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Mit várnak a diákok az iskolától?

• pozitív megerősítést, önbizalmat,

• sok sikerélményt,

• eszközöket a világ megismerésére,

• válaszokat a saját kérdéseinkre,

• barátokat,

• közösséget,

• örömet, vidámságot.



Amit el kell fogadnunk – amihez alkalmazkodnunk kell

1. Sokszínűek a diákok – mindenki más!

2. A tanulás új értelmezése – mindenki építi a tudását!

3. Modern tanulási környezet – eltérő tanulási színterek!

4. Változó pedagógus szerep – támogató, facilitátor, kísérő!

5. Megújulás a szakképzésben – orientációs évfolyam



1. Sokszínű diákok
A diákok eltérhetnek:
• családi háttérben,
• motiváltságban,
• képességekben,
• előzetes tudásban,
• önálló tanulásban,
• önismeretben, énképben,
• jövőképben
• ……….
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2. A tanulás új értelmezése 

Tanárközpontú modell Tanulóközpontú modell

A tudás
az oktató által „továbbított”

tanítás-centrikus

az egyén által konstruált

tanulás-centrikus

Tanulói részvétel passzív aktív

Oktatói szerep vezető/ autoritás facilitátor / tanulási partner

Az értékelés szerepe kevés – minősítés céljából
megnövekedett –

folyamatos visszajelzés

A hangsúly a tanulásban a helyes válaszok elsajátítása mélyebb megértés

Értékelési módszerek egydimenziós többdimenziós

Akadémiai kultúra individualista és versengő együttműködő és támogató

Mit kínál a 
tanár?

Mit ér el a 
tanuló?



Az eredményes 
tanulás jellemzői

Tanulás

Aktív, 
konstruktív
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lyozott

kollaboratív

szituatív



Modern

gyerekek dolgoznak, megfigyel

kérdez,  előkészíti az új egyéni 
feladatot

visszajelez, reflektál

T A N U L Á S  ? ! ?

Eltérő osztálytermi munka

Mindenki építi a tudását



3. A modern tanulási környezet
• Tanulási fizikai környezete (interaktív terem, digitális környezet, 

iskolán kívüli tanulási helyszínek stb.)
• A tanulás szervezeti keretei (rugalmas szervezeti keretek, 

nyitókör, záró kör, feladatra szerveződő teamek, blokkok,stb.)
• Tananyag (új kompetenciák, modulok, informális tanulási 

alkalmak, digitális eszközök, platformok, stb.)
• Módszer (változatos tanulásszervezés, kooperatív módszerek, 

diagnózisra épülő tanulási utak, fejlesztő értékelés, stb.) 
• Személyközpontú pedagógia (segítőpár-rendszer, egyénizés, 

egyéni fejlődési terv (EFT), tanulói portfólió, stb.)
• Pedagógus team (elkötelezett, képzett, támogatott, reflektáló) 



www.fszk.hu/dobbanto



Eltérő tanulási színterek

Kompetencia fejlesztés
● Diagnózis, mérés - adatalapú fejlesztés
● Bemeneti tényezők helyett a meghatározott tanulási eredmények
● Egyéni fejlődési terv
● Tevékenységközpontúság: Projektek, Design Thinking
● Differenciált feladatok
● Informális és non-formális tanulási folyamatok

Job shadowing 
● Megfigyelés, reflexió
● Tanulás a nem iskolai szereplőktől is, vállalati partnerek
● Cégek: fémipar, faipar, építőipar, robottechnika



4. Változó pedagógus szerep

SZEMÉLYKÖZPONTÚ
PEDAGÓGIAI SZEMLÉLET

A TANULÓ MEGISMERÉSE
A TANULÁS TARTALMA, A

FEJLESZTENDŐ
KOMPETENCIÁK

A TANULÁSSZERVEZÉS
SZEMLÉLETE, MÓDSZEREI, 

ELJÁRÁSAI

AZ ÉRTÉKELÉS
SZEMLÉLETE ÉS

GYAKORLATA

A TANULÁS FIZIKAI
KÖRNYEZETE



Első lépés…



Eltérő szervezési módok



Eltérő módszerek: projekt - epocha



5. A személyre szabott tanulás támogatása gödi szakképzőben

MEGISMERÉS, 
HELYZETELEMZÉS, 

CÉLKITŰZÉS

EGYÉNI FEJLŐDÉSI TERV 
KÉSZÍTÉSE

A TANULÁSI FOLYAMAT 
DIFFERENCIÁLÁSA

TANULÁST TÁMOGATÓ 
ÉRTÉKELÉS



Az egyéni kísérés rendszere az orientációban
segítőpár-rendszer:

• minden diáknak van egy segítő párja, 

• az a felnőtt személy, akivel a legjobban tud együttműködni, akivel meg tudja osztani gondjait.

egyéni fejlődési terv (EFT): 

• közösen, elkötelezett csapatban készül,

• tagjai: az érdekelt diák és pedagógusok, emellett tagjai lehetnek a szülők/hozzátartozók

• az egyéni fejlődési tervben kiemelten reflektálnak arra, 

• mi az, ami a fiatal érdeklődéséhez kapcsolódik; 

• mi a következő időszak elérendő tanulási eredménye; 

• megállapodások, szerződések az egyéni tanulási utak kialakítására, a pályaorientációra, a menedzselésére.

egyéni kísérés: 

• a segítő és diákpárja heti rendszerességű, órarendbe beépített beszélgetése, 

• e beszélgetés tartalmazza: 

• a diák heti munkájának értékelését, az elért eredmények számbavételét, 

• a vele történt iskolai események (bármilyen jellegű) megbeszélését, a következő heti feladataiknak kidolgozását, 

• amennyiben erre a diáknak igénye van egyéb, iskolán kívüli élet problémáinak megbeszélését.



A gödi orientáció – szülő eredmények
Változott a gyerekem….
• ,,Nagyon érződik a figyelem, mert a gyermekem elkezdett kötődni az iskolához, a tanárokhoz, ami az 

általános iskolában egyáltalán nem volt jellemző.” 

• ,,Sokkal segítőkészebb lett… Úgy látom, hogy motiváltabb és önállóbb lett ebben az iskolában.” 

• ,,Nagyon jó irányba mozdult el a gyerek, szeret iskolába járni, ami az utóbbi években egyáltalán nem volt 
jellemző rá. Kinyílt!”).

• ,,Ismeretlenül segített átlendülni a gyereknek olyan dolgokon, amelyeket nekem nem sikerült otthon egyedül 
megoldanom.” 

Felnőtt szereplő hiányát tölti be a gyermek életében a segítőpár
• ,,Imádja a tanár nénit, aki anyaként figyel rá, mindenben próbálja segíteni és komoly elvárásokat is támaszt vele 

szemben.” 

• ,,Azt gondolom, hogy pótapa szerepet tölt be. A gyerekem megnyílik neki, elmond neki olyan dolgokat is, amit 
nekem nem.”

• „Szerencsénk van, hogy olyan párt kapott akiben ő maximálisan megbízik, elfogadja - ez nagyon fontos.”

• ,, Olyan jó, hogy van egy olyan személy, tanár a közösségben, akihez mindig is tud fordulni a személyes dolgaival, 
aki meghallgatja, akiben meg tud bízni és akitől személyes figyelme kap.”



A gödi orientáció – fejlesztési eredmények

⚫ Intézményi szinten
− team működés a felsőbb évfolyamokon is

− segítőpár-rendszer kiterjesztése 
a szakképzési évfolyamokra is

⚫ Országos szinten
− az orientációs évfolyam

leírása adaptálható modellként

⚫ http://god.piarista.hu



Köszönöm a figyelmet!
lenard.sandor@ppk.elte.hu
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