltó... Tessék? 

- Amúgy tényleg érdekes. 

Ugye, hogy a gyorsváltó táblázatot eleinte kinevettük? 

- Igen, azt hittem, hogy hülyeség... 

Egyébként ennek én nagyon sok gyermeknél látom a hasznát és értelmét. Nagyon-nagyon 

örülök ennek. Kifejezetten. Tehát akkor az egésznek a lényege picit most visszatérve: Nem 

érzed ezt akkor súlynak, akkora problémának, hogy erről folyamatosan beszélni kelljen, 

folyamatosan terápiákra kelljen járni. Ez egy olyan gond amit túl kell élni, de nem az egész 

életedet dönti romba. 

- Dehogyis, he-he, kapok egy csomó kedvezményt. 

Kapsz kedvezményt. A család hogyan áll hozzá ehhez a... 

- Sehogy. Nem érdekli őket.  

Jó, tehát nem jársz például különórákra. Tulajdonképpen most így visszatekintve ezt 

fontosnak tartottad volna? 

- Egyáltalán nem. 
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Így is végigcsináltad az iskolai éveket, így is tudsz érvényesülni az életben. 

- Így van. 

Nos, most mit gondolsz, hogyan lesz tovább? Tehát most itt vége, mégy egy pár 

alkalommal lesz óránk, ennek gondolom örültök, de remélem azért nem maradok rossz 

emlék bennetek. 

- Nem. 

Szerintem azért elég jó órákat tudtunk csinálni. Nos, mi is lesz tovább? Tehát mész a 

következő iskolába. Ott is lesz fejlesztés. Hogyha ez mondjuk ott nem lesz kötelező, akkor 

hogyan fogsz dönteni? 

- Nem tudom, Fogalmam sincs... Attól függ milyen lesz a tanár. 

Jó, ez megint csak azt mutatja, hogy nem egy olyan problémáról beszélünk ami teljesen 

ellehetetlenítené az életed, hanem egy zavarról, amivel együtt lehet élni. Örülök neki, hogy 

nem hagy ez benned mély nyomot, nem érzed magad megbélyegezve. 

- Dehogyis, sőt még mások is szeretnének bejönni a fejlesztőórákra. Tetszik nekik az 

óra. 

Köszönöm, ez nagyon megtisztelő, pedig amit problémának gondolok, hogy nagyon nehéz 

már eredményorientáltan dolgozni a nyolcadikosokkal úgy, hogy tudják: vége az 

iskolának, és igazából már nincs tovább fejlesztőóra. 

- Ez tényleg így van... 

 

Elköszönés. Lezáró beszélgetés. 
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Reflexió 

 

Videó felvétel készült (illetve készítettem), ezért feszült, kissé zavart voltam. Próbáltam a 

lényegre koncentrálni, de ez nem mindig sikerült. 

Visszanézve a felvételt rájöttem, hogy több lényeges kérdés is kimaradt az interjúból: 

 

Például, hogy mit hiányolt az óráimból, szerinte mivel lehetett volna még továbbnövelni a 

hatékonyságot.  

Konkrétabban, részletesebben, feladatpéldákkal is meg kellett volna indokoltatnom vele az 

iskolai nehézségeket. Volt erre irányuló kérdésem, de a tanuló röviden válaszolt csak rá, én 

meg továbbléptem a következő kérdéssel. 

Nem kérdeztem arról sem, hogy miben találja magát nagyon jónak, vagy mit szeret 

magában, miben ügyes. Mik a tervei a jövőt illetően, vannak-e tervei, kér-e segítséget 

valamiben. 

Magáról a discalculia szóról, meghatározásról szintén elfelejtettem megkérdezni, pedig ezt 

is terveztem, csak nem írtam fel magamnak. (egy későbbi óránkon ezt pótoltam) 

 

 Látva a nehézkességemet, zavartságomat, azt hiszem kevés témakört, illetve 

konkrét kérdést írtam fel magamnak a lapra. Jobban meg kellett volna terveznem egy 

vázlatos, de pontokba szedett irányvonallal az interjút.  

Vissza is kellett volna néznünk a felvételt, tanulva a hibákból, és egy következő 

alkalommal megismételni a beszélgetést. Egy hasonló feladatnál már bizonyosan figyelni 

fogok ezekre a hiányosságokra, okulva ebből az esetből. 
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Az integráció és szegregáció kérdései 

 

 2013/14. - I. évfolyam 

 

 

Feladat:  Saját intézmény gyakorlata és bemutatása az integráció-  

  szegregáció tekintetében, százalékos arányosítással a   

  diagnosztizált tanulókról. 

  Tanított tárgy: korosztály/BNO kód/nehézségek jellege/rövid  

  jellemzés 

  A célkitűzés, módszerek, eredményesség, értékelés feltételei,  

  megvalósulása, megvalósulásának lehetőségei. 
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Saját intézmény gyakorlata az integráció-szegregáció tekintetében 

 

Dolgozatom témája az intézmény bemutatása, ahol gyógypedagógusként dolgozom. 

Mivel azonban több intézménybe járok ki utazó gyógypedagógusként (amik mind-mind a 

munkám/munkahelyem részét képezik), ezért érintőleg azokat az iskolákat is beillesztettem 

az első oldalra, ahol a kiküldetések során folytatom tevékenységem. A dolgozat következő 

részében pedig a meghatározott szempontok szerint rendeztem pontokba a tartalmat. Nincs 

tehát határozottan kiemelhető korcsoport vagy osztály illetve tantárgy, mivel mindenhol 

naponta maximum 1 órát vagyok csak, és testnevelést, rajzot, illetve több területet érintő 

fejlesztést, felzárkóztatást, diszlexia, diszcalculia, diszgráfia prevenciót-reedukációt 

végzek.  

 

Kiskunlacháza-Áporka Társulás Általános Iskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 

Kiskunlacházán 4 épületben zajlik oktatás, plusz egy tagintézményben Áporkán.  

Ezek közül én a Speciális tagozaton, és a Gárdonyi utcai épületben tartok órákat.  

Saját intézmény szervezeti felépítése: 

Speciális tagozat: Kiskunlacháza, Szent Imre u. 52. 

Felső tagozat:  Kiskunlacháza, Munkácsy Mihály tér 1 

Alsó tagozat:   Kiskunlacháza, Vörösmarty Mihály utca 5 

Alsó tagozat:   Kiskunlacháza, Gárdonyi Géza utca 1 

Tagintézmény: Áporka Általános Iskola, 2338 Áporka, Petőfi u. 78. 

 

Munkaviszonyom szerint tehát  

székhely, ahonnan a kiküldetésekre utazom: 

Speciális tagozat Kiskunlacháza, Szent Imre u. 52. 

→Feladataim a Szent Imre úti speciális tagozaton: 

 

1. Rajzóra 

- 1.-2.-4. osztály  7 fő, heti 2 óra 

- 5.-7. osztály  7 fő, heti 1 óra 

2. Rehabilitációs fejlesztő órák: 

- középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek  1 fő, heti 2 óra 

- autizmus spektrumzavarral élő    1 fő, heti 2 óra 
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Feladataim az utazó gyógypedagógusi hálózatban: 

 

1.  SNI fejlesztő órák Gárdonyi úti iskola    Gárdonyi Géza utca 1 

1-4. osztály  14 fő, heti 6 óra 

 

2.  SNI fejlesztő órák Szigetbecse-Makád KIKIFT   Szigetbecse, Makádi u. 44. 

5-8. osztály  6 fő, heti 2 óra 

 

3.  SNI fejlesztő órák Szigetbecse-Makád KIKIFT   Makád, Szabadság u. 25. 

4-8. osztály  10 fő, heti 5 óra 

 

4.  SNI fejlesztő órák Móra Ferenc Általános Iskola Szigetújfalu, Vasút u. 20. 

1. osztály  1 fő, heti 2 óra 
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1. feladatrész  Saját intézmény tanulói. 

 

Speciális tagozat: Kiskunlacháza, Szent Imre u. 52. 

- Tanulólétszám:     21fő  

SNI tanulók létszáma:   21fő 

Hátrányos helyzetű tanulók:   16fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók: 5fő 

Felső tagozat:  Kiskunlacháza, Munkácsy Mihály tér 1 

- Tanulólétszám:     300fő  

SNI tanulók létszáma:   31fő 

BTM-es tanulók létszáma:   20fő 

Hátrányos helyzetű tanulók:   86fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók: 42fő 

Alsó tagozat:   Kiskunlacháza, Vörösmarty Mihály utca 5 

- Tanulólétszám:     195fő  

SNI tanulók létszáma:   20fő 

BTM-es tanulók létszáma:   15fő 

Hátrányos helyzetű tanulók:   67fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók: 14fő 

Alsó tagozat:   Kiskunlacháza, Gárdonyi Géza utca 1 

- Tanulólétszám:     139fő  

SNI tanulók létszáma:   11fő 

BTM-es tanulók létszáma:   16fő 

Hátrányos helyzetű tanulók:   56fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók: 6fő 

Tagintézmény: Áporka Általános Iskola, 2338 Áporka, Petőfi u. 78. 

- Tanulólétszám:     111fő  

SNI tanulók létszáma:   20fő 

BTM-es tanulók létszáma:   7fő 

Hátrányos helyzetű tanulók:   29fő 

Halmozottan hátrányos helyzetű tanulók: 5fő 
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Az adatok táblázatba foglalva: 

  

Tanulólétszám 

 

SNI tanulók 

száma 

 

BTM-es 

tanulók 

száma 

 

Hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

Halmozottan 

hátrányos 

helyzetű 

tanulók 

száma 

Szent Imre 

 21 21 0 16 5 

Munkácsy 

 300 31 20 86 42 

Vörösmarty 

 195 20 15 67 14 

Gárdonyi 

 139 11 16 56 6 

Áporka 

 111 20 7 29 5 

 

ÖSSZESEN 

 766 103 58 254 72 

 

Összesítve, az arányokat százalékosan számolva 

1. Hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulók 

2. SNI tanulók 

3. BTM tanulók 

 

Speciális tagozat  Szent Imre u. 52. 

21 főből  1.= 100% 2.= 100% 

Felső tagozat   Munkácsy Mihály tér 1 

300 főből  1.= 43% 2.= 10% 3.= 7% 

Alsó tagozat  Vörösmarty Mihály utca 5 

195 főből  1.= 42% 2.= 10% 3.= 8% 

Alsó tagozat  Gárdonyi Géza utca 1 

139 főből 1.= 45% 2.= 8% 3.= 12% 

Tagintézmény  Áporka, Petőfi u. 78. 

111 főből  1.= 31% 2.= 18% 3.= 6% 

Összesen 

766 főből 1.= 43% 2.= 13% 3.=8%
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2. feladatrész  Tanított tárgy- korosztály/BNO kód/problémák jellege 

 

Rajzóra 1.-2.-4.   több évfolyamból összevont tanulócsoport 7fő 

1. P. Gy. 2.o. 

 BNO F70 - tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékosság 

- Az iskolát több éves késéssel kezdte, ugyanis a szülők Erdélyiek. Budapesten 

született, 6 havonta ingáznak a két ország között. Ebből adódóan gyakoriak a 

hosszabb kimaradások az iskolából, a felzárkózás folyamatos. 

 

2. P. Gy. 2.o. 

 BNO F70 - tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékosság 

- Az 1. gyermek testvére, azonos beiskolázási problémákkal. 

 

3. I. Z.  1.o. 

 BNO F70 - tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékosság 

 BNO F93,8 - egyéb gyermekkori emocionális zavar  

 BNO F90 - hiperkinetikus zavarok 

- A gyermek meglehetősen elhanyagolt, s ezért, illetve a szabályozatlan 

kapcsolatteremtő törekvések okán sok konfliktusa adódik a csoporttársaival. 

Keresi helyét a közösségben, de hiányoznak nála a szociális alapok. 

 

4. S. B.  2.o. 

 BNO F70 - tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékosság 

 BNO F90 - hiperkinetikus zavarok 

- Eme gyermek szintén nehezen leli helyét a közösségben, kötődései felületesek, 

gyorsan változók. Kudarctűrése alacsony szinten, ezért gyakran nehéz vele a 

folyamatos munka. A speciális tagozatra többszöri osztályismétlés után 

helyezték. 
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5. P. S.  2.o. 

 BNO F70 - tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékosság 

- Gyakran öntörvényű, és könnyen csapódik erősebbnek vélt társak mellé, ekkor 

rossz szokásaikat másolva. Ennek ellenére a megfelelő módszerrel jól 

irányítható. A speciális tagozatra kétszeri osztályismétlés után helyezték át. 

 

6. R. T. 4.o. 

 BNO F84 - pervasiv fejlődési zavarok 

- A gyermek szülői kérésre fordított integrációban van a tagozaton, s tervezett 

évismétlésben a normál tanterv szerint tanul. Nehezen létesít kapcsolatot, 

emocionálisan meglehetősen érzékeny, megfelelni akarása meghatározó, 

önállóan nehezen kezdeményez. 

 

7. B. I. 4.o. 

 BNO F70 - tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékosság 

- A gyermek cselekvéseiben komoly problémák adódnak, egyszerűen nem 

érzékeli megfelelően a viselkedési határokat, s önbizalmát támadásokkal, 

céltalan és következetlen (néha durva) reakciókkal, válaszokkal erősíti. 

 

Rajzóra 5.-7.  több évfolyamból összevont tanulócsoport 7fő 

1. P. T. 7.o. 

 BNO F70 - tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékosság 

 BNO F84 - pervasiv fejlődési zavarok 

- A tanulóval nehéz a kapcsolatteremtés, kezdeményezésre gyakran nem reagál 

pozitívan. Kifejezetten szépen rajzol, s a rajzaiban, a rajzolás közben érzi magát 

védettnek, ezért fordul ehhez az eszközhöz. Azonban ezt az eszközt fel is 

használja arra, hogy kivonhassa magát a kötelező órai munkából. 

 

2. R. K. 5.o. 

 BNO F70 - tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékosság 

- Egy szomszéd falu iskolájából került át, mert megszűnt ott a felső tagozat. Sem 

viselkedésében, sem tanulmányaiban nem jelentkeznek különösebb problémák, 

a kissé nehéz irányíthatóság, kicsapongó, átmenet nélkül változó viselkedés 

mellett. 
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3. N. B. 5.o. 

 BNO F70 - tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékosság 

- A gyermek születése óta nevelőszülőknél van, s jelen hetekben szembesült 

ezzel a ténnyel. Viselkedése visszafogottabb, zárkózottabb lett, többet sétál 

céltalanul, egyedül a szünetekben. 

 

4. K. H. 7.o. 

 BNO F70 - tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékosság 

- 3 év után került áthelyezésre 2 osztályban, a jelenlegi követelményrendszerben 

már megfelelően teljesít. Viselkedésére jellemző az irányítói magatartás, s igen 

alacsony kudarctűrés. Több testvérével nehéz körülmények között él. 

 

5. O. Gy. 7.o. 

 BNO F70 - tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékosság 

- 3. osztályban került áthelyezésre. Megfelelni akarása okán gyakran esik 

túlzásokba, a kritikát nehezen viseli. Tantárgyi szinten az  átlaghoz képest 

jobban teljesít, együttműködő. Tanulmányi versenyeken vesz részt. 

 

6. K. K. 7.o. 

 BNO F70 - tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékosság 

- Az alacsonyabb követelményszinten is rosszul teljesít, viselkedése, gondolatai 

gyakran zavarosak, következetlenek. Az anya az iskolával szemben támadó, 

gyermekét minden szinten próbálja leminősítetni, nagy valószínűség szerint, de 

nehezen bizonyíthatóan a szociális juttatások kiharcolása okán. 

 

7. B. N. 7.o. 

 BNO F70 - tanulásban akadályozott, enyhe értelmi fogyatékosság 

- 6. osztályban került áthelyezésre. Anya is a speciális tagozatra járt, s ezt 

próbálta elkerülni gyermekénél. A tanuló itt már jól teljesít, tanulmányi 

versenyeken szerepel kiváló eredményekkel. Kissé korán érő "nagylányos" 

viselkedése okán csoporttársaival gyakran lekezelő. 
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2.1.  Célkitűzés:  

 

- az iskola pedagógiai programjában rögzített követelmények teljesítése 

- a gyermekek érdeklődési körének is megfelelő órafelépítés 

- hatékony, tervezett és kontrollált előrehaladás a rajzkészségek fejlődésében 

- a különleges, egyénenként eltérő bánásmódra tekintettel: 

a feladatok tervezett kiválasztása (nem túl nehéz, nem túl könnyű, összetett, 

egyszerű) "rejtett" differenciálás az elvárások tekintetében 

 

 

2.2.  Módszerek, feltételek: 

 

- vizuális percepció fejlesztése különböző képi játékokkal, az órákba beépítve 

kiválasztásra, behatárolása épülő feladatlapok összeállítása 

számítógépes programok használata laptopon 

- önálló és csoportos feladatvégzés, a csoporttagok változó kijelölésével 

egyszerűen néhány pad összetolva, körbeülve  

feladatlap közös elkészítése sorban haladva, adott művelet elvégzésével 

- egyénenként segítő utasítás, próbarajz, változatok 

Eszközök: az intézmény tulajdonában lévő számos fejlesztő eszköz, játék található, 

amik az órákon, illetve a kiküldetéseken is szabadon használhatók. 

 

 

2.3.  Eredményesség: 

 

- elfogadó légkör, a tantárgy megszerettetése, együttműködés 

- határozott követelményrendszer kialakítása, az értékelés rendszeressége, 

következetesség 

- figyelemfelkeltő mozzanatok az órába építve 

- megfelelő tárgyi feltételek, a változatos órák kivitelezéséhez 

- rajzeszközök intézményi biztosítása a gyermekek gyakran hiányos felszerelése 

okán  
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2.4.  Értékelés 

 

- az óráimon rendszeresen, s mindig a tanuló jelenlétében történik, mert a 

dolgozatokat is közösen elemezzük 

- rajzórán minden gyermeket rendszeresen a számára meghatározott módon 

szóban és írásban egyaránt 

- a fejlesztő órákon a feladatlapokat dátumozva lefűzöm, néhány hét után ismét 

elvégeztetem (ekkor már kevés instrukcióval) eredményeket megbeszéljük 

- a fejlesztő órán végzett munkát minden gyermek esetében egyenként minősítek, 

táblázatban vezetek, s rendszeresen küldöm haza, amit (nem kötelezően) a szülő 

aláírásával visszaküld nekem, így erősítem valamelyest a kapcsolattartást 
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Reflexió 

 

A dolgozat ismételt átolvasása után folyamatos érvek-ellenérvek ütköztek bennem a 

témával kapcsolatban. Ennek okán a reflexiómnak a megírása sokáig tartott, és konkrétan a 

címre összpontosult, nem a dolgozat egyes elemeire, mert azok adottak és változatlanok. 

 

A szegregáció azoknál a gyermekeknél akik a Kiskunlacházi Speciális Tagozatra járnak 

szükségszerű, mert az ő képességeik nem teszik lehetővé a normál tanterv szerinti 

megfelelő előrehaladást. Az utazó gyógypedagógusi hálózat, a kiküldetések révén 

leginkább azoknál a részképesség-zavarral küzdő gyermekeknél működik hatékonyan, akik 

normál tanterv szerint haladnak és tanulnak az iskolában, csak néhány területen igényelnek 

speciális megsegítést, a jobb/eredményesebb tanulás érdekében. 

A gyakorlat ami megvalósul Kiskunlacházán, azonban éppen csak kielégítő, mert kevés a 

kiutazó szakember. A Speciális Tagozaton szegregáltan tanuló gyermekek ellátása 

megfelelő, több, jól képzett tanárral és jól felszerelt tantermekkel. 

Arra a kérdésre, hogy jó-e vagy sem az integráció/szegregáció, a dolgozat átolvasása és az 

eltelt egy év tapasztalata alapján is csak azt tudnám válaszolni, hogy bizonyos esetekben 

szükségszerű és elkerülhetetlen a szegregáció, mert így kaphatnak ezek a gyermekek 

megfelelő, folyamatos és kiterjedt segítséget a képzett szakemberektől. Emellett azonban 

előnyösebbnek tartom az integrációt azoknál a gyermekeknél, akiknél nincs számottevő 

elmaradás a normál intellektushoz, képességekhez képest, de biztosítani kell számukra a 

megfelelő, szakemberi megsegítés lehetőségét. 

Hol van a határvonal? Nos, ez a legnehezebb megválaszolatlan kérdés... 

Alapjában véve tehát az integrációt "kiváló" dolognak tartom, de nem minden gyermeknél, 

nem minden esetben, és csak AKKOR, ha erre meg vannak teremtve a feltételek.  

Kis létszám (10 alatt) folyamatos, speciális képzettségű szakemberi jelenlét mellett.  

Az én óráim így működnek, a mérhető-látható eredmények megjelenésével. 
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Pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében  

 

 2013/14. - I. évfolyam 

 

 

Feladat: A pedagógusi munkakör, a saját intézményi gyakorlat, a  

  munkaköri nehézségek rövid, bemutató, összegző és elemző  

  leírása.  
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Saját intézmény bemutatása munkaköri leírással 

 

Dolgozatom megírásánál, illetve a dolgozat témáját tekintve kisebb problémába 

ütköztem, mégpedig azért, mert én közalkalmazottként, utazótanárként csak 8 hónapja 

kezdtem el tevékenykedni. Előtte ugyanis vállalkozóként tartottam gyógypedagógiai 

fejlesztőórákat csoportos és egyéni formában (eme tevékenységem még most is végzem a 

főállásom mellett), továbbá ezt megelőzően óvodákban dolgoztam óraadói szerződéssel. 

Összességében tehát nincs még hosszabb időt felölelő gyakorlatom az intézményi keretek 

között zajló iskolai oktatással, neveléssel kapcsolatban. Gondolataim, meglátásaim persze 

vannak már a rendszerről, ezeket próbáltam meg összefoglalni a következő néhány 

oldalban. 

 

Utazó gyógypedagógusként 2013 November óta állok alkalmazásban az alábbi 

intézményben: Kiskunlacháza-Áporka Társulás Általános Iskola és Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 

 

A módszertani intézmény alapvető feladata a társulás óvodáiban és iskoláiban a sajátos 

nevelési igényű tanulók nevelése, oktatása integrált illetve szegregált formában, 

gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás, fejlesztő felkészítés, logopédiai 

ellátás, továbbá szakmai szolgáltatás nyújtása. 

A szakszolgálathoz tartozó főbb tevékenységi körök: 

- habilitáció-rehabilitáció 

- utazó gyógypedagógusi hálózat szervezése 

- gyógytestnevelés 

- pszichológiai ellátás 

- fejlesztő nevelés 

 

Mint azt a vezetőségtől megtudtam, az idei 2013/14-es tanév volt az első, amikor itt utazó 

gyógypedagógusi hálózatot indítottak. Tulajdonképpen ezért az én feladatköröm nem csak 

nekem, hanem az intézményeknek is kissé ismeretlen volt, mert hiszen egy embernek, 

egyszerre több iskolában kellett jelen lennie majdnem azonos időpontokban (4 település, 

mindenhol délután fél kettőtől négy óráig).  

Ugyanis a fejlesztéseket csak a tanítási órák után lehet megtartani... 
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Néhány adat a munkakörömet tekintve: 

 

Kiskunlacházán 4 épületben zajlik oktatás, plusz egy tagintézményben Áporkán. Ezek 

közül én a Speciális tagozaton, és a Gárdonyi utcai épületben tartok órákat. Saját 

intézmény szervezeti felépítése: 

Speciális tagozat: Kiskunlacháza, Szent Imre u. 52. 

Felső tagozat:  Kiskunlacháza, Munkácsy Mihály tér 1 

Alsó tagozat:   Kiskunlacháza, Vörösmarty Mihály utca 5 

Alsó tagozat:   Kiskunlacháza, Gárdonyi Géza utca 1 

Tagintézmény: Áporka Általános Iskola, 2338 Áporka, Petőfi u. 78. 

 

A székhely, ahonnan a kiküldetésekre utazom: 

Speciális tagozat Kiskunlacháza, Szent Imre u. 52. 

 

→Feladataim a Szent Imre úti speciális tagozaton: 

3. Rajzóra 

- 1.-2.-4. osztály heti 2 óra 

- 5.-7. osztály heti 1 óra 

4. Testnevelés óra 

- 1.-2.-4. osztály heti 2 óra 

5. Rehabilitációs fejlesztő órák: 

- középsúlyos értelmi fogyatékos gyermek 1 fő, heti 2 óra 

- autizmus spektrumzavarral élő   1 fő, heti 2 óra 

 

Feladataim az utazó gyógypedagógusi hálózatban: 

5.  SNI fejlesztő órák Gárdonyi úti iskola    Kiskunlacháza 

1-4. osztály 14 fő, heti 6 óra 

6.  SNI fejlesztő órák Szigetbecse-Makád KIKIFT   Szigetbecse 

5-8. osztály 6 fő, heti 2 óra 

7.  SNI fejlesztő órák Szigetbecse-Makád KIKIFT   Makád 

4-8. osztály 10 fő, heti 5 óra 

8.  SNI fejlesztő órák Móra Ferenc Általános Iskola Szigetújfalu 

1. osztály 1 fő, heti 2 óra 
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Tehát, maga az iskola ahol munkaviszonyt létesítettem, már hosszú évek óta működő 

gyógypedagógiai intézmény, csak az utazótanári hálózat beindítása jár még gyerekcipőben. 

Pontosabban a szakemberhiány nagyban rányomja bélyegét erre a feladatkörre (is). 

Teljes munkaidős közalkalmazottként, még ha változó is a munkavégzés helyszíne, 

teljesítenem kell a heti 32/22 órás felosztást, ez azonban sehogy sem fér bele a délutáni 

napi 2 órás időkeretekbe. Ezek alapján tehát az utazó gyógypedagógusi munkakör és a 

kötelező óraszám valamint a már említett, csak délután engedélyezett foglalkozások, nem 

illeszkednek egymáshoz, hiszen ez fizikailag kivitelezhetetlen teljesítést követel. Ezért 

kaptam még az iskolán belül rajzórákat , testnevelés órákat is. Ennek ellenére kifejezetten 

örömmel végeztem a munkám az év során, azonban azt hiszem kissé felőrölt ez a 

folyamatos utazással, óránkénti iskolaváltással "végigrohant" időszak... 

Egy példa: Szigetbecsén az óra vége 15
15

 Makádon kezdődik a másik óra 15
20 

mert ugye 16 óra a törvényileg meghúzott határ, amit így is 5 perccel már átlépek 

Makádon. Na most, ha egy szülő (amire volt példa) érdeklődik a gyermekéről, és én ezt 

nem intézem el egy "Rohannom kell" mondattal, akkor a másik iskolában rossz, a 

feladatnak megfelelni nem tudó pedagógusként kezelnek a késés miatt... 

Továbbá a tanév során csak kevés időt töltöttem folyamatosan a Szent Imre úti épületben a 

speciális tagozat tanárai között, mivel 1-2 helyben leadott órát követően legtöbbször 

azonnal indulnom kellett az éppen aktuális település iskolájába. Ennek okán meglehetősen 

alacsony szinten tudtam csak "beintegrálódni" a munkatársi kapcsolatokba. Összességében 

tehát nincsenek jó tapasztalataim az utazó gyógypedagógusi hálózattal kapcsolatban, bár 

lehet, hogy a rendszer nehézkessége mellett egyéb tényezők is közrejátszanak abban, hogy 

a következő tanévtől nem ebben az intézményben fogom folytatni a pedagógiai munkám. 

Ezek az egyéb tényezők, például a pedagógiai módszerek, amikben én nem követem a régi 

"jól bevált" rutinokat, s ezt elfogadtatni, megismertetni szinte lehetetlen feladat akkor, ha 

nincs meg a kellő, s megfelelő kommunikációs kapcsolat a kollégákkal... 

Így nem lehet eredményeket felmutatni, így nem lehet eredményorientáltan dolgozni, 

véleményem szerint ez nem gyermekközpontú pedagógia... 

(természetesen véleményem nem az itt dolgozó tanárokat minősíti negatívan, hanem magát 

a központilag megalkotott rendszert) 
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Reflexió 

 

A dolgozatban leírtam, hogy ez a fajta pedagógusi munka több szempont szerint is kissé 

mostoha körülményeket teremt. Az állandóság hiánya, a feladatok területileg is 

széttagoltsága miatt. Már nem dolgozom abban az iskolában, részben a dolgozatban 

említett problémák okán.  

Részleges tapasztalatszerzésnek azonban nagyon jó volt az a 10 hónap. 

A megfogalmazott fenntartásaim, ellenérzéseim a rendszerrel kapcsolatban nem változtak. 

Alapvetően rossz az utazó-gyógypedagógusi hálózat, de mivel létezik a rendszer, illetve ez 

a rendszer létezik jelenleg, ezért meg kell próbálni "együttműködni vele".  

Nekem nem sikerült, de ezt nem kezelem kudarcként, sőt, bizonyos szempontból még 

büszke is vagyok rá.  

A dolgozat végén kissé eltértem a témától, amikor a pedagógiai módszereimről írtam, de 

visszakanyarodván éppen a rendszert magát tettem, és teszem azért felelőssé, hogy csak 

részben és részleteiben volt módom a kollégákkal konzultálni, tapasztalatot cserélni, s 

ezáltal hatékonyan együttdolgozni. 
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A pedagógusképzés és a pedagógus életpályamodell 

 

 2014/15. - II. évfolyam 

 

 

Feladat: 5 kérdésre elemző válaszadás az órai munka, és a szakirodalom 

  egységben kezelésével a pedagógusképzés és a pedagógus  

  életpályamodell szakszerű vizsgálatával, önálló    

  véleményalkotással. 

 

 

 



33 

 

Megválaszolandó kérdések 

 

1. A pedagógus tevékenységét az elmúlt fél évszázadban különböző 

felfogásokban vizsgálták (technikai készésgek, pedagógiai döntések, 

sémák, forgatókönyvek, reflektivitás, kompetenciák stb fogalmakat 

állítottak a pedagógus hatékonyság fő magyarázó elvéül. Ön hogyan látja, 

ezek a megközelítésmódok mennyiben jól írják le a pedagógusok 

tevékenységét? A kezdő tanárok, illetve saját tevékenységének 

átgondolása alapján hogyan ítéli meg, a sikeres munkában minek mekkora 

szerepe van? 

 

2. A kompetencia fogalma a szakma érdeklődésének középpontjába került. 

Azt feltételezzük, hogy a kompetenciák birtoklása az eredményes munka 

előfeltétele. Hogyan látja mire van még szükség ahhoz, hogy eredményesen 

neveljünk, oktassunk a kompetenciákon kívül. 

 

3. A Kotschy Beáta szerkesztette könyvben a kompetenciák  különböző 

szintjei vannak leírva. Saját tapasztalata alapján mennyire jól írják le 

ezek a szintek a kompetenciák fejlődését? Ilyen szempontok szerint 

fejlődnek-e a kompetenciák? Ez-e a megfelelő fejlődési szakaszolás? Az 

egyes kompetenciák azonos módon fejlődnek, vagy vannak-e Önnek olyan 

tapsztalatai, hogy bizonyos kompetenciák korábban vagy később érik el a 

megfelelő fázisokat? 

 

4. Melyik ország gyakornoki rendszerét tartja célravezetőnek? Mely 

elemek volnának követhetők nálunk, esetleg milyen módosítással? 

 

5. Az életpálya modellel, az előmeneteli rendszerrel, a gyakornoki 

vizsgától a mestertanári fokozatra történő minősítésig bizonyára vannak 

tapasztalatai. Saját véleménye és az ajánlott irodalom alapján mit 

változtatna ezeken, miért? 
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 Dolgozatom bevezető gondolataiban ki kell emelnem, hogy óvodában dolgozom, 

ahol természetesen még nem az iskolai szabályok szerint folyik a nevelés. Életpálya 

modell itt is van persze, bár engem például kifelejtettek mint gyógypedagógus az 

óvodában. 

Munkám elkészítésében a saját gondolataimat fogalmaztam meg az adott kérdésnek 

megfelelő szakirodalom tanulmányozása után. Ezt a látásmódot és pedagógiai hozzáállást 

bárhol, bárkivel szemben vállalom az eredményeim tükrében. Pedagógiai tevékenységem 

legnagyobb elismerői a szülők, és ezt tartom a legfontosabbnak... 

Az ajánlott könyvek, cikkek áttekintése mindenképpen hasznomra vált az áttekintésük 

által, bár nem vagyok benne egészen biztos, hogy pontosan sikerült az Ön kérését 

teljesítenem a dolgozatban. Lehetséges, hogy nem ennyire önálló gondolatokat várt a 

munkában, de a Tanár úr egri óráján is az egyéni megközelítéseken, a párbeszéden volt a 

hangsúly, így mertem vállalni ezt az irányvonalat... 
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Az eredményes pedagógus 

1.  Véleményem szerint mindig és mindenkor az eredményekre kell, kellene 

fókuszálni. Nem a hangzatos jelszavakra és "nagyon tudományos" ezért komolynak látszó 

megfogalmazásokra kell a hangsúlyt fektetni.(persze minden módszernek nevet kell adni) 

Az eredményes tanítás módszereit kell átépíteni a mindig aktuális társadalmi 

szükségletekhez igazítva. Természetesen szükség van valamiféle általános irányvonalra is 

az oktatást tekintve (nem megszabott ösvényre), de a tudás eléréséhez szükséges 

módszereket váltogatva és változtatásokkal kell alkalmazni. 

Például a stanfordi-modell (véleményem és tudásom szerint), alapjában véve jó 

megközelítés, mert részletekben "gondolkodik", a részletek alkalmazásában. Nem 

tevékenységet, hanem tevékenység-elemeket állítva középpontba. A "bíráló hangok" 

persze megkérdőjelezik, hogy alkalmazhatóak-e mindezek együtt, és mindenkor. 

Ezek a "bíráló hangok" azonban mind-mind képtelenek meglátni a lényegi tartalmat, 

mégpedig azt, hogy szinte soha, semmilyen tanítási folyamatban nem lehet mindenre 

kiterjedő módszereket, módokat kijelölni és alkalmazni a tudás-átadás céljából.  

Részleteiben,  az adott helyzethez illeszkedően,  a tanár által jól megválasztott pillanatnyi 

módszer a lényegi pont... 

A kérdésben szereplő megközelítésmódok nem sokat érnek a tanár hatékony 

ismeretátadásával kapcsolatban, mert nem az eredményre fókuszálnak, hanem arra, hogy a 

tanár milyen mértékben, milyen felosztásban alkalmazza a tanultakat. Tehát, ha egy külső 

szakértői szemlélő csak ezeket keresi a látott tanórában, akkor nem az eredményeket és 

hatékonyságot tekinti fontosnak, hanem a tanár pedagógiai rendszer által megszabott 

felkészültségét ellenőrzi. Persze az iskolában, mint a pedagógusképzésben tanult 

módszerek alkalmazása szükségszerű, de korántsem biztos, hogy csak általuk lehet 

eredményesen tanítani. Egy kezdő tanárnak még fontosak a támpontok, az igazodási 

határok megjelenése de nem szabad, hogy ezek beskatulyázzák őt. 

A saját munkámban a rendszeresség, a következetesség az egyik legfontosabb tényező 

(óvodások képességfejlesztését végzem). Az órák dokumentálása a visszatekintést, és 

egyes esetek továbbgondolását segíti. Nagyrészt saját, általam kidolgozott módszereket és 

fejlesztőeszközöket használok, amiket mindig egy bizonyos problémakör áthidalására, 

megoldására találok ki. Engem például nem korlátoznak a szabályok és mégis láthatóan, 

érzékelhetően eredményesek az óráim, tehát a tanári, a tanítási szabadság és újítás 

lehetősége hiányzik a tanároknak igénybevető "eszköztárból"... 
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Kompetenciák = eredményes munka? 

2. Az eredményes pedagógiai munkának a feltétele mindenképpen az, hogy a tanár 

valódi tudást akar-e közvetíteni, vagy csak a meghatározott, központilag szabályozott 

munkaköri elvárásoknak akar-e megfelelni többek között a munkahely megtartása 

érdekében, vagy mert alkalmatlan új, saját és hatékony módszerek alkalmazására. 

Természetesen a kettő együtt is jelen lehet (önmagát adja az eredmények érdekében és 

megpróbál megfelelni a túlszabályozásnak is). Ekkor abba kell energiát áldoznia a 

pedagógusnak, hogy ügyesen "lavírozzon" a két elem között. Hiszen a túlszabályozott 

pedagógiai munka nem gyermek és tudásközpontú...  

Véleményem szerint a szabadság nagyban segítené a pedagógiai tevékenység hatásfokát. 

Az eltúlzott ellenőrzés, és a felhasználható módszerek meghatározása csak "alattvalókat" 

nevel. Esélyt kellene teremteni az egyéni megközelítések, egyéni módszerek 

alkalmazására, természetesen az eredmények szerint kontrolláltan. 

Vagyis nagyobb szabadság a mindennapokban, a dokumentációs munka nagyfokú  

csökkentése  de ezzel együtt rendszeres ellenőrzés a nevelési munka eredményéről. 

Nem magamat szeretném ezzel könnyebb helyzetbe hozni, hiszen én egy olyan óvodában 

dolgozom, ahol az intézmény vezetője teljes körű szabadságot adott nekem a 

módszereimben, az eszközeimben, lényegében mindenben. A látható, érzékelhető 

eredményekért cserébe. A sikeres munkában az elhivatottságnak van a legnagyobb szerepe. 

Ezt azonban nem lehet megtanítani, s ezt nem is lehet mérni. Az elhivatottságot azonban 

igen könnyű rombolni, a túlszabályozásokkal lerombolni... 

A kompetenciák birtoklása valóban igen fontos feltétel, de mikor is történjen ez a fajta 

kompetencia-mérés? Hiszen: A tanárok szakmai fejlődése dinamikus folyamat, amely az 

alapképzéstől az életpálya egészére kiterjed. (Model..1992, 7.) Hogyan ellenőrizzük? Mi 

van akkor, ha valakiből hiányzik egy szelete, de gyönyörűen kompenzálja azt? Mit is 

nevezünk konkrétan kompetenciának? Persze szépen le van ez írva: 15/2006. sz.  

OM rendelet, na meg az iskolák a pedagógusképzésben is szabályt tartva kiemelik, hogy 

ők bizony ezt komolyan veszik, csak a gyakorlatban ez igen alacsony szinten jelenik meg. 

A pedagógussá-váláshoz véleményem szerint sokkal szigorúbb szűrőkön kellene átesni 

már a korai időszakban, mit amiket a mostani rendszer annak nevez. Az eredményes 

oktatáshoz, neveléshez mellőzni kellene az olyan tantárgyaknak nevezett elfoglaltságokat 

az iskolából, amiknek hasznát "semmiképpen" sem fogják venni a tanulók/leendő tanárok. 

Természetesen idézőjelben, mert ez nagyon összetett kérdés... 

Egy igen fontos bizonyosságom: többszörössé kellene tenni a GYAKORLATOT... 
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A kompetenciák fejlődése 

3. A Kotschy Beáta szerkesztette könyvben a tanári kompetenciák fejlődése szinte 

meg van határozva. Olyan, mintha minden ember azonos képességű és adottságú lenne 

(persze megemlíti, hogy a fejlődés/változás nem egyenletes). De mégis túlzottan idealizált 

megközelítés ez, bár ennek ellenére persze szükségszerű.  

Szükségszerű, mert valamihez viszonyítani kell, valamihez igazodni kell az ellenőrzés 

során. Mert ez a szakaszolás, ez kontrollált ellenőrzés... 

A fejlődés tehát soha nem lehet azonos, leginkább pedig nem lehet előre meghatározott. A 

kompetenciák fejlődésének különböző szintjei itt egyszerű mondatokban, tényként vannak 

meghatározva. Természetesen a tapasztalat megszerzése mindenképpen időhöz kötött, de 

most nem csak tapasztalatokról beszélünk, hanem képességekről, adottságokról is. Ezek 

pedig mérhetőek, csak ez a "mérés" kimaradt a lehetőségek közül...  

A kompetenciák fejlődését tehát nem is lenne szabad szintekre osztani.  

Eltérő a fejlődési ütem, minden ember más és más. A kompetenciák belülről fakadnak, bár 

tanulhatók, s ebből a szempontból már értelmet nyert ez a fajta besorolás, szakaszolás. 

Megmutatja, hogy hol, mely területeken van még szükség fejlődésre. Gyakornoktól persze 

nem is várhatunk el azonnal eredményeket, de a tanítási folyamatainak mindenképpen 

eredményeseknek kell lenniük már ekkor is. A szintek megjelölését nagyon elhibázottnak 

tartom, mert megbélyegez. Kiváló pedagógus csak 4-es szinten? Tudom, kell a tapasztalat, 

de ennek ellenére a szintek elnevezéséből törölni illenék a kiváló és mester jelzőket. Kiváló 

tanárok jöhetnek egyenest az iskolából is, tanulmányaik befejeztével. A gyakorlati évek őt, 

őket már csak csiszolgatják, még jobbá teszik bizonyos területeken. Kiváló tanár mit is 

jelent? Fejlődési szintet? Szerintem egyszerűen eredményességet... 

A 3-as szint "ütötte még meg a fülem". Oktató-nevelő munkája hatékony és eredményes. 

Min. 1-es szint, hiszen gyermekekkel dolgozik, nem próbababákkal. 

Továbbá a pedagógiai problémák kezelését a tapasztalt tanárnál említi csak. Az rendben 

van, hogy nem az első munkahelyen töltött első napon fog a gyakornok "rendet tenni" egy 

tanórai vagy működési folyamatban, de azért csak nem kell az ilyen irányú pozitív 

megnyilvánulásaira 4-5 évet várni. 

Az erre a kérdéskörre adott válaszaim talán "indulatosnak" tűnhetnek, de 

semmiképpen sem azok, csak a véleményem fogalmaztam meg, és talán még nincs túl 

nagy tapasztalatom a szakmában a csekélyke 4 évemmel, viszont így még kevés 

befolyásolás ért, érintett...  



38 

 

A gyakornoki rendszer nemzetközi jó példái 

4. A negyedik kérdésre nem tudtam egészen konkrétan válaszolni, inkább az adott 

irodalom alapján átolvasott pedagógiai rendszerek közül kiemeltem ami az én meglátásaim 

szerint mindenképpen pozitív előrelépést jelenthetne a magyar oktatási rendszert tekintve. 

Amely tankönyvben szereplő országokról nem írtam példákat, ott nem találtam 

pozitívumokat. 

 

Az angol modell 

- Hargreaves szerint a tanárok illetve leendő tanárok tanításra alkalmassá tevő 3 

alapvető elméleti megközelítése követendő:  

személyes tulajdonság, módszertani-technikai ismeret, szakmai ismeret 

- a fizetési skála az évenkénti fizetésemelkedést egy – az aktuális értékelés/minősítés 

során dokumentált – teljesítményminimum eléréséhez köti, és lehetővé teszi azt, 

hogy a kiugróan jó teljesítményeket soron kívüli „kategóriaugrással” honorálják. 

A francia modell 

- a tanárok maguk is kérhetnek szakfelügyelői vizsgálatot, ha szeretnének 

előrelépni egy kategóriát, nincs kötelező továbbképzés 

- a végzős hallgató tesz egy tanári minősítő vizsgát ami két részből áll 

Az olasz modell 

- a tudás helyett tanítani tudás a tanárképzésben 

A svéd modell 

- 1 év a gyakornoki idő 

A német modell 

- a gyakorlatra orientáló képzés 

- a korai iskolai gyakorlatszerzés 

- itt jelenik meg csak a szóbeli vizsgák lehetősége. Ez pedig igen fontos a 

gyakornok megismerésének szempontjából. 

- a gyakornoki időszakban több bemutató óra, kétlépcsős vizsgatanítás, és 

szóbeli vizsga 
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Az osztrák modell 

- a tanárjelöltek alkalmasságának felmérésében és megállapításában nagy hangsúlyt 

helyeznek a leendő tanárjelöltek képességeinek, lehetőségeinek saját maguk 

által történő megítélésére 

- a kétéves gyakornoki időszak három részben: E szerint az első szakasz 12 hónapig 

tart, amelyben rendkívül nagy szerepet játszanak a mentorok, támogatásuk igen 

intenzív. A második és harmadik szakasz hat-hat hónapból áll és a legfőbb 

jellemzőjük, hogy a kezdő tanár szerepe jelentősen megnő, és a mentor 

tevékenysége fokozatosan háttérbe szorul. Az utóbbi két szakaszban csoportos 

formában történő tapasztalat- és információcserére is lehetőség van, amelyben 

iskolai mentorok és felsőoktatási szakértők, tanárok is részt vesznek. A 

kétéves gyakornoki szakasz lezárására egy vizsgával kerül sor, amely 

tulajdonképpen a pedagóguspályára való alkalmasságot állapítja meg.  
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A magyar pedagógusi előmeneteli rendszer 

5. Az előmeneteli rendszerrel kapcsolatban első körben kiemelném, hogy részleteiben, 

illetve a rendszer életre hívását tekintve pozitív előrelépésnek tartom. Mégpedig azért, mert 

kaptak valamiféle fokozatosságot a tanárok, egyfajta célkitűzést a munkájukban. Hiszen 

eddig leegyszerűsítve mik  voltak a lehetőségek: tanári diploma megszerzése után 

álláskeresés, elhelyezkedés, és tanítás. Fizetési kategóriákban előrelépés, 

továbbképzésekkel új területek megismerése, esetleg általuk előnyösebb pozíció 

kiválasztása. Tanítás nyugdíjig, vagy jó esetben igazgatói kinevezés elérése. A fejlődést 

tekintve ennyi. Perspektíva ez is, sőt, nem is akármilyen, de nagyon leegyszerűsítve "csak" 

ennyi. Tulajdonképpen, amikor a tanári hivatást tanulni kezdtem, még nekem is olyan 

terveim voltak, hogy az utcánk végén lévő speciális iskolában fogok majd elhelyezkedni, 

és szép nyugodtan kijárok tanítani. Ez nem valósult meg, ennél sokkal többet értem el. 

Nem részletezem, de szinteket léptem előre a pedagógiámba vetett hitem és eredményeim 

révén. Tehát az életpályamodell is perspektívát ad, látható, kiszámítható "ranglétrával". A 

rendszer maga tehát nem rossz, na de annak a bevezetése, az kissé barbár módon valósult 

meg. Mintha nem is hozzáértő emberek alkotnák a pedagógusokkal kapcsolatos 

rendeleteket. Ez már a múlt, amin változtatni nem lehet. Témához visszatérve: én még nem 

írtam portfóliót ami talán a legvitatottabb pontja a rendszernek, de több kollégám már igen, 

így volt rálátásom a nehézségekre, buktatókra. A leginkább egységes reakciók, hogy: sok! 

Indokolatlanul sok, indokolatlanul nagy teher ez. Keresés, másolás, beillesztés. Leírás, 

kitalálás, másolás, beillesztés. Fogalmazás, kitalálás, másolás, beillesztés. Írás, 

bizonygatás, kitalálás, másolás, beillesztés. Mindezek mellett pedig az órákat ugyanúgy le 

kell adni, azokat dokumentálni, dolgozatokat javítani, stb.. És akkor még nem beszéltünk a 

családról... Persze minden szakmának meg van a sötétebbik oldala. A baj csak az, hogy ezt 

most egyszerűen a nyakunkba zúdították Továbbá személy szerint én kissé megalázónak is 

tartom, hogy például több évtizedes múlttal bíró tanárnak bizonygatnia kell a 

rátermettségét, s nem az eredményeit tekintik mérvadónak. Persze ez talán azért ilyen fájó, 

mert nálunk Magyarországon ennek nincs hagyománya. Összegezve én előrelépésnek 

tartom a rendszert, de a terhet jelentősen csökkenteni kellene, és a portfóliót ki lehetne 

venni a kötelező elemek közül, s csak az adott évenkénti minősítő vizsgákat életben tartani. 

Portfólió készítése nélkül  persze elveszne a fizetési kategórialépés, de nem lennének 

"beszabályozva" a tanárok, maradna egy kis döntési szabadság, miközben a 

minőségbiztosítás megvalósulhatna valamelyest. 
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Reflexió 

 

A dolgozatban úgy érzem rendre eltérültem a kérdésektől, de azért megpróbáltam a témára 

fókuszálni. A kérdések megválaszolásában nagyfokú önállóságot mertem felvállalni, ez 

talán hiba volt, de végig megpróbáltam megoldásokról, megoldási lehetőségekről írni. 

Munkám során igen hasznosnak bizonyultak a kapott, ajánlott forrásanyagok, melyek a 

későbbiekben is fontos szerepet tölthetnek majd be a szakszerű és kompetens látásmódot 

tekintve, bár a szabályok, az alkalmazott illetve alkalmazandó megközelítésmódok 

meglehetősen képlékenyek, rendre változásokon mennek keresztül az idő előrehaladtával. 

A 4. kérdés kapcsán tanulmányoztam több ország gyakornoki, előmeneteli rendszerét, s 

olvastam jó példákat, amik elkerülhették a magyar szabályalkotók figyelmét. 

Eme munkám nagy érdeme, hogy megerősítette tájékozottságom a témakört tekintve. 

 

Számomra nehéz volt érzelmektől mentesen válaszolni a megadott kérdésekre, mert 

lényegében a munkámról, a hivatásomról volt szó, amit úgy érzem fontosnak vélt területek 

megjelölésével próbálnak irányítás alá vonni. 

Természetesen, mint ahogy a dolgozatban is írtam: valamiféle kontroll szükségszerű. 

A túlszabályozásra való törekvés azonban elszomorító... 

Ennek okáról és mikéntjéről, illetve feloldási lehetőségéről csak személyes eszmecsere 

révén lehetne kielégítően vitázni, nem pedig így, a leírt szavak mentén bemutatni. 

Végső (de nem mindenre kiterjedő) véleményem: Nem csak a gúzsbakötés tud megtartani! 

Mert az elsorvasztja az önálló, alkotó és előremutatóan eredményes végrehajtást. 

 

(meglehetősen kíváncsi vagyok rá már most, hogy miként fogok erre a dolgozatra, és a leírt 

gondolataimra reflektálni néhány pár év múlva, de azért bízom magamban...) 
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Kapcsolati kommunikáció, fejlesztő segítés és értékelés, reflektivitás 

fejlesztése 

 

 2014/15. - II. évfolyam 

 

 

Feladat: Saját értékelés bemutatása 

- értékeléssel kapcsolatos felfogásom megfogalmazása 

- konkrét gyakorlati példán, hogy ez hogyan valósul meg 

- terveim az értékeléssel kapcsolatosan 
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Saját pedagógiai értékelés elemző bemutatása  

 Dolgozatom bevezetőjében ki kell emelnem, hogy: óvodában dolgozom, ahol a 

konkrét értékelés még nem annyira hangsúlyos, mint majd az iskolában lesz. 

Természetesen jelen van, de nincs akkora szerepe, tehát a legtöbb alkotást itt még dicsérő 

szóval, örömmel és elfogadással kezeljük. Ennek ellenére a saját módszereim szerint én 

bizonyos helyzetekben kihangsúlyozom a produktum milyenségét, s ha az látványosan 

elmarad a gyermek képességeitől, akkor nem mindig kezelem elismeréssel. 

Azonban, mivel ebben az életkorban még nagyon meghatározó az önzetlen szeretet ami a 

gátlások, önkontroll és viselkedésszabályozás révén szorul majd fokozatosan háttérbe, én is 

meghatottan fogadom el a kérés nélkül kapott ajándékokat, amiket semmiképpen sem 

minősítek, értékelek negatívan... 

 

Az értékelésről véleményem szerint 

 

Az értékelés mindig, minden pillanatban jelen van az életünkben. Ami lehet akár 

csak egy nyugtázó vagy rosszalló pillantás, egy szó/mondat is.  

Ideális esetben: a pedagógiában az értékelésnek önértékelő-motiváló, de elsősorban 

visszacsatoló funkciója van, vagy kell, hogy legyen többek között: 

- mennyire tudom ; mennyire ismertem meg ; mennyire értettem meg 

- mennyire voltam ügyes ; mennyire tudtam koncentrálni 

- mennyire tudtam nyugodtan gondolkodni 

Ebből máris következik: a számonkérésnek igen sok befolyásoló tényezője van: 

- mennyire izgul a gyermek ; mennyire nyugodtak a körülmények, stb. 

Azonban nem vehetjük meghatározó tényezőnek a körülményeket. Ezeket sajnos a direkt 

értékelésnél ki kell zárni, ezek nem befolyásolhatják a minősítést, mert sosem 

egyértelműek. Nem egyértelmű a viselkedéstorzító hatásuk. Ennek ellenére az értékelés 

nélkülözhetetlen, mert az eredményhez az értékek sorozata vezet (a negatív értékelés is 

értékelő-pont). Értékelések nélkül tehát nincs megmutatva az útvonal iránya, s ezáltal az 

útvonal maga sem létezik. Az ösvény, ami az elérendő célhoz vezet. A tudáshoz, amit 

mindenkinek magának kell elérnie, de gyermekeknél ehhez fontos a "látható", az értékelő-

pontokból álló nyomvonal. Nálunk ezek a pici gyermekek az általam leírt önértékelő 

mintákból nem sokat használnak még, inkább csak a következőket, s azt is módosítva: 

mennyire voltam ügyes, mennyire volt könnyű/nehéz, mennyire szeretnek  
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 Természetesen a jelzőpontok óvodában is folyamatosak a dicséretek és rosszallások 

által, mert így jön létre az a bizonyos nyomvonal, amin haladnia kell a gyermeknek a 

fejlődéséhez. 

 

Egy konkrét gyakorlati példám 

 

T… 6 éves gyermek feltűnő, s érthetetlen önbizalomhiánnyal. A legtöbb feladattól sírva 

fakad, s nem vállalja azokat. A szülők külön kérésére kezdtem el foglalkozni a kislánnyal. 

Már az első találkozásunkkor felfigyeltem arra, hogy T… másolt viselkedésmintákat 

alkalmaz, sokszor helyzethez nem illő módon (a másolt viselkedésmintákon azt értem, 

hogy T… akkor éppen A… kiskutyás "lihegését" és ugatását másolta egy konkrét kérés, 

utasítás végrehajtása helyett (s ez csak egy példa a sok közül)). Jó. Tehát másol, és 

alkalmaz.  

Elsődlegesen ennek az okát, a hátterét kerestem és találtam meg.  

T… kistestvérében, aki 3 évvel fiatalabb. Aki természetesen (T… meglátása szerint) 

sokkal nagyobb figyelmet és törődést kap, illetve kapott a kezdeti években mint ő. Ezért 

másolta, hogy hasonlítson rá, így vele is jobban kell törődni. A kistestvér persze sok 

mindent nem tud megcsinálni. Így ő is, T… is sok mindent elkezdett: "nem tudom 

megcsinálni" módon kezelni. Az egyénisége részévé vált a nem tudom megcsinálni, 

ügyetlen vagyok... 

Itt jön a képbe az értékelés maga. Mivel a gyermek szó szerint minden feladattól sírva 

fakadt, ezért természetesen mindig és mindenki dicsérve próbálta értékelni, hogy: 

 - Milyen ügyes vagy! Stb. A kislány viszont nem változott semmit... 

Bíztatásokkal csak azt érték el, hogy a gyermek több figyelmet kapott. 

 

Tehát az értékelést tekintve: 

 

T…  a kiscsoportos foglalkozásaimon vesz részt, ahol kezdetben mindig csak tapsolással 

és sikítással dolgozunk (sikítással, amit nagy hatásfokú módszerként alkalmazok). Sikítani 

nem akart elsőre, de a tapsolásban ügyesen dolgozott. Ennek ellenére, illetve éppen ezért 

eleinte nem voltam elégedett a gyermekkel, nem dicsértem meg, csak elfogadtam, s 

"látványosan" a többiek feladatvégzésére fókuszáltam, akik vállalták például a sikítást is. 

(T… a szemem sarkából figyelve) 

Értékeltem őt, de csak önmaga előtt, s nem szégyenítettem meg. 
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Talán a második vagy harmadik óránkon vállalta a sikítást a csoporttal. Ekkor kapott egy 

kis megerősítést tőlem, de semmi többet. Jó az irány... 

A következő alkalommal szinte beleszédültem abba, amit mondott: 

Kérdésem mindenkihez: - Na mit csináljunk ma? 

T… a fülembe súgta: - Sikítsunk. 

És elkezdett megnyílni... 

Következő lépés a rajzolás volt, amikor mindenki önállóan dolgozik, az utasításaim szerint. 

Célzottan nehéz feladattal, a követelményt pontosan meghatározva. 

Példa: - Mindenki rajzoljon kettő fát és egy létrát! Semmi többet! Csak ennyit! 

Ezt én egyszerűen csak gátlásnak hívom, amit minden gyermeknél beállítok. 

Óra közben vagy végén: - Sikerült? Kinek nem sikerült? Miért? Mondd el! Mondd el 

mihez hasonlít amit kértem! Mihez nem hasonlít?(viccesen) 

És értékelek. Viccesen, hasonlatokkal a rajzról és a kérésemről. Ismerjük meg!  

Majd a legfontosabb: - Ki kér segítséget? De a segítséget sosem én adom meg, hanem 

valaki, aki szépen meg tudta rajzolni az adott formát. 

T… ezekben a feladatokban is gyakran hangoztatta: - Én nem tudok. 

Sokszor még sírva fakadt. Értékeltem ezért, de minősítés nélkül, mert csak hangosan 

visszaismételtem amit mondott: 

 - Rendben, te ezt nem tudod. - Oké, neked ez nem megy. S továbbléptem. 

Segítséget nem kért eleinte, de mivel látta, hogy milyen vicces rajzokat készítenek a 

segítők és segítettek, így néhány alkalom után ő is elfogadta a segítséget.  

Kiderült: meglepően ügyesen rajzol, csak "tudatosan" fojtotta el magában. 

Ezt a kis részletet múlt időben írtam, mert ezt is ledolgoztuk már. 

 

Sajnos nem tudom megfelelően visszaadni a változás mértékét és minőségét a 

kislánynál, de folyamatosak már a pozitív fejlemények, érzékelhető változások, ezért az 

anyuka azóta a magánóráimra is beíratta T…, és például egy szülői értekezleten (az 

óvónők elmondása szerint) témától eltérve beszélt a pedagógiámról pozitívan.  

Az egyik legutolsó visszajelzésem az óvodai csoportfoglalkozásról, hogy az óvó néni 

ujjongva mesélte: - Képzeld a karácsonyi mécses tartó készítésénél T… volt az első aki 

jelentkezett, és nagyon ügyesen, gyorsan végzett is! T…, aki mindig sírt! 
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A pedagógiai értékelésem tekintetében különösebb újításokat nem tervezek mert 

tudom, látom, hogy az óráim eredményesek. De talán mégis! 

Akár sűrűbbé, kiterjedtebbé, és ezzel együtt rendszeressé tehetnék valamiféle 

gyakorlati/látható értékelő-rendszert.  

Nem a célzottan negatív értékelésre gondolok, hanem valamilyen óvodásoknál 

alkalmazható, a gyermekek számára is könnyen értelmezhető képi elemekből "leolvasható" 

motiváló táblára. Talán meg is valósítom... 

A feladatlapokat amiket használni szoktam az óráimon, mind magam készítem. Gyakran 

külön egy adott gyermek részére találok ki feladatsorokat, így ezeknél a munkáknál az 

értékelést is úgy tudom kialakítani, hogy az követhető legyen a gyermeknek, segítse őt a 

továbblépésben. Időnként természetesen változtatok a gyakorlati módszerekben is.  

Újítok, átgondolok. Tanulok egy-egy esetből, s ezt felhasználom a következőknél. 

Pusztán a rutint: - tehát, hogy ez eddig is jól működött - nem tartom elégségesnek. 

 

 

Dolgozatomban T… esetét írtam le, mert ő az egyik legfrissebb élmények egyike, 

és most csak a negatív értékelő módszert elemezve. Másrészt azért is őt választottam, mert 

a dec.12.-én tartott egri óránkon is megemlítettem, s így visszatekintve úgy érzem nem 

tudtam megfelelően leírni a példát, valószínűleg kevés információt adtam (s talán azt is 

félreérthetően), de legalábbis úgy láttam, hogy: "nem aratott osztatlan sikert" az eset 

említése. (sok tanár csak az „ezeréves” nagy tanoknak ad hitet, mert könnyebb azokat 

elfogadni, mint újítani) Pedig eredményes módszer ez, mégpedig látványos és gyors, bár az 

nem biztos, hogy maradéktalanul átültethető minden gyermek példájába. Finomításokkal, 

módosításokkal, de nem felülírással azonban mindig célravezető.  

Negatív értékelés, nem "földbedöngölő" módon rombolással. Negatív értékelés egy a 

gyermek önépítő, a saját tudásába hitet ültető módszerként alkalmazva... 

 

 

(a pozitív, megerősítő "értékelésem" meg sem említettem a dolgozatomban, mert az 

annyira természetes, és szó szerint a pillanatokat átszövő, egylényegű az óvodai 

világommal, hogy minden bizonnyal szófecsérlés lenne szavakkal megfogalmazni) 
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Reflexió 

 

 A megadott szempontoknak úgy érzem megfelelt a dolgozatom, a terveim 

leírásánál említett motiváló tábla még nincs készen, eddig még nem érett eredménnyé 

bennem a megvalósítása. 

Mint ahogy más munkámban, itt is már a dolgozat elején jeleztem, hogy óvodában 

dolgozom főállású gyógypedagógusként, és itt leírtam: ,,... ahol a konkrét értékelés még nem 

annyira hangsúlyos, mint majd az iskolában lesz." 

Kihagytam a mondatból a "számszerű értékelés" szavakat, s ez hiba volt.  

Általánosságban véve írtam az értékelésről, s megfogalmaztam az én meglátásaim az 

értékelés erejével, céljával, okával kapcsolatban. A dolgozat elején még nem mertem 

nagyon hangsúlyosan leírni ezt a két szót: ...negatív értékelés... 

Ennek a két szónak a hatásaként ugyanis többen felzúdultak ellenem az órán. Nem is értem 

miért, most így visszagondolva sem... 

Talán mégis értem, vagy inkább tudom, de elszomorítónak is tartom, mert ezek szerint 

kevesen alkalmaznak hasonló módszereket, és ahelyett, hogy megismernék őket, inkább 

néhány mondatból értékelik azt megsemmisítő módon. Ide is átmásoltam a dolgozatomból 

a meglátásom ezzel kapcsolatban: ,,...Negatív értékelés, nem "földbedöngölő" módon rombolással. 

Negatív értékelés egy a gyermek önépítő, a saját tudásába hitet ültető módszerként alkalmazva..." 

 

A dolgozat megírása után jeleztem, hogy az értékelési módszereimen változtatni nem 

fogok, mert hatékonyan alkalmazom azokat, és ez az igazán fontos.  

A többi csak a pillanat műve... 
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Kapcsolati kommunikáció, fejlesztő segítés és értékelés, reflektivitás 

fejlesztése 

 

 2014/15. - II. évfolyam 

 

 

Feladat: Egy szimuláció(v, reflektív modellálás) megtervezése,   

  lebonyolítása, beszámoló elkészítése, beszámoló a HG-ról,  

  támogatott felidézésről. 

- vagy egy konfliktus esetelemzése 

- vagy irányított kérdések és munkanapló elkészítése 
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Egy gyógypedagógus tanuló gyakorlatának levezetése, elemzése 

  

 Munkám elkészítésénél, illetve a végrehajtás folyamán nem tudtam pontosan 

behatárolni a dolgozatomhoz hozzárendelhető címet, gyógypedagógusként dolgozom 

óvodában. Általános iskolában 10 hónapig bírtam 

(a szabályozórendszer messzemenően nem gyermekközpontú gyengeségei okán).  

A tantárgy teljesítési feltételei közül választható három lehetőséget ezért úgy érzem 

kissé összemosva, de remélhetőleg megfelelően differenciálva is alkalmaztam. A 

különböző pedagógiai eszközöket/módszereket kiemelten jelöltem a dolgozatban. 

(A támogatott felidézés módszerét még sosem alkalmaztam, de meg fogom teremteni a 

lehetőséget arra, hogy kipróbáljam, mert azt gondolom ez segítségemre lehet a fejlődésem, 

az eddiginél is hatékonyabb pedagógiám tekintetében. S nem utolsósorban a mentorált 

elemző felkészülését is támogatja majd.) 

 

Még nem vagyok mentor, de már több alkalommal voltak nálam tanulók (volt aki csak 

magánszorgalomból), akiknek bemutatóórát tartottam, illetve szülők és pedagógus 

kollégák is látogatják az óráim. A dolgozat gerinceként egy gyógypedagógus tanuló nálam 

végzett többalkalmas hospitálását dolgoztam fel, ahol tulajdonképpen vagy legalábbis 

részleteiben, de megvalósult a reflektív modellálás is.  

Hiszen a tanulónak viselkedésmódokat, megoldásokat mutattam reflexióval kiegészítve, 

példákat bemutatva, megbeszélve és értékelve. Ezt mindig folyamatosan alkalmazom 

bemutatóórák közben, tehát egy-egy mondatban elmondom, hogy mit-miért teszek, mivel 

mi a célom, mi látható most a gyermeki reakciókon, stb.. 

Természetesen a reflektív gondolkodásra alkalmazott eszközöket eddig még nem 

alkalmaztam tudatos módszerként. Azokat most, a dolgozat megírása közben illesztettem a 

szövegrészek elé az órán hallottak, és Szivák Judit írása alapján. 

 

Mivel én az óráimra csak néhány mondatos támpontokkal szoktam készülni, így a tanuló 

gyógypedagógus által látogatott bemutató órákra sem írtam hosszú óratervet. Ezzel 

tulajdonképpen meg volt az esélye annak, hogy valahol hibázni fogok, de ezt vállaltam, 

mert úgy gondolom, hogy nem egy megtervezett színjátékot kell látnia a tanulónak, hanem 

egy órát... 
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Reflektív modellálás 

 

Kéréseim a gyakornokhoz, illetve az első találkozásunk pedagógiai tartalma: 

 

- közösen, több szempont alapján kijelöltük a megnézendő órát, és időpontot 

- szóban behatároltam, felvázoltam az óra tervezett menetét és tartalmát 

- megkértem a hallgatót, hogy az információk alapján állítson össze egy néhány soros 

vázlatot arról, hogy ő mit tenne az órán, milyen módszereket választana, hogyan 

alkalmazná azokat 

- az óra közben jegyzeteljen, hogy mit látott, jelölje azokat a pontokat amikről majd 

kérdezni akar tőlem 

 

(Óvodai foglalkozások, itt egy fejlesztőóra általában 20-25 perc.) 

Az óra kezdete: 

- ülésrend kialakítása (mikrocsoportos (3-4fő)/óra) 

Az ülésrend kialakítását elmagyarázva, adott gyermekhez a párválasztást indokolva. 

- az első, bevezető feladat  

A feladat szerepét elemezve, amiért az óra így kezdődik. 

 

Az óra menete: 

- feladatok végrehajtása, feladatok közötti átmenetekkel 

Bemutatás a feladatok felvezetéséről, végrehajtásáról, a gyakorlatrészek közötti 

váltások előtt figyelmeztetéssel, a gyermeki reakciók néhány szavas elemzésével. 

Utasítások kiadási módjainak magyarázatával. A feladatok fejlesztendő területre 

kifejtett hatásának rövid elemzése, bemutatása. 

 

Az óra lezárása: 

- gyors ismétlés 

A rövid ismétlések céljának elemzése, az ismétlés módjának célravezető 

meghatározása. 

- közös, látványos, hangos, vicces mozdulatok, hangadások 

A felszabadító erejű, önfeledt öröm, nevetés és játék szükségessége. 
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Az órát követő első megbeszélés során: 

 

Az első alkalommal még bátortalan volt a tanuló, nem nagyon merte megkérdőjelezni az 

órai műveleteket, a reakcióimat. Erre fel is hívtam a figyelmét, hogy megtisztelő az 

elismerése, de vigyázzon, mert mi van akkor, ha én egy jól érzékelhető hibát vétek az órán, 

ő pedig ezt nem jelzi nekem. Akkor én kétségbe fogom vonni az ő felkészültségét. 

Nyugodtan kritizáljon, és beszéljük, vitassuk meg az esetet. 

Akár az is előfordulhat, hogy célzottan helyezek hibát valamelyik folyamatba csak azért, 

hogy az ő megfigyelését ellenőrizzem. 

(Természetesen hibákról beszélgetek a hallgatóimmal, nem pedig magáról a módszerről. 

Az, hogy a látott módszer megfelelő-e, megfelelően megválasztott-e, azt a megbeszélések, 

a közös kiértékelések során tisztázhatjuk.) 

 

Vita 

 

A következő alkalommal már érezhetően bátrabban kérdezett és mondta el a meglátásait az 

óráról, így alkalmunk nyílt még egy kis vitára is. Jól emlékszem rá, mert a tanuló egy 

bizonyos fejlesztési módszer előnyeiről beszélt a tanulmányai alapján, én azonban 

(részben) ellentmondtam neki a tapasztalataim révén. 

(A reflexió támogatását szolgáló dialogikus formák közül a vitát, a későbbiekben 

célzottan is megpróbálom majd alkalmazni. Ugyanis így visszatekintve erre az egyszerű 

példámra, lehetőséget látok benne a kimondott vélemények ütköztetése, elemzése révén.)  

 

Esetmegbeszélés, értékelés, önértékelés 

 

A tanuló  jegyzetei alapján mindig sorra vettük a módszereket, az alkalmazásmódokat. 

Megbeszéltük a sorrendet, a folyamatokat, és az esetleges félreértéseket tisztáztuk.  

Én ekkor gyakran kérdeztem is, hogy a leírt jegyzetek alapján meg tudná-e határozni az 

adott elem pedagógiai célját, az alkalmazott módszert pontosan be tudja-e határolni. 
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Volt alkalom, hogy a beszélgetés során a tanuló kitért arra, hogy nekem milyen nehéz 

eseteim voltak már, s azokat hogyan tudtam megoldani. Egy konkrét példát kiemeltem, s 

közösen megbeszéltük itt is az alkalmazott módszert, a megválasztott eszközöket, az 

alkalmazás sorrendjét, és az eredményt, a fejlesztés eredményességét.  

Beszélgettem vele olyan gyermekről is, akivel alig, vagy csak nagyon lassan tudok haladni 

(ez a fejlesztés ma is folyamatos). Megpróbáltuk közösen, a tények megbeszélése után 

eldönteni, hogy vajon jó-e az irány amit választottam az órák menetét tekintve, vagy sem. 

Ez a beszélgetés azért is bírt nagy fontossággal, mert a tanuló úgy érezhette, hogy mint 

szakember van jelen a konzultáción. Az önbizalom megerősítését, támogatását minden 

esetben kiemelten fontosnak tartom a munkámban, a fejlesztések során is elsődleges 

területeként kezelve. 

A tanuló pedagógiával, tanulással kapcsolatos nehézségeiről is alkalmunk nyílt így 

beszélgetni, s én célzottan nem tereltem vissza a témát magára a gyakorlatra, mert a 

közvetlen beszélgetés során érezhetően felszabadultabb, és közlékenyebb lett a hangnem, s 

talán megoldásokat is adtam neki a tapasztalatom révén. 

 

Közös kísérletezés 

 

Végül, bár nem utolsó sorban: a tanulótól kért fejlesztési lehetőségeket, az ő ötleteit 

vitattuk meg, az általam kijelölt, és kiemelten kezelt képességterületekre alkalmazva. Sőt, 

ki is próbáltuk. Mint megtanultam, ezt hívjuk közös kísérletezésnek.  

Természetesen nem mindet, s nem is mindig jutottunk el a tényleges kipróbálásig. 

Ez néhány perces rövid gyakorlatot jelentett csak. Általában úgy zajlott, hogy a tanuló 

teljes mértékben szabad kezet kapott, és egy általa eredményesnek gondolt módszert 

bemutathatott gyakorlatban is a gyermekek örömét szem előtt tartva. 

Az általam kiemelten kezelt területekre mindig nagy hangsúlyt fektetek, s ezt a 

viszonyulást tovább is örökítem, amikor csak lehetőségem adódik rá... 

 

terület:  auditív/vizuális percepció 

terület:  szerialitás/ritmus 

terület:  összetett feladatvégzés 

terület:  figyelem/megosztott figyelem 

terület:  önbizalom/bátorság 
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Reflexió 

 

Annak idején, a dolgozat írása közben jöttem rá, hogy az addig "félelemmel" viszonyított 

megfogalmazások nem is rejtenek lehetetlenül nehéz tartalmakat. 

Reflektív modellálás, támogatott felidézés, metaforatechnika, stb. 

Természetesen utánuk kellett olvasnom, de megnyugodtam: nem"ördögtől való" a létük... 

Jelen vannak a pedagógiámban, bár nem hiánytalanul. Ennek felismerésére, és esetleg 

korrekciójára is kiváló alkalom egy ilyen dolgozat elkészítése.  

A gyakornokkal végzendő közös munka során nagy valószínűséggel használni is fogom a 

leírást, mint kis összegző/emlékeztető segédanyagot. 

Munkámban egy nálam gyakorlatát végző tanuló esetét, illetve a közös munkánk menetét 

írtam le. Jól vezettem le a gyakorlatot, vagy rosszul? A lány hálás köszönetén kívül nem 

kaptam a későbbi időkből visszajelzést, de már akkor is hittem a pedagógiámban. 

 

Azt nem tudnám megmondani most sem, hogy hol a határ a gyakornoknak átadható órák 

számát, és levezetési módját tekintve, de tanulni, még egy kezdő tanártól is tanulhatunk. 

Illetve, meg kell védeni magunkat az iskola révén hiányosan rögzített tudással szemben. 

A dolgozat 3. oldalán röviden megemlített vitánk példája kiválóan szemlélteti ezt: 

Vizuo-motoros koordináció. A tanulói példa a fejlesztésre: lapon két különböző helyzetű 

pont, vagy alakzat összekötése egy vonallal. Megnehezítve akadályokkal, amiket 

kerülgetni kell. Határok, határoló-vonalak nélkül. 

A szabályozottság hiányára hívtam fel a figyelmét. A módszer persze az adott terület 

fejlesztésére szolgál, de hiányzik belőle a (fokozatos) kontroll. S ezt igen fontosnak tartom. 

A szűk, de legalábbis behatárolt területen való vonalvezetést kiemelten kezelem a 

gyermekeknél több szempontból is. Például magatartásszabályozás... 
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A kompetencia-fejlesztés különböző területei 

 

 2014/15. - II. évfolyam 

 

 

Feladat: Néhány pedagógiai fogalom kompetens, szakmai meghatározása, 

  a személyes munkakörhöz kapcsolódó 8 kompetencia   

  tanulmányozása, és ezek közül 4 terület kiválasztás utáni  

  táblázatos bemutatása reflexióval. 
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Pedagógus kompetenciák és indikátoraik szaktárgy specifikus megközelítésben 

 

 

Kivonat az  

"Eszterházy Károly Főiskola, A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés  sztenderdjei" 

dokumentumból a sztenderd - kompetencia - indikátor fogalmak tükrében.   

 

A tanári pályára történő kilépés és a pályamodell mentén történő előrehaladás szakmai 

megalapozása szükségessé teszi a tanári tudás, a felkészültség fejlődési szintjeinek, a 

sztenderdeknek a meghatározását. A tanári, pedagógusi (vagy pedagógiai) kompetenciák 

azoknak a pszichikus képződményeknek, a tudásnak, az attitűdöknek és a képességeknek 

az összességét jelentik, amelyek alkalmassá teszik a pedagógusokat arra, hogy 

tevékenységüket eredményesen elláthassák. Az ilyen értelemben vett kompetenciák 

kidolgozására először az angolszász országokban, majd Európa és a világ több más 

országában a 90-es évektől kezdődően került sor. (...) 

Ahhoz, hogy el lehessen dönteni, valaki gyakorlatra bocsátható-e, megkaphatja-e a 

diplomáját, előléphet-e a tanári előmeneteli rendszerben, nem elegendő a kompetenciák 

tartalmát és azok részleteit ismernünk, hanem meg kell határozni azt is, hogy a 

kompetenciákat milyen szinten kell birtokolnia az illető személynek.  

A kompetenciáknak ezeket az értékeléshez felhasználható szintjeit nevezzük 

sztenderdeknek. Annak érdekében, hogy a sztenderdek meglétét meg lehessen ítélni, 

célszerű a tudásnak, az attitűdöknek és a képességeknek a tevékenység során 

megragadható elemeit is kidolgozni, leírni. Ezeket, a sztenderdek meglétét jelző 

kompetenciaelemeket nevezzük indikátoroknak. Az a jelölt kaphat diplomát, és az a 

pedagógus léphet előre a pályamodell szintjein, akinél az indikátorok elérése bizonyítható. 

A sztenderdek meglétét, azaz az adott fejlettségi szint elérését, az indikátoroknak 

megfelelő tudást, attitűdöket és képességeket különféle értékelési módszerekkel és 

eszközökkel állapítjuk meg. 

 



56 

 

Kompetencia:  

A kompetencia szó a latin competentia szóból származik, jelentése illetékesség.  

A köznyelvben a szónak kettős jelentése van:  

1. illetékesség, hatáskör, jogosultság  2. szakértelem, hozzáértés, alkalmasság.  

A pszichikus képződmények olyan rendszere, amely magában foglalja az adott területtel 

kapcsolatos attitűdöt, képességeket és ismereteket. A nevelés-oktatás tartalmának, az 

intézményes nevelés és szakmai képzés célrendszerének meghatározó elemei a 

fejlesztendő kompetenciák. A nemzetközi és nemzeti tartalmi szabályozó 

dokumentumokban megadott kulcskompetenciák az intézményes nevelés minden szintjére 

és színterére vonatkoznak. A műveltségi területekhez sajátos, az adott szakterülettel 

összefüggő kompetenciák is kapcsolódnak. A pedagógus-előmeneteli rendszerrel 

kapcsolatos minősítési eljárásban nyolc pedagóguskompetencia alapján történik a 

pedagógusok minősítése, munkájuk értékelése. A nyolc pedagóguskompetencia azon 

tudásnak, attitűdöknek és képességeknek az összességét nevezi meg, amelyek alkalmassá 

teszik a pedagógusokat arra, hogy tevékenységüket, pedagógiai feladataikat eredményesen 

elláthassák.  

 

Sztenderd: 

A szó jelentése: ’szabvány, előírás, teljesítményszint, mérce’; meghatározott minőségi 

szint; minőség, színvonal. 

A pedagógus-előmeneteli rendszerrel kapcsolatos minősítésben a pedagógus 

kompetenciáknak az életpálya egyes fokozatain megjelenő fejlettségi szintjéhez 

kapcsolódó elvárásait nevezzük sztenderdeknek.  

A sztenderdeket, a pedagóguskompetenciák és kompetenciaelemek meglétét, valamint 

fejlettségi szintjét különféle pedagógiai tevékenységek és viselkedések (indikátorok) jelzik. 

 

Indikátor: 

A szó jelentése a szakterülettől függően többféle lehet: ’jelzőanyag, jelzőszám, jelző’.  

 A pedagógus-előmeneteli rendszerrel kapcsolatos minősítési eljárásban a 

pedagóguskompetenciák meglétét, fejlettségi szintjét jelző tevékenység- és viselkedés 

leírásokat nevezzük indikátoroknak. A pedagógusok ismeretbeli, attitűdbeli és 

képességbeli tudását, tevékenységét leíró indikátorok a pedagóguskompetenciák fejlettségi 

szintjét leíró sztenderdeket alkotják. 



57 

 

Óvodai nevelés 

 

1. kompetencia: 

 

 Szakmai feladatok, szaktudományos, szaktárgyi, 

tantervi tudás 

 

 

Rendelkezik az óvodai tevékenységek tartalmainak közvetítéséhez szükséges  

szaktudományos és művészeti ismeretekkel. Ismeri a tevékenységek szervezéséhez  

szükséges módszertani eljárásokat a játék, verselés, mesélés, az ének-zene, énekes játék,  

rajzolás, festés, mintázás, kézimunka, a mozgás, a külső világ tevékeny megismerése,  

a munka jellegű tevékenységek, és a tevékenységekben megvalósuló tanulás területén.  

Ismeri a szakmódszertan hazai és nemzetközi eredményeit, szakirodalmát, aktuális  

kérdéseit.Ismeri az óvodai nevelés tartalmát meghatározó alapdokumentumokat. Ismeri az 

óvodás gyermek megismerő tevékenységének sajátosságait, az élményszerű tevékenységsz

ervezés eljárásait. Ismeri az óvodai tevékenységi formák céljait, feladatait, szerepét. 

Ismeri az óvodás gyermek fejlődésének jellemzőit az óvodáskor végére.  

Ismeri a műveltségtartalmak közvetítése során felhasználható nyomtatott és nem  

nyomtatott, és digitális információforrásokat, az azokról való tájékozódás lehetőségeit.   

Ismeri a hatékony nevelésioktatási stratégiákat,tanulásszervezési módokat,munkaformákat 

módszereket, eszközöket. 

Képes szakszerűen kifejezni magát mind szóban, mind írásban. Képes a pedagógiai-

pszichológiai módszerek, eljárások alkalmazására, a különböző tudásterületek közötti  

összefüggések, kapcsolódások, felismerésére, megvalósítására.  Képes szaktudományi,  

szakmódszertani,nevelési és tanuláselméleti tudásának hatékony integrálására. 

Képes a nevelő, fejlesztő tevékenységével kapcsolatos önreflexióra és önkorrekcióra.  
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Indikátor - Tartalom 

 

Művelet 

1.1. 

Alapos, átfogó és korszerű 

szak-tudományos és szaktárgyi 

tudással rendelkezik. 

Törekedjen rá, hogy a nevelési, foglalkozási/tevékenységi 

tervei, szóbeli és írásbeli megnyilvánulásai, korszerű 

elméleti tudást, tudástartalmat tükrözzenek vissza, az 

óvodai nevelés országos alapprogramjában szereplő 

műveltségtartalmak, általános emberi értékek vonalán. 

 

1.2. 

Rendelkezik a szaktárgy 

tanításához szükséges 

tantervi és szakmódszertani 

tudással. 

Tudja alkalmazni a gyakorlatban is, hogy a foglalkozási 

vázlatait, tematikus terveit az Alapprogramban 

meghatározott célok, feladatatok, figyelembevételével  

készíti. Az alkalmazott módszereket  a  pedagógiai 

programban meghatározottakhoz igazítja.  

 

1.3. 

Fogalomhasználata 

pontos, következetes 

 

Legyen képes pontosan adaptálni a szakmai terminológiát  a 

közlés tartalmához igazodóan, valamennyi írásos anyagában,  

szóbeli reflexiójában. A dokumentumaiban következetesen  

fogalmaz, biztos szakmai fogalomkészlettel rendelkezik.  

Pl.: hátrányos helyzet, kompetencia, egyéni bánásmód. 

 

1.4. 

Kihasználja a tananyag 

kínálta belső és külső 

kapcsolódási lehetőségeket 

(a szaktárgyi koncentrációt) 

 

Ismerjen és alkalmazzon módszereket a foglalkozási, 

tevékenységi terveiben  a komplex hatások  

pozitív erejére építve, figyelve a tudástartalmak belső  

kapcsolódási és külső integrálási lehetőségeire.  

Pl.: rovarok, lepkék megfigyelése a kertben, majd  festéssel  

tavaszi rét készítése, ének eljátszása, mozgás utánzása  

rovarok lábainak megszámlálása. 

1.5. 

A szaktárgy tanítása során 

képes építeni a tanulók 

más forrásokból szerzett 

tudására. 

Ismerje a módját, hogy motiváló eszközökkel, 

tevékenységekkel, az előzetes élményekre utalással, 

kérdéseivel előhívhatja a gyermekek korábban szerzett  

tapasztalatait.  



59 

 

 

1.6. 

A rendelkezésére álló 

tananyagokat, eszközöket 

–a digitális anyagokat és 

eszközöket is –

ismeri, kritikusan értékeli és 

megfelelően használja. 

Ismerje és használja a céljainak megfelelően 

a nevelési, képességfejlesztési, különböző forrásból  

származó segédanyagokat, fejlesztő játékeszközöket.  

A kompetencia alapú óvodai nevelésben, vagy az óvodai  

fejlesztő programban jó gyakorlatként rendelkezésre álló  

tématerveket, ajánlásokat legyen képes beépíteni munkájába. 

 

1.7. 

A szaktárgynak és a 

tanítási helyzetnek 

megfelelő, változatos 

oktatási módszereket, 

taneszközöket alkalmaz. 

Tudja biztosítani a gyermekek motiváltságának  

fenntartását, a tanulási tevékenység során alkalmazott 

váltott módszereivel, eszközeivel.  

Építsen természetes kíváncsiságukra, biztosítsa a  

tevékenység pozitív érzelmi töltését. 

1.8. 

Tanítványait önálló 

gondolkodásra, a tanultak 

alkalmazására neveli. 

Ismerjen, és biztosítson lehetőségeket az önálló felfedezésre,  

feladatmegoldásra, ötletek megvalósítására,  a problémák  

megfogalmazására, az alternatív megoldási módok  

kipróbálására. Pl.A kirándulásunkra ezt a hátizsákot vihetjük 

csak magunkkal. Mit gondoltok, az itt lévő tárgyakból mit te

gyünk bele, amire  feltétlenül  szükségünk lesz?  

 

1.9. 

Törekszik az elméleti 

ismeretek gyakorlati 

alkalmazási lehetőségeinek 

felismertetésére. 

Ismerje és biztosítsa a lehetőségét annak, hogy 

a különféle tapasztalatok által szerzett tudást egy gyakorlati 

vagy elméleti példában a gyermekek megvalósítsák.   

 

1.10. 

Tanítványaiban kialakítja az 

online információk 

befogadásának, 

feldolgozásának, továbbadásának  

kritikus, etikus módját. 

Tudja alkalmazni a modern információfeldolgozási 

stratégiákat és eszközöket.  

A foglalkozási tevékenységeibe, ahol erre  

lehetőség nyílik beépíti az online  

információszerzés lehetőségét 
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3. kompetencia: 

 

A tanulás támogatása 

 

 

Ismeri a tanult módszerek, eljárások óvodai képességfejlesztésben való alkalmazásának  

szempontjait, lehetőségeit, módszereit. Alapvető ismeretekkel rendelkezik a különböző  

motivációelméletekről, a gyermekekérdeklődésének felkeltéséhez, motiváltságuk fenntartá

sához alkalmazható módszerekről.  

Rendelkezik a tevékenységközpontú környezet fizikai, érzelmi, társas, tanulási  

sajátosságainak, feltételeinek megteremtéséhez szükséges ismeretekkel. Ismeri a sokoldalú  

tapasztalatszerzés óvodai és óvodán kívüli lehetőségeit, színtereit. Tájékozott a differenciál

is pedagógiai módszerek kiválasztásának és alkalmazásának kérdéseiben. Ismeri az egész  

életen át tartó tanulásra felkészítés jelentőségét. 

Képes a felfedezést, aktivitást biztosító, a gondolkodási, problémamegoldási és  

együttműködési képességének fejlesztését segítő módszerek, szervezési formák  

kiválasztására, illetve megvalósítására. Képes a nyugodt, biztonságos környezet megszerve

zésére a gyermekek szabad játékához és más tevékenységéhez. Képes az érdeklődés, a figy

elem folyamatos fenntartására, a tanulási nehézségek felismerésére,  kezelésére. Képes a  

hagyományos és az információ-kommunikációs technikákra épülő eszközök célszerű  

alkalmazására. 
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Indikátor - Tartalom 

 

Művelet 

3.1 

Épít a tanulók szükségleteire, céljaira, 

igyekszik felkelteni és fenntartani 

érdeklődésüket. 

Tudatosan figyel a tevékenységek, foglalkozások alkalmával 

a gyermekcsoport és az egyes gyermek motiváltságára. 

Változatos, a gyermekek belső pszichés szükségleteit  

kielégítő játéktevékenységeket más gyermeki  

tevékenységeket, élményszerzési lehetőséget tervez és  

valósít meg. 

3.2. 

Figyelembe veszi a tanulók aktuális  

fizikai, érzelmi állapotát, és szükség  

esetén igyekszik változtatni előzetes  

tanítási tervein. 

Figyelembe veszi a gyermekeket aktuálisan foglalkoztató  

belső és külső hatásokat, melyek függvényében rugalmasan  

kell alakítsa tevékenységét. 

3.3. 

Pozitív visszajelzésekre épülő, 

bizalom teli légkört alakít ki, 

ahol minden tanuló hibázhat, 

mindenkinek lehetősége van a javításra. 

Képes a játéktevékenység és a foglalkozás során az érzelmi 

biztonságot nyújtó derűs, szeretetteljes légkör  

megteremtésére, melyben egymás elfogadása, megértése,  

segítése az érték. 

3.4. 

A tanulást támogató környezetet teremt 

például a tanterem elrendezésével, a 

taneszközök használatával, a diákok 

döntéshozatalba való bevonásával. 

Ismerje és tudja alkalmazni, hogy: 

a szabadon válaszható gyermeki tevékenységek tervezésével

a játéktér és csoportszoba gyermekek általi alakíthatóságával

támogathatja a gyermekek önálló tevékenykedését,  

együttműködését, és döntéseiket. 

3.5 

Megfelelő útmutatókat és az önálló 

tanuláshoz szükséges tanulási 

eszközöket biztosít a tanulók számára, 

pl. webes felületeket működtet, 

amelyeken megtalálhatók az egyes 

feladatokhoz tartozó útmutatók és a 

letölthető anyagok. 

A gyermekek egyéni képességeinek megfelelően 

tudja tervezni és biztosítani az önálló és társakkal közösen  

végezhető tanulási tevékenységekhez, problémamegoldáshoz

szükséges eszközöket.  
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3.6. 

Kihasználja a tananyagban rejlő 

lehetőségeket a tanulási stratégiák 

elsajátítására, gyakorlására. 

Tudja tervezni és alkalmazni a gyermekek önálló 

tapasztalatszerzését a játékban és egyéb tevékenységekben. 

Biztosítja az általuk felfedezett megoldási módok gyakorlási  

lehetőségét, képességeik fejlesztését. Pl.: különböző színű,  

anyagú, méretű tárgyakat, biztosít a gyakorlójátékhoz,  

a mennyiség, űrtartalom, zörejhang, szilárdság  

megtapasztalásához. 

3.7. 

Felismeri a tanulók tanulási problémáit, 

szükség esetén megfelelő szakmai 

segítséget kínál számukra. 

Ismerje az együttműködés lehetőségeit és területeit a nevelő-

gondozó tevékenységben közreműködő munkatárssal, segítő  

szakemberrel (fejlesztő pedagógus, pedagógiai asszisztens 

dajka, óvodapszichológus) . 

3.8. 

Tanítványaiban igyekszik kialakítani az 

önálló ismeretszerzés, kutatás 

igényét. Ösztönzi a tanulókat az IKT 

eszközök hatékony használatára a 

tanulás folyamatában. 

Tudatosan tervezze a gyermekek önálló ismeretszerzésére  

alkalmas forrásokat, eszközöket, anyagokat, élményeket 

Elősegítve az önálló ismeretszerzés igényének kialakulását. 

Pl.:mesekönyvek, képeskönyvek, albumok rendszeres  

használatával,  használati tárgyak működésének  

megfigyelésével. 
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4. kompetencia: 

 

A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesülése, 

a hátrányos helyzetű, sajátos nevelési igényű vagy beilleszkedési, 

tanulási, magatartási nehézséggel küzdő gyermek, tanuló többi 

gyermekkel, tanulóval együtt történő sikeres neveléséhez, 

oktatásához szükséges megfelelő módszertani felkészültség 

 

 

Alapvető pszichológiai, pedagógiai és szociológiai tudással rendelkezik a személyiség  

sajátosságaira és fejlődésére vonatkozó nézetekről, a szocializációról és a  

perszonalizációról, a hátrányos helyzetű gyermekekről, a személyiségfejlődés zavarairól, a  

magatartásproblémák okairól, a gyermeknevelés, a tehetséggondozás és az  

egészségfejlesztés módszereiről. Ismeri a óvodás gyermek  megismerésének módszereit.  

Ismeri a az anyanyelv által közvetített fogalmak kialakulásának életkori sajátosságait, a  

gyermekek fogalomrendszerének fejlesztésében játszott szerepét. Ismeri a gyermeki  

tevékenységek által fejlesztendő kompetenciákat, ezek fejlődésének mérési, megfigyelési 

módszereit.  

Képes a gyermekek egyéni szükségleteit figyelembe véve olyan pedagógiai helyzeteket  

teremteni, amelyek elősegítik a gyermekek értelmi, érzelmi, szociális és erkölcsi fejlődését,

az egészséges életmód kialakítását. Képes a tehetséges, a nehézségekkel küzdő vagy a  

sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű, valamint a 

különleges bánásmódot igénylő gyermekeket felismerni, hatékonyan nevelni, fejleszteni, 

számukra differenciált bánásmódot nyújtani.  

Döntéseiben szakmai önreflexióra és önkorrekcióra képes. 

Nyitott a személyiségfejlesztés változatos módszereinek elsajátítására. Tiszteli a  

gyermekek személyiségét, képes mindenkiben meglátni az értékeket és pozitív érzelmekkel

(szeretettel) viszonyulni minden gyermekhez. Érzékeny a gyermekek, családok  

problémáira, törekszik az egészséges személyiségfejlesztés feltételeit biztosítani minden  

gyermek számára. 
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Indikátor - Tartalom 

 

Művelet 

4.1. 

Munkájában a nevelést 

és az oktatást egységben 

szemléli és kezeli. 

Tudja, és célzottan alkalmazza, hogy a mindennapi 

tevékenységek tartalmával olyan mintákat közvetít,  

melyek kedvező hatást gyakorolhatnak a gyermekek  

magatartásának alakulására. Pl. :kirándulás során  

terményeket gyűjtünk, de csak a földre leesetteket vesszük  

föl, a virágokat helyben szemléljük meg, a faágakat helyben 

figyeljük meg, nem tördeljük le, az úton haladó csigát  

felvesszük, megnézzük, de nem bántjuk. 

4.2. 

A tanulói személyiség(ek) sajátosságai 

megfelelő módszerekkel, 

sokoldalúan tárja fel. 

Ismerje és a mindennapokban szakszerűen tudja alkalmazni: 

a gyermeki személyiséget feltáró módszereket,  

pl. a megfigyelést, gyermeki alkotások elemzését, 

szociometriát, szülőkkel folytatott irányított  beszélgetést. 

4.3. 

A tanuló(k) személyiségét nem 

statikusan, hanem fejlődésében 

szemléli. 

Legyen képes arra, hogyegymás hatását erősítő fejlesztéseket

módszereket tervez és valósít meg a gyermek  

személyiségfejlesztésében. Pl.: sorozatos kudarcot megélő 

külső kontrolos gyermeket a kiemelkedően szép rajzaiért,  

ügyes mozgásáért rendszeresen megdicséri a társak előtt,  

ezzel segítve kedvező önértékelését a társak iránti  

agressziójának csökkentését.  

4.4. 

A tanuló(k) teljes személyiségének 

fejlesztésére, autonómiájának 

kibontakoztatására törekszik. 

Rejtett kontrollal, de biztosítsa a szabad játékot, és annak 

feltételeit pl.: önállóság és kezdeményezés lehetősége a  

játéktémát illetően, társak választása, a játékterület önálló  

elképzelés szerinti alakítása. 

4.5. 

Felismeri a tanulók tanulási vagy 

személyiségfejlődési nehézségeit, 

és képes számukra segítséget 

nyújtani vagy más szakembertől 

segítséget kérni. 

Tekintettel van minden helyzetben vagy az adott 

tevékenységben, foglalkozáson megnyilvánuló fejlődési  

elmaradásra, személyiségzavarra, és a problémához 

illeszkedő megoldást ad, illetve alkalmaz.  

Pl.:  kiscsoportos gyermeknél az elszakadási, leválási  

nehézséggel küzdő gyermeknél minden tevéknységnél keze  

ügyében hagyjuk az otthonról hozott anya sálját, mint az  

anyához való kötődést szimbolizáló, az őt helyettesítő tárgyat 
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4.6. 

Különleges bánásmódot igénylő tanuló 

vagy tanulócsoport számára 

hosszabb távú fejlesztési terveket 

dolgoz ki, és ezeket hatékonyan 

meg is valósítja. 

Képes arra, hogy fejlesztési terveivel, módszereivel 

a gyermeknél megfigyelt, vagy kivizsgált fejlődési eltérést  

lépésenként korrigálja. Pl.: az ingerszegény környezetből  

érkezett, kevés szókinccsel rendelkező gyermek rendszeres  

és hosszabb távú egyéni és csoportos anyanyelvi  

fejlesztésének eredményességét értékeli, kitérve a segítő  

szakemberekkel való együttműködésre is. 

4.7. 

Csoportos tanítás esetén is figyel az 

egyéni szükségletekre és a tanulók 

egyéni igényeinek megfelelő 

stratégiák alkalmazására 

Tudja, és tevékenysége során figyelembe veszi, hogy a  

gyermekek között nagy egyéni képesség és  

magatartásbeli eltérések is lehetnek. Ehhez igazítja  

fejlesztési feladatait. Pl.: úgy alakítja ki a kisebb  

csoportokat, hogy hasonló ütemű és nehézségű feladatot  

végezzenek az egy csoportban lévők. 

4.8. 

A tanuló hibáit, tévesztéseit mint a 

tanulási folyamat részét kezeli, 

az egyéni megértést elősegítő 

módon reagál rájuk. 

Segíteni képes egy gyermeket az önkorrekcióban. Pl.:  

megbeszélés után ismétléssel, vagy csapatjáték során 

az ügyesebb gyermekek segítik társukat, hogy ők is sikeresen

 végezhessék el a feladatot.  

Önellenőrzésre alkalmas fejlesztőjátékokat tervez, alkalmaz. 

4.9. 

Az általános pedagógiai célrendszert és 

az egyéni szükségletekhez igazodó 

fejlesztési célokat egységben kezeli. 

Tudja az egyéni fejlesztés céljait és feladatait a gyermekek 

fejlesztésére vonatkozó általános célrendszer  

figyelembevételével megfogalmazni. 

Figyelje a gyermekek reakcióit, a kapott feladat megértését  

és a többiekkel való haladásukat, melynek függvényében  

segítséget ad.  

4.10. 

Reálisan és szakszerűen elemzi és 

értékeli saját gyakorlatában az 

egyéni bánásmód megvalósítását. 

Tudja alkalmazni, hogy a tevékenységek során ügyelnie kell 

az adott gyermek pillanatnyi lelki állapotára, szükségletére 

is.Pl.: a hosszabb betegségből felgyógyult kisgyermeket  

tapintatosan, célirányosan vezeti vissza az óvodai életrendbe. 
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6. kompetencia: 

 

Pedagógiai folyamatok és a tanulók személyiségfejlődésének folyamatos értékelése,  

elemzése 

 

 

Szakszerű tudása van az értékelés funkcióiról, folyamatáról, formáiról és módszereiről.  

Tisztában van az óvodai értékelési és mérésmetodikai szabályokkal, összefüggésekkel.  

Ismeri az óvodás gyermek érési sajátosságait, az önmagához viszonyított fejlődésének  

folyamatos megfigyelési módszereit, a különböző képességterületeken történő elmozdulás 

regisztrálásának módját, eszközeit. 

Az értékelés körébe bevonja a rendszeresen és célirányosan végzett megfigyelések során  a

gyermeki produktumokat a játékban és más tevékenységekben, a verbális és nem verbális 

megnyilvánulásokat, a cselekvésekben, feladat-, és  problémamegoldásban  

megnyilvánuló jellemzőket, a társas viselkedést. 

Képes az értékelés különböző céljainak és szintjeinek megfelelő értékelési formák,  

módszerek meghatározására, az értékelés eredményeinek felhasználására.  

Az értékelés során képes figyelembe venni a differenciálás, individualizálás szempontjait, 

a szülőktől kapott gyermekük fejlődésére vonatkozó információkat. 

Képes az értékelés eredményeire épülő, a gyermek egyéni fejlődési tempójához illeszkedő 

fejlesztési feladatok meghatározására.  

Képes céljainak megfelelően az értékelés eszközeinek megválasztására vagy önálló  

eszközök elkészítésére.   

Reálisan ítéli meg a pedagógus szerepét a fejlesztő értékelés folyamatában. 
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Indikátor - Tartalom 

 

Művelet 

6.1. 

Jól ismeri a szaktárgy tantervi  

követelményeit, és  

képes saját követelményeit ezek  

figyelembevételével és saját  

tanulócsoportjának ismeretében  

pontosan körülhatárolni,  

következetesen alkalmazni. 

Tudatosan alkalmazza a nevelési tervében és a  

foglalkozások  terveiben a fejlettségi szinteknek és a 

gyermekek pszichés sajátosságainak megfelelő feladatokat  

és tevékenységeket.  

A képességek fejlődéséhez a legmegfelelőbb gyakorlási  

lehetőségeket és eszközöket használja.  

6.2. 

Céljainak megfelelően, változatosan és 

nagy biztonsággal választja meg a 

különböző értékelési  

módszereket, eszközöket. 

A  személyre szabott értékelést helyezze előtérbe, miközben  

figyelembe veszi a gyermekcsoport összetételét, a  

gyermekek egymásra gyakorolt hatását is. 

A helyes viselkedés, feladatmegoldás értékelésére árnyaltan 

alkalmazza a verbális és metakommunikatív visszajelzéseit, 

pl. mosoly, simogatás, ölelés,  szóbeli elismerés. 

6.3. 

A szaktárgy ismereteit és speciális 

kompetenciáit mérő eszközöket 

(kérdőíveket, tudásszintmérő  

teszteket) készít. 

Ismerje az olyan képességfejlesztő játékok tervezését és 

alkalmazását, melyek során lehetőség nyílik a gyermekek  

tudásának ismereteinek,  képességeinek megállapítására.  

6.4. 

A tanulás támogatása érdekében az  

órákon törekszik a folyamatos  

visszajelzésre. 

Tudja alkalmazni, hogy a tevékenységek során személyes 

kapcsolatban, és  bátorító attitűddel értékeli a gyermekek  

tevékenységét, magatartását. Pl.: "Hogyan lehetne  

másképpen is  megépíteni a várunkat, hogy magasabb legyen

 és ne dőljön el?" gondolkodtató kérdéssel.  

6.5. 

Visszajelzései, értékelései világosak, 

egyértelműek,  tárgyszerűek. 

 

Gyakorlatban alkalmazza, hogy az értékelését 

a terveiben megfogalmazott várható fejlődési  

mutatókhoz  igazítja, figyelembe véve a gyermekek  

fejlődésében lehetséges egyéni eltéréseket.  
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6.6. 

Értékeléseivel, visszajelzéseivel a 

tanulók  fejlődését segíti. 

Tudja alkalmazni, hogy a gyermekek értékelését az elért 

eredményekre építi, differenciált bánásmódja a pozitívumok 

megerősítését a gyermek önmagához mért fejlődését  

szolgálja.   

Pl.:pozitívan értékeli, ha a csapongó, kevésbé kitartó  

gyermek elmélyülten és hosszabb ideig képes társaival  

együtt  játszani, tevékenykedni. 

6.7. 

Pedagógiai munkájában olyan  

munkaformák és  

módszerek alkalmazására törekszik,  

amelyek elősegítik a tanulók  

önértékelési képességének  

kialakulását, fejlesztését. 

Ismerjen sokféle szociális tanulási lehetőséget, amely 

elősegíti az önértékelés pozitív alakulását, önbizalom  

erősödését. A pedagógus mindig tudatosan ügyeljen 

arra, hogy egy gyermek énképe pozitívan fejlődjön. 

6.8. 

Önállóan képes a tanulói munkák  

értékeléséből kapott adatokat elemezni, 

az egyéni, illetve a csoportos fejlesztés  

alapjaként használni, szükség  

esetén gyakorlatát módosítani. 

Tudja alkalmazni, hogy a nevelési tervének és a 

gyermekek egyéni fejlődési dokumentumainak elemzése,  

összevetése alapján a további fejlesztési stratégiáját szükség 

szerint módosítania kell.  

Pl.: a gyermekek többsége még pontatlanul, sok segítséggel  

végzi a naposi teendőket, terítést, kancsóból öntést, ezért  

a tervezettektől eltérően a következő nevelési ciklusban is  

újratervezi ezt a feladatot. 
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Reflexió 

 

 A feladattól eleinte megijedtem, majd a munka közben pedig azt éreztem: 

- Ez igen. Ezt mind tudnom "kellene"... 

Majd rájöttem: Tudom is... Nem ilyen leírásokban, nem ennyire szakszerűen 

megfogalmazva, de tudom. Hisz a szakmám, az életem... 

Valóban tudom, mert alkalmazom őket, s ez az első lényegi pont.  

Alkalmazom a kompetenciaelemekben jegyzett leírásokat, elvárásokat, bár nem 

hiánytalanul. Ennek oka összetett, s nem illeszkedik megfelelően a dolgozat témájába. 

Összességében jó alkalom volt a dolgozat megírása arra, hogy "mindent" átolvassak, de 

őszintén szólva hiányoltam belőlük néhány fontos pedagógiai módszert, és több olyan 

dologgal is találkoztam, amin csak mosolyogtam, sőt, kissé meg is lepett... 

A túlszabályozás azonban elszomorít. Nem szabadna ennyire "agyonmagyarázni" mindent. 

Tanítani kell.  

Aki bizonyos gyakorlat után nem tud eredményesen tanítani, az pályát tévesztett. 

Milyen tanár az, akinek ezeket táblázatokból kell megtanulnia? 

 

Megfelelően képzett mentortanár révén azonban maga a kompetenciafejlesztés pozitív 

irányban alakíthat ezen a problémán. A hiányok felzárkóztatásával. 

Ennek tükrében pedig mégis fontosnak tartom a létüket, mert összegeznek, egyben 

láthatóvá teszik a tanári tudás lényegi pontjait. A későbbiekben tehát hasznát fogom venni 

a felosztásoknak és leírásoknak, mert támpontot adhatnak egy leendő tanár megítéléséhez. 

Egy nyomvonalat, egy  jó eszközt is látok bennük, amit időnként átnézve frissülhet a 

tudásom, vagy talán ráébredek valami hiányra a pedagógiámmal kapcsolatban, amit 

pótolnom kell. S ez is egy lényegi pont. 
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Speciális pedagógiai feladatok az iskolában 

 

 2014/15. - II. évfolyam 

 

 

Feladat: Esszé: 

- egy tehetséggondozó program és eredményeinek bemutatása 
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Egy képességfejlesztő program és eredményeinek bemutatása 

 

 Dolgozatomban, mint ahogy azt a február hatodikai órán megbeszéltük, egy olyan 

gyermek fejlesztését mutatom be, akinél a nem hozzáértő tanítás, (a szülő szerint 

tehetséggondozás) hatásai érvényesülnek és hatnak vissza negatívan a gyermek több 

képességterületére is. Konkrét, és kifejezett tehetséggondozásról tehát nem beszélhetünk a 

gyermek esetében, mert nem szakember, hanem az apuka erőlteti ezt a tevékenységet. Ez a 

tevékenységkőr a matematika.  

Az édesapa fejleszti, illetve próbálja fejleszteni (siettetni) a matematikai kompetenciákat. 

A fiú hibátlanul számol, összead-kivon és már a szorzást is ismeri, bár még 

('szerencsére')nem alkalmazza. 

T… életkorából adódóan ez igen eltúlzott elvárás, illetve tudásszint. Véleményem szerint 

ebből (is) adódik T… egyenetlen készségstruktúrája, ami a gyermek teljes és általános 

teljesítményére kihat. 

Természetesen megvan a lehetősége annak, hogy a finommotoros éretlenség és a 

feladatértés/végrehajtás alacsony szintje az apa elhibázott tevékenysége nélkül is 

elmaradást mutatna, de én úgy gondolom, hogy mindenképpen káros befolyással bírt a 

majdnem teljesen egyirányú és feleslegesen eltúlzott, nem életkorhoz igazodó útvonal. 

A szülők (bár inkább az édesanya) már felismerte a problémát, és be is íratta T… a 

magánóráim egyikére. Ezeken az órákon leginkább alapozunk, a hiányzó területeket 

alapozzuk újra.  

Csatoltam táblázatot a Pitypang óvodai órákról: mellékletek→T. T… órák  

(ezek nem a magánórák), de kivágtam azokat amelyeken T… nem volt jelen. Több száz 

óra, csak ebből az óvodából 37 oldal, ami így T… részvételét kiemelve 4 oldalnyi 

dokumentumra redukálódott. A gyermekek nevét mindig rövidítve írom be a táblázatba, de 

ezzel már meg is alapozzuk a jókedvet, mert az órákat a nevekkel kezdjük, s én hallhatóan 

kimondva írom a füzetembe rövidítés szerint, pl.: - Béé T…, Háá Panni, stb.  

Ilyenkor nevetve küldenek 'fülorvoshoz'... (nem háá Panni vagyok, hanem Horváth Panni) 

 



72 

 

 

A csoportjaim létszáma maximum 4-5 fő, amibe általában kettő fejlesztendő gyermek kerül 

ügyesebb segítőkkel együtt. Az óráim leírásánál többször láthatók ismétlések, amit nagyon 

fontosnak tartok az eredményes fejlesztés érdekében. Rendre, és rendszeresen, akár 

egymást követve is ismétlünk. 

Az órákon kevés feladatlapot használok, és azokat is mind magam készítem egy adott 

terület fejlesztéséhez. Ezeket dátumozva nevek szerint lefűzve tárolom, s időnként átnézve 

a mappákat jelölöm ki a következő területet.  

 

 

Az óvodámban felmértem az iskolába-készülő gyermekeket egy saját készítésű 

feladatsorral és értékelőlappal, amit jelen hetekben ismétlek meg az eredmények 

összevetése és elemzése céljából. T… is végrehajtotta ezeket a feladatokat, így most a 

kapott eredményeket is integrálhattam a munkámba. 

Dolgozatomon nagyon sokat alakítottam, elvettem-hozzáadtam, majd feladtam a mindenre 

kiterjedő részletezettséget és a legfontosabb részekre összpontosítottam, de még így is 

összességében a csatolmányokkal együtt nagyon soknak érzem a terjedelmét. Elnézést 

kérek ezért... (szerencsére azért nem csak írott szövegből áll a munkám) 

A felmérőlapom 5 területre oszlik, ebből most az 1.2.5. részeket emeltem ki, mert a 3. az 

egy képkirakó, ami nincs a gépen még fényképezve sem, a 4. pedig egy rövid, egyszerű 

feladatsor amivel nem akartam már továbbnövelni a dolgozatom terjedelmét. Az 

értékelőlapon vannak az eredmények bejegyezve az első és a második végrehajtásokról 

(a 3. felmérés év végén esedékes), a segédlapokon pedig a felmérés során tapasztaltak 

jegyzeti vannak. 
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A felmérést tekintve az órai munkák hatékonyságáról, eredményességéről a részfeladatok 

egyértelműen magasabb értékei adnak bizonyosságot az 'értékelőlap-segédlap' 

csatolmányban.    

 

Az '1.felmérő' változásai jól láthatóak a végrehajtásban. Első alkalommal csak 

egyféle színnel, utasítást alig követve dolgozott a gyermek, míg a másodiknál már 

maximális pontszámot ért el. Pontosabban végezte a feladatot, nem külön cellákba, hanem 

egy négyzetbe rajzolta a formákat, a köröknél is a kérésnek megfelelően dolgozott. A 

színezés nyomatéka és végrehajtása viszont gyengébb, felületesebb lett a megismételt 

feladatban. Miközben ceruzafogása egészen meglepő módon pontosodott. 

 

A  '2.felmérőben' egy érdekes adat azonnal feltűnt. A csekély részben matematikai 

feladatok eredményei teljesen azonosak lettek mindkét vizsgálatnál, miközben a többi 

területen egyértelműen jobban teljesített a gyermek.  

Az útvonalon rajzolásnál az első alkalommal mindent összekötött, és idő előtt 

megállt, majd a második útvonalon is szinte céltalanul húzta össze a formákat, csak itt 

valamivel pontosabban. Ennek a feladatnak a megismétlése tulajdonképpen probléma 

nélkül, az adott kérésnek megfelelően teljesült, bár nem érintette pontosan a képeket, de 

nem is firkált céltalanul. 

 

 

'5.emberrajz' Egyértelmű a változás, de természetesen ez a gyermek éréséből is 

adódik. Részletesebb, komplexebb, emberre jellemző sajátosságokkal gazdagodott. Bár 

még így is alacsony színvonalú. Az RQ azonban már a normál övezet alsó határán van, 

nem úgy, mint az első rajznál. Az első emberrajznál még kiemeltem az alacsony értéket 

(80, és -16 hónap), de a másodiknál erre már nem volt szükség. 
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A következő öt oldalon az alkalmazott módszerek közül csatoltam fényképeket, leírással: 

Ceruza az ujjak alatt 

 

 

 

 

 

 

- finommotoros koordináció,testséma,problémamegoldó gondolkodás 

 

 

Feladat: 

A gyermeknek 5 különböző színű ceruzát adunk s bemutatjuk az egyikkel, hogy mire 

gondolunk amikor azt kérjük tőle, hogy tegye az ujja alá. Ezt követően a lehetséges 

utasítások közül például: 

(a feladat számtalan formában nehezíthető,variálható,kiegészíthető) 

- A jobb kezed ujjaival tartsd meg a piros,zöld és kék ceruzákat! 

- A hüvelykujjad alá pirosat, a mutatóujjad alá zöldet tegyél, a többi alá bármilyet! 

- A kisujjad most ki kell hagynod! 

- Minden ujjad alá tegyél ceruzát és tartsd meg, amíg számolok! 

- A bal kezed ujjai alatt három ceruzának kell állnia, a jobb kezed alatt csak egynek! 

Itt "mérhető" például a problémamegoldás és gondolkodás rugalmassága, mert a 

feladatot csak úgy lehet megoldani, ha a három ceruzával kezdi azt. 
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Ceruzával zavarás 

 

 

 

 

 

 

- finommotoros koordináció,ujjerősítés,ceruzafogás 

 

 

Feladat: 

A gyermeket tollal zavarjuk a színezés közben. Mozgatjuk,ütögetjük vagy csak 'rátartunk' a 

ceruzájára, így nehezítve meg az eredményes kivitelezést. Természetesen nem 

lehetetlenítjük el a kézmozdulatait, csak zavarjuk, s neki korrigálnia kell munka közben. 

Zavarásunk nélkül a későbbiekben majd egy könnyített feladatvégzés valósul így meg, 

hiszen a kiszínezendő alakzatoknál nem lesz ott a mi "zavaró tényezőnk". 

A biztosabb ceruzatartás erősítésére is alkalmazható, ha nem a hegyénél, hanem a ceruzán 

feljebb toljuk,ütögetjük,feszítjük az íróeszközét. 
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Kétkezes-rajz 

 

 

 

 

 

 

- finommotoros koordináció,figyelem-megosztott figyelem,szerialitás 

 

 

Feladat: 

A gyermeknek vagy különböző színű ceruzákat adunk, vagy a kétféle alakzatnak eltérőnek 

kell lennie. A lényeg a sorrend, aminek betartását nehezíthetjük közbevetett szavakkal, 

mondatokkal. Nem a kétkezesség (ambidexter) kialakítása a cél, hanem, hogy mindkét 

kezével megfelelően végre tudjon hajtani finom műveleteket akár egymást szorosan 

követve is. 

(a feladat számtalan formában nehezíthető,variálható,kiegészíthető) 

- Egy vonalat, egy kört rajzolj körbe a táblázat szegélyén! 

- Minden vonal rajzolásánál mondj egy állatot! 

- A kör után mindig tapsolj egyet! 
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Súlyozott ceruza 

 

 

 

 

 

 

- finommotoros koordináció,ujj és kézerősítés,ceruzafogás,ceruzatartás 

 

 

Feladat: 

Igen egyszerű a módszer,mert szinte bármilyen rajztevékenységnél megkötés nélkül 

alkalmazható. Lényege, hogy a gyermeknek a gyurmával súlyozott ceruzával kell 

dolgoznia, ami egy megnehezített végrehajtást takar. Jobban kell szorítania a ceruzát, 

nehezebb a finom ceruzamozgatás. Megtanulja ebben a helyzetben is "kezelni" a ceruzát és 

mozdulatot, s majd a gyurma elvételénél már könnyebb lesz a műveletek végrehajtása. A 

gyurma méretének változtatásával, fokozatos csökkentésével is lehet lépésről-lépésre 

módosítani a feladaton. 
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Útvonalon kettő ceruzával 

 

 

 

 

 

 

- finommotoros-vizuomotoros koordináció,figyelem-megosztott figyelem 

 

 

Feladat: 

Általában nehéz művelet, de így a kitartásra is hatással lehet. 

Kettő,különböző színű ceruzát kell a gyermeknek megfognia a képeken látható módon. 

(a mutatóujjnak a ceruzák fölött kell átnyúlnia) 

Az útvonal egyszerűen, gyorsan megrajzolható egy lapra, s máris indulhat a verseny-

feladat. 

(a feladat számtalan formában nehezíthető,variálható,kiegészíthető) 

- Semmihez sem érhetnek hozzá, csak az úton kell végigmenni! 

- Csak a köröket szabad érinteni mindkét színnel! 

- A zöld színnel a köröket kell érinteni, a pirossal a csillagokat! 

- A piros nem érhet hozzá semmihez! 
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Reflexió 

 

A dolgozat alcímét tekintve azt hiszem ez lenne a megfelelő módosítás: 

'egy tehetséggondozó program és eredményeinek bemutatása' helyett  

'egy képességfejlesztő program és eredményeinek bemutatása' 

 

 

Úgy érzem, ennek a dolgozatnak az elkészítése volt számomra a "legegyszerűbb" 

mégpedig azért, mert bemutathattam a munkám. Azt a munkát amiben hiszek, és azokat a 

módszereket, amiket alkalmazok (illetve egy kis részüket). S mindezt vállalom is bárki 

előtt, az eredmények tükrében.  

Természetesen itt egy gyermekről van szó, aki lehetne akár kiválasztott is csak azért, hogy 

jobb képet festhessek magamról. Nem szeretnék bizonygatásokba bocsátkozni...  

Jó volt picit "kívülről szemlélni", visszanézni, átgondolni, elemezni a tevékenységem. 

 

A munkám elején leírtam a probléma jellegét, bár nem túl részletesen, s ez talán hiba volt, 

annak ellenére, hogy a dolgozat további részében szinte folyamatosan az adott terület köré 

építettem már az elemző esetleírást.  

Ettől eltekintve a dolgozat megírásán nem változtatnék most sem, de ebben az esetben is 

örömmel vitatnám meg tapasztaltabb szakemberekkel a módszereim létjogosultságát. 
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Pedagógiai jelenségek feltárása, osztálytermi kutatások 

 

 2014/15. - II. évfolyam 

 

 

Feladat: Esettanulmány készítése (reflexióval) 

- egy pedagógiai probléma tudatos és tervezett megoldása 

- egy nevelési koncepció megvalósítása  
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Egy pedagógiai probléma tudatos és tervezett megoldása  

 

Dolgozatomat ismét azzal kell kezdenem, hogy nem tudok maradéktalanul megfelelni a 

címben foglaltaknak (osztálytermi kutatások), hiszen óvodában dolgozom. 

 Munkámban egy olyan gyermek fejlesztését dolgoztam fel, akivel már 2014.02.03.-

óta foglalkozom. Annak idején (mint mindig) a legfontosabb adatok összegyűjtésével 

kezdtem a feladatot. Zárójelentések, óvónői jellemzések, szülés körüli problémák. Semmi 

kiemelendő információt nem találva. Ezt követően az óvónői tapasztalatokat rendszereztem 

magamban, kikérve más csoportok nevelőinek is a véleményét. Ekkor már kezdett 

kialakulni a "diagnózis": nevelés.  Majd a megfigyelés módszerét alkalmaztam, 

tehát 3-4 alkalommal is bementem a gyermek csoportjába (különböző időkben és 

napokon), eleinte csak szemlélve a tevékenységét, majd játékot kezdeményezve valakivel 

azt figyelve, hogy T… bekapcsolódik-e, s ha igen, akkor azt hogyan teszi. A gyermek 

érdeklődését minden alkalommal azonnal felkeltette a tevékenységem. Bátran (kissé túl 

bátran is) közeledve hozzám, de az első pillanatoktól kezdve irányító szándékkal és kissé 

durva módon. (Állj! Hol vannak a határok?!)  

 Majd megkezdtük a rendszeres, közös munkát, de mindig 4-5 gyermekkel, köztük 

2-3 több területen jól teljesítő segítő részvételével. Őket mindig csak "a kis segítőmnek" 

nevezem. (minden órám ilyen felosztásban tartom az óvodákban) 

T… a kezdeti időkben változó minőségben tudtam csak haladni, aminek oka a szülők 

nevelésében, nevelési módszereiben keresendő. S a gyermek esete nem egyedi.  

A szülők nagy része sajnos nem tud nevelni... 

Kérdőívet készítettem ezért, ami rövid, de ennek oka van. A személyes konzultációra 

sarkkal. Tulajdonképpen az elején feltett kérdésem a lényegi, ami a fontos számomra, 

hiszen ha a szülő kéri a párbeszéd lehetőségét, akkor talán nyitott is egy probléma 

megoldására. ...és itt végre a gyermekről, a gyermek jövőjéről beszélünk majd... 

A kérdőívem tehát rövid, de a szülőnek egy "tükörmutatásra" éppen elegendő. 

 Amennyiben sikerül több emberhez is eljutnia ennek a kérdőívnek, akkor a 

kiértékelés után kaphatok egy általánosnak mondható hozzáállást, tudást a 

gyermeknevelésről. Hiszen ha megfelelő számú kitöltés érkezik a 'névtelen' kitöltők 

csoportját tekintve, akkor azokat rendszerezve egy általános szülői szemlélet is láthatóvá 

válik, ami ha problémát sejtet, akkor az valamilyen formában, de megoldást követel. Szülői 

fórumok, tanácsadói, csoportos előadások szervezése által. 
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 A dolgozatban szereplő gyermek első jellemzését már a kezdeti időkben megírtam 

az addig befogadott információk alapján, a pedagógiai probléma megoldása pedig a 

módszereim megválasztásával tudatosan felépített és megszervezett volt és folyamatában 

még ma is tart. 

A nevelési koncepció a módszerek illetve kiválasztott, irányvonalként megjelölt 

utasításaim, útmutatásaim óvónői és szülői alkalmazásával a teljes időszakot átszövik, 

mivel rendszeresen láttam/látom el tanácsokkal a szülőket, és az óvodapedagógusokat 

egyaránt. 

 

... T… előzetes, nem részletező gyógypedagógiai véleményezése 

        Albert Tibor  gyógypedagógus 

- feladatértés nehezen mérhető, utasítást nem, illetve tévesen hajt végre  

- gyakori a következetlen mosolyreakció 

- ritmus leképezése sikertelen, vagy az előző ritmust ismétli újra, azonban 

gyakorlással ez pontosodik 

- figyelmét megosztani nem tudja, egyszerre kétféle műveletnél vagy a sorrendben, 

vagy a tevékenységben hibázik 

- rövidtávú szó és számemlékezet: több ismétlés után pontosodik csak, s nem rögzül 

megfelelően az információ 

- a csoporttagok munkájába folyamatosan beleszól, ekkor irányít, majd a célzottan 

tőle kért feladatot nem érti, tévesen kezdi 

- monotonitástűrése, kudarctűrése alacsony szintű, a megoldást nem keresi, hanem 

dühös reakciókat mutat 

- problémamegoldó képessége/kezelése fejlesztendő 

 

Okok lehetnek (az esetleges magatartásszabályozási eltéréseken túl): következetlen, 

túlzottan tág határokat szabó szülői nevelés, a rendszeresség hiánya. 

 

Az összegzésem csak egy gyógypedagógiai vélemény, nem pedig diagnózis. 

Nem alkalmazható semmiféle besorolásra sem 
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 A gyermekkel való munka során a rajzpróbák a kezdetektől folyamatosak voltak, s 

ezek közül a dátumozott produktumokat időrendben csatoltam a dolgozathoz. 

Mint látható, a gyermek a ceruzát, a rajzolást eleinte, nem is ismerte/alkalmazta. 

Mégsem a rajzolásra helyeztem a hangsúlyt. Ennek okáról a dolgozat elején és utolsó 

oldalán is írtam néhány mondatot. 

A rajzokat tekintve láthatóan pontosodott a feladatvégzés, koordináltabbak lettek az 

alakzatok, de ehhez nem a folyamatos rajzoltatás révén jutott el a gyermek... 

 

Sajnos a dokumentum képi minősége gyenge. Hosszú órákat töltöttem azzal, hogy 

különféle formátumban másoljam őket gépre, majd megpróbáljam korrigálni a 

színminőséget, ppt-vel is próbálkoztam de sikertelenül. Elnézést kérek ezért. 

 

 Az óráimat mindig egy általam összeállított feladatsor szerint vezetem le, rendre 

ismételve azokat. Ehhez egy "segédlapot" használok, amibe időnként belenézek. Ez csak 

egy irányvonal az adott órára, számos egyéb tevékenységgel kiegészítve. Bemásoltam a 2. 

feladatsort, amely példák alapján a rajzos órákat vezetem.  

Kiegészülve a viselkedésszabályozással. 

 

2. 

- finom/grafomotorika, feladattartás-pontos végrehajtás, gátlás 

összetett feladatvégzés, testséma 

 

Ujjgyakorlatok: nyitott tenyér: figyeld, melyiket érintem össze, majd utasítva az 

ujjak    neve szerint 

   kezek asztal alatt: kapd föl! balt!/jobbat! 

asztalon nyitott tenyér: csukd be, balt,jobbat,egyszerre  

érintsd össze ... ujjaidat 

Rajz/alakzatok: rajzolj 2 kört, az egyikbe rajzolj egy labdát, rajzolj kettő pöttyöt, 

kösd össze őket egy kék vonallal 

 rajzolj a lapod jobb felső sarkába egy napot 

rajzolj 1 hullámos vonalat, színezd ki rajzold át a ... ... színűre 

rajzolj a lapod bal alsó sarkába egy virágot 
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2014.08.25.rajz: itt a gyermek a ceruzát még fogni sem tudta (csak egyszerű 

marokfogással), rajza pedig csak néhány elmaszatolt vonal volt. 
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2014.12.09.rajz: kettő halvány vonal húzódik végig a lapon. (ennek, akkor nagyon örült T: 

- Nézd Tibor bácsi, megcsináltam amit mondtál!) 
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2015.02.04.rajz: itt már vannak jó megoldások is, a bal/jobb irányokban tévesztett még. 
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2015.03.11.rajz: hibátlan a végrehajtás. (a virág csak egy vonal) 
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Összegzésképpen: mint az kiolvasható a csatolt betétíveken mellékletek→. T… órák  

a viselkedésszabályozásra helyeztem tehát a hangsúlyt, különböző feladatokkal, az 

utasítás konkrét megtartását célzó feladathelyzetekkel. Erről írtam a dolgozat bevezető 

szakaszában... 

Alapozni kellett nem is akármennyire, mivel az ebben a korban már feltételezhető alapvető 

viselkedési normák is hiányoztak a gyermeknél. Hosszabb időbe telt, amíg ezeket az 

egyszerű utasításokat végre tudta hajtani, nem lépett tovább a kérésnél, megjelent a 'gátlás'. 

Mint látható az órák dokumentációjában, abban az egészen egyszerű 'ritmusos taps/asztal' 

feladatok ismétlődnek a leggyakrabban. Viszonylag később jelennek csak meg a konkrét 

rajzolásra, a finommotoros fejlesztésre épülő gyakorlati órák. Az ehhez hasonló helyzetek 

okáról jó néhány szülővel beszélgettem már, s "minősítettem is őket negatívan".  

Ugyanis gyakran hosszú hónap telnek el azzal, hogy a gyermeket "megneveljem", s a 

kéréseimet megfelelő módon teljesítse. Ekkor tudunk a deficites területek tényleges és 

célzott fejlesztésre koncentrálni. 

 A szülőkkel, T… szüleivel is több alkalommal beszéltem, de mindig csak néhány 

perc erejéig a reggeli kezdés, vagy az esti távozás alkalmával. Már ekkor is mindig 

jeleztem a problémákat, amiket az óvónő rendszeresen megbeszélt velük. Végül egy 

fogadóóra révén sikerült hosszabb időt felölelően is beszélgetnünk. A konzultáció végén a 

szülő tett egy megjegyzést: - Kedves uram, a beszélgetés első öt percének a végén voltam 

azon a ponton, hogy most állok fel, és hagyom ott magukat... 

Ezt a megnyilvánulást ott és akkor megfelelően kezeltem egy gyakorlati példával, ami 1 

percen belül zajlott le apa és gyermek között. A dolgozatban most nem részletezem tovább 

a történéseket, mert csak nehezen, s hosszan tudnám megfelelően átadni az információkat 

így, leírva. Az apa azóta sose mulaszt el egy kézfogást ha meglát az óvoda folyosóján, amit 

örömmel fogadok, és nagyon megtisztelőnek érzek... 

 A beszélgetések és figyelemfelhívások után a gyermek mindig érezhetően pozitív 

irányban változik. Az óvó nénik meglepve, s egymástól függetlenül is beszámoltak már 

erről. A fejlesztő óráimon T… egyértelműen jobban teljesít, s erre nagyon büszke is... 

Jelen időszakban (~2015.március közepétől) azonban lassan újra a "régi T… tér vissza".  

Az adott intelmek és tanácsok minden bizonnyal megkoptak már, ezért hamarosan újra egy 

tartalmas beszélgetés várható/szükséges az édesapával. 

 Általában véve megváltoztatni a szülőket nehéz, talán nem is lehet, mégis újra és 

újra próbát teszek erre a gyermekek érdekében... 
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Kérdőív a gyermeknevelésről 

A kitöltés névtelenül történik. Azonban lehetőséget biztosítok személyes konzultációra is a 

kérdések megválaszolása után. Ha ezt igényli, akkor kérem írja le az Ön és Gyermeke 

nevét erre a lapra. 

____________________________________________________________________________________ 

A kitöltött kérdőíveket bizalmasan kezelem, azt senkinek át nem adom.  
         Albert Tibor gyógypedagógus 

Mit gondol a nevelésről? Kérem húzza alá azt/azokat, ami/amik ön szerint a nevelést leginkább 

meghatározzák 

    útmutatás     irányítás     tanítás     segítés     

          egyéb/indoklás:_____________________________________________________ 

Az óvodában, a gyermekkel szemben támasztott elvárások: 

kevés            reális           még elfogadható              sok                irreálisan magas 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          egyéb/indoklás:_____________________________________________________ 

Otthon, a családban a gyermekkel szemben támasztott elvárások külön-külön a szülök szerint: 

kevés            képességeihez mérten reális                          tudom, hogy tud ő jobb is lenni 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10       

kevés            képességeihez mérten reális                          tudom, hogy tud ő jobb is lenni 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

    egyéb/indoklás:_____________________________________________________ 

Ön szerint a nevelése megfelelően korlátozó? 

nem         igen 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          indoklás:_____________________________________________________ 

Ön szerint a nevelése megfelelően következetes? 

nem         igen 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          indoklás:_____________________________________________________ 

Ön szerint gyermeke mennyire szeret óvodába járni? 

egyáltalán nem szeret                                                                nagyon szeret 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          indoklás:_____________________________________________________ 
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Reflexió 

 

Dolgozatomban a feladat inkább leírásként valósult meg, tehát esettanulmányként nem 

biztos, hogy megállja a helyét. Arra azonban mindenképpen megfelelő, hogy bemutassa a 

folyamatot a kezdetektől. A problémával való találkozást, a probléma okának 

feltárását("mint felderítő kutatás"), és annak megoldási módját. 

Természetesen a dolgozatban szereplő példák, produktumok nem lehetnek teljesek, csak 

bemutatási jelleggel kaptak helyet a munkámban. Tehát például a bemásolt rajzokból is 

még számos lefűzött példány van a gyermek mappájában. 

(tévesen, ezt nem jeleztem a leírásnál) 

A kérdőívem pedig nem T… szüleihez készült, hiszen velük folyamatos kapcsolatban 

állok, náluk már nincs szükség a kérdőív kitöltésére. Az inkább a hasonló esetek 

megelőzésére, a problémák feltárásának lehetőségére használható, megoldási módokkal. 

 

Azt hiszem kissé nehezen értelmezhetők a betétívekben szereplő leírások az órák 

menetéről, módjáról, és leginkább a céljáról. Ezek a leírások azonban nekem készülnek és 

azért, hogy bizonyos időnként áttekintve azokat észrevegyem például: ...ez a terület most 

jó ideje nem volt órai anyag... 
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Lezáró reflexió 

 

Mint ahogy a portfólióm elején is írtam, a gyakorlatvezető mentortanári végzettség esélyt 

nyit nekem arra, hogy szakszerű módon átörökíthessem a pedagógiai módszereim s az 

alkalmazási lehetőségeket. Az iskola kiváló alkalmakat teremtett az új módszerek, 

szemléletek bemutatására, beépítésére a dolgozatok és konzultációk révén. Mindenképpen 

jó döntésnek tartom ma is, hogy belevágtam ebbe a számomra nem túl könnyű, de építő 

jellegű feladatba. Azt, hogy nem szakdolgozatot kellett készíteni, hanem összegző/értékelő 

portfóliót, kifejezetten szerencsésnek tartom. Szinte a teljes kutató,elemző,leíró vagy éppen 

feltáró munkám "újradolgoztam" magamban, sok-sok tapasztalatot szerezvén. 

Természetesen voltak nehézségeim, s voltak ellenérzéseim is ezalatt a két év alatt, de 

összességében tekintve azért a pozitív oldal felé billen a mérleg nyelve... 

Az iskola, a tanultak, hozzáadtak valamit a pedagógiámhoz, amitől az még inkább 

alkalmassá válik arra a felelősségteljes feladatra, hogy gyermekek jövőjét alapozzam, vagy 

építsem fel. Önmagam idézem a következő néhány sorban utalván ezzel arra, amit még 

szakszerűbbé, eredményesebbé és gazdagabbá tett a képzésben való részvételem. 

Köszönettel: Albert Tibor 

 

Idézet önmagamtól, a pedagógiai szemléletem tükrében 

 

Tevékenységemet tekintve a különböző képességterületeken elmaradást mutató gyermekek 

csoportos és egyéni képességfejlesztését végzem. Fejlesztési programokat írok, 

tanácsokkal látom el a szülőket. Módszereimben, melyeket a fejlesztések során 

alkalmazok, legtöbbször szakítok a tanított „jól bevált” eszközökkel. Óratervet, előre csak 

címszavakban készítek, majd több irányból vonom be a gyermeket a munkába, pár perc 

megfigyelés után eldöntöm, aznap mely terület „megdolgozásával” érhetek el nála 

eredményt. Teszem ezt figyelemhelyzetekkel(ezt nagyon szeretik!), az irányítás látszólagos 

átengedésével, stb.. Határozott, kemény szabályok felállítása mellett dolgozunk, melyeket 

minden körülmények között betartatok, melyek alól nincs kibúvó, a tetteknek ugyebár 

mindig következményei vannak. Mindezt azért, mert nem csak a munka elvégzése a célom, 

hanem a gyermeki értékek kibontakoztatása, a lehetőségek megteremtése, a könnyebb 

boldogulás megalapozása a jövőt szem előtt tartva.  

És laza humor, humor, humor: egy lényeg, s egy kulcs a lelkek kristálytermébe… 
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. T… órák 

 

csoportos/egyéni foglalkozások,  felmérések, vizsgálatok 

A pedagógus neve, szakképzettsége: Albert Tibor gyógypedagógus  Pitypang óvoda 

Sorszám Időpont A foglalkozás tartalma, módszerei, eszközei Megjegyzés Aláírás 

2. 
2014. 

02.10. 

 

figyelem, feladatértés 

csoporton belül és kétszemélyes helyzetben 

- formakirakóval adott minták leképezése, önálló formák 

készítése, sorozatok folytatása 

 

.T. + 1 gyermek 

 

 

7. 02.24. 

 

ritmus leképezése asztalra-ütéssel adott jelre és sorrendben 

képrészletek összeillesztése versenyszerűen 

 

- figyelem, feladatértés, viselkedési határok 

 

 

.T. + 5 gyermek 

 

 

9. 03.03. 

 

ritmus leképezése adott jelre, szavakkal-válaszokkal 

egyszerű és összetett utasítás megtartása és végrehajtása 

 

- következetes válaszok, önkifejezés, önbizalom 

 

.T. + 6 gyermek 

 

 

15. 03.27. 

 

adott módon és sorrendben számsor folytatása 

következetes válaszok és önkifejezés  

 

- számfogalom, számsorozatok 

- hangerőváltás, fogalmi gondolkodás 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

17. 04.03. 

 

jelentkezés/kiválasztás után történet folytatása 

kapcsolatokkal 

 

- egyszerű és összetett utasítás megtartása és 

végrehajtása 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

22. 05.16. 

 

váltott számolás és adott számtól folytatás 

képek szerint sorolás adott jeltől-jelig 

 

- matematikai kompetenciák, szókincs, sorozatok 

gyorsváltó táblázat 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

24. 05.23. 

 

ritmus leképezése adott jelre, szavakkal-válaszokkal 

képek szerint sorolás jeltől-jelig és váltva 

 

- következetes válaszok, önkifejezés, önbizalom 

gyorsváltó táblázat 

 

.T. + 3 gyermek 

 

 

25. 05.30. 

 

ritmus leképezése asztalra-ütéssel adott jelre és sorrendben 

képrészletek összeillesztése önállóan és versenyszerűen 

 

- figyelem, feladatértés, viselkedési határok 

 

 

.T. + 1 gyermek 
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Sorszám Időpont A foglalkozás tartalma, módszerei, eszközei Megjegyzés Aláírás 

27. 06.06. 

 

önálló rajzkészítés, de meghatározott elemekkel 

nyomatékszabályozási technikák 

 

- grafomotorika, orientációs képesség, feladattudat 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

28. 06.12. 

 

 

szótagokkal-hangokkal hangerőváltó gyakorlatok 

egyszerű és összetett utasítás megtartása és végrehajtása 

ujjgyakorlatok egy kézen - két kézen 

 

- következetes válaszok, önfegyelem, figyelem 

 

.T. + 3 gyermek 

 

 

29. 06.18. 

 

ritmus leképezése adott jelre, szavakkal-válaszokkal 

képek szerint sorolás jeltől-jelig önállóan és váltva 

 

- következetes válaszok, szókincs 

- szerialitás, ritmus 

gyorsváltó táblázat 

 

.T. + 1 gyermek 

 

 

32. 06.24. 

 

fogalmi gondolkodással sorozatok gyakorlása 

rajzkészítés meghatározott szempontok szerint 

 

- szókincs és orientáció, feladattartás 

- grafomotorika 

 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

33. 06.25. 

 

ujjgyakorlatok egy kézen - két kézen figyelemhelyzettel 

képek sorolása adott jeltől-jelig, hangerőváltással 

 

- megosztott figyelem, szókincs 

- finommotorika 

 

 

.T. + 3 gyermek 

 

 

35. 06.27. 

 

rajzkészítés, összetett utasítás szerint 

váltott számolás és sorozatok figyelemhelyzetekkel 

 

- finommotorika, megosztott figyelem 

- matematikai kompetenciák 

 

.T. + 5 gyermek 

 

 

49. 09.19. 

 

sorozatok pontosítása váltott gyakorlással 

adott cellától adott celláig sorolás kontrollal 

 

- megosztott figyelem, sorrend, ritmus 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

53. 09.23. 

 

ritmusos taps/asztal, váltva 2/1-es osztással 

hangerőváltás színekkel, számokkal-hangos, halk 

 

- megosztott figyelem, feladatértés, szerialitás 

 

.T. + 1 gyermek 

 

 

72. 09.30. 

 

ujjgyakorlat/taps figyelemhelyzetekkel 

rajz utasítás szerint - adott helyre, adott alakzat 

játékos ügyességi feladatok ceruzával 

 

- grafomotorika, figyelem, feladatértés 

 

.T. + 5 gyermek 
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Sorszám Időpont A foglalkozás tartalma, módszerei, eszközei Megjegyzés Aláírás 

77. 10.01. 

 

ritmusos taps/asztal, váltva 2/1-es osztással 

hangerőváltás színekkel, számokkal-hangos, halk 

halk szósorozatok, tapsra váltás hangosra 

 

- megosztott figyelem, feladatértés, szerialitás 

 

.T. + 3 gyermek 

 

 

93. 10.15. 

 

ujjgyakorlatok bemutatva/utasítva, megnevezéssel 

rajz utasítás szerint - adott helyre, adott alakzat 

 

- grafomotorika, testséma, figyelem, feladatértés 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

94. 10.15 

 

ujjgyakorlatok bemutatva/utasítva, megnevezéssel 

rajz utasítás szerint - adott helyre, adott alakzat 

 

- grafomotorika, testséma, figyelem, feladatértés 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

114. 11.04. 

 

ritmusos taps/asztal, váltva 2/1-es osztással 

hangerőváltás színekkel, számokkal-hangos, halk 

hangerőváltás állat/növény 

 

- figyelem, feladatértés, szerialitás, bátorság 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

118. 11.05. 

 

ujjgyakorlatok bemutatva/utasítva, megnevezéssel 

rajz utasítás szerint - adott helyre, adott alakzat 

 

- grafomotorika, testséma, figyelem, feladatértés 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

136. 11.18. 

 

ritmusos taps/asztal, váltás gyakorlással 

önálló sorolás adott cellától adott celláig 

feladatok gyors váltásával 

 

- megosztott figyelem, sorrend, ritmus,önbizalom 

gyorsváltó táblázat 

 

.T. + 3 gyermek 

 

 

139. 11.19. 

 

ujjgyakorlatok bemutatva/utasítva, megnevezéssel 

alakzatok meghatározása 

rajz utasítás szerint - adott helyre, adott alakzat 

 

- grafomotorika,testséma,figyelem,kifejezőkészség 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

143. 11.25. 

 

ritmusos taps/asztal, adott kézzel adott ritmus 

hangerőváltás fogalmakkal, számokkal 

váltott hangos, halk fogalmak sorolása kieséses verseny 

 

- feladatértés,figyelem,önbizalom,szerialitás 

 

.T. + 2 gyermek 

 

 

155. 12.03. 

 

egyszerű sorozatok gyakorlása tapssal, szavakkal 

ritmus ismétlése, váltott fogalmi sorozatok gyakorlása 

táblázatban sorrend, sorozatok követése, folytatása 

 

- megosztott figyelem,sorrend,ritmus 

gyorsváltó táblázat 

 

.T. + 4 gyermek 
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Sorszám Időpont A foglalkozás tartalma, módszerei, eszközei Megjegyzés Aláírás 

4. 
2015. 

01.06. 

 

játékos ügyességi feladatok, versenyek 

 

- előző félévi feladatokból válogatva 

 

.T. + 5 gyermek 

 

 

16. 01.14. 

 

képekről önálló mondatalkotás irányított kérdések szerint 

egyénenként változó kérdésekkel 

 

- feladatértés,figyelem,kifejezőkészség,szókincs 

sztorikocka 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

35. 01.29. 

 

ujjgyakorlatok bemutatva/utasítva, megnevezéssel 

rajz utasítás szerint - adott helyre, adott alakzat 

meghatározott színnel és módon 

játékos ügyességi feladatok rajzeszközökkel 

 

- figyelem,testséma,finommotorika 

 

.T. + 4 gyermek 
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. T. órák 

 

csoportos/egyéni foglalkozások,  felmérések, vizsgálatok 

A pedagógus neve, szakképzettsége: Albert Tibor gyógypedagógus  Pitypang óvoda    

Sorszám Időpont A foglalkozás tartalma, módszerei, eszközei Megjegyzés Aláírás 

1. 
2014.   

02.03. 

 

kapcsolatteremtés, kommunikációs próbák, 

képességfelmérés 

- szóban, utasítás, cselekedtetés 

 

.T. + 1 gyermek 

 

 

6. 02.20. 

 

ritmus leképezése asztalra-ütéssel adott jelre és sorrendben 

egyszerű és összetett utasítás megtartása és végrehajtása 

 

- figyelem, feladatértés, szociális kompetenciák 

 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

8. 02.27. 

 

ritmus leképezése asztalra-ütéssel adott jelre és sorrendben 

képrészletek összeillesztése versenyszerűen 

 

- figyelem, feladatértés, viselkedési határok 

 

 

.T. + 5 gyermek 

 

 

9. 03.03. 

 

ritmus leképezése adott jelre, szavakkal-válaszokkal 

egyszerű és összetett utasítás megtartása és végrehajtása 

 

- következetes válaszok, önkifejezés, önbizalom 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

10. 03.06. 

 

ritmus leképezése adott jelre, szavakkal-válaszokkal 

képek szerint sorolás adott jeltől-jelig 

 

- következetes válaszok, önkifejezés, feladattartás 

gyorsváltó táblázat 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

11. 03.10. 

 

ritmus leképezése adott jelre, szavakkal-válaszokkal 

egyszerű és összetett utasítás megtartása és végrehajtása 

 

- következetes válaszok, önkifejezés, önbizalom 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

12. 03.13. 

 

ritmus leképezése adott jelre, szavakkal-válaszokkal 

képek szerint sorolás adott jeltől-jelig 

 

- következetes válaszok, önkifejezés, feladattartás 

gyorsváltó táblázat 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

14. 03.20. 

 

részletező utasítás elvégzése a sorrendet megtartva 

csak utalva az előző információkra, feladatvégzés 

 

- emlékezet, utasítás pontos végrehajtása 

hangerőváltás érthető válaszok 

 

 

.T. + 3 gyermek 
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Sorszám Időpont A foglalkozás tartalma, módszerei, eszközei Megjegyzés Aláírás 

15. 03.27. 

 

adott módon és sorrendben számsor folytatása 

következetes válaszok és önkifejezés  

 

- számfogalom, számsorozatok 

- hangerőváltás, fogalmi gondolkodás 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

17. 04.03. 

 

jelentkezés/kiválasztás után történet folytatása 

kapcsolatokkal 

 

- egyszerű és összetett utasítás megtartása és 

végrehajtása 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

20. 05.09. 

 

meghatározott elemek rajza 2 mondatos utasítás után 

sorrendben 1 mondat a képről 

 

- orientációs képességek 

 

 

.T. + 3 gyermek 

 

 

21. 05.15. 

 

szótagokból-hangokból hangképző gyakorlatok 

egyszerű és összetett utasítás megtartása és végrehajtása 

 

- következetes válaszok, önfegyelem 

 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

22. 05.16. 

 

váltott számolás és adott számtól folytatás 

képek szerint sorolás adott jeltől-jelig 

 

- matematikai kompetenciák, szókincs, sorozatok 

gyorsváltó táblázat 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

23. 05.22. 

 

ritmus leképezése adott jelre, szavakkal-válaszokkal 

képekről mondatalkotás 

 

- szókincs, orientáció, feladattartás 

egy napom játék 

 

.T. + 3 gyermek 

 

 

24. 05.23. 

 

ritmus leképezése adott jelre, szavakkal-válaszokkal 

képek szerint sorolás jeltől-jelig és váltva 

 

- következetes válaszok, önkifejezés, önbizalom 

gyorsváltó táblázat 

 

.T. + 5 gyermek 

 

 

25. 05.30. 

 

ritmus leképezése asztalra-ütéssel adott jelre és sorrendben 

képrészletek összeillesztése önállóan és versenyszerűen 

 

- figyelem, feladatértés, viselkedési határok 

 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

26. 06.05. 

 

váltott számolás, adott jelre számolás 

képek szerint önálló és váltott sorolás jeltől-jelig 

 

- matematikai kompetenciák, szókincs, sorozatok 

gyorsváltó táblázat 

 

.T. + 4 gyermek 
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Sorszám Időpont A foglalkozás tartalma, módszerei, eszközei Megjegyzés Aláírás 

27. 06.06. 

 

önálló rajzkészítés, de meghatározott elemekkel 

nyomatékszabályozási technikák 

 

- grafomotorika, orientációs képesség, feladattudat 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

33. 06.25. 

 

ujjgyakorlatok egy kézen - két kézen figyelemhelyzettel 

képek sorolása adott jeltől-jelig, hangerőváltással 

 

- megosztott figyelem, szókincs 

- finommotorika 

 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

34. 06.26. 

 

váltott számolás és sorozatok figyelemhelyzetekkel 

képek szerint önálló és váltott sorolás jeltől-jelig 

 

- matematikai kompetenciák, szókincs, sorozatok 

gyorsváltó táblázat 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

35. 06.27. 

 

rajzkészítés, összetett utasítás szerint 

váltott számolás és sorozatok figyelemhelyzetekkel 

 

- finommotorika, megosztott figyelem 

- matematikai kompetenciák 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

36. 
2014.   

06.30. 

 

1-es,2-es,3-as szópárok ismétlése hangerőváltásokkal 

ritmussal, fogalmi gondolkodás szerint körverseny 

 

- feladatértés, figyelem, szókincs 

gyorsváltó táblázat 

 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

10. 09.03. 

 

adott szempontok szerint és szabadon választott fogalmak 

hangerőváltó gyakorlatokkal 

 

- önbizalom, adekvát válaszok és hangsúly 

 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

42. 09.18. 

 

élethelyzetek eljátszása, visszakérdezéssel 

önálló történetalkotás 

 

- kifejezőkészség, bátorság,  emlékezet 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

46. 09.19. 

 

sorozatok pontosítása váltott gyakorlással 

adott cellától adott celláig sorolás kontrollal 

 

- megosztott figyelem, sorrend, ritmus 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

51. 09.23. 

 

ritmusos taps/asztal, váltva 2/1-es osztással 

hangerőváltás színekkel, számokkal-hangos, halk 

 

- megosztott figyelem, feladatértés, szerialitás 

 

.T. + 4 gyermek 
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68. 09.30. 

 

ujjgyakorlat/taps figyelemhelyzetekkel 

rajz utasítás szerint - adott helyre, adott alakzat 

 

- grafomotorika, figyelem, feladatértés 

 

.T. + 3 gyermek 

 

 

71. 09.30. 

 

ujjgyakorlat/taps figyelemhelyzetekkel 

rajz utasítás szerint - adott helyre, adott alakzat 

 

- grafomotorika, figyelem, feladatértés 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

74. 10.01. 

 

ritmusos taps/asztal, váltva 2/1-es osztással 

hangerőváltás színekkel, számokkal-hangos, halk 

halk szósorozatok, tapsra váltás hangosra 

 

- megosztott figyelem, feladatértés, szerialitás 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

83. 10.06. 

 

ritmusos taps/asztal, váltva 2/1-es osztással 

önállóan kitalált és bemutatott sorozatokkal 

hangerőváltás színekkel, számokkal-hangos, halk 

 

- figyelem, feladatértés, szerialitás, bátorság 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

89. 10.14. 

 

fogalmi gondolkodás szerint körversenyek 

az elhangzott fogalmak visszaismétlése 

hangerőváltás színekkel, számokkal-hangos, halk 

 

- figyelem/gyorsaság, emlékezet, önbizalom, 

kudarctűrés 

 

.T. + 5 gyermek 

 

 

102. 10.21. 

 

ritmusos taps/asztal, váltva 2/1-es osztással 

önállóan kitalált és bemutatott sorozatokkal 

hangerőváltás színekkel, számokkal-hangos, halk 

 

- figyelem, feladatértés, szerialitás, bátorság 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

110. 11.04. 

 

ritmusos taps/asztal, váltva 2/1-es osztással 

hangerőváltás színekkel, számokkal-hangos, halk 

hangerőváltás állat/növény 

 

- figyelem, feladatértés, szerialitás, bátorság 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

123. 11.11. 

 

ritmusos taps/asztal, váltva, önállóan bemutatott 

sorozatokkal 

hangerőváltás színekkel, számokkal-hangos, halk 

fogalmi gondolkodás szerint körversenyek 

az elhangzott fogalmak visszaismétlése 

 

- feladatértés,emlékezet,szerialitás,bátorság 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

133. 11.13. 

 

táblázatban gyors, rövid sorolás jelre váltással 

ritmusos taps/asztal, váltva 2/1-es osztással 

újra:  táblázatban gyors, rövid sorolás jelre váltással 

 

- figyelem, feladatértés, szerialitás, bátorság, 

türelem 

 

.T. + 4 gyermek 
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141. 11.25. 

 

ritmusos taps/asztal, adott kézzel adott ritmus 

hangerőváltás fogalmakkal, számokkal 

váltott hangos, halk fogalmak sorolása kieséses verseny 

 

- feladatértés,figyelem,önbizalom,szerialitás 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

152. 12.02. 

 

gyors körverseny adott fogalomkörben 

fogalmak/számolás váltott sorolás 

kieséses verseny a terem berendezési tárgyainak sorolásával 

 

- figyelem,reakcióidő,szókincs 

 

.T. + 2 gyermek 

 

 

154. 12.02. 

 

gyors körverseny adott fogalomkörben 

fogalmak/számolás váltott sorolás 

kieséses verseny a terem berendezési tárgyainak sorolásával 

 

- figyelem,reakcióidő,szókincs 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

158. 12.03. 

 

egyszerű sorozatok gyakorlása tapssal, szavakkal 

ritmus ismétlése, váltott fogalmi sorozatok gyakorlása 

táblázatban sorrend, sorozatok követése, folytatása 

 

- megosztott figyelem,sorrend,ritmus 

gyorsváltó táblázat 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

159. 12.04. 

 

csoportokon belül váltott feladathelyzetek 

körversenyek adott fogalomkörben 

ismeretek az ünnepekről 

 

- szociális kompetenciák, bátorság, kifejezőkészség 

  

163. 12.09. 

 

ujjgyakorlatok bemutatva/utasítva, megnevezéssel 

gyöngyfűzés, színek szerint az adott sorrendet betartva 

lánc ellenőrzése, hibák önálló javításával 

 

- finommotorika,figyelem,szerialitás 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

1. 
2015. 

01.06. 

 

játékos ügyességi feladatok, versenyek 

 

- előző félévi feladatokból válogatva 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

10. 01.08. 

 

játékos ügyességi feladatok, versenyek 

 

- előző félévi feladatokból válogatva 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

12. 01.13. 

 

képekről önálló mondatalkotás irányított kérdések szerint 

egyénenként változó kérdésekkel 

 

- feladatértés,figyelem,kifejezőkészség,szókincs 

sztorikocka 

 

.T. + 5 gyermek 
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15. 01.14. 

 

képekről önálló mondatalkotás irányított kérdések szerint 

egyénenként változó kérdésekkel 

 

- feladatértés,figyelem,kifejezőkészség,szókincs 

sztorikocka 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

28. 01.27. 

 

ujjgyakorlatok bemutatva/utasítva, kiválasztás után 

megnevezéssel 

rajz utasítás szerint - adott helyre, adott alakzat 

meghatározott színnel 

 

- figyelem,testséma,finommotorika 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

35. 01.29. 

 

ujjgyakorlatok bemutatva/utasítva, kiválasztás után 

megnevezéssel 

rajz utasítás szerint - adott helyre, adott alakzat 

meghatározott színnel 

 

- figyelem,testséma,finommotorika 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

42. 02.04. 

 

tornatermi foglalkozás 

egyensúlygyakorlatok, akadályverseny figyelemhelyzetekkel 

rajz utasítás szerint - adott helyre, adott alakzat 

meghatározott színnel 

 

- nagymozgások,testséma,finommotorika 

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

88. 03.05. 

 

különböző alakzatok,formák rajza meghatározott területre 

alá,fölé,mellé,ugyanolyan,ugyanakkora utasításokkal 

egyénenként ellenőrzés, javítás és ismétlés 

 

- orientáció,grafomotorika,sorrend,gátlás  

 

.T. + 3 gyermek 

 

 

89. 03.10. 

 

ujj/kézgyakorlatok jobb/bal differenciálással 

különböző alakzatok,formák rajza meghatározott területre 

alá,fölé,mellé,ugyanolyan,ugyanakkora utasításokkal 

 

- orientáció,testséma,grafomotorika,sorrend,gátlás  

 

.T. + 4 gyermek 

 

 

94. 03.11. 

 

ujj/kézgyakorlatok jobb/bal differenciálással 

különböző alakzatok,formák rajza meghatározott területre 

alá,fölé,mellé,ugyanolyan,ugyanakkora utasításokkal 

 

- orientáció,testséma,grafomotorika,sorrend,gátlás  

 

.T. + 4 gyermek 
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