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Bevezető 
 

Ha az oktatás modernizációja, vagy az ehhez kapcsolódó helyi fejlesztések 

iránypontjait akarjuk kitűzni, akkor nyilvánvalóan az átfogó és hosszú távú társadalmi 

céloktól kell kiindulnunk és a stratégiától a taktikai részletekig vezető úton végül el kell 

érkeznünk a tanítás/tanulás módszertani részletkérdéseihez. A társadalmi változások ma sem 

kevésbé megrázóak mint korábban, és jobbára a hétköznapi élet terepein, és kevésbé a 

harctereken dőlnek el. A világ szerencsésebb régióiban ma a „tudás alapú gazdaság, az 

információs társadalom, a tanuló társadalom” –kifejezéseket lehet hallani. A gazdasági 

versenyben a termékekben megtestesülő tudás az a hozzáadott érték, amit készpénzre is lehet 

váltani. A munka világában ennek megfelelő követelmények uralkodnak, aki nem tud 

megújulni, váltani, vagy akár csak lépést tartani, az könnyen elveszítheti az állását. Ennek a 

gazdasági kényszernek az emberi értékekhez való viszonyáról lehetne vitatkozni, de a világ 

tömegének megfelelő tehetetlenséggel rohan előre ezen a fejlődési pályán. 

 Ha tehát a társadalom tudás alapú, akkor nyilván megfogalmazható, hogy milyen 

tudásról van szó és azt ki hogyan szerezheti meg. A kérdés első része majdnem mindegy is, 

hiszen az emberiség több ezer év alatt annyiféle tudást, szépséget és ügyességet halmozott fel, 

hogy bőven van miből válogatni. Legfeljebb ha rosszul választunk, akkor csak magunknak 

szerzünk örömet a tudásunkkal – de ez sem kevés. A kérdés másik fele a tudás 

megszerzésének módjára, azaz a tanulásra vonatkozik. Ezzel kapcsolatban az első probléma 

az, hogy milyen a hozzáférés a tanulási lehetőségekhez? A pedagógiai elmélet sokféle 

szempontból osztályozza a tanulási módokat, egyik lehetséges felosztás az intézményekhez, a 

szervezettséghez köti az egyes csoportokat. A formális oktatás az iskolarendszert jelenti, az 

óvodától az egyetemi diploma utáni képzésekig. Az informális oktatás is szervezetek 

részvételével folyik, de ezek nem kifejezetten oktatási intézmények (civil szervezetek, 

társadalmi csoportok, gazdasági szervezetek). A nem formális tanulás az élet minden más 

területén zajlik, a hétköznapi környezetünkben és helyzetekben megszerezhető tudásra utal. 

Korábban ezek a kategóriák merevebben elválasztódtak, ma viszont éppen az 

összekapcsolódás és keveredés időszakát éljük.  

 A tudás alapú társadalomban a tudás is termék, amelynek előállítását szakszerű 

menedzsment segíti. A nem formális tanulás esetében ez maga a tanuló lehet, aki tudatosan 

alakítja környezetét, tanulási helyzeteket kialakítva. Az informális tanulás szolgáltatásait a 

gazdaság egyik prosperáló ágazatának tekinthetjük, amelyben valódi verseny zajlik és gyorsan 

kiválogatódnak a nyertesek és a vesztesek. A formális oktatásra mindez nem jellemző, a 
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múltjába kissé belefeledkezett iskolában a tanuló nem menedzseli saját tanulását és az 

intézmény fennmaradását sem kérdőjelezik meg nap mint nap a versenytársak. Az iskola 

működtetése azonban mégsem olyan könnyű, mivel a források szűkössége mégiscsak 

megteremt valamiféle szelekciós nyomást, ami azonban nem a pedagógiai rendszer 

fejlsztésére, sokkal inkább ellene hat. 

 Az iskolák ma már sehol sem csupán államiak lehetnek, vannak alapítványi-, magán- 

és egyházi fenntartásúak is. Közöttük hasonlóságok és különbségek fedezhetők fel, miközben 

az alapfeladatuk és a törvényi hátterük azonos. Az állami iskolák egy igen nagy rendszer 

részei, amelyben gyors változásokat kivitelezni igen nehéz. Az alapítványi- és magániskolák 

ebből a szempontból kedvezőbb adottságokkal rendelkeznek, legalábbis az iskola belső 

szakmai élete és a fenntartó között közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki. Ez kedvező lehet a 

kísérletezéshez, innovációhoz, de akár még szorosabb ellenőrzést és a rendszer „lefagyását” is 

jelentheti. 

  A Politechnikum az alapítása óta eltelt időben inkább az előnyeit élvezte a szakmai 

szabadságnak, így lehetőség volt az alapító csapat és a későbbi tantestület pedagógiai elveinek 

és gyakorlatának megformálására, gyakorlati kipróbálására. Legfőbb eszköze ennek a 

demokratikus működés volt, ami az egyéni részvételre és felelősségre, és a kollektíva tudására 

és együttműködésben rejlő erejére támaszkodott. A vezetés inkább összefogni és koordinálni 

igyekszik a belső folyamatokat, amelyeket több működési centrum generál. A gazdasági 

terület, a műszaki feladatok, valamint a pedagógiai irányítás és a törvénynek való megfelelés 

ágait egy-egy koordinátor felügyeli, ők alkotják az iskola operatív vezetését. A szakmai 

munka a tantárgyi munkacsoportok kompetenciája, ezek is a tanárok demokratikus testületei, 

egyben az iskolai szintű kérdések első egyeztetési állomásai is. A munkacsoport olyan 

rendszer, amely együttvéve több mint a tagjainak összessége. Ebben a közegben jelentős 

energia termelődhet, az önfejlesztés és az innováció felgyorsulhat. A tanárok csoportja sem 

nagyon más ebben a tekintetben, mint a tanulói csoportok, azaz egy szocializációs folyamat, 

egyfajta értékrend alakul ki, amelyben pozitív és negatív elemek is vannak. 

 Az integrált természetismeret munkacsoportja abból a szempontból különleges, hogy a 

tagjai között erős egymásrautaltság van, mivel senki sem birtokolja egymaga azt a tudást, ami 

a komplex tantárgy tanításához szükséges. A tanítás gyakorlatát ki kell munkálniuk, lehet 

hogy két, egymást szakpárban kiegészítő tanárral, vagy egyikük felkészítésével, szakmai 

támogatásával és ellenőrzésével. A kísérleti jellegnek megfelelően fontos a tapasztalatok 

átadása, megosztása. Az alkalmazott eszközök együtt elért fejlesztési eredmények és a 

közösség tulajdonát képezik, így gazdaságosabb az egyéni energiák kihasználása. A 
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munkacsoport alkalmas a tanári önellenőrzés, önfejlesztés segítésére is, a gyakorlatra való 

rávilágítás, a kudarcok és sikerek közös megbeszélése eredményesebbé teszi a munkát.   

 Az iskola „elemi egysége” a tanár, aki nem csak tudásával, hanem személyiségével is 

hat tanítványaira. Ezért nem mindegy, hogy ezt a „munkaeszközét” hogyan alakítja, képes-e 

az önkritikára, önfejlesztésre, tudja-e kezelni a kudarcait és a sikereit. A tanári pálya furcsa 

ívű, gyakori a felívelést követő kiégés, megfáradás. A gyerekek érzékenyek minden 

rezdülésre, megérzik az őszinteséget és a megtévesztő szándékot. A korszerű tanulási 

módszereknek köszönhetően a tanár lejöhetett a katedráról és a tanulók csapatkapitányává 

válva maga is részt vesz a tudásépítésben. Megfigyeli és menedzseli a tanulást, diagnózist állít 

és terápiát tervez. Ha ezt a pedagógiai szerepet komolyan veszi, izgalmas és kreatív, igazi 

alkotó értelmiségi feladatként élheti meg a tanítást.     

Az iskolai menedzsment feladata és felelőssége a „termék”, azaz a tanulói tudás 

minőségének ellenőrzése és fejlesztése is. Az újabba alkalmazott kompetencia alapú 

megközelítések segítenek abban, hogy az iskola oktatási és nevelési feladatai között 

egészséges egyensúly alakulhasson ki. Így lehetséges, hogy a minőségi kritériumok nem csak 

ismeretekre, hanem a gyerekek személyiségének komplex fejlesztésére vonatkozzanak. A 

minőségmenedzselés elsősorban nyitottságot jelent, azaz érdeklődőnek és érdekeltnek kell 

lenni az újra, mások véleményére és elvárásaira, Adni és fogadni kell a működéssel 

kapcsolatos információkat, és fel kell tudni használni azokat a dolgok jobbá tételére. Az igazi 

visszaigazolás azonban ma is minden iskolában ugyanaz, mint évekkel, évszázadokkal 

ezelőtt: a gyerekek szeretete.   
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A TERMÉSZETISMERET INNOVÁCIÓ HELYE 
A KÖZGAZDASÁGI POLITECHNIKUM INTÉZMÉNYI 

RENDSZERÉBEN 
 

 
I. ARS POETICÁNK, CÉLJAINK   
 

A Közgazdasági Politechnikum 1990-ben alakult alapítványi iskola. Sorsa és változása 

egy kicsit tükrözi a rendszerváltás magyarországi történetét. 

Mi, akik 1989-ben belefogtunk az iskola létrehozásába, abból indultunk ki, hogy lehet - de 

főleg kell - olyan iskolát létrehozni, amely valóságos alternatívát jelent az állami - 

önkormányzati iskolák mellett. Azt gondoltuk, mód és végre lehetőség is nyílik olyan iskola 

megteremtésére, amely a diákokról, az iskolát választó családokról szól, amely nem a tanárok 

iskolája. Az iskolát akkor is - ma is - a szó igazi értelmében vett szolgáltatásnak - 

közszolgálatnak - gondoltuk, amelynek alapvető feladata a ténylegesen érzékelhető helyi 

igények kielégítése. Nem egyszerűen az általunk elképzelt jövőre való felkészítést vállaltuk, 

hanem az itt és most minket választó családok, diákok érdekeinek figyelembe vételét, és az 

irányukban megjelenő munkaerő-piaci kereslet kielégítését határoztuk el. 

Bíztunk abban, hogy lehet olyan iskolát létrehozni, mely minden iskolapolgárnak - diáknak, 

szülőnek, tanárnak - igazi lehetőséget teremt önmaga kiteljesítésére, megvalósítására. A 

Politechnikum közössége személyközpontú alternatívát kíván nyújtani az őt választó 

diákoknak. Terepet, lehetőséget kínálni mindenkinek saját tehetsége kibontakoztatására. 

 

Olyan iskolát építünk, amely sokféle értéket integrál, amely nemcsak a hagyományos 

teljesítményt és tudást értékeli, hanem nyitott tanítványainak sokszínű képességei irányában. 

Meghatározó értéknek tekintjük a sikert, azt tűztük ki célként, hogy a Politechnikum a magyar 

iskolák általános gyakorlatától eltérően ne a kudarcokról, hanem az iskolát választó diákok 

sikereiről szóljon. 

Olyan iskolát akartunk - és reményeink szerint ilyen a Politechnikum -, ahol nem a félelem 

vagy a szembefordulás a meghatározó hangulati elem. Lakható, diákjaink által belátható 

iskolában gondolkodunk, ahol az iskolacsinálás - az önfejlesztés - közös ügye diáknak, 

tanárnak egyaránt. 
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A Politechnikum alapértékének tekintjük a sokszínűséget, a merészség tiszteletét, egymás 

elfogadását. A tanulást a lehető legszélesebb értelemben állítjuk az iskola munkájának 

középpontjába. Az éjszakákba nyúló filmkészítés, az ország körbebiciklizése, a városi iskola 

projekt és a tolerancia nap ugyanúgy az iskolai tanulmányok része, mint a matematikaóra, 

vagy éppen az önálló könyvtári munka. Fontosnak tartjuk, hogy diákjainknak kellő időt, 

tényleges lehetőséget biztosítsunk képességeik kibontakoztatására, elképzeléseik 

megvalósítására. Ezt a célt szolgálják a komplex tantárgyak, az iskolai munkához szervesen 

kapcsolódó kiegészítő tanulmányok vagy a fakultáció egész rendszere. 

Már az induláskor meghatározó jelentőségű döntésünk volt, hogy nem akarunk elit iskolát a 

Politechnikumból a „bemenet” szintjén. Tudatosan építettünk fel olyan szervezetet ,mely 

alkalmas a nyitott oktatási környezet biztosítására. Egész felvételi rendszerünk arra épül, hogy 

az idejáró gyerekek tényleg sokfélék legyenek, ne csak „jó tanuló, jó sportoló” diák járjon 

hozzánk. Alapvető értéknek látjuk a különböző társadalmi környezetből idekerülő diákok 

együttlétét. Nem „versenyistállót”, hanem a magyar társadalom összetételével számot vető, 

befogadó, nyitott iskolát akartunk létrehozni, ennek összes nehézségével, problémájával. 

 

A Politechnikum az alternatívák iskolája. Egész működési rendünk meghatározó eleme a 

valóságos választási lehetőségek biztosítása és ezekkel együtt a döntések következményeinek 

vállalása. Nem üvegházat akartunk az iskolából, az a célunk, hogy minden döntés felelősséget 

is jelentsen a diákok számára. Ezt szolgálja az intézmény egész struktúrája, értékelési 

rendszerünk, valamint a fakultációk és az emelt szintű képzés választhatósága is. A 

Politechnikum a demokrácia iskolája. Nem tanítani akarjuk a demokrácia játékszabályait, 

hanem ténylegesen gyakorolni azt. Egész rendszerünk erre épít. Az iskola tulajdonosa a 

Politechnikum Alapítvány, a fenntartói jogokat az Alapítvány Kuratóriuma gyakorolja. A 

Kuratórium tagjai a Politechnikum „megrendelői”, a szülők, a diákok képviselője mellett azok 

a cégek, melyek a „kimenetben” érdekeltek, melyek a legfőbb finanszírozóink. A 

Kuratóriumnak nem tagjai a tanárok. Fontos demokratikus alapelvnek tekintjük a valóságos 

érdekeltségi viszonyok megtartását, így kerül a fenntartói oldalra a megrendelő (diák, szülő, 

támogató) és a másik oldalra a szolgáltatást végző tanár.  

A Politechnikum vezető testülete az Iskolatanács (IT), melynek paritásos alapon - egyharmad-

egyharmad arányban - tagjai a diákok, szülők, tanárok képviselői. Elveink - napi működésünk 

- szempontjából is meghatározó jelentőségű, hogy az IT döntési kompetenciájába tartozik 

minden iskolát érintő nem szakmai kérdés. A szakmai kérdések letéteményese a Huhogás - a 

tanárok közössége és az ebből szerveződő Szakmai Bizottmány. Az iskolában tanító tanárok 
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az első pillanattól lemondtak a hagyományos keretek között létező fegyelmi eszközökről. A 

Politechnikum tanárai számára „csak” pedagógiai eszközök állnak rendelkezésre, ha ezekkel 

kudarcot vall, akkor az Iskolabírósághoz fordulhat. Az Iskolabíróság (IB) is paritásos testület 

(diák, szülő, tanár), mely minden iskolai konfliktus kezelésének végső színtere. Talán 

érzékelhető, hogy az iskola működtetését, egész döntési mechanizmusát az iskolapolgárok 

közös akaratának érvényesítésére építjük. 

 

 A Politechnikum a „jövő” iskolája. Az iskola struktúrájával, tantárgyszerkezetével 

modellként kívánunk megjelenni az átfogó reform alatt álló magyar iskolarendszerben. Ilyen 

modellnek tekintjük a Politechnikum tantárgyi szerkezetét, annak tartalmát, az iskola 

értékelési rendjét.  

A Politechnikum tananyagának jellegét tekintve közgazdasági gimnázium és szakközépiskola. 

A hat- és négy évfolyamos rendszerben egyaránt működő gimnáziumi szakasz - amelynek 

tantervi szervező elve az integráció, ezért komplexitásra törekvő tantárgyblokkokból épül fel - 

10. évfolyam végén készségeket és képességeket mérő „kisérettségivel”, 12.-ben pedig 

érettségivel zárul. A 11. és 12. év jellegzetessége, hogy közgazdasági irányultságú 

gimnáziumként működik. Fontos hangsúlyozni, hogy a gazdasági ismeretek ebben az 

érettségit megelőző két évben nem  szakmai tantárgyakként jelennek meg, hanem közismereti 

jellegűek. Arra vállalkoztunk - sok kitérővel és korrekcióval -, hogy a közgazdaságtant, a 

gazdaságban gondolkodást, a piaci működési mechanizmusok ismeretét, mint az általános 

műveltség részét tegyük a tanulás szerves részévé. 

A tényleges szakképzés csak a gimnáziumi érettségi után, választhatóan a 13., 14. évfolyamos 

(szakképesítést adó ill. akkreditált) szakaszban jelenik meg az iskolában. Természetesen a 

tantervi struktúra lehetővé teszi az egyéb irányú továbbtanulást is. Örömmel látjuk 

visszaigazolódni az általunk kidolgozott struktúrát a közoktatás jelenleg érvényesülő 

reformjában. 

A Politechnikum a „vállalkozók iskolája”, kreativitást, önálló döntési készségeket 

mozgósítani kívánó működési renddel tanár és diák számára egyaránt. 

Fontosnak tartjuk hangsúlyozni, hogy a Politechnikum mint alternatív, személyközpontú 

iskola, az átlagostól eltérő feltételek között létrejövő és működő intézményi modell, mely 

egyes elemeiben meggyőződésünk szerint követendő alternatíva, de egészében egyszeri és 

másolhatatlan intézmény. 

A Politechnikum tehát sikereivel és kudarcaival együtt érdekes példa lehet a magyar 

közoktatás megújításának útjait kereső kollégáink számára.  



 9

 

Értékek 
Iskolánk tiszteletben tartja az egyén integritását és választásait, a diákok, szülők és 

pedagógusok jogait, szándékait és felelősségét. Különbözőek vagyunk, ebből a kiindulási 

pontból törekszünk a közösségalkotásra. A demokratikus értékek iránti elkötelezettség 

jegyében alkottuk meg az érdekeltek együttműködésén alapuló döntési rendszert, a választás 

szabadságát és felelősségét biztosító értékelési módot. 

A személyközpontú pedagógia elveit képviseljük. A pedagógiai folyamat tartalmát, 

ütemezését alárendeljük a személyiségfejlesztés hosszú távú céljainak. Tiszteletben tartjuk a 

gyermekek életkori sajátosságait. Az intézmény munkarendje és a tartalmi szabályozás 

elősegíti kreativitásuk kibontakozását, szolgálja mozgásigényüket, érdeklődésüket; módot ad 

az alkotásra. Időt ad szülőnek, diáknak a választásra. 

Alapértéknek tekintjük az erős szociális elkötelezettséget, az esélyegyenlőség 

megteremtésének szándékát, ami az iskola felvételi rendszerének, tanulási környezetének 

nyitottságában valamint a szociális- és készségbeli hátrányok leküzdésére irányuló 

eljárásokban is kifejezésre jut. 

Értékrendünk része a változások iránti érzékenység igénye és ezzel összefüggésben a 

megújulóképesség, A Politechnikum szakmai-pedagógiai programjában a folyamatos 

fejlesztés során minőségi megoldásokban kell tükröződnie a társadalmi, kulturális környezet 

változásainak, a munkaerőpiacon zajló folyamatoknak. 

 

Célok 
Szabadság és felelősség 

Az a célunk, hogy az iskolában az egyéni és közös sikerek és ne a félelem legyen a 

meghatározó elem. Ellenkezőleg: a gyerekek kimondhassák sérelmeiket, kapjanak érdemi 

választ az általuk megfogalmazott problémákra: szándékaikat érvényesíthessék akár 

önkormányzatuk által, akár tantárgyfelelőseik útján, akár az Iskolabíróságon. Joggal érezzék 

azt, hogy döntési helyzetben vannak az Iskolatanács egyenrangú tagjaként. Fontos az is, hogy 

ne tápláljanak a diákok hamis illúziókat kompetenciájuk határait illetően. Érdekünk, hogy az 

őszinte kommunikáció legyen a meghatározó, mindig legyen mód a jogorvoslatra. Célunk az, 

hogy az iskolai évek során a gyerekek felelősségérzete, belső motivációja erősödjék. Célunk, 

hogy a szülők partnereink legyenek a pedagógiai munkában, hogy ne veszítsék el igényüket 
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az együttműködésre, hogy kontrollt gyakorolhassanak. Elemi joguk az érdemi válasz igénye, 

ellenkező esetben a kudarcélmény és a szembefordulás következik. 

Fontos, hogy ne sérüljön a pedagógusok önérzete, kompetenciájuk nyilvánvaló legyen. Az a 

tény, hogy az iskola szolgáltatás, ne járjon együtt a tanári személyiség elszürkülésével. A 

sokszínűség tisztelete a pedagógust is megilleti, különbözőségünk vállalt érték. Mindenkinek 

módot kell kapnia az önfejlesztésre, a döntési folyamatokban való részvételre, a szabad 

véleményformálásra, a módszertani sokszínűségre. Iskolánk olyan vállalkozás, amelynek 

fennmaradását az garantálja, ha képesek vagyunk megfelelni a külvilág kihívásainak. Egyéni, 

markáns arculatot kell mutatnia magának az intézménynek is. Ez az arculat akkor 

felismerhető, ha mindannyian vállalni tudjuk alapértékeit. 

 

Közösségek, megtartó képesség 

Szándékunk az, hogy a gyerekek számára az intézményes kereteken túl is fogódzót 

adjunk a beilleszkedéshez, kötődéshez, hogy folyamatos, személyes kapcsolatot 

teremthessenek az őket minden bajaikban, törekvéseikben segítő pedagógussal. Ezért 

mérsékelt létszámú, általában 25 fős osztályokat alakítunk ki, melyek azonban elég nagyok 

ahhoz, hogy esélyt adjanak a közösségen belüli változatos kapcsolatrendszer kifejlődésére. 

Bevált az osztályfőnök párok hagyománya (az, hogy két egyenrangú pedagógus közösen 

irányítja, szervezi, moderálja a rábízott diákközösség életét, az intézmény intenzív 

kapcsolatait a szülői házzal). A 12-16 év között kialakuló identitás- és kapcsolatrendszer 

segíteni fogja az elszakadást: érdeklődési körük és pályaválasztási szándékaik által motivált 

gyermekeink könnyebben hagyják el a hagyományos osztályközösséget akkor, amikor az 

emelt szintű, ill. fakultációs választások akaratlanul is új tanulásszervezési formákat hoznak 

létre. 

Nem formálunk igényt a gyermekek egész napjára, azt valljuk, hogy tiszteletben kell 

tartanunk iskola utáni életprogramjukat - ez is része a személyiség integritásának. Közösségi 

programokat, a tantárgyakhoz kötődő ismeret- és készségfejlesztő foglalkozásokat azonban 

bőségesen biztosítunk a délutáni időszakban, alternatívaként. 

Célunk, hogy a tanulási és személyiségfejlődési nehézségeken átsegítsen az otthonosság, az 

alkotás lehetősége. Fontos, hogy képesek legyünk megtartani a nehéz embereket, programot 

adjunk a különleges képességekkel rendelkezőknek. Akkor jó az iskola, ha otthon lehet benne, 

aki szükségét érzi. 
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Személyközpontú iskola 

Törekvésünk, hogy összeegyeztessük a közösségi iskola gyakorlatát a 

személyközpontú pedagógia iránti elkötelezettséggel. Ebből következik például, hogy az 

értékelést szolgáló Év- ill. Leckekönyvben nemcsak az adott időszakban megszerzett jegy 

szerepel, hanem többé-kevésbé részletes szöveges értékelés is. A 12 éveseknek - és a 

nagyobbaknak is - mind több bizalomra és személyességre van szükségük. A pedagógus 

személyisége központibb szerepet kap, a szabályokon és garanciákon túl megérzéseire, 

értékrendjére fokozottan kell hagyatkoznia. 

Elsőrendű célunk a személyiségfejlődés hosszú távú érdekeit szem előtt tartva megszabadítani 

a gyermekeket az elhagyható tehertételtől, visszavonulni szakmai ambícióinkkal addig a 

határig, amit a józan ész kijelöl. Elfogadjuk, hogy a mindenki számára egyformán kötelező 

anyag nem több, mint biztos kulturális alap, mely a készségfejlesztés szolgálatában áll; s 

főként felsőbb évfolyamokon jelentős időkerettel gazdálkodhatnak a diákok személyes 

érdeklődésük és céljaik függvényében. Abban a tudatban dolgozunk, hogy a pedagógiai 

folyamat az alsóbb évfolyamokon időt ad az érdeklődés szerinti tájékozódásra, a felzárkózásra 

is. Ilyen feltételek között készít fel az iskola a  továbbtanulásra, a kimeneti szinten korszerű, 

gyakorlatias, magas szintű ismereteket ad. 

 

Szociális elkötelezettség, törekvés a hátrányok kompenzálására 

A Politechnikum alapértékei közé tartozik a befogadás, a szociális, mentális hátrányok 

leküzdése iránti szándék. Ennek azonban messzemenő következményeit is vállalnunk kell: 

célunk, hogy megtaláljanak minket a kevéssé informált szülők; különféle szűrővizsgálatok 

segítségével a lehető legkorábban igyekszünk felismerni, tudatosan és szervezetten kezelni a 

tanulási és beilleszkedési zavarokat. Az iskola megtartóképességét az értékhierarchia felső 

régiójába kell helyeznünk: tantervünk szerves része minden bemeneti ponton a 

tanulásmódszertan, pszichopedagógus segíti munkánkat, iskolapszichológust alkalmazunk, az 

esetleges kudarcokkal szemben pedig ott van a tanórán kívüli programokban való kiteljesedés 

lehetősége. Értékelési rendszerünk lehetőséget ad a javításra, a felzárkóztatásra, abból 

indulunk ki, hogy az iskolánkba felvett gyerekeknek minden esélyt meg kell adnunk az 

eredményes érettségihez. 

Hitelesen akkor szólhatunk a másságról és a toleranciáról, ha célunk megismerni a 

gyermekeket sorsukkal együtt. Elkötelezettek vagyunk abban a kérdésben, hogy megőrizzük 

nyitottságunkat, a bemenet sokszínűségét. Abban vagyunk érdekeltek, hogy a hazai oktatási 
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rendszer a nyitott tanulási környezet megteremtése irányába mozduljon el; ehhez kívánunk 

hozzájárulni magunk is.  

 

Tehetséggondozás 

Elkötelezettek vagyunk a tekintetben is, hogy a sokféle érdeklődésű gyerekek számára 

terepet nyújtsunk a kibontakozáshoz, hogy a tanórán kívüli tevékenységek során 

megmutatkozzék a személyes ambíció, a speciális tehetség. Nagy hagyománya van a 

diákszínjátszásnak, az egyéb művészeti foglalkozásoknak (pl. graffiti-kör), a 

mozgóképkultúrának (videókör, híradóstáb), az újságírásnak, rádiózásnak (Poligráf, 

iskolarádió), a sportbeli egyéni és főként közösségi teljesítményeknek. A szakirányú 

tehetséggondozás színtere az emelt szintű és a fakultációs képzés, mely a kisérettségi 

(záróvizsga) után, 11-12. évfolyamon általános, minden tanulót érint. Az itt biztosított 

időkeret és tantárgyi kínálat az emelt szintű érettségi lehetőségét is megadja. 

 

Fejlesztési célok, a minőség biztosítása 

Célunk, hogy magunk is elsajátítsuk, és következetesen alkalmazzuk a sokszínű 

tanulásszervezési megoldásokat, hogy infrastruktúránk és képzettségünk állandó fejlesztése 

lehetővé tegye a számítógéppel támogatott tanítási módszerek állandó jelenlétét a tanórákon, 

hogy a frontális csak egy legyen a sok közül. 

Az iskola arculatához illeszkedően célul tűztük ki azt is, hogy minden gyermekben 

alakuljanak ki a fontosabb gazdálkodási technikák, az általunk közvetített műveltségkép része 

legyen a gazdasági intelligencia elmélyítése. Erre szolgálnak az orientáló jellegű 

foglalkozások a 10. évfolyamon, ill. a Young Enterprise program. A gazdasági általános 

műveltséghez tartozó vállalkozási és közgazdaságtani ismeretek 11-12. évfolyamon az 

alapképzés részeként is megjelennek. Ezek a tanulmányok módot adnak a 13-14. évfolyamon 

választható szakmai képzés megalapozására, a pályaválasztásra, egyben - emelt szintű 

óraszám választása esetén - a sikeres szakirányú felvételihez segítenek hozzá. 

Az iskolánkat alapító pedagógusok kezdettől partnernek tekintették a diákokat, szülőket, és a 

működés során mindvégig fontos szempont volt, hogy az iskola pedagógiai programjának 

megalkotásakor, az intézmény működtetésekor figyelembe vegyük véleményüket. Erre 

szolgálnak minőségbiztosítási eljárásaink. 1998-tól vettünk részt az Európai 

Minőségbiztosítási Modell magyar képzési változatának alkalmazásában majd 

bekapcsolódtunk az Oktatási Minisztérium COMENIUS 2000 minőségbiztosítási 

programjába. 2004-re bevezettük a „Teljeskörű minőségirányítási rendszer”-t. Az Alapítványi 
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és Magániskolák Egyesülete által adományozott „Minősített iskola” díjat 2003-ban nyertük el. 

Rendszeres időközönként meghatározzuk partnereinket, felmérjük igényeiket, 

elégedettségüket. Így átfogó módon a diákokat, szülőket évente; a tanárokat, az iskola 

kuratóriumát, a szolgáltatásainkat igénybe vevő vállalatokat két és fél évente kérdezzük meg. 

A felmérések eredményeit összevetjük pedagógiai programunkkal és indokolt esetben 

módosítjuk azt. Új célokat határozunk meg, majd elkészítjük a célok megvalósításához 

szükséges intézkedési tervet. Minderről környezetünket is tájékoztatjuk. A folyamatos 

információcsere, együttgondolkodás, korrekció biztosítja az iskola számára, hogy megfelelően 

alkalmazkodjon a változó körülményekhez. 
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A TERMÉSZETISMERET MUNKACSOPORT HELYE AZ ISKOLA 
SZERVEZETI STRUKTÚRÁJÁBAN 

 

Ahogy a hazai közoktatás egésze, úgy iskolánk, a Politechnikum is küzd azzal a 

ténnyel, hogy az átadandó iskolai tudás-és készség elemek avultak, azok tantervi módosításai 

inkább elméleti és dokumentációs szinten valósultak meg, mint az osztálytermi gyakorlat 

szintjén. Hiányos vagy eseti a metodikai felkészültségünk az új típusú, jelen innováció 

keretében megvalósítandó készség- és képességfejlesztő tartalmak, módszerek gyakorlására, 

átadására. Csupán egyes programelemekben van ott kellő következetességgel a differenciális 

pedagógia gyakorlata. A hátránykezelés eljárásrendje és módszertana kialakulóban van, ám 

nélkülözi az iskolai szintű, egységes munkakultúrát. Így a szociokulturális különbségeken és a 

részképesség hiányokon alapuló tanulási nehézségek, motivációs zavarok, mentális 

konfliktusok az elfogadhatónál jelentősebb mértékűek.  

Az egész életen át tartó tanulás készségét megerősítő oktatási, nevelési módszertan az 

integrált tantárgyi metodikában (Természetismeret, Társadalomismeret, Művészetismeret), és 

a gazdasági kultúra fejlesztése nyomán, valamint a tanóraközi, fakultációs és kereszttantervi 

elemek tudatos alkalmazása folytán jelen van pedagógiai programunkban. A tudatos életpálya 

építés, valamint a szociális és életviteli kompetenciák megerősítésének keretei adottak, ilyen 

típusú tantervi, programszerű eljárásokat azonban főként csak saját fejlesztésben 

alkalmaztunk, szükséges és kívánatos  jól kidolgozott program meghonosítása ezekre a 

kompetencia területekre is.  

Az intézmény pedagógiai kultúrája kedvező az innovációs feladatok vállalásához. 

Saját fejlesztő munkánk mind a célmeghatározás tekintetében, mind az intézmény tantárgy-

pedagógiájának szintjén, mind a tanórán kívüli tevékenységek intenzitásában, hatásában 

eredményesnek és koherensnek mondható. A másfél évtizedes fejlesztő munkát azonban 

ritkán sikerült célzott támogatással honorálni. A szervezetet tehát megviselte a folyamatos és 

általános innovációs teher, amely messze túlmutatott a törvényi előírások által megkövetelt 

szinten. Különösen érvényes a diagnózis a Természetismeret munkacsoport tagjaira, akiknek 

küzdeniük kell(ett) az akadémikus, tudományközpontú általános oktatási gyakorlatot folytató 

szakmai közvélemény  közönyével, esetenként rosszallásával is. Ráadásul tanult 

tudományterületük, szakjuk határterületére kellett és kell merészkedniük a tanítás során; az 

ezzel kapcsolatos pozitív attitűdjük, biztonságérzetük jobbára csak az önfejlesztés nehéz évei 

után erősödött meg. A szülői elvárások is gyakran tükrözték a más iskolában megszokott 
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tananyag iránti nosztalgiát, különös tekintettel a felvételi esélyekre. A kísérleti tananyag az 

átjárhatóság szempontjából sem volt könnyen kezelhető az elmúlt évtizedben, a legutóbbi 

évekig.  Ez indokolja, hogy a pedagógus közösségünk által felismert és jelentős 

részeredményekkel alátámasztható innovációs igény, szándék az OKI által irányított központi 

programfejlesztés segítségével hozzon rövid idő alatt átfogó eredményt. Mindehhez a 

fejlesztésben részt vevő pedagógusok státuszának és munkarendjének célszerű átalakítása 

szükséges azzal a feltétellel, hogy az intézmény egésze, mint „tanuló szervezet” 

alkalmazkodjon a feladatokhoz; hosszabb távra újabb innovációs energiát nyerjen. 

Célunk, melyet programunk a kezdetektől meghatároz, hogy az általunk kifejlesztett, 

adaptált, tanult oktatási és pedagógiai eljárásrendet tanulmányozhatóvá, átadhatóvá tegyük. A 

munkánk iránt érdeklődő pedagógusok továbbképzésében jártasságot, gyakorlatot szereztünk, 

eredményeink közvetítésében azonban további, jelentős külső segítségre szorulunk. 

Fontos, kezdettől megfogalmazott lehetőség a szakmai partnerekkel történő alkotó 

együttműködés, amely méri, értékeli és motiválja munkánkat az alapfeladati tevékenység 

egész folyamatában, majd a későbbiekben is. Ezzel a fejlesztésben részt vevő pedagógusok 

mindegyike által eddig kifejtett erőfeszítések időben korrekciós lehetőséget valamint 

visszaigazolást kaphatnak, egyben a program megvalósítása során végzett közös, fejlesztésre 

épülő tevékenység a közoktatás egészére hatással bíró eredményeket hozhat. 

A hagyományos tanórai keretek átalakítása két formában valósul meg. Részben a 

csoportmunkára, kooperatív tanulásra, egyéni fejlesztésre épülő módszertan vált egyre 

elfogadottabbá, valamint az IKT alkalmazása terjed el a tantárgyak széles körében. Más 

szempontból pedig a projekt jellegű oktatás módszereit alkalmazzuk a kezdetektől,  a 

hatévfolyamos iskolaszerkezet bevezetése óta már átfogóan, rendszerszerűen. Minden 

évfolyam 3-5 napos, tematikus nyitótáborral kezd. További példa lehet a Természetismeret 

munkacsoport által irányított több projekt. Így az év során minden korcsoport „Témahéten” 

vesz részt az iskolában és azon kívül is. Az „Erdei iskolai hét” néhány éve kiegészült a 

nyolcadik évfolyamon bevezetett „Városi iskola” programmal,  a „Kisérettségi” vizsga 

felépítése is projekt rendszerű, etc. 

Az átfogóbb világkép kialakításának céljából tantárgyblokkokba szerveztük az egyes 

műveltségterületeket. Azt reméljük, hogy a határterületek így jobban szolgálják a globális 

szemléletalkotást, valamint hogy a diákok napi órai terhelése kevésbé jelentős, ha az 

egymástól teljesen elkülönült tantárgyak helyett bizonyos koncentrációban, elmélyültebben 

foglalkoznak egy területtel.. A kialakult műveltségterületek/tantárgyblokkok a következők: 
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• Művészetismeret és kommunikáció 
• Társadalomismeret 
• Matematika 
• Idegen nyelv 
• Természetismeret 
• Közgazdaságtan 
• Informatika 
• Testkultúra 

A különböző területeket ún. munkacsoportok irányítják. Ezek között a természetismeret 

magában foglalja a biológia, kémia, fizika tárgyak tartalmait, valamint a természetföldrajz 

bizonyos témaköreit is. A társadalomföldrajz oktatása elkülönült tanóra szempontjából, ám a 

tárgy fejlesztésének, oktatásszervezésének irányítása a természetismeret munkacsoport 

részeként helyezkedik el a szervezetben; különösen szoros együttműködésben áll az integrált 

tantárggyal. Részbeni személyi átfedés jellemző a két műveltségterületet tanító kollégák 

között.  

Az iskola szervezeti struktúrájának ismertetésére a három nagy csoport, a szülők-tanárok-

diákok delegálásán alapuló irányító testületek vonatkozásában később kerül sor. Fontos 

azonban bemutatni a tanári kar viszonyrendszerét, hierarchiáját. Azt a közeget, mely a 

szakmai innovációt végző munkacsoport tagjait munkáltatja, inspirálja, mely kijelöli az éves 

munka és a felelősség határait, forrást biztosít és oszt el a team tagjai között. Azt is be kell 

mutatni, hogy maga az egyes pedagógus, vagy a fejlesztő csoport egésze milyen lobby erővel 

rendelkezik a testületen belül. Célszerű ezért megjeleníteni a szervezeti struktúra vonatkozó 

részeit, a kompetenciák leírását sem mellőzve. Az alábbiakban tehát a pedagógusközösséget 

közvetlenül érintő irányítási, működési rendet vázoljuk fel. 

AZ ISKOLA MŰKÖDÉSI RENDJE 
A Közgazdasági Politechnikum iskolapolgárai a diákok, a szülők és az intézményben 
dolgozó tanárok, adminisztrációs és technikai munkatársak. 
Az iskolapolgárok csoportjai, testületei, választott felelősei, valamint természetesen az 
iskolapolgárok dönthetnek minden olyan kérdésben, amelyek csak őket érintik, 
továbbá azokban, amelyeket az SZMSZ az ő hatáskörükbe utal. 
Az iskolapolgárok csoportjai, testületei, választott felelősei, valamint természetesen az 
iskolapolgárok az iskola bármely szakmai vagy irányító testületéhez, személyéhez 
fordulhatnak. A megszólított köteles érdemi választ adni ésszerű időn, de legkésőbb 
két héten belül. 
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Az iskolapolgárok testületeinek, szervezeteinek ülései általában nyilvánosak. Az adott 
szervezet vagy testület azonban indokolt esetben elrendelhet zárt ülést, és a részvétel 
formájáról (megfigyelői vagy tanácskozói státusz) az adott szervezet vagy testület a 
résztvevő jogállása alapján jogosult dönteni. 
  

A PEDAGÓGUSOK 
A nevelő-oktató munkában résztvevő valamennyi dolgozó (a továbbiakban 

pedagógus) alkotja a pedagógusok csoportját (Pedagógusközösség: tagjai a főállású 
tanárok, a könyvtáros, a pszichológus és a pszichopedagógus.). 

A pedagógusok lehetnek alkalmazásban állók foglalkoztatottak, ill. óraadó tanárok. 
A pedagógusok jogait és feladatait "A főállású pedagógusok és a részmunkaidőben 
dolgozó pedagógusok jogai és kötelességei" c. anyag tartalmazza. Alkalmazásban álló 
és óraadói státuszú dolgozó felvételét a törvényi keretek között a munkacsoport-vezetõ 
és a Szakmai Koordinátor egyetértésével a Koordinációs Bizottság hagyja jóvá. 
Egyetértés hiányában a Szakmai Bizottság dönt. A bérezés kérdésében, melynek 
alapelveit a Szakmai Bizottság határozza meg, a Gazdasági Bizottság dönt. Pedagógus 
státuszt létesíteni vagy megszüntetni a Politechnikum Alapítvány kuratóriumának van 
joga a Szakmai Bizottság elõterjesztése alapján. 
a, A pedagógusnak a KB és a közvetlen vezetője (munkacsoport-vezető, szakképzési 

felelős stb.) egyeztetésével lehet felmondani. 

A „Huhogás” 
A Huhogás a pedagógusok legfőbb szakmai döntéshozó szervezete, a 

pedagógusközösség rendszeresen, általában havonta ülésező testülete. Az óraadó 
tanárok tanácskozási joggal vehetnek részt munkájában. Az iskola új pedagógusai a 
politechnikumi jártasság (bérlet) megszerzéséig szintén csak tanácskozási joggal 
rendelkeznek, számukra azonban kötelező a részvétel.  
A Huhogás ülései nyilvánosak, hacsak másképp nem dönt a testület. 
Munkáját az ügyvezető koordinátor a Koordinációs Bizottság által összeállított féléves 
terv szerint készíti elő, és a pedagógiai vezető elnökli. 
A Huhogás résztvevőinek a napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztést legalább 
három nappal a Huhogás előtt meg kell kapniuk. 
A Huhogáson a tagok részvétele kötelező, ha valaki nem tud jelen lenni, azt indokával 
együtt előre közli a levezető elnökkel, aki ismerteti ezt a Huhogással. 
A Huhogás határozatképes, ha a szavazásra jogosultak 2/3-a jelen van.  
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A Huhogás döntéseit általában egyszerű többséggel hozza, de határozhat úgy is, hogy 
valamely döntés kétharmados többséget igényel. Személyi kérdésekben minden 
esetben titkos szavazásra van szükség. 
A Huhogás minden döntéséről egy héten belül jegyzőkönyv készül, amelyet a levezető 
elnök és a Huhogás egy tagja hitelesít. 
Az iskola szervezeti és működési szabályzatát, pedagógiai-szakmai programját, 
alapdokumentumait, alapintézményeit illetően a pedagógusközösség legfelsőbb 
fóruma, minden stratégiai kérdésben ő dönt vagy felsőbb (más) testületek felé ő az 
előterjesztő.  
Dönt a Politechnikum értékelési rendszeréről. 
Dönt a felvételi rendszer alapelveiről, ám előtte ki kell kérnie az Iskolatanács 
véleményét.  
Dönt a nap, a hét és a tanév időbeosztásáról.  
A munkatársak közül megválasztja: 
hároméves időtartamra: a pedagógusközösség vezetőjét, az ügyvezető 
koordinátort, a szakmai koordinátort, az adminisztrációs koordinátort, a 
pedagógiai koordinátort, a szaktárgyi munkacsoportok vezetőit; 
egyéves időtartamra: az iskolatanácstagokat, az iskolabírókat, a Felvételi 
Bizottság tagjait, a Szociális Bizottság és a Számvevő Bizottság tagjait; 
az adott képzésnek megfelelő időtartamra az osztályfőnököket. 
Választott vezetőit minden év végén beszámoltatja, szavazással elfogadja 
beszámolóikat. Amennyiben az „igen” szavazatok aránya 2/3-nál kevesebb, az 
éves munka részletes megbeszélésére kerül sor. 
A pedagógusközösség 1/3-ának írásos beadványa esetén a Huhogás tárgyalni, 
majd szavazni köteles a bizalmatlansági indítványról. Bizalmatlansági 
indítvány indítható mindenki ellen, akit a Szervezeti és Működési Szabályzat 
rendelkezése alapján a Huhogás választott meg.  
A Huhogás témájává kell tenni minden olyan kérdést is, amit a 
pedagógusközösség tagjainak legalább 1/3-a írásban igényel, ilyen esetben is 
szükséges az írásos előterjesztés. 
Felelősséggel alakítja, őrzi az iskola hagyományait. 
A Huhogás döntései a döntéstárban legkésőbb a döntés meghozatala után egy 
héttel olvashatóak. 

A tantárgyi munkacsoport 
• Egy adott tantárgyat tanító valamennyi főállású és részmunkaidőben 

foglalkoztatott pedagógus alkotja a tantárgyi munkacsoportot, amely az iskola 
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szakmai működésének alapegysége, vezetője a Huhogás által választott 
munkacsoport-vezető.  

• Működési rendjét, munkamegosztását maga alakítja ki. 
• Az alapdokumentumok alapján, a közoktatás egész követelményrendszerébe 

illesztve kidolgozza a tantárgyi koncepció tervezetét, illetve előkészíti annak 
továbbfejlesztését a munkacsoport-vezető irányításával. 

• A Szakmai Bizottság által elfogadott tantárgyi koncepció alapján kidolgozza a 
tantárgy tantervét, követelményeit, értékelési rendszerét és tananyagát, 

• Megvitatja a munkacsoport-vezető által készített éves programot, 
• Meghatározza az oktatási segédanyagokat, taneszközöket, a szaktanterem 

létrehozásának, fejlesztésének szakmai felelősségét vállalja.  
• A munkacsoport-vezető irányításával elkészíti a munkacsoportra vonatkozó 

éves költségvetési tervezetet. 
• A Szakmai Bizottság által meghatározott kérdésekben dönt. 
• A vizsgákat, a kisérettségit és az érettségit, az illetékességi körébe tartozó 

felvételit és szintfelmérőket előkészíti, lebonyolítja. 
• Véleményezési joga van az iskola alapdokumentumai, koncepciója kérdésében. 
• A munkacsoport-vezető irányításával elkészíti a munkacsoport következő évi 

tantárgyfelosztását. 
• Kapcsolatot tart, együttműködik a tantárgyfelelősökkel, felvetéseikre köteles 

érdemi választ adni megfelelő időn belül, a feladatuk ellátásához szükséges 
minden információt, segítséget megad számukra, tantárgyfelelősi fórumot 
szervez minimum évente egyszer, melynek előkészítéséért és lebonyolításáért a 
munkacsoport vezetője a felelős. 

• Véleményezési joga van a munkacsoport működési feltételeit meghatározó 
gazdasági döntésekben. 

A Szakmai Bizottság 
A Politechnikum operatív szakmai testülete, működési rendjét a Koordinációs 

Bizottság féléves előterjesztése alapján alakítja ki. Tagjai a tantárgyi munkacsoportok 
vezetői és a Koordinációs Bizottság tagjai. 
 Havonta legalább kétszer ülésezik, munkáját az ügyvezető koordinátor és a szakmai 
koordinátor készíti elő, és az üléseket felváltva a Koordinációs Bizottság tagjai 
vezetik. 
Ülései nyilvánosak a Huhogás minden tagja számára, más iskolapolgár is jelezheti 
előzetesen részvételi szándékát, erről a Szakmai Bizottság az előző ülésén dönt. 
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Féléves programja a tanári folyosón kifüggesztésre kerül, a napirendi pontok 
megváltozása esetén erről is legalább 3 nappal előbb tájékoztatni kell az 
iskolapolgárokat. 
A Szakmai Bizottság tagjainak a napirendi pontokhoz tartozó írásos előterjesztést 
legalább három nappal a Szakmai Bizottság ülése előtt meg kapniuk. 
A Szakmai Bizottság ülésein a tagok részvétele kötelező, ha valaki nem tud jelen 
lenni, azt indokával együtt előre közli a levezető elnökkel, aki ismerteti ezt az ülésen. 
A Szakmai Bizottság határozatképes, ha a tagok 2/3-a jelen van.  
A Szakmai Bizottság döntéseit egyszerű többséggel hozza, személyi kérdésekben 
minden esetben titkos szavazásra van szükség. 
A Szakmai Bizottság minden döntéséről egy héten belül nyilvános jegyzőkönyv 
készül, amelyet a levezető elnök és a Szakmai Bizottság egy tagja hitelesít. 
A Huhogás elé kerülő stratégiai szintű előterjesztéseket első körben tárgyalja. 
Elfogadja az iskola költségvetését. 
Elfogadja a tanári bérrendszer változásait. 
Dönt más intézményekkel, szervezetekkel, személyekkel való közös társaságok, 
szervezetek létrehozásáról. 
Elfogadja a munkacsoportok tantárgyfelosztását. 
Dönt a szakkörök, a fakultáció és tagozat éves tervéről. 
Felelős a kisérettségi tartalmi előkészítéséért.  
Elfogadja a munkacsoportok koncepcióját. 
Elfogadja a munkacsoportok éves programját. 
Ha egy tanulócsoportban a bukások aránya eléri a 40%-ot, meghallgatja az érintettek 
(szaktanár, osztályfőnök, tantárgyfelelős) írásos beszámolóját, elfogadja az esetleges 
intézkedési tervet. 

A Gazdasági Bizottság (KGB) 
Az Intézmény vagyonkezelő szervezete. Háromtagú testület, amelynek tagja a 

pedagógusközösség vezetője, az ügyvezető koordinátor és a gazdasági vezető.  
Heti rendszerességgel ülést tart, melynek napirendjéről írásos emlékeztetőt készít. A 
jegyzőkönyv a Koordinációs Bizottság és a Számvevő Bizottság számára nyilvános. 
Átfogja, szervezi és irányítja az iskola gazdasági életét, hozzá tartozik minden 
pénzügyi-gazdasági kérdés azok kivételével, amelyeket az SZMSZ más testületek, 
vagy személyek hatáskörébe utal. 
A „tantárgyi költségvetési tervezeteket" is figyelembe véve elkészíti a naptári év 
költségvetési tervezetét, melyet a Szakmai Bizottság jóváhagyása után beterjeszt a 
Kuratórium elé. 
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A Kuratórium által elfogadott költségvetésnek és a hatályos jogszabályoknak 
megfelelő gazdasági működést felügyeli. 
A költségvetésben elfogadott kiadási főösszegtől maximum 20%-kal térhet el anélkül, 
hogy a Szakmai Bizottságtól, majd a Kuratóriumtól engedélyt kapna. Az iskola 
szakmai-pedagógiai működésének gazdasági feltételeit biztosítja. 
Valamely tantárgyi munkacsoport működési feltételeit érintő gazdasági döntés előtt ki 
kell kérnie az érintett munkacsoport véleményét. 
Tervezi és ellenőrzi az iskolaépülettel kapcsolatos állagmegóvó és fejlesztő munkát. 
A mindenkori infláció mértékét és az alapítvány pénzügyi helyzetét figyelembe véve 
minden év decemberében javaslatot tesz az oktatási folyamatban dolgozók 
bérfejlesztésének mértékére. 
Minden év decemberében javaslatot tesz az oktatási folyamatban dolgozók 
tizenharmadik havi illetményének mértékével kapcsolatban. 
Minden év decemberében javaslatot tesz a következő tanév óradíjának mértékére. 
Az általánosan érvényes óradíjtól eltérő óradíj mértékében dönt. 
A Koordinációs Bizottság előterjesztést készít kutatási, fejlesztési pályázatokról, 
valamint az ezekhez tartozó keretösszegről a KGB véleményének figyelembe 
vételével, amelyet a Szakmai Bizottság fogad el. Az elfogadott előterjesztést pályázat 
formájában a KGB benyújtja a Kuratóriumnak.  
A mindenkori alapfizetés mértékét és az óradíjat figyelembe véve a Koordinációs 
Bizottság javaslata alapján dönt az előre nem tervezhető, a nem szorosan a tanórához 
tartozó pedagógiai-szakmai feladatok, célfeladatok, szerzői díjak, "egyéb" pedagógiai-
szakmai munkák díjazásáról. Megelőzően mindig kikéri a dolgozók érintett 
csoportjának (csoportjainak) véleményét.  
A Gazdasági Bizottság tagjainak egy meghatározott összeghatárig van utalványozási 
joguk. Az összeghatár megváltoztatása esetén a munkatársakat értesíteni kell. 
Az oktatási folyamatban dolgozók számára a munkaszerződéseket az iskola jogászával 
elkészítteti. 
Az oktatási folyamatban dolgozók számára a Koordinációs Bizottság által tartalmában 
elfogadott munkaszerződéseket, illetve a munkaköri leírásokat az adott munkaterület 
felelőseivel (pl. gondnok, gazdasági vezető stb.) egyénekre szabottan elkészítteti.  
A nem valamelyik szaktárgyi munkacsoporthoz tartozó és az SZMSZ-ben sem 
nevesített hovatartozású dolgozókat munkáltatja. 
A nem közvetlenül az oktatási folyamatban dolgozók számára a munkaszerződéseket 
és a munkaköri leírásokat elkészítteti és ellenőrzi. 
Dönt a nem pedagógiai-szakmai munkák díjazásáról. 
Elkészíti a családok hozzájárulásának rendjéről szóló tervezetet. 
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Minden tanév végén tájékoztatja a családokat arról, hogy mennyi az egy tanulóra 
közvetlenül fordított összeg nagysága. 
Felveszi a gazdasági vezetőt és a gondnokot, és dönt a technikai dolgozók 
elbocsátásáról közvetlen felettesük bevonásával. 

A Koordinációs Bizottság  
Az iskola vezető testülete, tagjait a Huhogás abszolút többséggel választja. 

Tagja a pedagógiai vezető, az ügyvezető koordinátor, a szakmai koordinátor, a 
pedagógiai koordinátor és az adminisztrációs koordinátor. Szükség esetén a gazdasági 
vezető is részt vesz a Koordinációs Bizottság ülésén.  
Feladata a stratégiai szintű döntések előkészítése, továbbá az iskola operatív 
irányítása. Döntési kompetenciája kiterjed minden olyan kérdésre, mely nem tartozik a 
többi szervezeti egység hatáskörébe. 
A Koordinációs Bizottság hetente legalább háromszor ülésezik. Döntéseiről egy héten 
belül jegyzőkönyv készül, ami minden pedagógus számára hozzáférhető. 
Tagjai a tanév végén beszámolnak munkájukról a Huhogásnak. 
Szükség esetén „ideiglenes" bizottságokat alakít(tat), azok céljait, feladatait, a 
feladatra vonatkozó határidőket megszabja, a díjazásra javaslatot tesz a KGB-nek. 
Biztosítja az iskolai ügyeletet (ld. ügyeletes koordinátor). 
A Koordinációs Bizottság minden, a diákságot is érintő döntéséről tájékoztatja a 
diákönkormányzatot. 
Amennyiben az Iskolatanács hatáskörébe tartozó kérdésben a Koordinációs Bizottság a 
mûködőképesség érdekében dönteni kényszerül, a diákönkormányzattal megelőzően 
egyeztetni köteles. 

A Szociális Bizottság 
A Huhogás által választott két tagból és a felelős vezetőből, a bizottság 

titkárából tevődik össze. 
A költségvetésben rögzített kereteken belül dönt a diákok és a dolgozók szociális 
ügyeiben. 
Tagja lehet bármelyik pedagógus, illetve ülésein tanácskozási joggal részt vesz az 
iskola családgondozó munkatársa is. Tagjait és titkárát a Huhogás választja egyéves 
időtartamra, visszahívásukra is a Huhogás jogosult. 
Működését a Huhogás jóváhagyása mellett önmaga határozza meg. 
Munkájáról a tanév elején tervet készít, a tanév végén pedig beszámol a Huhogásnak. 

A Felvételi Bizottság 
A Huhogás által választott két tagból és a felelős vezetőből, a bizottság 
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titkárából tevődik össze.  
A Huhogás által jóváhagyott alapelveknek megfelelően dönt a felvételi 
lebonyolításában, a felvételivel kapcsolatos operatív ügyekben, felelős a 
felvételi eljárás megszervezéséért, végrehajtásáért. Munkáját a Pedagógiai 
vezető koordinálja. 
Megszervezi, irányítja a felvételihez kapcsolódó iskolai reklám- és marketing 
tevékenységet. 
Tagjait és titkárát a Huhogás választja meg egyéves időtartamra, 
visszahívásukra is a Huhogás jogosult. 
Tevékenységéről évente köteles beszámolni a Huhogásnak. 
Döntés-előkészítő munkát végez a felvételi időszakon kívül érkező felvételi, 
átjelentkezési kérelmek ügyében. A döntést a pedagógiai vezető és a 
felvételiztető tanárok közösen hozzák meg. 
A felvételi eljárást érintő esetleges reformjavaslatait a Szakmai Bizottság elé 
terjeszti. 
Munkájáról a tanév elején tervet készít, a tanév végén pedig beszámol a 
Huhogásnak. 

A Számvevő Bizottság 
A Huhogás által választott két tagból és a felelős vezetőből, a bizottság 

titkárából tevődik össze. 
A Számvevő Bizottság éves tervében meghatározott belső ellenőrzési feladatok 
végrehajtása a gazdasági folyamatok szabályos működtetése érdekében. 
Javaslatok kidolgozása a pénzügyi információs rendszer és döntési rendszer 
továbbfejlesztésére. A költségvetés tény adatainak ellenőrzése. A tervezett bevételek 
és kiadások becslésének ellenőrzése, módosítására javaslattétel. Javaslatok 
kidolgozása a kiadási oldal csökkentésére. Javaslatok kidolgozása a bevételi oldal 
növelésére. A költségvetés nyomon követési rendszerének kidolgozásában való 
közreműködés. A költségvetés megvalósításának ellenőrzése, a költségvetéstől való 
eltérések folyamatos vizsgálata, jelentős eltérés (20 %) esetén a Szakmai Bizottság 
tájékoztatása. 
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A költségvetést a Szakmai Bizottság tárgyalja. A Szakmai Bizottság ülése előtt négy héttel 

meg kell, hogy kapja a Számvevő Bizottság a költségvetési tervezetet, hogy legyen idő a 

munka érdemi elvégzésére. A Számvevő Bizottság írásbeli javaslatairól a Szakmai Bizottság 

dönt. 

A pedagógusközösség választott felelősei 

A pedagógiai vezető / az igazgató 

Felelősséget vállal a Politechnikum programjáért, az alapdokumentumok szellemében 
való tevékenységért. A Kuratórium, az Iskolatanács és a pedagógusközösség döntései 
alapján irányítja az iskola működését. Felelős az iskola mindenkori törvényi 
szabályozásnak megfelelő működéséért. Az iskola egyszemélyi képviselője. 
A Huhogás választja három évre, visszahívására is a Huhogás jogosult. 
Munkájáról évente beszámol a Huhogásnak. 
A Kuratóriumok állandó meghívottja, a Koordinációs Bizottság, az Iskolatanács, a 
GB, a Szakmai Bizottság szavazati joggal rendelkező tagja.  
A Kuratóriumok, az Iskolatanács, a pedagógusközösség határozatainak 
végrehajtásáért a Koordinációs Bizottság feladatmegosztása szerint felelős. 
Irányítja az iskola külső partnereivel, támogatóival történő kapcsolattartást, szervezi a 
finanszírozási források biztosítását; irányítja a szakképzési menedzser munkáját. 
Irányítja a szakmai–pedagógiai innováció főbb területeit, a pályázati munkát. 
Vezeti a Huhogást.  
Az Iskolatanács, az Iskolabíróság, a Szociális Bizottság, a Felvételi Bizottság, 
valamint a 7. – 8. évfolyam felelőse munkájának koordinálója. 
A tanártovábbképzés elveinek kialakítója, felelős a továbbképzési pénzek elosztásáért. 
A tanulói jogviszony megszűnésével kapcsolatos fegyelmi ügyekben ellenjegyzési 
joga van. 

Az ügyvezető koordinátor 

Az iskola működésének operatív irányítója. 
A Koordinációs Bizottság tagja, a testület üléseinek előkészítője, levezetője. 
A Huhogás választja három évre, visszahívására is a Huhogás jogosult. 
Munkájáról évente beszámol a Huhogásnak.  
A Kuratóriumnak állandó meghívottja, a Koordinációs Bizottság, a Gazdasági 
Bizottság, a Szakmai Bizottság és a pedagógusközösség szavazati joggal rendelkező 
tagja. 
A Kuratóriumok, az Iskolatanács, a pedagógusközösség határozatainak 
végrehajtásáért a Koordinációs Bizottság feladatmegosztása szerint felelős. 
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Felelős a Huhogás és a Szakmai Bizottság üléseinek előkészítéséért. Gondoskodik 
arról, hogy mindazok a kérdések, amelyekről e testületeknek kell dönteniük, 
odakerüljenek a testületek elé.  
Tagja a KGB-nek. Előkészíti a KGB üléseit a gazdasági vezetővel felváltva, elkészíti 
a KGB jegyzőkönyveit. 
Feladata a gazdasági és munkaügyi folyamatok összehangolása. 
A beérkező leveleket átnézi, eldönti, hogy mely levelek kerüljenek iktatásra, majd a 
megfelelő címzetthez továbbítja azokat. 
Irányítja a rendszergazda és a szakképzésért felelős munkatárs munkáját. 
Operatívan irányítja a BIVÁK működését. 
A pedagógiai vezető távollétében vagy érintettsége esetén a tanulói jogviszony 
megszűnésével kapcsolatos fegyelmi ügyekben ellenjegyzési joga van. 

A szakmai koordinátor 

Feladata az iskola szakmai munkájának fejlesztése, irányítása, felügyelete, így 
minden munkacsoport szakmai munkájának koordinálása. 
A Koordinációs Bizottság és a Szakmai Bizottság tagja. 
A Huhogás választja három évre, visszahívására is a Huhogás jogosult. 
Munkájáról évente beszámol a Huhogásnak. Előkészíti, és alkalmanként vezeti a 
Szakmai Bizottság üléseit. Részt vesz az új kollégák felvételi eljárásában és a 
munkacsoport-vezetővel közösen dönt a jelöltekről. A tanév során látogatja a felvett új 
kollégák óráit, majd év végén a munkacsoport-vezető, az osztályfőnökök és a diákok 
véleményének figyelembevételével, a Koordinációs Bizottsággal és a munkacsoport-
vezetővel közösen dönt a szerződések meghosszabbításáról. Részt vesz minden 
tantárgyfelelősi megbeszélésen, a tapasztalatokat megosztja a Szakmai Bizottsággal, 
szükség esetén segít a felmerülő problémák megoldásában. Részt vesz a 
munkacsoportok fejlesztő, pályázati munkájának támogatásában, értékelésében. 
Felügyeli a délutáni szakkörök működését. Összegyűjti a munkacsoportok 
tantárgyfelosztását, véleményezi, a Koordinációs Bizottság, majd a Szakmai Bizottság 
elé terjeszti azokat. Felelős az iskolai témahét, ill. Erdei iskolák megszervezéséért. 
Feladata a központi (országos, fővárosi) mérések iskolai lebonyolításának szervezése. 
Feladata a Számvevő Bizottság, ill. a könyvtáros munkájának koordinálása. 

A pedagógiai koordinátor 

Feladata az iskola pedagógiai munkájának irányítása, fejlesztése, felügyelete. 
A Koordinációs Bizottság és a Szakmai Bizottság tagja. 
A Huhogás választja három évre, visszahívására is a Huhogás jogosult. 
Munkájáról évente beszámol a Huhogásnak. 
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Az intézmény belső életének szervezője, a Pedagógiai műhely vezetője, a módszertani 
továbbképzés felelőse. 
Feladata az osztályfőnöki munka koordinációja, az osztályfőnökpárok, az egy 
osztályban tanító tanárok csoportjának kialakítása. A tanév során látogatja az 
osztályidőket, nyitás-zárásokat, zabhegyezéseket, ketyeréket, szükség esetén az osztály 
szülői tanácskozásokat és egyéb szülőkkel való megbeszéléseket. Az 
osztálykonferenciák felelőse. 
Hozzá tartozik a családokkal történő kapcsolattartás különböző formáinak figyelése, 
segítése, koordinálása. 
Felelős az ünnepek, rendezvények, kirándulások, táborok lebonyolításáért. 
Felelős az iskola külső és belső arculatának kialakításáért. 
Feladata a mentálhigiénés team: az iskolaorvosok, a pszichopedagógus, az iskola-
pszichológus, a drogkoordinátor munkájának koordinálása. 
A tanári értékelés felelőse. 
Feladata a diákönkormányzat létrejöttének, tevékenységének a segítése. 
Felelős az ügyeleti pontozó bizottság létrehozásáért és működtetéséért. 

 
Az adminisztrációs koordinátor  

Felelős a tanügyigazgatás jogi- törvényességi szempontból szabályszerű 
működésért, az iskola jogi biztonságáért. 
A Huhogás választja három évre, visszahívására is a Huhogás jogosult. 
Munkájáról évente beszámol a Huhogásnak. 
A Koordinációs Bizottság és a Szakmai Bizottság tagja. 
Felelős a tanév, a hét és a nap időbeosztása tervezetének elkészítéséért. 
Felügyeli az órarend elkészítését, karbantartását. 
Felelős a vizsgabeosztás, a pótvizsgabeosztás és a kisérettségi beosztásának 
elkészítéséért, a vizsgák lebonyolításáért. 
Felelős a mindenkori kisérettségire és érettségire való jelentkeztetésért, az érettségi 
megszervezéséért, lebonyolításáért, segíti a továbbtanulást biztosító felvételire 
jelentkezés folyamatát. 
Felelős a helyettesítési, a vizsga-felügyeleti, valamint a tanári ügyeleti beosztások 
rendszereinek elkészítéséért, azok működéséért. 
Koordinálja az „egyéni” és a „közös” (lásd a működési rendnél) fogadóórákat. 
Felelős az irattár megfelelő működéséért. 
Dolga a törvények, rendeletek megkívánta szabályok ismertetése, betartatása. 
Felelős az adminisztrációs fegyelemért. 
Felelős az iskola sajátosságainak megfelelő belső dokumentáció szabályszerű 
vezetéséért, elkészüléséért (leckekönyv, évkönyv, napló). 
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A gazdasági vezető 

A KGB tagja, munkájának előkészítője. Egy személyben felelős az intézmény 
pénzügyi és gazdasági rendjének törvényes működéséért, felelős a költségvetés 
betartásáért, a K.P. és a két alapítvány gazdasági folyamatainak összehangolásáért. 
Felelős a pályázati folyamatok és beszámolók pénzügyi folyamatainak 
szabályszerűségéért. 
Munkájáról évente beszámol a Huhogásnak és a Kuratóriumnak. 
A Szakmai Bizottság tagja és a Koordinációs Bizottság meghívottja. 
Munkáltatja a gazdasági iroda dolgozóit. 
A családok költségtérítésének zavartalan menetéért felelős. 
Felelős az eszköznyilvántartásért.  
A gondnok közvetlen felettese. 
Gondoskodik a gondnokkal közösen a technikai dolgozók felvételéről, valamint 
alkalmazza a gazdasági irodán dolgozó új munkatársakat. 

A munkacsoport-vezető 

A munkacsoport irányítója, működésének egyszemélyi felelőse, képviselője a 
„külvilág" és az iskola többi szerveződése, csoportja, az iskolapolgárok felé. 
A munkacsoport javaslata alapján a Huhogás választja három évre, visszahívására is a 
Huhogás jogosult. 
Munkájáról év elején tervet készít a Szakmai Bizottságnak, majd a tanév végén 
beszámol róla a Huhogásnak. 
A Szakmai Bizottság tagja kötetlen mandátummal. Feladata az információk kétoldalú 
áramoltatása a Szakmai Bizottság és a munkacsoport között. 
A Szakmai Bizottság által elfogadott tantárgyi koncepció megvalósítását biztosítja. 
Átfogja, szervezi, irányítja és ellenőrzi a munkacsoport napi pedagógiai-szakmai 
tevékenységét, tartja a kapcsolatot az óraadókkal. 
Feladata a munkacsoporton belül folyó szakmai munka ellenőrzése, segítése, 
értékelése (hospitálások, megbeszélések). 
Szervezi a munkacsoporton belüli munkamegosztást, az esetleges helyettesítést. 
Kényszerhelyzetben dönt a munkacsoport napi, operatív ügyeiben, lehetőség szerinti 
egyeztetés után. 
A munkacsoporttal egyeztetve elkészíti éves költségvetésüket, tantárgyfelosztásukat, 
végiggondolja a következő év fejlesztési feladatait. 
Ellát bizonyos gazdasági jellegű feladatokat is (bérezés áttekintése, óraadók 
elszámolása, szakköri vezetők elszámolása). 
A munkacsoport számára szükséges beszerzésekről szóló számlákat ellen kell 
jegyeznie. 
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Ha valamelyik tanulócsoportban a negyedévi bukások aránya eléri a 40%-ot, erről 
tájékoztatja a szakmai koordinátort és az okok feltárására írásos beszámolót kér az 
érintettektől (szaktanár, osztályfőnök, tantárgyfelelős). 
Feladata a munkacsoporthoz tartozó új munkatársak felvétele (szabályozását ld. N. sz. 
melléklet), beilleszkedésük segítése, óráikon történő hospitálás, munkájuk segítése és 
értékelése. 
Részt vesz az iskola továbbképzési terveinek kialakításában. 

Az osztályfőnökök 

Az osztályt két pedagógus, az osztályfőnökök párosa vezeti, gondozza, kivéve a 
tizenharmadik, tizennegyedik évfolyamokat, ahol egy osztályfőnök van. 
Az osztályfőnököket a Huhogás választja meg, visszahívására is a Huhogás jogosult.  
Legalább félévente beszámolnak az osztály helyzetéről, állapotáról, előmeneteléről az 
osztályértekezleteken. 
Minden segítséget megadnak az osztályukba járó gyerekeknek ahhoz, hogy ők a 
Politechnikumban legjobb képességeik, tudásuk szerint tudjanak élni, tanulni, 
dolgozni. Felelősek az osztályukba járó gyerekek számára szükséges megfelelő 
információáramlásért. Feladatuk a személyközpontú pedagógiai módszerek gyakorlása, 
a kapcsolattartás a szülőkkel. 
Feladatuk külön programok szervezése (pl. gólyatábor, kirándulások, színházlátogatás 
stb.). 
Az osztályszülői tanácskozást megszervezik, azon a pedagógusközösség 
képviseletében jelen vannak, tanácskozási joggal bírnak, információkat szolgáltatnak. 
Kötelességük a hivatalos dokumentumok rendszeres, pontos vezetése, elkészítése. 
 
A pszichopedagógus 

A gyermekvédelmi munkát a Közgazdasági Politechnikumban az ezzel a 
munkával megbízott pszichopedagógus végzi. Részletes feladatait a munkaköri leírása 
tartalmazza. 
A tanévek elején meghirdetett fogadóóráin áll a hozzá forduló diákok és iskolapolgár 
szülők rendelkezésére. Az őt megkeresőknek segít problémáik feltárásában, 
megoldásukban együttműködik velük. Közreműködik az iskola pedagógiai 
problémáinak megoldásában. 
Együttműködik a kerületi gyermekjóléti és gyermekvédelmi szolgálattal. 
Illetékességi területén belül családgondozást vállal. 
Folyamatosan konzultál az osztályfőnökökkel, tájékoztatja az iskolavezetést az 
aktuálisan fontos ügyekről. 
Évente írásbeli beszámolót készít végzett munkájáról a pedagógusközösség számára. 
Dolga a logopédiai szűrés és az utógondozás megszervezése. 
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Szorosan együttműködik az iskolapszichológussal. 
Igény esetén önismereti csoportot vezet. 
Áttekinti és koordinálja az iskolaorvosi vizsgálatok, szûrések rendjét, ütemezését. 
Az iskola higiénés állapotát az iskolaorvossal havonta ellenőrzi és a felmerülő 
problémákról visszajelzést ad az iskolavezetésnek és a gondnoknak. 
Az egészséges táplálkozás szempontjait érvényesíti az iskolai étkeztetésben (büfék, 
menza). 
Drogprevenciós és egészségnevelő foglalkozásokat szervez, az osztályidő illetve a 
Tolerancia-nap keretében. 
A kortárs segítést patronálja. 
Szabadidős programokat szervez. 
Részt vesz az iskolai táborokban (gólya-, erdei tábor) 
 
Az iskolapszichológus 

Foglalkozik a gyerekek problémáival (konzultáció, egyéni vagy csoportos 
formában). 
Konzultál a szülőkkel a gyerekekkel kapcsolatos problémák ügyében. 
Konzultál a tanárokkal a gyerekekkel, vagy egyéb ügyekkel kapcsolatos problémák 
miatt. 
Órákat látogat osztályszintű, vagy egyéni problémák megfigyelése érdekében. 
Szükség esetén a gyerekeket továbbküldi a problémát megfelelően ellátni tudó 
intézményhez (Nevelési Tanácsadó, kórház, terápiás intézmény). 
Konzultál az iskolaorvossal, a pszichopedagógussal a problémás gyerekekről, 
esetekről. 
Igény esetén önismereti csoportot vezet. 

 
 

INTÉZMÉNYÜNK TÖREKVÉSEI A NYITOTT TANULÁSI KÖRNYEZET 
BIZTOSÍTÁSÁRA 
 

  A Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola létrejötte óta 

befogadó jellegű, a társadalmi mobilizáció iránt elkötelezett intézmény. Erőteljesen fejleszti 

azt a lexikai, metodikai eszközrendszert, mely a rendelkezésére áll. A fejlesztés 

elengedhetetlen feltétel abban a fenntartói, megrendelői közegben, amelyben működik és 

amelyet kialakított fennálása másfél évtizedében. Ígéretei között szerepel a munka világának 

igényeire érzékeny, a változásokra nyitott tanulási környezet biztosítása is. Közgazdasági 

orientációnk, társadalomismereti jártasságunk  a természeti - társadalmi - gazdasági 

folyamatok iránti fogékonyságunkat elmélyítették az évek során, így a közös kurrikulum 
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eredeti hangsúlyai ma a fenntarthatóság, az együttélés, az integráció fogalmaiban ragadhatók 

meg. 

Ahol visszaigazolást nyertek szándékaink és beváltak fejlesztéseink, ott – bár szinte mindig 

forráshiányosan – munkacsoportjaink adaptálható szintű tanterveket, taneszközöket, 

tanulásszervezési és pedagógiai eljárásokat dolgoztak ki. Az egyik legnehezebb feladat az 

integrált természetismeret tantárgy eszközrendszerének kialakítása, fejlesztése, az iskolai 

oktatási környezetbe illesztése, a humán erőforrás megtalálása, a team munka 

fenntarthatóságának biztosítása volt. A „nyitott intézményi környezet” létrehozása és 

megtartása számunkra a külső környezet iránti nyitottság biztosításának feladatával 

egyenrangú nehézségűnek bizonyult. Nagy szerencse, hogy az OKI fejlesztési programjainak 

egyike segítséget ad munkánkhoz. Hasonlóan komoly megerősítésül szolgált iskolánk tágabb 

és leginkább átfogó céljának, a nyitott oktatási környezet kialakításának megerősítése az 

európai és a hazai oktatásirányítási folyamatokban, célmeghatározásokban, 

dokumentumokban.  Az iskola szempontjából, erőségeink és gyengeségeink számbavételével 

célszerű tehát értelmezni a „nyitott tanulási környezet” fogalmát, összetevőit, a 

megteremtésében és működtetésében résztvevők viszonyrendszerét. Ezért is kell áttekinteni a 

tanulási környezet szempontjából meghatározó magyar viszonyokat, melyek átalakításához 

törekvéseinkkel magunk is igyekeztünk hozzájárulni. Ebbe a folyamatba illeszkedik  az a 

természetismereti program, mely szándékaink szerint reálisan célozza meg a 

kulcskompetenciák intenzív fejlesztését, így szolgálva a hosszú távú tanulás feltételeinek 

biztosítását. Figyelembe kell vennünk a közoktatásról szóló törvény 2003-as módosításának 

több, a tárgy szempontjából fontos paragrafusát.  

Ide kapcsolódnak az Európai Tanács számára kidolgozott munkaprogram célmeghatározásai.1 

Ezek közül főképpen a  „A tanulás vonzóbbá tétele”,  „Az aktív állampolgárság, az egyenlő 

esélyek és a társadalmi kohézió támogatása”, a „Kapcsolódási pontok erősítése a munka 

világával valamint a társadalommal általában” és „A vállalkozói szellem fejlesztése” című 

részcélok hatnak fejlesztési stratégiánkra..  A 2. és 3. stratégiai célkitűzés keretében a három 

problémakör egymással összefüggésben  értelmezhető kellő komplexitásban. A célkitűzések 

kiválasztásának további oka, hogy azokhoz olyan gyakorlati példák rendelhetők, melyek a 

Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és Szakközépiskola törekvéseiben és az integrált 

természetismeret tantárgy tanítási gyakorlatában  közvetlenül is érvényesülnek. 

                                                           
1 Európai Tanács Brüsszel, 2002. február 20., 6365/02: Az európai oktatási és képzési rendszerek célkitűzéseihez 
kapcsolódó részletes munkaprogram (Lásd a későbbiekben: Munkaprogram)   
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 Az európai stratégiai célok magyarországi megvalósításának példái, az azokra irányuló 

törekvések a most kibontakozó modernizációs eljárások tükrében váltak fontossá számunkra, 

figyelemmel a Közoktatásról szóló törvény 2003-as módosítására, valamint az Oktatási 

Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája (2003. március) című 

dokumentumára is.2 

 

A nyitott tanulási rend feltételei iskolánk tágabb környezetében  
A nyitott tanulási környezet az állampolgári lét sajátos közege, amely a demokratikus 

joggyakorlatra és a felek együttműködésére épül. Egyik legfontosabb színtere maga az iskola 

világa, a tanárok, diákok és szülők sokszor eltérő érdekeltségű, de hasonló cél jegyében 

munkálkodó csoportjaival. A nyitott iskola nem zárkózhat el az adott társadalmi környezettől: 

kihívásait, jelzéseit érzékelnie kell, adott esetben feldolgozásukra alkalmas stratégiákat is ki 

kell dolgoznia. Másrészt személyközpontú, biztonságos mikroklímát nyújt a szocializáció 

folyamán a szakmai-munkavállalói és az állampolgári szerepek elsajátításához. 

Az oktatás-képzés-fejlesztés célja olyan alapkészségek és kulcskompetenciák kialakítása, 

amelyek az adott társadalom feltételrendszere szerint általánosságban szükségesek ahhoz, 

hogy az állampolgár a munkaerőpiac változó igényei között is megnyugtató jövőképet tudjon 

kialakítani saját egzisztenciális biztonságáról; törekvéseit pedig saját képességei és a külvilág 

kínálta lehetőségek alapján meg is tudja valósítani. A hagyományos értelemben vett 

iskoláztatás ugyan lezárulhat egy adott szakma vagy diploma megszerzésével, a tanulás 

igénye és lehetősége azonban aktív életében végigkíséri az állampolgárt. A kompetencia-

központú fejlesztéssel ugyanis képessé válik arra, hogy a megfelelő jártasságok birtokában a 

gazdasági modernizáció szükségletei és saját karrierépítési szándékai szerint élete folyamán 

többször, illetve változatos, rugalmas formában bekapcsolódjon az oktatás-képzés 

rendszerébe. A Közgazdasági Politechnikum, mint a támogatók számára vállalati belső 

képzést nyújtó intézmény gyakorlatot szerzett ebben a közegben, de a felnőttképzés általában 

vett fontosságát csak az elmúlt fél évtizedben ismerte fel. Ezért bővítettük ki a célcsoportot, a  

pályakezdő, vállalkozni szándékozó fiatalokét, egyúttal 2003-ban akkreditáltattuk 

felnőttképző tevékenységünket.      

A „nyitott tanulási környezet” egy-egy további szintje a közoktatáshoz kapcsolódó, annak 

hatékonyságát segítő intézményhálózat biztosítása (pedagógiai szakszolgálatok, gyermek- és 

ifjúságvédelem stb.) valamint az általános képzés és a szakképzés összehangolása, 
                                                           
2 Az Oktatási Minisztérium középtávú közoktatás-fejlesztési stratégiája 2003. március (Lásd a későbbiekben: 
OM-stratégia) 
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harmonikus együttműködése. Az állami oktatáspolitika a koordináción túl a modell hatékony 

működéséhez szükséges körülményeket is megteremti: anyagi feltételek, humán erőforrások, 

törvényes háttér, továbbképzési rendszer, akkreditáció, minőségbiztosítás stb. formájában. 

Ebben az értelemben az állami oktatáspolitika feladata az optimális keretfeltételek 

megteremtése, biztosítása, szem előtt tartva a szubszidiaritás elvét, amely szerint különösen 

fontos, hogy a központi, adminisztratív szabályozás ne fojtsa el a konkrét gyakorlatban 

létfontosságú helyi kezdeményezéseket, döntési és megoldási lehetőségeket.  

 
A jelenlegi oktatás központi problémája a lexikális, sokszor elvont, kevéssé életszerű 

ismeretek túlsúlya, amely megakadályozza a készség- és képességfejlesztés érvényesülését, és 

tanulás-módszertani szempontból a bevésés (magolás) attitűdjét aránytalan mértékben 

táplálja. Az évek folyamán az ismeretanyag többször visszatér, de a szerves építkezés, az 

elmélyülés, a korosztályos sajátosságok kellő figyelembe vétele nélkül. Az egész rendszert 

hatalmába kerítette egy alapvetően hibás reflex: mindenki szinte kizárólag az oktatás felsőbb 

szintjéhez képest determinált, annak elvárásaihoz kényszerül vagy óhajt - erőltetett ütemben, s 

így a tömeges oktatás szempontjából elkerülhetetlen módon rövid távú eredménnyel, 

felületesen - alkalmazkodni. Az óvodát az motiválja, hogy felkészítsen az iskola elvárásaira; 

az alsó tagozat a felsős szakrendszerű oktatásra, a felső tagozat a középiskolára tekint; utóbbi 

esetében pedig már a felsőoktatás vélt vagy valós elvárásai diktálják az iramot. Rejtély még, 

miként hat a jövőben a kétszintű érettségi tartalmi és módszertani elmozdulást szolgáló, a 

rendszert szabályozó szerepe. Az Új Nat komoly elmozdulást hozhat, a két dokumentum 

szinkronbeli eltéréseit azonban a modernizáció fáziskülönbsége jellemzi. 

 A közoktatás szintjei közötti továbbhaladás feszített rendszerét tovább fokozza, hogy a nyolc-

, illetve hatosztályos gimnáziumokba való belépés egyik összetevője a túlzott elvárásokra 

épülő, ma is lényegében az  elitnek kedvező központi írásbeli felvételi. S jóllehet a negyedik, 

illetve hatodik tanév elvégzése után kilépő tanulók létszáma alacsony a gyermekpopuláción 

belül, az ő vélt érdekeik, illetve leginkább a szüleik felkészítésre vonatkozó igényei 

megkeserítik a többiek életét is. Az a szülői réteg, amely gyermekével kapcsolatban a korai 

szelekcióra törekszik  -  az egyoldalúan értelmezett  minőségi oktatás elvét hangoztatva  -  sok 

esetben az ismeretcentrikus képzés  kikényszerítője, akár tudatosan, akár anélkül. Törekvéseik 

jórészt egybeesnek a nyolc- és hatosztályos gimnáziumok diákgyűjtési szempontjaival, s 

paradox módon a jelenlegi központi írásbeli intézménye tovább erősíti ezt az arisztokratikus 

érdekközösséget. Dacára annak, hogy az alapozó szakasz hat évre történő kiterjesztése és a 

készségfejlesztés szükséges volta a felsőbb évfolyamokon is ma már nem igen vitatott cél. 
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Iskolánk ezért máig sem csatlakozott a központi felvételi rendszeréhez, bár egyéb,  a 

kisdiákokat érintő szervezési okok, vizsgaterhelésüket befolyásoló körülmények és az 

intézményi marketing szempontok ebbe az irányba hatnak. Jobb híján tehát be kell állni a 

sorba. 

A készség- és képességfejlesztés érvényesülését nem az akadályozza, hogy többféle 

iskolaszerkezet létezik, hanem az, hogy az intézmények közötti átlépés jelenlegi rendje szinte 

garantálja az elitképzés folyamatvezérlő szerepét (és ezzel együtt a másik oldalon a 

kontraszelekciót). A megoldás nem az uniformizált iskolaszerkezeti modell erőltetése, hanem 

az intézmények közötti átjárhatóság demokratizálása lenne. 

* 

A készség- és képességfejlesztés egyértelmű gátja, hogy a megengedett maximális 

osztálylétszámok - amelyek megvalósítására, ahol a gyermeklétszám engedi, a fenntartók 

anyagi okokból törekednek  -még mindig  nem alkalmasak a változatos óravezetés, az 

interaktív tevékenységtípusok alkalmazására. Erre a legjellemzőbb példa az anyanyelvi 

nevelés, amely egész osztályos keretek között zajlik, vagyis a megengedett létszám 26 (1-4.), 

30 (5-8.), illetve 35 (9-13.) főre terjedhet ki.3 Ahol ez az osztálylétszám adja a munka kereteit, 

ott szinte bizonyos, hogy a frontális óravezetés kerül túlsúlyba, egyszerűen az 

oktatásszervezési lehetőségek miatt. Valódi módszertani gazdagságot, személyközpontú 

oktatási modellt a jelenleg minimálisként rögzített osztálylétszámok: 21 (1-4.), 23 (5-8.), 

illetve 28 (9-13.)  maximumként történő rögzítése jelentene. 
* 

Az Oktatási Törvény módosítása az alapkészségek és kulcskompetenciák fejlesztésének 

kinyilvánított célját fogalmazza meg, általános értelemben pedig optimálisabb keretet szab, 

mint a korábbi feltételrendszer. Az általános iskolai nyolc év négyszer két évre tagolódik, s a 

felosztás a készség- és képességfejlesztés vélt eredményességét szolgáló szempontok alapján 

történt. Az óvoda és iskola közötti átmenet harmonikus biztosítása az 1-2. osztály feladata 

lett, az alsó és felső tagozat közötti cezúrát pedig feloldja az 5-6. osztályra kidolgozott 

átvezetési stratégia, ahol a jelenlegi 100%-hoz képest jelentősen, 25-40%-al csökkenhet a 

szakrendszerű oktatás aránya.4 

 A deklarált készség- és képességfejlesztés, továbbá a személyközpontúság elvéből logikusan 

következik az évismétlések új rendje a bevezető szakaszban, amely számottevő javulást 

                                                           
3 A közoktatásról szóló törvény (Lásd a továbbiakban: Kt.), 3. számú  melléklet: Osztály, csoport 
létszámhatárok, a tanórai és tanórán kívüli foglalkozások szervezésének rendje. 
4 2003. éviLXV.törvény  A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról (Lásd a továbbiakban: 
Törvénymódosítás), 8. § (2)-(3). 
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hozhat a korai frusztráció leküzdésében és a jelenleginél jóval nagyobb mértékben 

eredményezheti egy tanulásra motivált, sikerorientált diáktársadalom kialakulását. Bár sokak 

szemében szálka a „bukásmentes iskola” újabb válfajaként értelmezett reform, mégis 

szükséges, mert a bukás intézménye a 6-10 éves korosztálynál elsősorban és leginkább 

frusztrációs, tehát romboló hatású, s egyértelműen visszafogja a további teljesítményt. E hatás 

mindenképpen megszüntetendő. A törvény a szöveges értékelés formájában lehetőséget nyújt 

az eredmények, minősítések árnyalt megfogalmazására. A mérés elve tehát nem sérülhet. Az 

értékelés alkalmával személyre szabottan dokumentálhatóak a tanuló hiányosságai azzal 

együtt, hogy konkrét útmutatást nyerhet arra nézve is, ezeket milyen módon pótolhatja, illetve 

a pótláshoz hogyan kaphat segítséget. 

A pedagógus akkor alkalmazhat eredményesen  szöveges értékelést, ha annak teljes rendszere 

kidolgozott az intézmény pedagógiai programjában. A program az évközi érdemjegyek és az 

év végi osztályzatok helyett a tanuló teljesítményének, szorgalmának, magatartásának 

értékelésére, minősítésére eltérő jelölés, illetőleg szöveges értékelés alkalmazását is előírhatja. 

Ha az iskola nem alkalmazza az osztályzattal, érdemjeggyel történő értékelést, a tanuló 

kérésére – amennyiben arra iskolaváltás, vagy továbbtanulás miatt van szükség – köteles a 

félévi és az év végi minősítést osztályzattal is elvégezni. Az iskola által alkalmazott jelölés, 

értékelés érdemjegyre, osztályzatra való átváltásának szabályait a helyi tantervben kell 

meghatározni. Az iskola pedagógiai programja  meghatározhatja azokat a tananyagokat, 

tantárgyakat, amelyből a tanuló teljesítményét előmenetelét nem kell értékelni, illetve 

minősíteni, továbbá eltekinthet a magatartás és szorgalom értékelésétől és minősítésétől. Nem 

mellőzhető azonban a tanuló teljesítményének, előmenetelének értékelése és minősítése 

azokból a tantárgyakból, amelyek követelményeiből állami vizsgát kell, illetve lehet tenni. Ezt 

a gyakorlatot a szakképzési évfolyamokon – a magatartás és szorgalom értékelésére és 

minősítésére vonatkozó rendelkezések kivételével – nem lehet alkalmazni.5 

 Miközben tehát a módosítás figyelembe veszi azt a tényt, hogy a szöveges értékelés számos 

előnnyel rendelkezik az ötfokozatú skála szerinti szummatív értékeléshez képest, ezért tehát 

elismeri a magyar közoktatásban hosszú évek óta meghonosodott alternatív értékelést 

(Waldorf pedagógia, Rogers személyközpontú modell, Alternatív Közgazdasági Gimnázium, 

Kincskereső iskola, Montessori képzés, Közgazdasági Politechnikum stb). Amennyiben az  

eljárásrend koherens pedagógiai rendszer részét alkotja, ugyanakkor teljesíti azokat a 

követelményeket, melyek lehetővé teszik a diákok iskolaváltását, valamint az összevethetőség 

biztosítását célozzák a felsőoktatási intézményekben továbbtanulni szándékozók részére, a 
                                                           
5 Törvénymódosítás, 70.§, (3) 
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programok megfelelnek a törvénymódosítás kívánalmainak. A készségfejlesztés 

differenciáltabb motivációt lehetővé tevő eszközrendszere tehát nem válhat az iskolák közötti 

átjárhatóság akadályává, végső soron a nyitott oktatási környezet feltételeit tehát biztosítja a 

rendelkezés. Különösen egyértelműen fogalmaz a szakképzést érintő tantárgyi értékelés 

összevethetősége tekintetében. Indokolt ez a megszorító szabályozás, hiszen a 

szakmacsoportos oktatás, a moduláris rendszerű tantervszervezés, a szakmaváltás 

lehetőségének biztosítása különösen fontos a jövő szakoktatásában. A közoktatást kiegészítő, 

és ahhoz kapcsolódó felnőttképzés szempontjai is teljesülnek ilyen szabályozási feltételek 

mellett. Számunkra igazolásul szolgál az oktatásirányítás ilyen fordulata, hiszen kezdettől 

fogva alkalmaztuk a szummatív értékelés mellett, azzal párhuzamosan a formatív, a szöveges 

értékelés több formáját is. Különösen az újabban erőteljesen érvényesülő  projekt rendszerű 

oktatási formákra kellett kifejlesztenünk az azokhoz illeszkedő, kellően árnyalt, a 

kompetencia területeken elért fejlődést vagy az akadályokat jelző rendszert. Ilyenek a 

természetismeret munkacsoport „Erdei iskola”, „Városi iskola” projektjei, vagy az integrált 

tartalmak mérésére szolgáló „Kisérettségi” un. „Mercator” és „Galilei” vizsgái is. Sőt: a 

feladatvégzés napi folyamatába illeszkedően havonta, felsőbb évfolyamokon negyedévente 

aktuális összesítő, állapotjelző értékelésnek is elengedhetetlen része a szöveges és 

kompetencia alapú értékelés. A rendszer fejlesztését időről időre aktuálisnak tartjuk, újabban 

a PISA mérések és az OKI vezette program technológiája adott inspirációt a továbblépéshez. 

Ehhez járult az új érettségi modell megismerése és a NAT elvek, fejlesztési területek, 

prioritások „értő olvasása” munkacsoportjaink részéről.   

* 

A „nyitott tanulási környezet” megvalósulásának további lényeges pontja, hogy a 

törvénytervezet megszünteti a „fogyatékos” kategóriát. A sérült tanulókra, illetve a tanulási 

nehézségekkel (dislexia, disgráfia, discalkulia stb.) küzdő diákok esetében bevezeti a 

„különleges ellátásra jogosult gyermek” fogalmát. Iskolánk azzal a ténnyel, hogy a bemeneti 

szinten engedményeket tesz a szummatív felvételi eredmény abszolút érvényével szemben, 

jelentős számú olyan diákot vesz fel a 7. és a 9. évfolyamon is, akiknek nyíltan vagy rejtetten, 

adott esetben a szülők által rejtegetett módon az említett tanulási nehézségek valamelyikével 

meg kell küzdenie. Ez olyan munkaterhet és pedagógiai eljárásrendet igényel, amire kellően 

nem vagyunk felkészülve. Éppen a rejtett, nem kimutatott akadályoztató körülmények 

enyhítésére alkalmazott eljárásaink jelentik a személyközpontú pedagógiai törekvés egyik fő 

irányát; ugyanakkor a törvényben meghatározott normatív támogatásnak a fenti okokból csak 

töredéke jut el hozzánk. 
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 „A különleges ellátásra jogosult gyermeknek, tanulónak joga, hogy állapotának megfelelő 

pedagógiai…ellátásban (különleges ellátásban) részesüljön attól kezdődően, hogy 

fogyatékosságát megállapították…A különleges ellátásra jogosult tanulót, illetve a 

beilleszkedési zavarral, tanulási nehézséggel, magatartási rendellenességgel küzdő tanulót – 

jogszabályban meghatározott munkamegosztás szerint – a szakértői és rehabilitációs bizottság 

vagy a nevelési tanácsadó szakértői véleménye alapján … az igazgató mentesíti egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből az értékelés és a minősítés alól. Ha a tanulót egyes 

tantárgyakból, tantárgyrészekből mentesítik az értékelés és minősítés alól, az iskola – az e 

törvény 52.§-nak (7) bekezdésében, valamint (11) bekezdésének c) pontjában meghatározott 

időkeret terhére – egyéni foglalkozást szervez részére.”6  

 A változtatás nem egyszerű terminológiai kérdés, hanem szemléleti módosulást is jelent: 

egyrészt deklarálja a jogosultságot, tehát egyértelművé teszi a feladat-ellátási kötelezettséget, 

másrészt a „különleges ellátás” a fejlesztés, az esélyteremtés és így a jövő szempontjából 

árnyalt, építő, személyközpontú fogalom, ellentétben a korábbi, statikus kategóriákkal. 

Definiálja annak lehetőségét, hogy a különleges ellátást igénylő tanulók képzése együtt 

valósuljon meg ilyen igénnyel nem rendelkező társaikkal. Megszorítást is alkalmaz abban a 

vonatkozásban, hogy a közös nevelésben és ellátásban résztvevő óvodának és iskolának 

rendelkeznie kell a szükséges szakismerettel és eszközellátottsággal az integratív program 

viteléhez. 

 A módosításban megjelenő elkötelezettség próbája lesz az, hogy a törvényalkotói szándék, 

mely a nyitott iskola megvalósításához ezen a ponton jelentős elvi lépést tett, megvalósulhat –

e a szakemberképzés jelenlegi bázisán. Még inkább alapvető jelentőségű az a kérdés, hogy az 

„integrációs normatíva” elegendő lesz –e a szakemberek biztosításához, valamint az, hogy az 

igényjogosultságot megállapító monitoring rendszer milyen hatékonysággal és 

érzékenységgel működik a jövőben. Mindenesetre a fejlesztő pedagógiának egyre inkább fel 

kell váltania a „kis létszámú osztály” közelmúltban elterjedt, a pedagógiai kudarc kikerülésére 

tett probléma megoldási technikáját. Az a meggyőződésem ugyanis, hogy ezek a – nevelési 

tanácsadók által jobb híján gyakran ajánlott – csoportalakítások kevés esélyt biztosítanak a 

„normál” közösségbe történő későbbi beilleszkedéshez, visszailleszkedéshez. További 

tapasztalatom, hogy esetenként ezek az osztályok nem kapják meg az átlag számára biztosított 

infrastrukturális lehetőségeket sem (a tanterem minősége, a főépülettől szeparált elhelyezés, a 

padok állapota stb). A minőségi oktatást nagymértékben akadályozó, a pedagógusok számára 

a „haladás” gátját jelentő gyerekek, akik gyakran eltérő kulturális háttérrel és óvodai 
                                                           
6 Törvénymódosítás, a 30.§-hoz illesztett módosítások (1)-(13). 
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szocializációs hiányokkal is érkeznek, esetenként az iskola programja alapján, fenntartói és 

szakmai szolgáltatói javaslat nyomán eldughatók egy időre az igényes többség elöl. 

Természetesen ezzel a minősítéssel szemben az oktatás szereplőinek többsége igyekszik 

kihasználni ezt a személyközpontú metodikára több lehetőséget nyújtó formát a 

hátránykompenzációra, és a szegregációt csak a legszükségesebb mértékben alkalmazza. A 

Politechnikumban mindig a vegyes csoportok kialakítására törekedtünk, nem igen 

alkalmaztuk a „nívócsoportos oktatás” technikáját (hacsak a nyelvi szintek kialakításánál 

nem). A kétszintű érettségire felkészítő 11-12. évfolyamon azonban óhatatlanul megerősödik 

-idejekorán- a képességek szerinti differenciálódás.  

* 

A törvényjavaslat azzal, hogy a különleges ellátásra jogosult tanulók esetében lehetővé teszi 

az értékelés, minősítés alóli felmentést, ugyanakkor egyéni foglalkozás szervezését írja elő 

ebben az esetben számukra, jól szolgálhatja a többiekkel együtt nevelődés pedagógiai 

előnyeit, az oktatásbeli felzárkózáshoz pedig személyközpontú megoldást ad. Nem könnyű 

ugyanakkor az intézmény tanulásszervezési technikáját hozzáigazítani a felmerülő igényhez, 

különösen nem a költséghatékonyság „objektív” mutatóinak megőrzésével.    

A tervezet kimondja az 1-12. évfolyamig terjedő oktatási szakasz alkotórészeinek egymásra 

épülését, a mechanikus ismétlődések (felső tagozat, illetve középiskola) megszűnését; tehát a 

tizenkét évet felölelő modell egységét, amelyet a kompetencia-elvre épülő új (kétszintű) 

érettségi vizsga zár le, illetve vezet át a felsőoktatásba. 

A jelenlegi állapot és a tervezet összehangolása több szempontból problematikus, s így 

jelentős fokú empátiát és érdekegyeztetést kíván. Az 1-12. évfolyam egységes szakaszként 

való értelmezése vonzó, racionális, de kérdéses, hogy hogyan illeszthető a létező 

iskolaszerkezetekhez (8+4, 6+6, 4+8) anélkül, hogy ne váltson ki a NAT bevezetéséhez 

hasonló viharokat. Fontos, hogy a kialakuló rendszer lépjen előre az intézmények közötti 

átjárhatóság jobb megvalósulásának szolgálatában. Jelenleg ugyanis a „nyitott tanulási 

környezet” megvalósulásának jelentős gátja, hogy az 1-12. évfolyam nem átjárható, továbbá 

az iskolaszerkezet sokfélesége csak formálisan fakad az iskolaválasztás jogából, valójában a 

társadalmi hovatartozás motiválja, s így a kontraszelekció érvényesülésének egyik záloga. Az 

1-12. évfolyam egysége ellentmondásban áll a jelenleg érvényben lévő felvételi rendszerrel 

(központi írásbeli: a 4., illetve 6. évfolyamon, továbbá a középiskolák által szervezett 

felvételik a 8. évfolyamosok számára.) Ha ugyanis következetes a törvényalkotók szándéka, 

akkor az 1-12. évfolyam közötti valamennyi felvételi vizsgát meg kell szüntetni. 

* 
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Újabb jelentős változást hoz a kétszintű érettségi, amelynek egyrészt nagyon-nagyon kell 

örülni, mert a középfok kimenetének és a felsőfok bemenetének két lépcsőjét összekapcsolta, 

egy procedúrában valósítja meg; másrészt az örömbe némi üröm vegyül: a középszint és 

emelt szint kérdése magában hordozza a korábbi kettősséget, csak most már egy intézmény - a 

középiskola - falai között. Kérdés tehát, hogy mennyire üdvös, ha a 11-12. év folyamán a 

középiskolában kialakul egy olyan pedagógiai légkör, amely szinte kizárólag a felsőoktatásra 

összpontosít, vagyis újratermelődik a „felfelé tekintés” az előzőekben már vázolt kedvezőtlen 

mechanizmusa. Gondoljunk a sport, a mentálhigiénés programok, a szakköri, önképző köri, 

természetjáró, érdeklődés alapú képzőművészeti, színi, zenei foglalkozások létfeltételeire nem 

kiemelkedően terhelhető, de felvételizni szándékozó diákok körében, az iskola falain belül.  

Ezt az egyoldalú hagyományt oldhatja jelentős mértékben a két követelményszint részletes 

kimeneti tartalmainak megismerése, amennyiben azok a szándékolt modernizációs célt 

képesek szolgálni. 

Nagy előrelépés lenne a valóban nyitott felsőoktatási környezet elérhetősége szempontjából, 

ha az érettségi új modellje kikapcsolná a kvalifikáltabb és/vagy piacképesebb szakmákra 

képző intézmények mellett működő „felvételi előkészítő” ipart, mint afféle olyan 

szürkegazdaságbeli jelenséget, mely elválasztja a középiskolások jelentős, tőkeszegény részét 

a felvétel esélyétől; az obskúrus információkért, azok birtoklásának esélye érdekében ma sok 

helyen fizetni kell. (Még inkább elszomorító, amikor ez a technika az első osztály 

informatika, idegen nyelv, matematika „tagozata” előtt, majd az ötödik, hetedik, kilencedik 

évfolyamra bekerülés érdekében kínálja iskola előkészítő szolgáltatásait a tehetősebb 

szülőknek az állami, önkormányzati iskolák egy részében. 

 Az ilyen jelenségek inkább mutatják a hazai iskolaügy zártságát, mint nyitottságát. Ezt a 

szegregációt a gyermeklétszám apadásának szomorú ténye mérsékeli jelentősen. 

Szemléletváltás az intézmények jelentős részében nem történt, birkóznak ma már az egyre 

„gyengébb színvonalú” populációval. A szolgáló és szolgáltató jellegű pedagógia és oktatás 

iránti igény azonban egyre erőteljesebb a szakmán belül is.   

A pedagógusok és intézményvezetők jelentős részében nagy a bizonytalanság a felsőoktatás 

viselkedési stratégiájára vonatkozóan. Ma úgy tűnik, a rendszerben az emelt szint 

követelménye nem lesz  jellemző, bónuszként azonban sok diák fogja választani, hiszen plusz 

pontot ér majd az emelt szintű vizsga teljesítése. Van tehát remény arra, hogy a szakmai 

érdekképviseletek és a tantárgyankénti követelményeket valamint mintafeladatokat összeállító 

testületek meggyőzik egymást a követelményszint reális és korszerű meghatározásának 

igényéről. Ebben az esetben kipróbálhatóvá válik a központi standardokra épülő vizsga hazai 
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változata a tömegoktatás körülményei között, így az átjárhatóság feltételei jobban 

érvényesülhetnek. Ez a körülmény csökkentheti azt a további bizonytalanságot, melyet a korai 

(10. évfolyam végi) választás jelent: egyrészt az átjárhatóság, másrészt az esélyek 

biztosításának szempontjából. 

* 

A kétszintű érettségivel kapcsolatos negatív előítéleteket gerjeszti, hogy a modell 

kialakításának fázisai a külső szemlélő számára esetlegesnek, nem pedig koncepciózusnak 

tűnnek. Jelenleg lezáródott egy olyan szakasz, amelynek középpontjában - nagyon helyesen - 

a csökkentés elve állt. Az azonban nem világos, hogy mi fog még történni: milyen elvek 

szerint véglegesül a 2005-ös verzió 2007-re vagy váltja fel más vizsgaforma.  

Új eleme a törvénymódosításnak, hogy ezután a pedagógiai programokban meg kell jeleníteni 

az érettségi témaköröket, ezzel tenni világossá az iskola szemléleti, színvonalbeli és a 

tervezettséget érintő koncepcióját, felkészültségét, egyben a diák számára bizonyossá a 

tanulmányi program főbb kimeneti kritériumait.7  

  

A nyitott tanulási környezet feltételei a  Politechnikum programjában 
 

A következőkben az iskola programjának azokat az elemeit idézzük fel, melyek rokon 

törekvések, elkötelezettségek mentén fogalmazódtak meg, mint az Európai Tanács által 

elfogadott és alább itt értelmezendő „Munkaprogram”. Hogy ilyenek több mint egy évtizede 

egyáltalán megfogalmazódtak, annak okai között elsődleges, hogy az intézmény alapításának 

idején, majd azt követően nagy figyelemmel kísérhettük a hazai és nemzetközi modernizáció 

irányait. Külföldi, elsősorban európai támogatóink is voltak, akik önzetlenül biztosították 

számunkra az információt, segítettek a know-how átvételében; mélyebben fekvő oka pedig 

véleményem szerint az, hogy az alapítók a korabeli rendszer kényszerei közül kilépve, 

bizonyos mértékben légüres térbe kerülve, egyben a szakma legjobbjaitól biztatást kapva és 

jelentős szülői támogatás mellett „gondolhattak nagyot”. A szolgáltató, befogadó és 

szociálisan elkötelezett, demokratikus iskola alapelvein az első, pusztán alkotó (diákoktól 

mentes) évben kilenc pedagógus dolgozott. Így alakult ki az első program 1990/91-ben.8 

Az eltelt évek alatt három programalkotási szakaszban némileg – egyesek szerint drasztikusan 

– módosultak a pedagógiai technikák, a kinyilvánított alapelvek azonban meggyőződésem 
                                                           
7 Törvénymódosítás 48.§. 
8 A Közgazdasági politechnikum Pedagógiai programja. Budapest, 1991. 
Készítette az iskola pedagógusközössége 
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szerint nem vesztettek jelentőségükből. Számot kell vetnünk ugyanakkor azzal, hogy ma 

közel ötszáz diák és nyolcvan – száz felnőtt munkavállaló vagy vállalkozó tanul, dolgozik az 

iskolában, valamint az intézmény együttes részét képező kisvállalkozói inkubátorházunkban. 

Az intézmény gyors növekedése nem kedvezett a kísérletek kiérlelésének. 

       

 Részvétel és decentralizáció; szülők és diákok a döntéshozatalban 

 

Alapítványaink kuratóriumának tagjai között szerepelnek a támogató vállalatok és a kerületi 

képviselőtestület delegáltjai, független pedagógus, oktatási szakember (elnök), a szülők és a 

diákok egy-egy választott képviselője. 

Az iskolafenntartói feladatok mellett a kuratórium dönt olyan stratégiai kérdésekben, 

mint a fiatal vállalkozói tevékenység támogatását szolgáló intézményi program beindítása a 

Budapesti Ifjúsági Vállalkozásfejlesztési Központ  révén vagy a gazdasági kultúra 

fejlesztéséhez kapcsolódóan kutatási, fejlesztési programok támogatása. Létrehozta az 

elsősorban felnőttképzésben tevékenykedő Poliline Kft-t. Mindezek a fejlesztési irányok a 

hazai oktatás-képzés modernizációjának a szolgálatában állnak, közvetlenül pedig iskolánk 

fenntartását, korszerűsítését mozdítják elő. 

Az Iskolatanács törekszik a Politechnikum mindennapjaiban leginkább érintett három oldal: 

a diákok, a szülők és a tanárok elképzeléseit, véleményeit, érdekeit arányosan képviselni: 

valamennyi osztály egy-egy tanulót és egy-egy szülőt delegál a tanácsba; a tanárok szintén 

arányosan delegálnak képviselőket maguk közül.  

A minden iskolapolgárt szívesen fogadó ülésekre havonta egyszer kerül sor; a 

beszélgetések, viták levezető elnökét, jegyzőkönyv-készítőjét forgó rendszerben hol a szülők, 

hol a diákok, hol a tanárok adják. A témákat bármelyik oldal javasolhatja, és lehetőleg írásos 

előterjesztéssel, valamint a legérintettebbek meghívásával készíti elő a felmerülő probléma 

megvitatását. 

Az IT működésének bemutatásához elengedhetetlenül hozzátartozik az információk 

eljuttatása valamennyi iskolapolgárhoz. Sokféle forrással próbálkozunk (az iskola 

havilapjában, a Poligráfban - amit minden politechnikumi család alanyi jogon megkap - 

mindig megjelenik a jegyzőkönyv; a képviselők lehetőséget kapnak az osztályidőkön a 

többiek tájékoztatására; az iskolai elektronikus médiumok alkalmanként reagálnak az IT elé 

kerülő felvetésekre.” 
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Az Iskolabíróság: programunk lényeges eleme, hogy az iskolai együttélés normáinak, a 

tanulás feltételeinek biztosítása tanárok és diákok közös ügye. A normák megsértése nem 

intézhető el az ellenőrzőbe beírt figyelmeztetéssel, a problémák megoldását nem várhatjuk a 

továbbiakban csak a szülőktől. Az iskolai konfliktusok rendezése ezért egy választott testület, 

az Iskolabíróság előtt zajlik. A rendezés azt jelenti, hogy az ügyet az érintettek bevonásával 

megbeszéljük, majd a bíróság döntést hoz. 

Az iskolabíróság ad hoc módon, szükség szerint ülésezik, mindig háromtagú: a diákok, 

a tanárok és a szülők egy-egy választott, szabad mandátummal rendelkező képviselőjéből áll, 

mindhárom tagnak egy szavazata van. Ez biztosítja, hogy döntéseiben az iskolai (tanárok által 

képviselt) szempontokon túl a diákok és a szülők sajátos szempontjai is érvényre jussanak. 

Iskolai konfliktusnak tekintünk minden olyan helyzetet, ahol az iskolai normákat megsértik, 

ill. ahol az iskola polgárai egymással összeütközésbe kerülnek. A bíróság illetékességi köre 

ezek szerint kiterjed a „hagyományos” iskolai fegyelmi ügyektől a diákjogok megsértéséig 

minden olyan ügyre, amely más úton már nem rendezhető. 

Az iskolabírósági tárgyalás fontos pedagógiai színtér: diákjaink gyakorolhatják a 

felelősségvállalást - a tárgyalás során szembesülnek önmagukkal, meg kell ítélniük társaik 

vagy pedagógusaik magatartását, panaszolt eljárásait a lehetséges szempontok mérlegelése 

után -, továbbá a tárgyaláson gyakorolhatják a fellépést a demokratikus közéletben. A 

tárgyalások nyilvánosak, a diákok megjelenhetnek ott és elmondhatják véleményüket, 

érvelhetnek akár tanáraikkal szemben is, „védői” szerepet vállalhatnak egy-egy ügyben. 

 Fontos alapelv az összeférhetetlenség elve: osztályfőnök pl. nem tárgyalhatja az osztályába 

járó diák ügyét, osztálytárs sem, egyszerre nem lehet senki az Iskolabíróságnak és az 

Iskolatanácsnak is tagja. A tárgyalást az Iskolabíróság titkára kezdeményezi a hozzá érkezett 

(általában írásos) bejelentések alapján. A bejelentéstől számított legkésőbb 30 napon belül 

össze kell ülnie az Iskolabíróságnak, az ülés előtt legalább három munkanappal értesítenie 

kell az érintetteket, döntését írásban is ki kell adnia és minden iskolapolgár számára 

hozzáférhető módon (az iskola újságában) közzé kell tennie. Döntései kötelező érvényűek, de 

nyolc napon belül lehet fellebbezni. A fellebbviteli bíróság az ügyet még nem tárgyalt 

bírókból áll. A döntések alapja az az iskolai hagyomány, amelyet a korábban hasonló 

ügyekben meghozott döntések (precedensek) alakítanak. A döntések nem sérthetnek az 

oktatási törvényben rögzített jogokat.  

 
 A Szociális Bizottság feladata, hogy a költségvetésben rögzített kereteken belül döntsön a 

diákok szociális ügyeiben. A négyfős testület titkárát és tagjait a Huhogás választja egy évre, 
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megbízatása júniustól júniusig tart. A bizottságnak a családgondozó pszichopedagógus 

állandó tagja, tanácskozási joggal. A diákok támogatást kérhetnek a tanulás közvetlen 

költségeire (tankönyvek, tanulmányi kirándulások stb.), az étkezés, az iskola által szervezett 

programok (táborok, külföldi utak) és egyéb, a tanulmányokhoz kapcsolódó kiadások 

(tanfolyami ill. nyelvvizsga-díjak) fedezésére. A támogatás formája lehet a költségek teljes 

vagy részleges átvállalása, kölcsön illetve részletfizetési kedvezmény. A kérvényeket az 

osztályfőnökök minden esetben véleményezik, a döntésről tájékoztatást kapnak. A támogatás 

mértékéről és módjáról a bizottság a rendelkezésére álló keret, a kérvényezők száma és a 

kérvényező anyagi helyzete alapján dönt. Az anyagi helyzet felmérésekor az egy főre eső 

jövedelmen túl egyéb módosító szempontokat is figyelembe vesz (családtagok száma, 

életkora, keresők száma, lakóhely). 

Nem fordulhat elő, hogy valamilyen iskolai alapszolgáltatást egy diák szociális helyzete miatt 

ne vehessen igénybe. 

 
 
A tantárgyfelelősi rendszert azzal a céllal találtuk ki és működtetjük, hogy a diákokat 

bevonjuk a tantárgyak szakmai, pedagógiai kérdéseinek megvitatásába, illetve hogy a 

tanulóknak lehetőséget adjunk a kulturált, átgondolt, legitim érdekképviseletre, a közösség 

véleményének tolmácsolására. 

Ideális esetben minden osztályban annyi tantárgyfelelős tevékenykedik, ahány tanulócsoport 

van. A tantárgyfelelőst - lehetőleg a tanév elején – az osztályidőn választja - titkosan - a 

tanulócsoport a szaktanár távollétében. 

Ha akár a szaktanár, akár a tanulóközösség bármely tagja elégedetlen a tantárgyfelelős 

munkavégzésével, kérheti - írásban vagy szóban, de mindenképpen indoklással - a megbízás 

visszavonását. Ebben az esetben a tanulócsoport a szaktanárral - többségi döntéssel - új 

tantárgyfelelőst választhat, de akár meg is hosszabbíthatja az inkriminált érdekképviselő 

mandátumát - jelezve ezzel, hogy az indítvánnyal nem ért egyet. 

A tantárgyfelelős feladata, hogy tájékoztassa a szaktanárt a tanulócsoport tárggyal kapcsolatos 

észrevételeiről, kérdéseiről, kéréseiről, javaslatairól, és informálja az osztálytársait az aktuális 

tantárgyi, tananyagbeli, tanórai, számonkérési változásokról - ha ezekre a hírekre a tanórán 

nem került, nem kerülhetett sor, vagy ha valaki hiányzott. Ha a tanulócsoport többségének 

vagy egyes tagjainak nehézségei vannak a tananyag elsajátításában, szükségesnek látszik az 

ismétlés, a gyakorlás, a külön korrepetálás, illetve ha egyes anyagrészek gyorsabb tárgyalását 

látják jónak a diákok, a tantárgyfelelős kérheti a szaktanártól e problémák orvoslását. Indokolt 



 43

esetben kérheti a szaktanártól a témazáró dolgozatok időpontjának megváltoztatását, és társ az 

időpont-egyeztetések bonyolításában.  

A beszámolókon, javítóvizsgákon meghallgatja, elolvashatja osztálytársai vizsgaprodukcióit, 

és véleményezheti azokat, illetve javasolhatja az érdemjegyek felülvizsgálatát, módosításait. 

Ha bármilyen elégtelenséget, részrehajlást, jogtiprást észlel a negyedévi munka vagy a vizsga 

során, jelezheti az osztályfőnököknek, az adott tantárgy munkacsoport-vezetőjének, a szakmai 

koordinátornak vagy a pedagógiai vezetőnek, kérheti egy független vizsgabizottság 

felállítását, illetve szélsőséges esetben az Iskolabírósághoz is fordulhat. 

A tantárgyfelelős részt vehet és véleményt mondhat azokon a tantárgyi munkacsoport-

megbeszéléseken, ahol az adott tárgyat tanító tanárok és az érintett osztályok munkájának, 

együttműködésének értékeléséről esik szó, illetve ahol a tantárgy aktuális helyzete, vagy a 

tervezett változtatások, újítások megvitatása van napirenden.  

* 

 A rejtett tantervet megjelenítő néhány hagyomány 
 

Tolerancia - nap 

Minden tanévben van egy nap, amikor az iskola megtelik izgalmas, különleges emberekkel. 

Van, aki egyedül jön, van, aki párban vagy csapattal. De mindenki hoz valamit. Valami olyat, 

ami nálunk nincs, amit csak ritkán láthatunk. Lehet ez „csak” az élete, az eszméi, lehet ez 

valami produkció, művészi termék. Mások ők, s ezek a másságok megismerésre méltók. Van 

egy délelőtt, amikor könnyű velük találkozni, hiszen itt vannak az iskolánkban. Hallgatjuk az 

előadásaikat, nézzük a filmjeiket, élvezzük a táncaikat és még annyi mindent. Jó ezen a napon 

nyitottnak lenni, de még jobb egész életünkre megőrizni ezt a tulajdonságunkat. 
 

Tavaszi Művészeti Találkozó  

Többéves hagyományaink közé tartozik immár az is, hogy a vállalkozó kedvű 

osztályközösségek valamely késő téli vagy kora tavaszi estére időzítve felkészülnek egy rövid 

(10-20 perces) színpadi produkció bemutatására. Komolyabb vagy könnyedebb 

próbaidőszakkal ráhangolódnak a választott, netán kitalált, megírt „darabra”. Egyszerű 

díszletek, jelmezek készülnek, s komoly izgalmak közepette színpadra kerülnek a produkciók. 

Eközben mi magunk, politechnikumi polgárok élvezzük a játékokat, de persze mindig ülnek a 

színházterem nézőterén barátok, szerelmek, ismerősök. S évről évre jól szórakozunk. 
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Mint ahogy a következő nap délutánján is, amikor 8-10 órán keresztül a művészeti találkozó 

már kicsit profibb programjaival találkozhatunk. Iskolai és külsős produkciók mutatkoznak 

be, a rendezők törekszenek a sokszínűségre. Bár a középpontban a filmkészítők művei állnak 

(volt, hogy két tucat rövidfilmet láthattunk), az irodalmi alkotásokat is rangos zsűri értékeli. 

Képzőművészeti kiállításokat láthatunk, komolyzenei mini koncerteket, dalárdákat, rock-

zenekarokat hallgathatunk. Jó rácsodálkozni a videokamerát valóban már-már töltőtollként 

használó diákjainkra, s megcsodálni más iskolák diákjainak remek produkcióit.  
 

 
Bőrönd-szemétkosár 
A 12. évfolyam legutolsó tanítási órája rendhagyó módon zajlik. Bensőséges környezetben, a 

többcélú tornaterem szőnyegein szétszórtan ülve, halk zeneszó mellett 1-1 papírra felírják a 

végzős diákok azt a három dolgot/történést, amit magukkal vinnének az itt töltött évek 

emlékeként; valamint azt a hármat, amelyet kidobnának a szemétbe. A bőrönd és a 

szemétkosár tartalma bekerül az Útilap(u) hasábjaira – a ballagó batyu folyóiratába, melyet a 

tanárok-felnőttek írnak-készítenek a búcsúzó évfolyamnak -, és a „nagy nyilvánosság” is 

olvashatja a gyűjteményt hivatalos lapunkban, a Poligráfban, hiszen tanulságai nem 

érdektelenek. A búcsú érzelmi motivációi mellett ez az eljárás a visszacsatolás, a 

minőségfejlesztési „adatgyűjtés” fontos része.   
 

* 
A Politechnikum, mint alternatív, személyközpontú iskola, az átlagostól eltérő feltételek 

között létrejövő és működő intézményi modell, mely egyes elemeiben meggyőződésünk 

szerint követendő alternatíva, de egészében egyszeri és másolhatatlan intézmény. 

Törekvésünk mindenesetre az, hogy az irántunk érdeklődők számára a lehető legteljesebb 

mértékben biztosítsuk munkánk megismerését, hasznosíthatóságát. 

 

* 
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Európai dimenzió iskolánk eszközrendszerében 
 

Az Európai Tanács négy évvel ezelőtti, lisszaboni ülése óta a tagállamok számos 

kezdeményezéssel álltak elő és európai szinten jelentős eredményeket értek el a mobilitás, az 

élethosszig tartó tanulás, a szakmai és szakképzés, a felsőoktatás, a minőségfejlesztés és 

minőségbiztosítás, az e-learning és a nemzetközi együttműködés területén.  

Újabban tehát egyre nagyobb figyelmet kap a politikai és kulturális határokat átszelő oktatási 

együttműködés.  A Bizottság szintén a közelmúltban tett javaslatot cselekvési tervre egy a 

készségekre és mobilitásra összpontosító kutatócsoport jelentése alapján. Miközben az 

oktatási és képzési rendszereknek a tudás alapú társadalom és a globalizáció kihívásaihoz 

igazodva kell változniuk, a cselekvési tervek alkotói egyre elkötelezettebben foglalnak állást 

és nagyobb felelősséget vállalnak a társadalom irányában. A dokumentumok fontos szerepet 

játszanak a szociális kohézió kialakításában, a diszkrimináció, a kirekesztés, a faj- és 

idegengyűlölet megelőzésében, ez által vélik elősegíteni a toleranciát, valamint az emberi 

jogok tiszteletben tartását. Ezt az aspektust az oktatási és képzési rendszerek konkrét jövőbeli 

célkitűzéseiről szóló jelentés és az élethosszig tartó tanulásról szóló közlemény is kiemeli. Az 

oktatási és képzési rendszereknek tulajdonított általános célok nem csupán arra 

korlátozódnak, hogy felkészítsék az európai polgárokat szakmai pályafutásukra, hanem ezen 

túlmenően különös tekintettel vannak az állampolgárok jobb életminőség eléréséhez 

szükséges személyes fejlődésére, és mint demokratikus, a kulturális és nyelvi sokszínűséget 

tiszteletben tartó társadalmakban, az aktív állampolgári szerepvállalásra. 

 

Az Európai Tanács és annak Oktatási Bizottsága azzal az elhatározással fordult a szakmai 

közvéleményhez, hogy egy Oktatási és Képzési Térség kialakítása legyen a lisszaboni 

stratégia egyik kulcsfontosságú eleme. Az Európai Unió csak akkor válhat a világ vezető, 

tudás alapú gazdaságává, ha az oktatás és képzés kulcstényezővé válik a gazdasági 

növekedés, az innováció, a fenntartható foglalkoztathatóság és a szociális kohézió 

szempontjából.  

 

 A tudás alapú társadalomhoz szükséges jártasságok mért szintje 

2001-ben, két kategóriában 
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EU átlag  

A 3 legjobban 

teljesítő EU-

tagállam átlaga 

USA Japán 

Számtan/matema

tika 

(eredmények) 

494 528 493 557 

Olvasás 

(eredmények) 
498 532 504 522 

        Forrás: PISA, OECD, 2001 

 

Kinyilvánították azt a szándékot, hogy átfogóan kívánják kezelni a tudás alapú társadalom és 

a globalizáció, illetve az EU- bővítés jelentette kihívásokat. Elhatározták, hogy a polgárok és 

az Unió egészének érdekében az alábbi oktatási és képzési célokat kell megvalósítani 2010-ig: 

 

1) Európa az oktatás és képzés területén a legmagasabb színvonalat képviselje, hogy oktatási 

és képzési rendszereinek, intézményeinek minősége referenciául szolgáljon szerte a 

világon;  

2) Az európai oktatási és képzési rendszerek kellően kompatibilisek legyenek ahhoz, hogy az 

állampolgárok számára lehetővé váljon az átjárás közöttük, és sokszínűségük 

kihasználása; 

3) Az EU bármely tagállamában különféle végzettséget, tudást és ismeretet szertett 

állampolgárok karrierjük vagy további tanulásuk során képesek legyenek ezeket az egész 

EU területén elismertetni; 

4) Az európai polgárok minden korosztálya előtt nyitva álljon az élethosszig tartó tanulás 

lehetősége; 

5) A kölcsönös előnyök érdekében Európa legyen nyitott a más régiókkal való 

együttműködésre, és váljon a világ más pontjain élő diákok, tudósok és kutatók 

legkedveltebb célállomásává. 

 

Kinyilvánították többek között, hogy jelentősebb együttműködésre van szükség az üzleti 

világ, a kutatási szféra és az egész társadalom szereplőivel, köztük a szociális partnerekkel: 

mindez azért lényeges az oktatási és képzőintézmények számára, hogy maguk is tanulási 
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szervezetekké váljanak, nyitottak maradjanak a kívülről jövő változások, ötletek és szellemi 

tőke iránt, és fontosak maradjanak az általuk kiszolgált egyének életében.  

Iskolánk, a Közgazdasági Politechnikum definiálta ezt a  törekvést az 1991-ben 

megfogalmazott első „Pedagógiai programjában”9; olyan kihívás előtt álltunk minden 

infrastruktúra nélkül, amely kényszerített is bennünket, alapítókat az ilyen értelmű 

racionalitás beépítésébe, ugyanakkor valóban, ideologikusan is hittünk az iskola mint 

vállalkozói, szolgáltatói, folyton megújulni képes rendszerében. A gyakorlat igazolta 

elképzeléseinket, bár a növekedés bizonyos befelé fordulással járt, az innovációs energiák 

mind nehezebben termelhetők újjá.  

Az európai stratégia készítői szerint képessé kell tenni az intézményeket arra, hogy 

elősegítsék a vállalkozói szellem és a kezdeményezőkészség fejlődését, amely 

nélkülözhetetlen a diákok és a gyakornokok számára. Azt a célt kell elérni, hogy az 

oktatásban és képzésben érdekelt társadalom minden tagja legyen képes hozzájárulni a 

folyamathoz, az oktatási és képzőintézmények pedig legyenek nyitottak és fogadják be a 

külvilágtól érkező intellektuális és gyakorlati eredményeket. A Munkaprogram a következő 

kulcsfontosságú feladatokat jelöli meg: 

 Ösztönözni kell a szoros együttműködést az oktatási és képzési intézmények, illetve az 

egész társadalom között; 

 Partneri kapcsolatot kell kiépíteni a különböző típusú oktatási és képzőintézmények, 

céges és kutatóintézetek között a kölcsönös előnyök kiaknázása érdekében. 

Ösztönözni kell a képzésfejlesztésben érdekeltek szerepvállalását, így különösen a szülők 

részvételét az iskola életében és a gyermekek tanulásában, a helyi képviselők részvételét az 

iskolai életben, az iskolák és a helyi szervezetek együttműködését. 

Kiemelt jelentőséget tulajdonítanak továbbá az oktatási és képzőintézmények, illetve az üzleti 

vállalkozások közötti együttműködésnek, például a külföldi gyakorlati és képzési lehetőségek 

terén. Fontosnak ítélik a tanárok részvételét az üzleti vállalkozásokkal együtt szervezett és 

bonyolított képzésben. 

A szülői szerepvállalás terepei a Politechnikumban hagyományosan a már bemutatott 

döntéshozó intézmények. Ezen túlmenően is jelentős az együttműködés a tanórán kívüli, 

szakköri, alkotóköri foglalkozásokon. Olyan kompetencia jelenlétére számíthatunk, mint a 

film-, videó készítés, a nyári öko-táborok szervezése, a természetismereti és 

társadalomismereti projektek kidolgozásában és egy –egy moduljának irányításában való 

részvétel. Együttműködésünk kiterjed a nevelési, mentális problémák közös kezelésére a 
                                                           
9 Pedagógiai program. Készítette a Közgazdasági Politechnikum pedagógusközössége. Bp., 1991. 



 48

pszichopedagógus által vezetett rendszeres csoportmegbeszélések, foglalkozások alkalmával.   

Évről évre több szülő vállal patronáló szerepet a 10. évfolyam programjában, ahol a diákok 

valódi vállalkozást alapítanak, majd az év során saját tervezésű termékeikkel piacra lépnek, 

kipróbálva a kisvállalat működéséhez nélkülözhetetlen készségeiket. Egy-egy ilyen cég 

mellett gyakorlott felnőtt tanácsadó dolgozik; nemegyszer a szülői körből találunk segítő 

vállalkozót. 

Fenntartónk, a Politechnikum Alapítvány a cégkapcsolatok, szponzori és szakmai 

együttműködések, valamint és egyidejűleg profitszerzés céljából létrehozta a többségében 

pedagógusainkat foglalkoztató és professzionális formában működő Poliline Kft-t, mely 

elsősorban a felnőttképzésben, tréningszervezésben, átképzésben, vállalati belső 

továbbképzésben tevékenykedik, nyereségét pedig a tulajdonos teljes egészében az iskola 

fenntartására, fejlesztésére fordítja. A modell hordoz hátrányokat is, hiszen nem minden 

kompetenciának egyforma a piaci értéke, így a pedagógusok bizonyos csoportjai 

többletmunkával jelentős jövedelemtöbblethez jutnak, míg mások ilyenben nem részesülnek. 

Ám a nyitott és piac érzékeny rendszer „behozza az intézménybe” a támogatói, megrendelői 

szempontokat, csökkenti a beszűkülést, tompítja a puszta munkavállalói attitűdöt, 

költségérzékenységre nevel. 

 

A vállalkozó szellem fejlesztése az EU munkaprogram hangsúlyos elemei közé tartozik. 

Létrehozói szerint az oktatás és képzés során az egyénekben tudatosítani kell a vállalkozás 

értékét, a sikeres vállalkozási modelleket, a kockázatvállalás értékét, és annak fontosságát, 

hogy mindenkiben legyen kezdeményezőkészség. A tudás alapú társadalom által életre hívott 

társadalmi és gazdasági vállalkozások, valamint a szolgáltatásalapú gazdaság irányába mutató 

trendek sok millió ember számára biztosítanak lehetőséget saját üzleti vállalkozás 

elindításához. Fontos, hogy ezt a diákok is életképes karrierlehetőségnek tekintsék. Az utóbbi 

években – a gyakran a helyi közösségek igényére építő – új vállalkozási formák 

kialakításának fontosságát egyre többen ismerik fel. A vállalkozó szellem fejlesztése fontos az 

egyének, a gazdaság és az egész társadalom szempontjából. A munkaprogram által 

kulcsfontosságúnak tekintett feladatok: 

 Ösztönözni kell a kezdeményezőkészség és kreativitás fejlesztését az oktatási/képzési 

rendszerben, a vállalkozó szellem érdekében („vállalkozói ismeretek”). 

 Meg kell könnyíteni az üzleti vállalkozás irányításához szükséges jártasságok 

megszerzését.   
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Mindkét kívánalom szerinti oktatási program szerepel iskolánk gyakorlatában, ami 

természetes abból a meggondolásból, hogy közgazdasági szakképző intézmény vagyunk. Van 

azonban programunknak néhány egyedi vonása, pl. a fent említett Young Enterprise program, 

melyet mi adaptáltunk majd terjesztettünk el hazánk közoktatásában. Ma önálló alapítvány 

működteti, melynek székhelye a Politechnikum vállalkozói irodaházában található. Részt 

veszünk továbbá a szakképző évfolyamok tanrendjébe illesztve oktatott, hazai 

intézményhálózattal rendelkező Tanulóiroda programban. Új, saját fejlesztésünk eredménye 

a” Köznapi közgazdaságtan” tanterv és tankönyv, valamint az erre épülő, országos 

akkreditációra kidolgozott, projekt oktatásra alapozott  „Gazdasági ismeretek” közismereti 

érettségi vizsga, mely középszinten és emelt szinten is választható lesz a jövőben a hazai 

diákok számára. Részletesen kell szólnunk vállalkozói irodaházunk oktatási szolgáltatásáról, 

inkubációs munkánkról. 

 

A  B u d a p e s t i  I f j ú s á g i  V á l l a l k o z ó i  K ö z p o n t  t e v é k e n y s é g e   

A Budapesti Ifjúsági Vállalkozói Központ a Közgazdasági Politechnikum Gimnázium és 

Szakközépiskola szellemi és anyagi infrastruktúrájára építve 1996-ban alakult meg. Ezzel a 

Politechnikum Alapítvány a modern üzleti kultúra oktatásának és fejlesztésének teljesen 

újszerű, a középiskolai képzésre épülő, azzal szorosan együttműködő modelljét hozta létre. A 

régióban egyedinek számító non-profit program tovább erősödött 1999 őszétől, amikor 

megnyitottuk az első ifjúsági inkubátorházat, a POLIHÁZat. Ezzel egy időben szakmai 

programunkat együttműködő partnerünk - a londoni Wandsworth Youth Enteprise Centre - 

módszertana alapján fejlesztettük tovább. 

Elsősorban a Budapesten, illetve a főváros környékén élő, 18 és 30 év közötti fiataloknak 

kínál komplex vállalkozássegítő programot .A BIVÁK célja a fiatalok útkeresésének 

támogatása, a magánvállalkozás mint alternatíva megismertetése és a vállalkozói kultúra 

fejlesztése. A Központ aktív eszközökkel kíván hozzájárulni az ifjúsági munkanélküliség 

csökkentéséhez és egy erős mikrovállalkozói szektor kialakulásához. Támogatási rendszerünk 

nyitva áll minden fiatal előtt, ugyanakkor kiemelten foglalkozik speciális célcsoportok - 

munkanélküliek, kényszervállalkozók, családi vállalkozások, illetve a nők és a kisebbségi 

fiatalok – segítésével. 

Szolgáltatási rendszerünk egyrészt tájékoztatásra, képzésre és tanácsadásra, másrészt 

ügyfeleink önképzésének segítésére, továbbá infrastruktúra biztosítására, üzleti konferenciák 
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és vállalkozói klubok szervezésére épül. Szolgáltatásainkkal támogatjuk a fiatalokat döntéseik 

meghozatalában, vállalkozásaik sikeres elindításában és működtetésében, ezzel hozzásegítve 

őket a vágyott élet-, munka- és üzleti körülményeik megalapozásához. A vállalkozásindítás 

iránt elkötelezettekkel közvetlen, személyes kapcsolatot alakítunk ki. Azok a fiatalok lehetnek 

hosszú távon ügyfeleink, akik vállalják a tanulást és az együttműködést, akiknek valóban 

szükségük van segítségre, és el is fogadják azt. 

Tréningek 

Központunk számos lehetőséget biztosít az ifjú vállalkozók és a vállalkozást még csak 

tervező fiatalok képzésére. Az aktív tanuláson alapuló tréningek egyaránt szolgálják a 

résztvevők személyes fejlődését, üzleti tudatosságuk erősödését és szakmai ismereteik 

gyarapodását. Képzési rendszerünk az első lépésektől a szakszerű és hatékony 

működésre való felkészítésig kíséri a fiatalokat. Tanácsadási gyakorlatunkban a 

vállalkozásindítással és -működtetéssel kapcsolatos, alapvető kérdéskörökre koncentráló 

folyamat-tanácsadásra helyezzük a hangsúlyt. Tanácsadónk a felmerülő kérdések és 

problémák megoldására, azok felelősségteljes átgondolására irányítja a figyelmet, 

alternatívákat tár fel és információval szolgál. Központunk munkatársai a 

legkülönbözőbb döntési helyzetekben segítik, ösztönzik és orientálják a fiatalokat, de 

sohasem döntenek helyettük. Ügyfeleinket speciális, szakértői segítséget igénylő 

helyzeteik kezelésében - intézményi kapcsolatainkra és céginformációs rendszerünkre 

építve - is támogatjuk.  

Inkubátorház 

A tréning- és tanácsadói programokon résztvevő, továbbá megalapozott üzleti tervet készítő 

fiatalok számára a BIVÁK által üzemeltetett POLIHÁZban huszonegy, pályázati úton 

elnyerhető iroda, illetve műhely áll rendelkezésre. A helyiségek bérleti díja alacsony szintről 

indulva fokozatosan közelíti meg a piaci árat, de annak mindvégig alatta marad. Ez a magas 

szintű támogatási program a vállalkozások megerősödéséig, legfeljebb két évig tart. Az 

inkubátorházban helyet kapó ügyfeleink és a „külsős” ügyfelek egyaránt igénybe vehetik a 

POLIHÁZ által biztosított irodai infrastruktúrát. Mindezeket figyelembe véve egy olyan 

szolgáltatási rendszert alakítottunk ki, amelyről joggal állítható, hogy a központba érkező 

fiatalok minden olyan rájuk szabott segítséget megkaphatnak egy helyen, amely 

vállalkozásaik elindításához és fejlesztéséhez szükséges. Központunk 2004 tavaszáig több 

mint ezernégyszáz fiatalt regisztrált, hétszáz jelentkezővel került személyes kapcsolatba, és 
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több mint háromszáz főnek tartott vállalkozói tréningeket. Ügyfeleink így értékelik 

munkánkat: 

„…A BIVÁK nyújtotta ingyenes képzések és tanácsadások komoly indulótőkét jelentenek 

egy vállalkozás számára. Szintén az indulást segíti a POLIHÁZ által nyújtott kedvezményes 

irodabérleti lehetőség…” 

„…A csoportos foglalkozások keretein belül meg lehet ismerkedni más, szintén kezdő 

vállalkozó kérdéseivel és problémáival, ami szintén nagyon hasznos lehet egyesek 

számára…” 

„…Munkanélküli voltam, és lehetőséget kerestem egy olyan vállalkozás létrehozásához, 

amely megfelel a céljaimnak, illetve megvalósíthatom általa a vágyaimat. Így kerültem 

kapcsolatba a BIVÁK-kal, illetve közvetlenül a tanácsadóval, akitől ehhez minden segítséget 

megkaptam. A BIVÁK-ról pályaválasztási tanácsadón keresztül értesültem…” 

 „…Tanácsadóm személyes megközelítése, tapasztalata a vállalkozásmenedzsment terén igazi 

támaszt jelent. A veszélyes buktatók, a logikus, következetes előrehaladás megvilágításán túl 

az együttgondolkodás lehetősége jelenti a legnagyobb segítséget…” 

 „…A BIVÁK képes volt megadni azt az oktatást, melyre egy kezdő vállalkozónak szüksége 

van: az „Üzleti terv” kurzust. A BIVÁK-tól a vállalkozás működéséhez szükséges alapvető 

ismereteket megkaptam, vagy még jobban pontosítottam (pl.: marketing, tervezés stb.). A 

fiataloknak szerintem azért érdemes a BIVÁK-hoz fordulni, mert itt konkrétan kidolgozhatják 

ötleteiket, terveiket, és megláthatják, hogy érdemes-e és ha igen, akkor hogyan kell belevágni 

a vállalkozásba…” 

 

A  Közgazdasági Politechnikum Budapesti Ifjúsági Vállalkozói Központja olyan 

partnerszervezetekkel működik együtt és keresi a jövőben is kapcsolatot, amelyeknek szintén 

célja a fiatalok, illetve a vállalkozók képzése és segítése. Az általunk kialakított komplex 

szolgáltatási és együttműködési rendszer, amely modellértékű módon ötvözi a 

vállalkozásoktatás és a vállalkozássegítés bizonyítottan hatékony eszközeit, mind országosan, 

mind a régióban alapját képezheti hasonló központok kialakításának. A BIVÁK-nak már 

vannak követői. Egy országos hálózat első elemeiként ifjúsági vállalkozói központot nyitott 

az egri Neumann János Közgazdasági Szakközépiskola és Gimnázium, valamint a Ceglédi 

Közgazdasági és Informatikai Szakközépiskola. A központok létrehozásának finanszírozására, 

illetve a szakmai program adaptációjára egy nemzetközi projekt keretében többek között az 

angol Community Fund nyújtott forrásokat. Célunk, hogy a hálózatba további partnereket 
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is bevonjunk. Létrehoztuk a hazai ifjúsági vállalkozásképzéssel foglalkozók köréből 

szerveződő youngbusiness.net hálózatot és a közeljövőben megalapítunk egy európai 

regionális segítő szervezetet brit, szlovák, lengyel, szlovén partnerekkel. Ehhez a 

feladathoz nyertünk támogatást a Leonardo program előpályázatán 2004 tavaszán. 

 

További célkitűzése a munkaprogramnak az oktatással támogatott mobilitás, mely erősíti az 

Európához tartozás érzését, az európai öntudat fejlődését, az európai állampolgári 

szerepvállalás kialakulását. Lehetővé teszi a fiatalok számára, hogy fejlesszék személyes 

képességeiket és foglalkoztathatóságukat, és lehetőséget kínál a képzők számára, hogy 

bővítsék tapasztalataikat és fejlesszék jártasságaikat. Az egyre összetettebbé váló Európában 

maximális hatékonysággal kell felhasználni minden rendelkezésre álló eszközt a mobilitás 

elősegítésére és ösztönzésére, hogy az emberek – elsősorban a fiatalok – azonosulni tudjanak 

Európával. Az oktatás és képzés területén a mobilitásnak abban is szerepe van, hogy 

létrejöjjön egy európai oktatási és képzési térség. 

E területen az Európai Unió már szilárd alapokkal rendelkezik. A SOCRATES, a Leonardo és a 

Youth programok, valamint a kutatók mobilitását segítő támogatás ilyen kezdeményezések. 

Az új európai munkaerőpiacokkal kapcsolatos munkacsoport felállítása arról tanúskodik, 

mennyire fontos a mobilitás a munka világa szempontjából is. 

 Számos intézmény között iskolánk is rendszeresen részt vesz a Leonardo program  érettségire 

épülő szakképzésünket segítő, külföldi munkatapasztalatot nyújtó diákcseréjében. Sikeres 

hazai szereplés esetén a nemzetközi Young Enterprise vásárokon versenyeznek diák 

vállalkozásaink.  A Comenius program nemzetközi diák- és pedagógus akcióiban kiemelt 

szerepet kapott és kap ma is a természetismeret munkacsoport; olyan ökológiai szemléletű 

programot indítottunk el, mely a hagyományos nehézipari szerkezettel rendelkező és 

gazdasági-, valamint környezeti válságjeleket produkáló nagyvárosok környezetének 

leromlását vizsgálja, egyúttal a kibontakozás lehetőségeit is számba veszi. A „Tűz, Víz, Föld, 

Levegő” hívószavak köré épített program olasz, brit és magyar környezeti problémákat 

dolgozott fel a közelmúltban. Újabb fázisában immár főpályázóként folytatódik 

természetismeret munkacsoportunk nemzetközi programja, a projektbe integrálódik a 

társadalomismereti, közgazdasági szempontrendszer is. Az utóbbi egy-két év fejleménye, 

hogy a levelező programok mellett a valódi mobilitást szolgáló pályázati források is bővebben 

állnak rendelkezésre.  

* 
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Azok a feladatok, melyek az uniós törekvések és konvergencia igények nyomán előttünk, 

közoktatásban dolgozók előtt állnak, csupán folyamatos tanulással, pedagógusképzéssel és 

továbbképzéssel lesznek teljesíthetők már a legközelebbi jövőben is. Az iskoláknak egyfajta 

tanuló szervezetként kellene működniük, hogy megőrizhessék társadalmi szerepüket és 

hatékonyságukat. Mindez igen határozott humán erőforrás kezelést igényel a közoktatás 

vezetőitől. A beidegzettségeket és a szakma jellegéből adódó „nemes konzervativizmust” 

egyelőre a szükséghelyzetek sem tudták jelentősen átformálni. Talán azért, mert nem volt 

nyilvánvaló a tény, hogy versenyhelyzetben élünk, ezért tehát különösen fontos a társadalmi 

kohézió biztosítása, és hogy az iskola inkább része, mint szemlélője a társadalmi 

változásoknak.    
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A természetismeret tantárgyi nevelés megvalósítása 
 
A munkacsoport helyzete az iskolában, a munkacsoport tagjainak 
együttműködése 
 
1. A természetismeret munkacsoport összetétele 

 

A természetismeret munkacsoport öt főállású pedagógussal működik. Az öt tanár mindegyike 

két természettudományos szakkal rendelkezik. Három főnek van biológia; három főnek 

kémia; két főnek fizika és két főnek földrajz szakos egyetemi diplomája. Ezzel a létszámmal 

az összes alap- és fakultációs órát meg tudjuk tartani. 

A munkacsoportnak van egy laboránsa, aki környezetvédelmi asszisztens végzettséggel 

rendelkezik. 

A tagok maguk jelölik titkos szavazással a munkacsoport-vezetőt, akit a tanárok demokratikus 

fóruma, a Huhogás választ meg. 

A heti kötelező óraszám 18, de különböző funkciók betöltéséhez óraszám kedvezmény jár. A 

munkacsoport majdnem minden tagja osztályfőnök, s ezért őket három óra kedvezmény illeti 

meg. A vezetőt két óra kedvezmény és a felelősséggel együtt járó pótlék illeti meg. 

A munkacsoport helyileg is elkülönül a többi pedagógustól, mivel egy külön természetismeret 

kuckóban kaptunk helyet. 

 

2. A tanárok kiválasztása 

 

A tanárok kiválasztásánál figyelembe vesszük a diplomát, a tanítható szakpárt, fontosnak 

tartjuk, hogy legalább két természettudományos tárgyat ismerjen a természetismeretet tanító 

tanár. A személyiség kiválasztásánál figyelembe vesszük az innovációs készséget, az új iránti 

fogékonyságot és a jó együttműködő képességet. A munkacsoportban négy tanár már hat éve 

dolgozik együtt a fejlesztésben is. 

Az új kollégák kiválasztása hasonló módon történik. A felvételi beszélgetésen egy felső szintű 

vezető – koordinátor – a munkacsoport-vezető és általában az érdeklődő tagok vesznek részt. 

Az első ismerkedő beszélgetés után, három jelöltet kérünk meg arra, hogy egy újabb 

beszélgetésen részt vegyen, ahova már egy előre megbeszélt anyagrészből óratervet hoz 

magával a jelölt. A második összejövetelen már részletesebb tájékoztatót adunk a 

Politechnikum sajátosságairól, a munkaszervezésről, a tanításon kívüli feladatokról. 
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Az új kollégát a beilleszkedésben egy patrónus segíti, aki egy feladatkódex segítségével 

megpróbálja elősegíteni a beilleszkedést, nyomon követni az új kolléga szakmai és pedagógiai 

munkáját. Minden új kolléga kap egy „Poli bérletet”, melyben aláírásokat kell gyűjteni a Poli 

sajátosságainak megismerésekor. Minden új kollégának öt órát meg kell látogatnia az azonos 

tárgyat tanító, vagy azonos osztályokban tanító kollégáknál. Részt kell venni egy Szakmai 

bizottmányi ülésen, egy Iskolatanács értekezleten, meg kell ismerkedniük egy szerződéssel, el 

kell látogatniuk egy Iskolabírósági tárgyalásra stb. 

A bérlet teszi lehetővé, hogy az új kollégák megismerjék a Politechnikum rendszerét. 

Az év végén minden új kollégával beszélget a Koordinációs Bizottság két tagja és a 

munkacsoport-vezető. A beszélgetést megelőzi egy értékelés, mely tartalmazza a diákok 

tanári értékelését, a munkacsoport-vezető értékelését, azoknak az osztályfőnököknek az 

értékelését, amelyik osztályban tanított a kolléga és egy önértékelést. 

A beszélgetés során a három vezető dönt arról, hogy milyen feltételekkel maradjon, vagy 

távozzon az új kolléga. 

A munkacsoport minden tagja segíti óravázlatokkal, munkalapokkal a kezdő kolléga 

munkáját. 

 

3. A munkacsoport-vezető szerepe, helyzete, felelőssége 

 

A munkacsoport-vezető személyét a Huhogás választja titkosan a munkacsoport javaslatát figyelembe 

véve. A munkacsoport-vezető tagja a Szakmai Bizottmánynak és minden héten egy nap délután 

szavazati joggal részt vesz a bizottmány ülésén. Közép vezetőként működik az iskolában. 

A munkacsoport operatív ügyeit irányítja, felel a szakmai munka kivitelezéséért. Tartja a 

kapcsolatot más munkacsoportokkal, a szülőkkel és a diákokkal. 

Az év elején előterjeszti a munkacsoport teendőit, javaslatot tesz a munkamegosztásra, 

elkészíti az éves tervet. Előterjeszti a fejlesztéseket. A gazdasági vezetővel egyezteti a tagok 

bérét, óraszámát. 

Felügyeli az évfolyamonkénti követelményfüzet átírását, megjelenését. Felügyeli a füzetben 

megjelenő értékelési rendszer betartását. A nyomdával egyeztet a jegyzetek leadásáról, 

elkészítéséről. 

A Szakmai Bizottmányban képviseli a munkacsoportot, a munkacsoportüléseken képviseli a 

bizottmány által elfogadott döntéseket. 
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Felügyeli a tantárgyfelelősök által benyújtott javaslatok, problémák megoldását. Egy évben 

kétszer szervez a munkacsoport tantárgyfelelősi fórumot, ahol minden évfolyam minden 

osztálya képviselteti magát és megfelelő szempontok alapján értékelik a tanárok munkáját. 

A tantárgyfelelősi fórumon jelen van minden tantárgyfelelős, a szakmai koordinátor, a 

munkacsoport minden tagja. 

Az iskolán kívüli programokat beilleszti az év rendjébe, megbeszéli a felelősökkel a 

teendőket. A tanórán kívüli tevékenységekben felügyeli a munkacsoport tagjainak részvételét.  

Elkészíti a munkacsoport költségvetését, esetleg fejlesztési igényeket is benyújt. 

A pályázati referenssel együtt figyeli a pályázati kiírásokat és előkészíti, egyezteti a pályázati 

anyagokat. 

A munkacsoport idők témáját előkészíti, az üléseket megszervezi. 

Felel a vegyszerek megfelelő tárolásáért, a labor előírásszerű működéséért. 

A munkacsoport módszertani továbbképzését előkészíti, segít a módszertani adatbázis 

fejlesztésében. 

A kollégáknál órákat látogat, ellenőrzi a haladási naplókat, felügyeli a jegyek beírását a 

naplókba és a leckekönyvekbe. 

A társadalomismeret-, a közgazdaságtan-munkacsoportvezetővel és a szakmai koordinátorral 

együttműködve megszervezi a Tolerancia-napot. 

Az Erdei Iskola és a Városi Ökológiai Iskola előkészületi fázisában értesíti a diákokat és a 

szülőket a tudnivalókról. 

Elkészíti a tantárgyfelosztást, megbeszéli a kollégákkal és képviseli a Szakmai Bizottmány 

ülésén a munkacsoport érdekeit. 

A munkacsoport-vezető az iskola közép vezetője, ennek megfelelően mérlegel minden olyan 

döntési helyzetben, ahol a saját vagy más munkacsoportok előterjesztéseit vizsgálják. 

A döntés nem könnyű, mivel időnként a személyi feltételeket alá kell rendelni a gazdaságilag 

finanszírozható feltételeknek. Fontos, hogy a munkacsoport-vezető ismerje az iskola 

gazdasági, pedagógiai helyzetét, mert csak így tud megfelelő döntéseket hozni. 

Az információ átadásra nagyon kell ügyelnie, mivel ő az, aki a munkacsoport tagjait 

tájékoztatja a döntésekről s átlátja más munkacsoportok helyzetét. Fontos kapocs a többi 

munkacsoport felé is. 

Személyes tapasztalatok alapján a munkacsoport-vezető felelőssége nagy, a munkája pedig 

sok. 

Nagyon jó munkamegosztást kell tervezni ahhoz, hogy a terhelés egyenletes legyen. 

Legjobban az emberi vonatkozásai rónak nagy terhet lelkileg a vezetőre. Neki kell javaslatot 
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tennie az új kollégák munkájának ismeretében a további munkaszerződésről. Bizonyos 

mértékig kiegyensúlyozó szerepe is van a munkacsoport tagjai és a vezetőség között.  

 

4. Minőségbiztosítás 

 

A munkacsoport a minőségbiztosítást a partneri oldalakról visszajelzésekkel biztosítja. A 

tanároknak a munkacsoportüléseken lehetőségük van véleményt mondani, illetve javaslatokat 

tenni a jobb működés érdekében. A Szakmai Bizottmány figyeli, értékeli a munkacsoport 

tevékenységét. Év végén a munkacsoport-vezető beszámolójához kérdéseket, észrevételeket 

lehet tenni. A beszámolót titkos szavazással a Huhogás fogadja el. 

A szülőknek lehetőségük van nyílt napon részt venni, ha igénylik órákat látogathatnak. Egy 

évben kétszer délutáni fogadóórát tart az iskola, ahol minden tanár köteles részt venni és az 

érdeklődő szülőknek tájékoztatást adni. Az iskola újságjában a Poligráfban év elején 

tájékoztatjuk a szülőket azokról az órákról, amikor a kollégák délelőtt fogadni tudják az 

érdeklődőket. 

A követelményfüzetben leírtakhoz tehetnek javaslatokat, megkereshetik a munkacsoport-

vezetőt a problémáikkal. Az Iskolatanácsban módjuk van a gondokat magasabb fórumon 

tárgyalni, bekérethetik a munkacsoport tagjait. Amennyiben szabályszegéssel vádolják a 

munkacsoportot, akkor feljelenthetik az Iskolabíróságon. 

A diákok visszajelzését is többféle módon kérjük. A tantárgyfelelősön keresztül minden diák 

személytelenül fordulhat problémáival a szaktanárhoz, vagy a munkacsoport-vezetőhöz. A 

tantárgyfelelősi fórum előtt minden osztály megkapja az értékelés szempontjait és biztosítunk 

időt a kitöltéshez. A diákok is fordulhatnak problémáikkal az Iskolabírósághoz és az 

Iskolatanácshoz. 

Egyszer egy évben a diákok értékelik az osztályban tanító tanárokat jeggyel és szöveggel is. A 

tanári értékelés után a munkacsoport tagjai megnézhetik egymás minősítését és meg is 

beszélik azt. 

A tanórán kívüli rendezvényekről is kérünk írásos visszajelzéseket. Az Erdei Iskola, a Városi 

Ökológiai Iskola, a Tolerancia-nap végén kitöltetünk egy kérdőívet a diákokkal, amit a 

munkacsoport értekezleteken megbeszélünk, s a javítás lehetőségeiről döntünk 

A rendszeres visszajelzés megerősíti a munkacsoport tagjait a munkájuk hatékonyságában, 

arra készteti a tanárokat, hogy jobban és kedvvel dolgozzanak. 

Problémák persze adódhatnak abból, ha a diákok vagy a szülők nem veszik komolyan az 

értékelés fontosságát. Szerencsére ez egyre ritkábban fordul elő. 
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A Szakmai Bizottmány működése a munkacsoport-vezető szemével 
 
A Politechnikum középvezetői fóruma a Szakmai Bizottmány, melynek szavazati joggal 

rendelkező tagjai a munkacsoport-vezetők, az ötödév-felelős, a hetedik-nyolcadik évfolyam 

felelőse, a Koordinációs Bizottság öt tagja. Ez a fórum szakmai kérdésekben hozhat 

döntéseket, illetve javaslatokat tehet olyan döntésekben, melyekre a Huhogás jogosult. 

A Szakmai Bizottmány elsődlegesen operatív tevékenységekben dönt, de rálátása van a 

fejlesztésekre is. A tanév folyamán minden csütörtökön ülésezik, kivéve akkor, amikor 

Huhogás van. Az ülésekre előterjesztések készülnek, melyeket a munkacsoport-vezetők 

legalább az ülés előtt két nappal megkapnak, hogy a munkacsoporttal megbeszéljék és 

véleményezzék. 

Az üléseken a munkacsoport-vezető képviseli a munkacsoport véleményét és szavazatát, 

tájékoztatást ad a munkacsoport működéséről. A munkacsoport éves tervét a Szakmai 

Bizottmány hagyja jóvá, elfogadja az éves beszámolót, a költségvetést, a tantárgyfelosztást, a 

követelmény füzetek tartalmát, az év rendjét, az esetleges bérfejlesztéseket stb. A 

követelmények változását, az értékelés változását is a Szakmai Bizottmánynak jóvá kell 

hagyni. A munkacsoportnak nagyfokú önállósága van a működésben és a fejlesztésben, de 

minden olyan változásról, mely érinti a diákokat tájékoztatni kell a Szakmai Bizottmányt. 

Az üléseken mindenkinek többféle szempontból kell megvizsgálnia az előterjesztéseket. A 

szavazásnál figyelembe vesszük a diákok és az iskola érdekeit is, így időnként a 

munkacsoport tagjainak személyes érdekei háttérbe szorulnak. 

A szaktárgyi és iskolai fejlesztések jóváhagyásánál a bizottság tagjai figyelembe veszik a 

partneri igényeket és a költségeket is. A tantárgyfelosztás jóváhagyásánál mérlegelik a 

fejlesztésekre fordítandó időigényt is. A pedagógiai szempontok figyelembe vételével 

javaslatokat tesznek a Koordinációs Bizottságnak bizonyos operatív tevékenységekkel 

kapcsolatban. Döntenek a Koordinációs Bizottság által kiírt a szervezeti fejlesztésekre 

irányuló pályázatok ügyeiben. Amennyiben az előterjesztések nem átláthatók, vagy nem elég 

világosak, a bizottság visszautalja az előterjesztőknek újabb kidolgozás céljából. 

A munkacsoport-üléseken a munkacsoport-vezető tájékoztatja a munkacsoport tagjait az 

ülésen elhangzottakról, a döntésekről. Képviseli a Szakmai Bizottmány álláspontját. A 

Huhogás hatáskörébe tartozó stratégiai döntések előkészítéséről tájékoztatja a 

munkacsoportot, s a felmerülő kérdésekre megpróbál válaszolni. Az információáramlás a 

Szakmai Bizottmány és a munkacsoport között döntő fontosságú. 
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A demokratikus működés nagyon időigényes és felelősségteljes. A munkacsoport-vezetőnek 

meg kell tanulnia az érdekképviseletet, mind a munkacsoport tagjainak képviseletét, mind az 

iskola érdekeinek a képviseletét. Ez látszólag egyszerű, de időnként olyan döntésekre is 

kényszerül a Szakmai Bizottmány tagja, mely nem a szívéből fakad. Szembesülni kell azzal a 

ténnyel is, hogy a szavazás során olyan döntések is születhetnek, melyek nem egyeznek meg a 

munkacsoport véleményével. Ezeket a döntéseket is ugyanúgy kell képviselni, mint azokat, 

melyekkel egyetértünk. 

 
A munkacsoport és a tanítás szervezése 
A tanév szervezése 

 

A tanév szervezése már az előző tanév végén a tantárgyfelosztás elkészítésével elkezdődik. A 

tantárgyfelosztás elkészítése során kiderül, hogy a munkacsoport tagjai közül ki lesz, aki az 

Erdei Iskola, a témahetek, a Városi Ökológiai Projekt, a kisérettségi szervezésében vezető 

szerepet fog ellátni. 

A munkacsoport tagjai egymás között felosztják a programokat, megválasztják a felelősöket. 

A tanév elején a Szakmai Bizottmány javaslata alapján a Huhogás jóváhagyja az év rendjét, 

ahol már a tanórán kívüli programok időpontja is megjelenik. 

A munkacsoport szervezésében tanórán kívüli program a Tolerancia-nap, melyre lehetőleg a 

tanév első felében kerül sor, az Erdei Iskola időpontja mindig az érettségi szünettel esik 

egybe, a Városi Ökológiai Projekt a tanév utolsó hetére kerül. 

A természettel kapcsolatos nevezetes napokról is megemlékezünk, de ezek nem mindig 

kerülnek be a Poli-kalendáriumba. Ez a Politechnikum esemény-naptára, melyet minden 

iskolapolgár megkap az év elején, hogy be tudja osztani az idejét. 

A délutáni foglalkozásokról szeptemberben dönt a munkacsoport az igények felmérése után. 

A személyi feltételek is meghatározzák a délutáni szakkörök indítását. 

 

A tantárgyfelosztás 

A tantárgyfelosztás elkészítésénél szakmai és pedagógiai szempontokat veszünk figyelembe. 

A természetismeret és a földrajz tantárgyfelosztására is a munkacsoport-vezető tesz javaslatot 

a részmunkacsoport-vezető véleményének figyelembe vételével. 

Elsődleges szempontok az órafelosztásnál: 

• Lehetőleg egyenletes legyen a teherelosztás 

• Az órakedvezményekkel együtt lehetőleg mindenkinek csak 18 heti óraszáma legyen 
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• A földrajzot a megfelelő végzettséggel rendelkező tanár tanítson 

• Ötöd és hatod éven környezetvédelemben jártas kolléga oktasson 

• Alsóbb évfolyamokon a párhuzamos osztályokban tanítsanak biológia-földrajz, fizika-

kémia szakos kollégák, illetve felsőbb évfolyamokon biológia-kémia, környezetvédelem-

kémia szakos kollégák. 

• Az együttműködés és egymás segítése biztosított legyen. 

• A Politechnikumban kezdő kollégával egy évfolyamon tanítson már tapasztalt kolléga, s 

ha lehet 9. évfolyamtól fölfelé tanítson először az új kolléga 

• 7. és 8. évfolyamon felváltva tanítsanak a kollégák a fejlődés lehetősége és az 

adminisztrációs terhek miatt 

• 100-125 gyereknél lehetőleg ne tanítson többet egy tanár 

• A fakultációkat és tagozatokat csak megfelelő szakpárral rendelkező tanár tanítson 

• Lehetőleg ne legyen tanárváltás egy adott osztályban 

 

A fenti szempontokat a hatékonyabb munka miatt igyekszünk szem előtt tartani. A kéttanáros 

modell egy Politechnikumban kezdő kollégánál fontos. Lehetőséget kell adni arra, hogy más 

szakos kolléga be tudjon segíteni az oktatásba. 

Aki már legalább egyszer tanított minden évfolyamon az aránylag jól átlátja a rendszert, s már 

tudja mikor kitől kérjen segítséget. Egy kezdő kolléga számára az is kérdés, hogy mit mikor 

tanítson és hogyan értékeljen így számára az azonos évfolyamon tanító tapasztalt kolléga 

nagyon fontos. 

 

A tanóra szervezése 

A tanórák tartása alapvetően az egy tanáros modellre épül. Az osztályban tanító kolléga 

szervezi a tanórákat, irányítja a munkát, értékeli a diákokat. A szaktanár felel a munka 

minőségéért, a szabályok betartásáért. Ez a hagyományos szereppel egyenértékű modell. 

A korábbi években kialakult egy kéttanáros modell is. A gyakorlatban ez úgy működött, hogy 

a két párhuzamos osztálynak egyszerre volt természetismeret órája, így a kollégák osztályt 

cserélhettek. A tanmenetet úgy alakították ki, hogy mindkét osztályban a szakos kolléga tudja 

tanítani a megfelelő tananyagrészt. Ebben a modellben tulajdonképpen egyenrangú felekként 

szervezték az órákat és minősítették a diákokat. 

Az órarendi megkötések és a hat évfolyamos képzés bevezetése a kéttanáros modellt egy több 

tanáros modellé alakította. Egy adott osztályban nemcsak ketten, hanem akár hárman is 



 61

tanítottak. Ez már nagyon komoly együttműködést igényelt, s sajnos nem volt elég rugalmas, 

így másik modellt kellett találni. 

Az utóbbi két-három évben a párhuzamos évfolyamon tanító kollégával tanácsadói, mentori 

szerepben működhet együtt a másik kolléga. Ezt a szerepet tulajdonképpen a kényszer szülte, 

mivel az órarendi megkötések nem tették lehetővé az egyidejű óratartásokat. Ez azt jelenti, 

hogy nem a szakos kolléga tartotta az órát, hanem óra előtt megbeszélte a másik szakos 

kollégával a tanmenetet. Együtt tervezték meg az órán fontos tevékenységeket, megállapodtak 

a módszertani elemekben és a szaktárgyi tudnivalókban. Az együttes tervezéskor felmerültek 

olyan szempontok is, melyek segítségére voltak a szakos kollégának is. 

Az óralátogatás fontos része a közös munkának. A nem szakos kolléga egy-két órával 

lemaradt a tanítás során és a szakos kolléga óráit látogatva elsajátított módszertani elemeket. 

Megfigyelte, hogy milyen kérdéseket, problémákat vetnek fel a diákok. A szakos kolléga is 

látogatott órákat, hogy segítségére legyen a nem szakos kollégának az óratervek javításában, 

módszertani ajánlások megfogalmazásában. 

 

Fejlesztés 
Az iskola szintje 
Az integrált természettudományos nevelés pedagógiai rendszerének fejlesztése több szintű 

folyamat, legmélyebben a szaktárgyi munkacsoportot érinti, de ennek össze kell kapcsolódnia  

az iskola egészét átfogó modernizációval. Különösen igaz ez napjainkban, amikor a 

neveléstudomány és az oktatáskutatás igyekszik válaszokat találni a kor által feltett 

kérdésekre, így pl. a tudás mibenlétére és megszerzésének módjára, az élethosszig való 

tanulás megvalósítására. Az alábbiakban Bognár Mária összefoglaló tanulmányában10 

felvetett szempontokra és kérdésekre reflektálunk, a saját munkánk és tapasztalataink 

fényében. A cikkben a szerző a „Tanulmányok az iskolafejlesztés nemzetközi gyakorlatából” 

–című kutatássorozat hét tanulmányának legfontosabb megállapításait összegzi. 

A tanulmányokból levont általános következtetések: 

 

Az oktatási reformok gyakran nincsenek hatással a diákok tanulási eredményességére.  

Tapasztalatink szerint valóban igaz, hogy számos reform a tanulással kevéssé 

összefüggő területen következett be, iskolánkban is sokat foglakoztunk a vezetési-, 

                                                           
10 Bognár Mária: Oktatásfejlesztés, iskolafejlesztés az ezredfordulón (UPSZ 2004 január) 
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szervezeti rend kialakításával, ezzel kapcsolatosan több átalakítás is történt, 

mindannyiszor a jobb működés érdekében. A tanulásra ezek kevés hatással voltak, a 

kezdeti problémák legtöbbje még ma is fennáll. A tartalmi reformok lépcsőit nekünk is 

végig kellett járni, a NAT és a kerettantervek fejlesztési munkáit el kellett végeznünk. 

Hozzájuk kapcsolódó tananyagok is készültek, amelyek hiányossága éppen a tartalom 

felől való közelítésben van, mintegy az átadható tudást igyekeznek megformálni ahelyett, 

hogy a tanulás folyamatra koncentrálnának. A reformok hasznaként említhető, hogy 

kihívásokat jelentenek a tanárok tanulására, önképzésre. Hatásuk így késleltetve is 

megjelenhet, amikor már megváltozott pedagógiai alapállásról képesek a tanárok részt 

venni bennük. 

 

A diákok tanulásának eredményességét segítő tartalmi fejlesztés megvalósulásának 

tényleges színtere az iskola. 

Munkacsoportunk szinte folyamatos tartalmi fejlesztésben, tananyagkészítésben van, 

bár erre nem lettünk és nem voltunk felkészülve.  Az iskola demokratikus irányításának 

jellemzője, hogy a döntések többségi elven születnek, így a változtatások akkor 

következnek be, amikor a tantestület éretté válik az új szempontok, gyakorlatok 

elfogadására. Ez azt is jelenti, hogy az iskolai szintű módosítások lassúak, a reagáló 

képesség csekély. Ugyanakkor a munkacsoportok szintjén viszonylag nagy az önállóság, 

így a tantárgyi kérdésekben gyorsabb fejlesztésekre van mód. Ezek esetében nem is 

mindig szükséges a teljes tantestület jóváhagyása. Talán ez hátrányos is, mivel így az 

egyes területeken végbemenő modernizáció nem terjed tovább más tantárgyi 

munkacsoportokra. 

A tanulószervezetté válás különböző szintjén álló iskolák fejlődését eltérő stratégiákkal 

szükséges támogatni.  

A Politechnikum, ezen belül a természetismeret munkacsoport évek óta jelentős 

fejlesztő-, önfejlesztő munkát végez. Belecsöppentünk olyan munkákba, amelyekhez 

kevés volt a felkészültségünk (pl. a tantervkészítés, program írás), de a pályázatokkal és 

együttműködésekkel egyre több segítséget, külső tudást sikerült beépíteni a munkánkba. A 

fejlesztési folyamat fenntarthatósága és folyamatossága a belső támogatás mellett ezzel a 

külső megerősítéssel tartható fenn. 

 

A tanulás fejlesztésének kulcsa a pedagógusok kezében van.  
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Itt két dolgot ketté kell választani: más helyzet a tanulás fejlesztését kezdeményezni és 

végigvinni önerőből, és más átvenni mások által kidolgozott eszközöket és módszereket. 

Talán hibánk is, hogy ebben nem voltunk mindig következetesek, de a 

természettudományos nevelés modernizációjában nem is állt túl sok készen átvehető 

program a rendelkezésünkre. Másrészt a tanári kreativitás, az alkotómunka öröme is arra 

sarkal, hogy magunk készítsünk tananyagot, óratervet. Ez a tevékenység valóban kettős 

szorításban végezhető, az idő és a pénz korlátozza. Arra rájöttünk, hogy az idő pénz, de a 

pénz nem idő, tehát hiába áll rendelkezésünkre anyagi támogatás, ha a sokféle egyéb 

teendő mellett nincs idő a fejlesztés megvalósítására. Egy-egy hullámban még 

elképzelhető a túlterhelés melletti munka, de folyamatosan ebben az állapotban nem lehet 

minőségi munkát végezni. 

 

A pedagógusok tanulásának a saját munkahelye legalább annyira fontos színtere, mint 

a továbbképzések. 

Ebben a vonatkozásban eléggé szerencsések vagyunk, mert volt mit, kitől és mikor 

tanulnunk. A munkacsoport az integráció miatt többféle szakkal rendelkező tanárokból áll, 

viszont mindenki (legalább részben) tanítja a másik területét is. Ezek a szakmai tanulások 

az önfejlesztés részét képezik. Vannak közöttünk speciális tudással rendelkező kollégák 

is, így az IKT használat, vagy a humánökológia, a tanulási módszerek területén tudtunk 

tanulni a másiktól. Tantestületi szinten is volt erre lehetőség, pl. a rendszeres Pedagógiai 

Műhely megbeszéléseken.  

 

A pedagógus tanulása, fejlődése eredményesebb, ha megszerzett új tudása az 

iskolafejlesztési folyamatban hasznosul, annak szerves elemét jelenti. 

Ez a helyzet talán mostanában alakulhat ki nálunk, mivel a tantárgyi fejlesztésekben 

elérkeztünk ahhoz a szinthez, amikor már iskolai szintű változtatásokra is szükség lenne 

ahhoz, hogy a legjobban érvényesülhessenek a modernizációs elvek. Voltak már olyan 

kezdeményezések, amelyek ezt hivatottak elérni, pl. a munkacsoport tantestület előtti 

bemutatója, korábban pedig bemutató órák. 

 

A szervezetek és pedagógusok tanulásának fontos színtere a hálózati (egymástól való) 

tanulás, de ez nem válhat kizárólagossá, hanem a fejlődést támogató rendszereket 

gazdagító egyik fontos elemének kell lennie.  
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A munkacsoporton és iskolán belüli hálózati tanulás valóban akkor a 

legtermészetesebb, ha eltérő tudású, de hasonló szinten álló kollégák között folyik. Az új 

tanárok felvételét követő patronálás inkább a hagyományos tanulási formát jelenti, amikor 

egy tapasztaltabb vezető segítségét lehet igénybe venni. 

 

A hálózati tanulásnak jó eszköze lehet az interaktivitásra építő, a közös tudásbázis 

építését támogató vagy az információkat komplexen kínáló világháló.  

Ezt az elvet már évek óta alkalmazzuk a gyakorlatban, először a BSCW web-boardon 

végzet KOMA pályázati munka során, majd most, az OKI együttműködésben a hasonló 

Synergeia kollaboratív munkát segítő program segítségével. Az idő kihasználása így 

sokkal hatékonyabb, mert nem kell feltétlenül egy helyen tartózkodniuk a közös feladaton 

dolgozóknak. A világháló az információ keresésben is egyre jobban használható, de ehhez 

nem árt a nyelvismeret és a keresési rutin. Ha a fejlesztő munka az iskolán kívül, 

szabadidőben történik (és ez a jellemző), akkor számolni kell az Internet használat 

költségeivel is, ami az amúgy sem magas támogatási összegeket tovább csökkenti. 

Ilyen lehetőség például egy azonos rendszer alkalmazására épülő tantervbank, amit az 

„előfizetők” közösen gazdagítanak; a multimédiás távoktatás legjobb eredményeit 

kihasználó iskola-, illetve tanulásfejlesztési site vagy a különböző tematikus fejlesztések 

köré épülő fórumok weboldala. 

 

Az oktatási reformok eredményessége függ az implementációt segítő támogató rendszer 

komplexitásától.  

A helyi fejlesztés támogatása belső erőből nem oldható meg, és mindenképpen változó 

környezethez való alkalmazkodást jelent. Ha az intézmény nem tudja magára felhívni a 

figyelmet, ha nem él a pályázatok lehetőségével és nem épít ki tartósabb 

együttműködéseket, akkor a nem valószínű, hogy az innováció hatékony és fenntartható 

lesz.  

 

Az „eredményes iskola” és „iskolafejlesztés” kutatások szintézise 
 Az iskolafejlesztés többféle modell szerint is elképzelhető, az eredményesség 

megítélése is a modellekhez rendelt szempontok, siker kritériumok függvénye. A több 

évtizeddel ezelőtt indult nemzetközi kutatások két modellt vizsgáltak, az „eredményes iskola” 

és az „iskolafejlesztési program” eredményei úgy tűnik legjobban valamiféle szintézisben 
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hasznosulhatnának. Ezek a vizsgálatok irányt mutathatnak a helyi fejlesztésekben is, jó lenne, 

ha az iskolavezetés és a tantestület minél mélyebben megismerhetné az eredményeket és 

útmutatásokat. 

 

Az „Eredményes iskola” kutatás főbb eredményei 

Erre a modellre talán a hazai iskolák közül is találhatnánk példát (versenyiskolák?), ha 

nem is sokat. Ugyanakkor nem mondható el, hogy ebben lenne a fejlesztés mindenki által 

elfogadható iránya. Az eredményes iskola ismérvei a vizsgálat szerint a következők:   

− a hangsúly az alapképességek elsajátíttatásán volt; 

− minden egyes diákkal szemben magas követelményeket támasztottak; 

− az iskolában hangsúlyos volt az irányítás szerepe; 

− gyakran ellenőrizték az egyes tanulók előrehaladását; 

− rend, a tanulást támogató klíma uralkodott. 

szervezeti faktorok:. tantervre összpontosító iskolairányítás, a dolgozók folyamatos 

továbbképzése és belső továbbképzési rendszer, a szülők bevonása és szülői támogatottság 

stb. 

folyamat faktorok: közös, a munkát alapjaiban irányító értékrend, intenzív interakció és 

kommunikáció, közös tervezés és megvalósítás stb.  

 

Az iskolafejlesztési program eredményei 

Az iskolafejlesztési program kutatásai alapján az alábbiakban foglalható össze az 

iskolafejlesztési szemlélet lényege:   

− A változások központi szereplője az iskola 

Ez a helyi sajátosságok maximális figyelembe vételeként értelmezhető, azaz nincsenek 

mindenkire érvényes receptek. A Politechnikum eléggé sajátos szervezeti felépítésű és 

működésű intézmény ahhoz, hogy pl. a döntéshozatali mechanizmusokat, a demokratikus 

fórumok szerepét el kell helyezni az innováció programjába. 

−  A változás rendszerszintű megközelítése  

Iskolánk az alapítása óta egyfajta fejlődési pályát jár be, hullámvölgyekkel és csúcsokkal. 

Kezdetben az alapítás és az alapítók lelkesedése mozgatta az eseményeket, az utóbbi években 
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pedig az oktatásirányítás szabta feladatok és a minőségbiztosítási rendszerek bevezetése 

jelentett hajtóerőt. 

− A változtatás során a gyújtópontban az iskola belső feltételei állnak 

Nem mindig teljesül, gyakran a gyors reagálás, helyzetkihasználás sürgetése miatt marad el a 

belső feltételek áttekintése. Talán gondosabb szervezéssel elkerülhető lenne ez az elsősorban 

túlvállalásban megnyilvánuló hiba.  

− A nevelési célok eredményesebb teljesítése  

Pedagógiai programunk az elsők között készült és átfogó rendszerbe állított nevelési célokat 

fogalmaz meg, amelyet rendszeresen aktualizálunk. Az eredményesség kritériumrendszere és 

a visszacsatolások megtétele azonban hiányos, esetleges. 

− Több szintet átfogó perspektíva  

Az intézményi együttműködések mellett a tanárok személyes kapcsolatrendszerei is 

működtethetők, ezek a szakmai fejlődéssel is összekapcsolódnak. A Politechnikum szervezeti 

jellegéből adódóan elsősorban az Alapítványi- és Magániskolák Egyesületébe tartozó 

társintézményekkel és a Független Pedagógiai Intézettel tart fenn munkakapcsolatot, de pl. a 

természettudományi nevelés fejlesztésében évek óta az OKI a fő partnerünk. Az oktatási 

rendszer felsőbb szintjeiről érkező elvárások és hatások közvetítése az iskolai menedzsment 

feladata.  

− Integratív implementációs stratégiák 

Esetünkben a felülről jövő hatás talán azért csekélyebb, mert a munkacsoportok a fejlesztés 

központi szereplői, ebben az átlagosnál nagyobb önállóságuk van, de ez egyben az 

elszámoltatás szigorával is párosul. A szakmai koordinátor és a pedagógiai vezető szerepe a 

fejlesztések iskolán belüli integrálása is. 

− Törekvés az intézményesítésre 

Csak hosszabb távon biztosítható, sikerek és kudarcok váltakozásában formálódhat. A 

demokratikus működés, a belső fórumok működtetése, a visszajelzések rendszere segíthet. 

A kétféle fejlesztési modell szintézise 

A kutatások feltárták, hogy a legkedvezőbb a kétféle megközelítés valamiféle összeillesztése 

lenne, a modellek előnyei ekkor egymást erősíthetnék. Ehhez tudatosítani kellene a 

szereplőkkel a lehetséges útvonalakat és lehetőségeket. Ha a fejlesztés egyéb feltételei 

teljesülnek, akkor az alábbi jellemzők szintézise megvalósítható: 
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Iskolafejlesztés Eredményes iskola 

− „Lentről felfelé” orientáció, a fejlesztés az 

adott iskola és dolgozóinak a tulajdona. 

− Az oktatáspolitika kezdeményezéseire 

adott gyakorlatias válasz. 

− A kvalitatív módszerek elkötelezettje. − A kvantitatív módszerek elkötelezettje. 

− A szervezeti folyamatok változása 

fontosabb, mint a kimeneti eredmények. 

− Az iskola mint formális szervezet 

fontosabb, mint informális folyamatai. 

− A nevelési eredmények sosem 

tekinthetőek adottságként, folyamatos 

vizsgálatuk szükséges. 

− Azok az eredmények, amelyek „jó”-nak 

minősülnek, sosem kérdőjeleződnek meg. 

− Az iskola dinamikus, átfogó megfigyelést 

igénylő szervezet, nem írható le egy-egy 

„gyorsfénykép” alapján. 

− Az iskolát nagy, átfogó kutatások által 

feltárt és leírt statikus, homogén 

szervezetnek tekinti. 

 

Az iskolafejlesztéssel kapcsolatos ismeretek természete nem különbözik más tudástípusoktól, 

így az is jellemző rá, hogy mindenkinek vannak ezzel kapcsolatos belső meggyőződései, 

„naív elképzelései”. Ezeket gyakran a korábbi tapasztalatok alakították ki, akár már 

gyerekkorban. Az újabb elméletek befogadása megnehezülhet, ha ezeket nem sikerül 

megváltoztatni. Leghatásosabb az lehet, ha a tények megismertetésével ellentmondást 

alakítunk ki, aminek feloldása csak az új értelmezés segítségével lehetséges. Néhány ilyen, 

sokakban élő nézet:     

A tanulásra vonatkozóan: 

A gyerekek hiányokkal, hibákkal érkeznek, akiket az iskola hoz helyre.  

A tanulás csak a fejben, nem az egész testben zajlik.  

Mindenki egyforma módon tanul – vagy úgy kéne tanulnia.  

A tanulás színtere az osztályterem, nem a valódi élet.  

Vannak okos és buta gyerekek.  

Az iskolára vonatkozóan: 

Az iskolákat különböző területekre specializálódott szakemberek működtetik és ellenőrzik.  

A tudás eredendően részekre szabdalt.  

Az iskola az igazságot közvetíti.  
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A tanulás individuális tevékenység, amelyet a versenyhelyzet támogat.  

 

Az egyén részvétele az innovációs folyamatban 

A kutatások egyik területe a tanárok fejlesztéshez való viszonyát elemezte. Ez valóban 

kulcsprobléma, amelyen áll vagy bukik akár az országos, akár a helyi kezdeményezések 

sikere. Nem várható el a folyamat elején a maximális részvétel, erre talán csak több éves, 

évtizedes munka teremt lehetőséget. Szükség van a sikerek és nehézségek megtapasztalására, 

az önfejlesztésre. A fejlesztésért felelős vezetésnek viszont igyekezni kell az optimális 

részvételi lehetőségek biztosítására, hogy mielőbb önfenntartóvá válhasson a helyi innováció.  

 

Az érdeklődés irányának fejlődése A részvétel fejlődése 

Közömbösség 

Ugyan már valamit hallott valamit az innovációról, de 

egyelőre nem érdekli különösebben. 

Semmi 

Egyetlen lépést sem tesz az 

innovációval kapcsolatosan. 

Információgyűjtés 

Általánosságban érdekli, miről is szól az innováció, mi 

várható tőle, mik az alkalmazás feltételei stb. A 

beágyazódott modellek és az innováció célja, eszközei 

kialakítják a változtatással szembeni egyéni 

alapviszonyulást. 

Orientálódás 

Információt gyűjt (előadást hallgat, 

mástól érdeklődik, olvas róla stb.) 

Egyéni érdekek, problémák 

Elbizonytalanodik az innováció őt érintő vonatkozásai 

miatt: mi lesz a feladata, teljesíteni tudja-e?  

Előnyösebb vagy hátrányosabb helyzetbe kerül-e ettől 

a szervezeten belül? Hogy érinti anyagilag és 

befolyásolja-e a családi vagy magánéletét, szakmai 

munkája egyéb területeit? Stb. 

Felkészülés 

Megkezdi az innovációra való 

felkészülést (továbbképzéseken, 

tréningeken való részvétel; szakmai 

segédanyag beszerzése és 

megismerése; az innováció/program 

tervezése stb.) 

Megvalósítás 

Az innováció alkalmazásával kapcsolatos folyamatok 

és feladatok állnak az érdeklődés középpontjában: 

hogy lehet az azzal kapcsolatos információkat és 

Kezdeti próbálkozás 

Az elhatározottak következetes 

végigvitele, kezdeményezések a jobb 

szervezésre. 
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forrásokat a legjobban felhasználni; hogy lehet a 

folyamatokat jobban szervezni, megvalósítani, időben 

ütemezni stb. Gyakran érzi azt, hogy szinte minden 

idejét igénybe veszi az innováció. 

Rutinszerű alkalmazás 

Az innováció minden problémától 

mentes használata. 

Következmények, eredmények 

A figyelem középpontjába a tanulók kerülnek: 

mennyire releváns az innováció a diákok 

szempontjából, fejlődött-e a tanulásuk minősége, 

érdeklődésük, bizonyos típusú teljesítményük stb.? 

Finomítás 

Az első tanulási eredmények mérése, 

a tapasztalatok alapján kisebb 

változtatások a jobb eredmények 

elérése érdekében. 

Együttműködés 

A kollégák által elért eredmények is érdekessé válnak, 

az érdeklődés középpontjában most már az áll, hogy 

együttesen miként lehetne az eredményeken javítani. 

Integráció 

Célirányossá, szándékossá válik a 

más kollégákkal történő szervezett 

együttműködés. 

Továbbfejlesztés 

Az innováció általánosabb hasznosíthatósága a saját 

munka más területein, az iskolában, az iskolán kívüli 

környezetben. 

Megújítás 

Az innováció bevált alkalmazásának 

új, más területeken használható 

alternatíváinak keresése. 

 

A fejlődésre képes iskola 
Az iskolák, mint szervezetek különböző szinten állnak a fejlesztésben, az innovációhoz való 

viszonyukban. Hopkins iskolafejlesztési megközelítése három kategóriát állapít meg, amelyek 

a gyengén teljesítő, hiányosságokkal küzdő szervezettől a fejlődésre várón át a sikeresig 

terjednek. Áttekintve a jellemzőket, örömmel állapítható meg, hogy iskolánk a két felső 

szintre jellemző sajátosságokkal rendelkezik. Néhány pont jobban, néhány kevésbé teljesül, 

ezt néhány jelző fejezi ki  Az összehasonlítás mindenképpen tanulságos és az intézmény 

tanulását segítheti.  

− A dolgozók fejlesztése melletti következetes elköteleződés.  

Változó, megvan. 

− Az érintettek bevonása.  

Általában megvan 

− Átalakító/fejlesztő vezetői hozzáállás.  

Változó, megvan (a demokratikus működés figyelembe vételével) 
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− Jól megalapozott együttműködési stratégiák. 

Formálásukra jelentős erőfeszítés történik, de általában megvan.  

− A fejlődés/változás folyamatos mérése/értékelése.  

Megvan (pl. minőségbiztosítás, akciókutatás). 

− A közös tervezés melletti elköteleződés.  

Jól megvalósul. 

− A források biztosítása.  

Lehetőség szerint, de közel optimális 

 

A magasan teljesítő  iskola 
Ez a kategória csak részben teljesül, de a fejlesztési irányok efelé mutatnak: 

− Az iskola értékeinek artikulálása.  

Megvan, pl. a pedagógiai programban (de viták is zajlanak róla pl. az internetes 

fórumon). 

− Növelni a tanárok, diákok és a tágabb közösség elvárásait, teljesítményorientáltságot 

kialakítani. 

A diákok teljesítményorientációja a vegyes csoportok és a beiskolázási szempontok 

miatt eléggé változó, ennek fejlesztésében még vannak teendők.  

− A diákokat bevonni saját tanulásuk/fejlődésük tervezésébe.  

Intézményi szinten nem jellemző, de tanulócsoportok, osztályok szintjén sok példa van 

rá. 

− Hosszú távú külső elköteleződés a vezetés, a csoportépítés vagy a tanulás fejlesztése 

érdekében.  

Ebben a gyakorlati lépések hiányosak. 

− Lehetőséget biztosítani a tanároknak a „kísérletezésre”.  

Munkacsoportunk esetében ez régóta adott. 

 

„A különböző fejlesztési stratégiák tehát azt sugallják, hogy az iskolafejlesztések esetében 

nincs „egyetlen lehetséges jó megoldás”, nem lehet uniformizált központi reformokkal 

eredményt elérni. Fontos szerepe van a központi irányítás és az iskolák között elhelyezkedő 

szakmai támogatásnak, segítségadásnak. A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 
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hagyományos értelemben vett köztes szint jelentősége az iskolák autonómiájának 

növekedésével párhuzamosan egyre inkább háttérbe szorult. Új, jóval differenciáltabb 

szerepértelmezés és szerepvállalás kialakítása szükséges, amelyben egyaránt helye van a 

kutatónak, a szakértőnek és nem utolsósorban maguknak az iskoláknak és pedagógusoknak, 

az egymástól és egymásról tanulás lehetőségének.” (Bognár M.) 

 

Helyi fejlesztés 
Az iskolafejlesztés kutatása sok új szempontot és kihívást fogalmazott meg, amiből 

kikovácsolható egy-egy intézmény fejlesztési perspektívája. A természettudományos nevelés 

helyi fejlesztése olyan együttműködésben valósul meg és olyan eredményekre vezetett, 

amelyek továbbvitele már nem lehetséges az iskola átfogó, „autentikus” fejlesztése nélkül. Az 

alábbiakban egy lehetséges iskolafejlesztési érvrendszert és perspektívát mutatunk be. 

 

Társadalmi változások – fejlesztési motívumok 

 Az előttünk álló oktatásfejlesztési kihívások mélyebb gyökerei az ezredfordulós 

társadalmi folyamatokban keresendők, azokkal összefüggésben vizsgálhatók. A helyzetet 

leíró változók köre igen széles és meglehetősen összetett viszonyok alakultak ki közöttük, 

ennek megfelelően számtalan kutatási eredmény és fejlesztési ajánlás is született. A 

globalizáció egyszerre jelenti a tőke, a kultúra és a környezeti problémák egységesülését. A 

verseny és az együttműködés stratégiái keverednek a mindennapi életben és a nemzetközi 

politikában. A hazánkat is befogadó európai térségnek a növekedési versenyben Amerikával 

és Ázsiával kell megküzdenie. Vannak ugyan alternatív fejlődési modellek, amelyek sokkal 

érzékenyebbek a környezeti és a humán válság kezelésére, de ezek nem képesen teret nyerni, 

bár közvetett hatásuk egyre inkább érezhető. 

A 90”-es évek második felétől egyre erősebb a nemzetközi szervezetek (EU, OECD) 

oktatásba való beleszólása.  Olyan megrendelések fogalmazódnak meg az iskolákkal 

szemben, amelyek teljesítése: 

• biztosítja az aktív társadalmi szerepvállalásra képes állampolgárok nevelését, 

• biztosítja a gyorsan változó gazdasági-, társadalmi közegbe való beilleszkedés 

képességét, ennek érdekében hozzájárul az élethosszig tartó, és az élettevékenységeket 

átfogó, az iskolán kívüli világhoz kapcsolt tanuláshoz (life-long, life-wide learning), 

• csökkenti a munkaerőpiacról kiszorulók számát, elsősorban a rugalmasan átalakítható 

készségek, képességek megszerzésének lehetővé tételével, 
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• segíti az információs társadalom fejlesztését és növeli a hozzáférés esélyét,  

• hozzájárul a fenntartható fejlődéshez. 

Magyarországon mindezek a célok ütköznek a rendszerváltás után kialakult problémákkal. 

A nyugati országok kapitalista gazdasága nem csak fejlettebb, hanem kiegyensúlyozottabb is, 

nem csak pénzügyi értelemben, hanem a szereplők magatartása terén is. Itthon még sokan 

várják másoktól az életükben felmerülő problémák megoldását, illetve kevésbé képesek saját 

személyiségük fejlesztésével megszerezni sorsuk irányításának képességét. A leszakadók 

tömege nem csak gazdasági teher, sokkal inkább humán probléma és a társadalmi szolidaritás 

próbaköve. A nehézségeket válsággá fokozhatja, ha az iskolarendszer sem képes biztosítani a 

tartós foglalkoztatáshoz szükséges tudást és a társadalmi beilleszkedést szolgáló érték és 

attitűdrendszer kifejlődését.  

  Szintén a 90’-es évekre tehető a hazai átfogó tudásmérések bevezetése, részben hazai 

kutatók (Csapó és mtsai.) részben a nemzetközi szervezetek programjai (TIMS, PISA) révén. 

Ezek fényében vált világossá, hogy baj van a magyar diákok tudásával, nem igazak a 

versenysikereken alapuló öndicséretek. Iskoláink nagy többségében kevéssé hatékony a 

tanulás és még kevésbé a nevelés. Ha sikeresebb lenne, talán még nagyobb lenne a baj, mivel 

sem az eddig közvetíteni próbált tudás, sem a nevelési célok rendszere nem igazán felel meg a 

változó igényeknek. A tudást létrehozó megismerési folyamatokról a pszichológiában lezajlott 

kognitív forradalom eredményeként egyre mélyebb képpel rendelkezünk. Ennek hatásaként a 

pedagógiában is új paradigma jelent meg, a konstruktivizmus. Ma már a legtöbb nyugati 

pedagógiai fejlesztés erre a szemléleti alapra épül, és a hazai kutatók (Nahalka I.) munkájának 

köszönhetően meghatározóvá vált az új NAT – ban is. A tudásépítés személyes és aktív 

folyamat, ennek feltétele viszont az átfogó személyiségfejlesztés. A készségek, képességek és 

kompetenciák újraértelmezése jelenleg is tartó folyamat, amely az oktatás és nevelés 

egységesítését igényli. 

 A társadalom átrendeződése a műveltségterületek közötti viszonyra is hatással van, – 

eléggé ellentmondásos módon. Európában és Magyarországon fontos a nyelvtudás, mert ez az 

integráció feltétele és eszköze. Az információkezelés a másik fontos eszköztudás, de ebben 

már nem a számítógép kezelése a nehéz, hanem az információforrások ismerete, az 

információk szelektálása, feldolgozása és megfelelő kommunikációja. A társadalom 

működésével kapcsolatos ismeretek közvetítése és a beilleszkedést lehetővé tevő 

magatartásmódok kiépítése egy megújult társadalomismereti tudást igényel. A vezető 

gazdasági hatalmak nagy figyelmet fordítanak a természettudományos és technológiai tudás 

fejlesztésére is, mert az innováció és a húzóiparágak versenyképessége ennek köszönhető. 
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Ezen a területen nem elegendő a tudományos elit tudása, a társadalom egészének támogatása 

és befogadóképessége is feltétel. 

 Különféle hatások folytán egyre több az oktatásban speciális fejlesztési szükséglettel 

megjelenő tanuló. Az öröklött különbségekhez társuló eltérő szociális helyzet, a kulturális 

hátrányok, a gyermekkori lelki sérülések és az egészségromboló szokások nagyon eltérő 

fejlődési ütemet eredményeznek, illetve csak speciális módszerekkel érhető el fejlődés. Az 

iskolák jelentősebb része szelekcióval igyekszik kezelni a problémát, de a komprehenzív 

modell alkalmazására is egyre több a példa.  

 

A NAT felülvizsgálati folyamat 

 Nemzeti Alaptanterv először 1995-ben készült és abban a helyzetben nagy előrelépést 

jelentett az oktatás tartalmi szabályozásában, pl. a műveltségterületek szerinti tagolással. Az 

egységes tartalmi szabályozás és követelményrendszer nem volt annyira előíró, mint a 

korábbi, így teret engedett a pedagógiai programok fejlesztésének. Az iskolák jelentős része 

kapcsolódott be a fejlesztésekbe, készültek helyi tantervek, helyenként tananyagok is. Igazi 

újdonság azonban csak kevés született, a helyi fejlesztések általában nem tudtak figyelni a 

közben végbemenő folyamatokra, a pedagógia szakmai fejlődésére. A kerettantervek 

megjelenése konzerválta ezt a helyzetet, sőt meggátolta a továbblépést. Az iskolák 

visszatérhettek a nyugalmas hétköznapok világába, a tankönyvpiac nagyhalai pedig korlátlan 

hatalomra tehettek szert.  

 Szerencsére az Eötvös József Szabadelvű Pedagógiai Társaság közben nekilátott egy 

új szemléletű NAT elvi kidolgozásának. Olyan gyakorlati válaszokat kerestek, amelyek 

megoldást jelenthetnek az oktatás belső problémáira és a társadalmi megbízatás jobb 

hatásfokú teljesítését szolgálják. Nemzetközi színtéren ekkor már zajlott az oktatási reform, 

melynek során középpontba állították a személyiségfejlesztést, a készségek, képességek és 

kompetenciák rendszerének elméleti kidolgozását és a fejlesztési lehetőségek kutatását. Ennek 

szellemében fogalmazódott meg 2002-ben az a tervezet, amely a későbbi állami felülvizsgálat 

kiinduló dokumentuma lett. Ebben minden műveltségterület a fejlesztési feladatokból 

kiindulva fogalmazza meg a tanulói tevékenység formáit, a tartalmi szabályozás szándékos 

háttérbe szorítása mellett. Utóbbira egyrészt azért volt szükség, hogy elkerülhetők legyenek a 

felesleges viták, másrészt azért, hogy egyértelmű legyen a szemléletváltás.  

A NAT felülvizsgálat folyamatát nem kísérte társadalmi konszenzus, sőt az ellenzéki 

támadások vitatták a tartalmak kimaradásának helyességét, veszélyeztetve látták a magyar 

oktatás hagyományait. A tanárok sem fogadtak volna lelkesen egy újabb innovációs 
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kényszert. A szakma is belátta, hogy szükség van egy szűkebb, de felkészültebb, 

professzionális munkára képes fejlesztőgárda kialakítására és helyzetbe hozására. Ez lenne – 

lett volna – a sokat emlegetett programszint. Az idő azonban túlságosan is felgyorsult, a NAT 

elfogadását követően szinte azonnal megjelent a programfejlesztési pályázat. Mivel a 

rendelkezésre álló idő nem teszi lehetővé a mélyebb munkát és a kipróbálást, ezért a 

benyújtandó anyagokat kerettantervnek nevezték, a program eredeti jelentése (teljes, kipróbált 

pedagógiai rendszer, eszközökkel, alkalmazási segédletekkel) így későbbiekben teljesedhet ki. 

Az ellenállás csökkentése, és a támadások kivédésének szándéka miatt (egyelőre) érvényben 

maradtak a korábbi kerettantervek, így nem szükséges feltétlenül a változtatás. A lehetőség 

azonban nyitott: amely iskola szeretne fejlődni, az egy hatékonyabb és korszerűbb programot, 

illetve kerettantervet választhat magának. Akik fejleszteni is képesek, azok saját programot is 

kidolgozhatnak, jelenleg azonban csak teljes rendszert lehet akkreditáltatni, egyes 

tantárgyakat nem.    

 

Érettségi modellek - ellentmondások 

 A NAT felülvizsgálatát megelőzve lezajlott a kétszintű érettségi követelményeinek 

kialakítása. Az utolsó szakaszban ez egy egyszerű kihúzást jelentett, ekkor már érdemi 

átalakításra nem volt mód, csupán a középszint 25 %-os, és az emelt szint 15 %-os 

csökkentése volt a feladat. Még a legjobb szándék mellett sem jöhetett ki ebből a munkából a 

később elhatározott kompetenciafejlesztést támogató követelményrendszer. A NAT bizottság 

álláspontja szerint erre a kétszintű érettségi modellje nem is alkalmas, sőt azt a felsőoktatás 

sem támogatja. Közben a Felsőoktatási Tudományos Tanács megbízásából elkészült egy 

készségeket és képességeket mérő egyszintű érettségi koncepció, amely a szakmai körökben 

tetszésre talált, de esetleges bevezetése a távoli jövőbe tolódott. A kétszintű érettségi tartalmi 

követelményei és a NAT fejlesztési feladatai elvileg nem lennének ellentmondásban 

egymással, mivel a kompetenciák mindig csak adott tartalmakhoz kötve fejleszthetők. 

Bizonyos területeken (pl. természettudomány) azonban még mindig túlságosan átfogó és 

ugyanakkor (és emiatt) túlságosan felszínes a tartalmi követelmény. Szükség lenne az 

elmélyülés, a tudományos vizsgálat lehetőségének bemutatására, de akkor más területek talán 

kimaradnának. A képességfejlesztő és a tartalomközpontú szemlélet ezen az ütközőponton 

még nem jutott túl.  
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Koncepcióváltás 

 A NAT 2003 lényeges pedagógiai fordulatot jelent, nem folytatása a korábbinak. Az 

újdonsága azonban nem könnyen érthető meg csupán a szöveg alapján, ehhez végig kell 

gondolni mindazokat a feltételeket és következményeket, amelyek nincsenek belefoglalva. A 

kiindulási alap a tudatosan tervezett személyiségfejlesztés, amelyet átfogja a megismeréssel, 

személyes világgal és a közösségi léttel kapcsolatos területeket. A tudást tudományosan 

vizsgálja, megkülönbözteti a különféle fajtáit és megszerzési módjait. A tanulást aktív és 

személyes tudásépítésnek tartja, amely csak megfelelő motivációk és interakciók esetén 

lehetséges, elsődleges eszköze pedig a már meglévő tudás, amelyet meg kell ismerni és 

figyelembe kell venni a tanulás tervezésekor. A személyes, a társas és az intellektuális 

képességek fejlesztése nem szorítható be az iskola, még kevésbé az osztálytermek falai közé, 

szükség van a társadalmi kapcsolódások és szerepek személyes megtapasztalására is (life-

wide learning). Erre a feladatra vannak működő modellek, elsősorban a reformpedagógiai 

irányzatoknak köszönhetően. Az utóbbi években kialakult konstruktivista pedagógia ennél is 

továbblép, amikor az alternatív személyiségfejlesztési módszereket a tudásrendszerek 

kiépítésével párosítja.   

  

Pedagógiai kultúra, elmélet és gyakorlat 

 A nemzetközi kutatások (OECD) is kimutatták, hogy a tanári szakma jelenleg igen 

alacsony presztízsű, kevesen és nem a legjobbak mennek pedagógusnak. Ez a helyzet 

mindenképpen megváltoztatandó, mert másképp nem lehetséges a tudás alapú társadalom 

felépítése, a gazdasági versenyképesség megtartása. Az oktatásügy szabályozásában olyan 

lépésekre van szükség, amelyek felszabadítják a tanárok kreativitását, nagyobb szabadságot 

biztosítanak számukra, de ugyanakkor nagyobb felelősséget is ruháznak rájuk. A 

személyiségfejlesztés középpontba állítása egészen más tanári attitűdöt és felkészültséget 

igényel, mint az ismeretközvetítő korábbi modell. A gyerekekre való értő odafigyelés, a 

fejlesztési- és értékelési eszközök megfelelő alkalmazása nem veleszületett adottság, hanem 

komoly felkészüléssel elsajátítható képesség. 

 A korábbi évtizedek gyakorlatát a pedagógiai elmélet lenézése, haszontalanságának 

képzete jellemezte. Fontosabbak voltak a tudományok, vagy a művészetek, amiről azt 

gondolhattuk, hogy az elsajátításhoz elég bemutatni őket. Maga a pedagógia sem volt eléggé 

fejlett ahhoz, hogy használható alapot és eszköztárat kínáljon a gyakorlat számára. Mára 

azonban megváltozott a helyzet, ha még ezt nálunk kevésbé sikerült is elfogadtatni. Nagyon 

összetetté vált ez a tudományterület, a specializációban kialakultak pl. a kognitív 
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neveléselmélet, a konstruktivista pedagógia, a méréstudomány, az értékfejlesztő-, vagy a 

gyógypedagógia különféle területei. Egység ugyan nincs, de számos használható modell 

alakult ki a kompetenciák rendszerének leírására és fejlesztésére. Ezek az elméletek 

meghatározzák a tanári gyakorlatot, mivel nem lehetséges tartós eltérés a belső 

elképzelésektől. A pedagógiai rendszerek fejlesztésének egyik kulcspontja a tanári 

koncepcióváltás, képzés, továbbképzés, vagy még inkább a motiváción alapuló önképzés 

útján. 

 

Készségek, képességek, kompetenciák 

 A személyiség bonyolult rendszer, amelyben öröklött adottságok, készségek és tanult 

képességek ötvöződnek. A belső világ motiváció alapján és kivitelezés által alakítja 

magatartásunkat a külső világhoz. A tudatos személyiségfejlesztő nevelés nem lehetséges 

valamiféle személyiségmodell nélkül. A pedagógia ebben nem egységes, de a különféle 

elképzelések hasonló következtetésekre vezetnek. Kulcsszó lett a kompetencia, ami egyre 

általánosabb értelmezésben bukkan fel. Eredetileg az öröklött biológiai alapokra épülő, 

fejleszthető cselekvési képességeket jelenti, így van pl. beszédértési, vagy számolási 

kompetencia. A létfenntartáshoz, társadalmi beilleszkedéshez, tanuláshoz szükséges 

legalapvetőbb körbe a kulcskompetenciák tartoznak, ezek NAT-ban alkalmazott elemei a 

szabálykövető, problémamegoldó, narratív, lényegkiemelő, kritikai, komplexitás kezelési, 

kommunikációs, információs, életvezetési, együttműködési, döntési kompetenciák. Ezek 

meghatározása egy nemzetközi kutatás keretében történt (DeSeCo folyamat). Más fejlesztési 

területeken másféle rendszereket is alkalmaznak, amelyek részletezőbbek és fejlesztési 

perspektívát, értékelési útmutatót is magukban foglalnak. Ilyen pl. a kanadai Quebec 

tartomány iskolareformjának igen alaposan kidolgozott modellje, amiben négy terület 

található: a módszertani, kommunikációs, intellektuális és a személyes és társas. A 

természetismeret fejlesztésekhez, illetve a NAT-bizottsági munkához kidolgoztam ennek egy 

változatát, ami valamivel bővebb, illetve az adott területre alkalmazott. A rendszerbe foglalt 

kereszttantervi kompetenciák a tantárgyakon belüli közös fejlesztési feladatokat határozzák 

meg. Valamennyi területen ki kell alakítani a sajátos módszereket, meg kell határozni ezek 

tananyagtartalomhoz való kötődését.  

 

Értékek 

A magatartás legbelső vezérlési szintje az értékek rendszere, ezek alapján határozzuk 

meg az érdekeket és alakítjuk ki attitűdjeinket. A nevelés tehát csak akkor járhat tartós 
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eredménnyel, ha be tud hatolni az értékek világába. A NAT bevezetőjében felsorolja a 

legfontosabb értékeket, amelyek kiépítése a személyiségfejlesztés feladata. A demokratizmus, 

a humanizmus, az egyéniség tisztelete, az alapvető közösségek, a nemek tisztelete, a 

tolerancia kerülnek itt említésre. A magatartást alakító értékvilág ennél összetettebb és a 

fejlesztése ennek megfelelően nehezebb feladat. A pozitív értékek megismertetése és a direkt 

nevelés szükséges, de nem elégséges, szükség van a teljes környezet mind nagyobb mértékű, 

indirekt nevelési eszközként való figyelembe vételére, illetve kialakítására. Ez azt is jelenti, 

hogy az iskolának meg kell tudni fogalmazni, illetve jeleníteni a mindennapjaiban ezeket az 

alapértékeket. A kompetenciák, mint eszközök ezeknek az értékeknek az egyéni 

viselkedésben és a közösségi cselekvésekben való érvényesítését szolgálják.  

  

Fejlesztés és tanulási környezet 

 Az átfogó és tudatos személyiségfejlesztés nem valósítható meg az ismeretközpontú 

pedagógiai környezetben. A személyes és társas kompetenciák csak a közösségi 

cselekvésekben nyilvánulhatnak meg, illetve abban fejleszthetők. Szükség van az iskola és a 

társadalmi környezet közti kapcsolatok és interakciók élővé és rendszeressé tételére. Mindez 

olyan tanulási környezetet jelent, amelyben az idő- és a csoportbeosztás rugalmasan 

alakítható, a tantárgyak sajátosságai mellett az egyének és a kisközösségek igényei is 

kielégíthetők. A rendszeres foglakozások mellett hosszabb időszakokra kiterjedő, szabadon 

tervezhető tevékenységek – projektek – is végezhetők. Szerepet kapnak az iskolán kívüli 

nevelési helyszínek, nem csak a hagyományos múzeumok, vagy erdei iskolák, hanem pl. a 

különféle gazdasági- és műszaki tevékenységek, munkahelyek meglátogatása keretében is. 

Kapcsolatok szövődhetnek a civil szervezetekkel, vagy a helyi közösséget képviselő 

hatóságokkal. A tanulói tevékenység változatos formái gyakorolhatók, melyben az egyéni 

képességek, motivációk is figyelembe vehetők. A tárgyi környezet ingergazdag, esztétikus, 

higiénikus, környezetbarát és biztonságos. Az intézményi infrastruktúra képes biztosítani a 

rugalmas térképzést, alkotómunkát, az információk elérhetőségét és feldolgozását. Mindez 

nem jelent óriási költségnövekedést, sokkal inkább egy koncepcióváltáson alapuló 

odafigyelést. Tudatosítani kell, hogy a kompetenciák fejlesztése olyan informális tanulás, 

amelyben az informális környezet szerepe is lényeges.  

 

Új tanári szerep 

 A korábbi modellben a tanár volt a tudás birtokosa, az a tekintély, akitől puszta 

befogadással eredeztethető a tanulás. Értékelése megkérdőjelezhetetlen volt, a katedra 
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magasságába diák nem emelkedhetett. A tanuló, mint egyén viszonyulhatott a tanuláshoz, az ő 

feladata és felelőssége volt az elsajátítás, a többiekre nem számíthatott. Az utóbbi 

évtizedekben erodálódott ez a fajta tanári szerep, de az ellehetetlenülés nem következett be. A 

hatékonyság romló mutatói elől az új pedagógiai szemléletmódok jelenthettek kiutat. A 

reformpedagógiai irányzatok a tanulói tevékenység szervezőjévé és irányítójává avatták a 

tanárokat, lehetővé, sőt kívánatossá vált a gyerekek egymástól való tanulása. Ennél még 

tovább lép a konstruktivista pedagógia, amely tudatosan figyel a megismerési folyamatok 

egyéni jellegére. A tanár ebben a szerepben tapasztalt diagnoszta, aki felismeri a gyermeki 

naív elképzeléseket, a meglévő modelleket, és terapeutaként olyan helyzeteket alakít ki, 

illetve úgy magyaráz, hogy a tanulókban kialakuljon az ellentmondásokat feloldó új tudás. A 

tanulás során gazdag interakcióra nyílik lehetőség a csoporton belül, valamint a környezettel. 

A menedzseri feladat sokkal kreatívabb, mint a korábbi előadói szemlélet, a tanulási eszközök 

jóval nagyobb választékát kell birtokolni, készíteni és alkalmazni, beleértve az IKT 

eszközöket is. 

 A kompetenciák fejlesztéséhez szükség van az optimális tanár – diák kötődés 

kiépítésére is. Erre lényegesen több az esély a változatos tevékenységi formák gyakorlása 

közben. A mindennapihoz közelebb álló helyzetekben oldottabban viselkedhetnek és 

nyilvánulhatnak meg a diákok és a tanárok is, így mód van az indirekt nevelési hatások 

kiaknázására. 

 

Gyerekvilág - Sulivilág 

 Iskola nincs gyerekek nélkül, mégsem mondható, hogy az oktatási rendszer 

optimálisan gyerekre szabott lenne. Az iskolacsinálók kényszerítéssel tartanak iskolapadban 

tanulói tömegeket, gondolván, hogy a tanulás már csak ilyen. Nem beszélve arról, hogy voltak 

és vannak alternatívák, érdemes lenne azon is elgondolkodni, hogy mit kezdjünk a gyerekek 

hétköznapi világa és az iskola közötti szakadékkal? Egy felmérésben a magyar gyerekek 

majd’ felének a börtön jutott eszébe az iskoláról. Míg ott kényszerek között és lényegében 

alávetettségben vannak, addig a magánéletben egyre nagyobb szabadságot élveznek és a 

szülői tekintéllyel is egyre kevésbé kell szembekerülniük. Érdeklődésük és szokásviláguk a 

kortárscsoportokban alakul ki, a szubkultúrák világa felé nyitottak, oda igyekeznek 

beilleszkedni. Jelen vannak körükben az egészségromboló szokások, az alkohol, a cigaretta és 

a drog, de az aktív szexuális életet is egyre korábban kezdik el, sajnos többnyire lelkileg 

éretlenül és felkészületlenül. Az élet sűrűjébe lemerülők nem nagyon igyekeznek abba a 

normális társadalomba, amelynek megjelenítője leginkább az iskola. A visszariadók a ló ezen 



 79

oldalán talán sajnálkoznak, hogy unalmasabb az életük, talán magányosak is, de ők legalább 

tanulnak. Így a jó és a rossz dramatikája iskolapéldából iskolává válik.   

 Az iskola helyes magatartása az lenne, ha megpróbálna közelebb lépni a fiatalok 

életstílusához, érdeklődéséhez, és a társadalmi célokat ebből a helyzetből igyekezne elérni. 

Könnyebb lenne integrálni a perifériákon lévőket, ha a tanulás közös tevékenységeket 

jelentene, amelyben nagyobb önállóságot élvezhetnének. A differenciálás pedagógiája szinte 

önműködő lehet, ha kényszerpályák helyett versenypályák vannak, egyéni és csoport indulók 

számára. Ki lehet lépni az iskola falai közül, be lehet bizonyítani, hogy az élet érdekes, de 

ehhez élni is kell. Az életbe kilépő tanulás felkészít az élethosszig tartó tanulásra is, bemutat 

olyan életpályákat és helyszíneket, amelyeket a fiatalok választhatnak, vagy amelyek a 

későbbi pályamódosításaikat segíthetik.   

 

A tanulás új értelmezése 

 A tudás alapú társadalomban a tanulás stratégiai ágazat, amelynek fejlesztése alapvető 

gazdasági érdek. Komoly elméleti kutatások fordítódnak a tudásiparágakba, a 

megismeréstudományba és a pedagógiába. A pszichológia behaviorista iskolája még üres 

gépezetnek tekintette az embert, a magatartást a környezet általi szabályozás eredményének 

látta. A modern kognitív pszichológia az ember meglévő tudását tekinti a megismerés és a 

magatartás legfontosabb alakító tényezőjének. Az erre a szemléletre épülő konstruktivista 

pedagógia szerint a tudás nem valamiféle áttölthető információhalmaz, hanem az előzetes 

tudás alapján való aktív konstruálás eredménye (Nahalka I.). Ebből következik, hogy egyéni 

tanulási utak kialakítására van szükség. Ez az adaptív pedagógia, vagy más néven a 

differenciálás, amely a kompetenciafejlesztés elengedhetetlen feltétele. Nehéz elképzelni, 

hogy miként valósítható meg a frontális órákon, a mindenkihez egyformán szóló tanári 

magyarázatok közben. Legalábbis növelni kell azokat az alkalmakat és tanulási formákat, ahol 

közvetlenebb kapcsolat alakulhat ki tanár és diák között. Meg kell engedni az egyéni 

elképzelések és érdeklődés felszínre jutását, ehhez igazodva kell megválasztani a fejlesztési 

eszközöket.  

 A tanulás társadalmi értelmezése is átalakult, ma már life-long, illetve life-wide 

learningről, azaz életen át folyó és az életet átfogó tanulásról beszélünk. Az előbbire a pályák 

gyors változása és váltakozása miatt van szükség, illetve jól felfogott egyéni érdek az 

alkalmazkodóképesség, az alkalmazhatóság megőrzése. Az iskola hibát követ el, ha nem tanít 

meg tanulni, és nem teszi átélhetővé a tanulás örömét és hasznosságát. Az iskolán kívüli 

élethez kapcsolódó tanulás szellemi és fizikai értelemben is kilép az iskola falai közül. Az 
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iskola ebben a modellben szorosan kapcsolódik az őt körülvevő világhoz, a természeti 

környezethez, a gazdasági- és társadalmi szervezetekhez, szereplőkhöz. A tanulás égészen 

más időbeosztásban és helyszíneken zajlik, bővebb a tanulásban segítő személyek köre is 

bővebb. Az életbe kimerészkedő iskolák gyors terjedése a hagyományos iskola és 

tudásmodell kudarcára vezethető vissza, de szerepet játszik benne a learning society, a tudás 

alapú társadalom jövőképe is, ahol a tanulás és az élet időben és térben is sokkal szorosabban 

kapcsolódnak egybe. Jellemző, hogy a legsikeresebb kísérletek a legversenyképesebb 

országokban zajlanak, pl. Hong Kongban, Svédországban, Írországban.  

A tanterv életközelisége azt is jelenti, hogy a tudás alkalmazhatósága az emberek 

mindennapi tevékenységeire is kiterjed. A modern ember munkaideje talán hosszabb, de ezzel 

arányosan a szabadideje értékesebb. A főzés, a kertészkedés, az otthonteremtés, az 

egészségmegőrzés, a természetjárás, a barkácsolás, vagy a szépítkezés sajátos tudás, amelyhez 

számtalan tanulási alkalom is kapcsolódik a médiák, vagy az Internet világában. A 

tudományos ismeretek beépíthetők ezekbe az érdekes környezetekbe, erősítve a tanulással 

kapcsolatos motivációt. 

A legspeciálisabb tudás talán magáról a tudásról szól, illetve annak megszerzését 

segíti. Nevezhető tanulásmódszertannak, de újabban divatos a metakognitív jelző is. Aki 

tudatosan megtervezi például egy probléma megoldási lépéseit, nagyobb sikerre számíthat. A 

rendszerelemzésben és a folyamatok követésében is lehetségesek ilyen technikák, amelyek a 

tartalomtól függetlenül működtethetők. A tanulási képesség fejlesztésében szükség lesz erre a 

metakognitív eszköztárra is. 

 

A tartalom fejlesztése, komplexitás 

 A tanulás akkor járhat alkalmazható tudás kiépülésével, ha közben az ismeretek 

elemei, szintjei és a köztük lévő kapcsolatok rendszert alkotnak. Ez nem csak építés, hanem 

működtetés is, mivel a már meglévő tudásrendszer eszközül szolgál a fejlesztéshez. Ebből 

következik, hogy nem lehetséges tanulás túl sok részismeret feldolgozhatatlan halmazának 

való nekifutással. Előbb az átfogó fogalmak rendezésére kell sort keríteni, ezek segíthetnek a 

részletek megértésében, az új kapcsolódások kialakításában. Mindannyian tapasztaltuk, hogy 

egy értelmetlen adatsor megtanulása milyen nehéz, de ha össze tudjuk kapcsolni valamilyen 

érdekes dologgal, akkor már sokkal könnyebb (ez a memotechnika). A konstruktivizmus 

szerint a megismerés mindig deduktív úton, az általánostól a részletes felé halad. A 

tapasztalatokból levont általános következtetések mögött is mélyebb meggondolások rejlenek, 

tehát ez az induktív út csupán látszólagos. A tananyagok összeállítása még nincs eléggé 
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tekintettel erre a szempontra, de a NAT összeállítói már figyelembe vették a fejlesztési 

feladatok kialakításában. 

 A tartalmi szabályozás másik kérdése a tudás társadalmi érvényessége. Az államok 

nem finanszíroznak olyan oktatást, amely nem kínál hasznosítható tudást, ugyanakkor kérdés, 

hogy mikor teljesül ez az elvárás? Nyilvánvaló, hogy a szaktudásra szükség van, számos 

szakma képzése, illetve az előzetes felkészítés történik az oktatási rendszerek keretei között. 

Olyan tudás is van, ami nem sorolható be a szakmák körébe. Ez a műveltség, amelynek egyik 

feladata a régebbi korok tudásának és alkotásainak közvetítése, az emberi élet gazdagítása. A 

műveltség szükséges a speciális tudáselemek összekapcsolásához, a rugalmasság eléréséhez. 

A művelt ember gyorsabban és könnyebben alkalmazkodik az új helyzetekhez, életmódja 

jobban segíti a konfliktuskezelést és a stresszhelyzetek feloldását. Ennek társadalmi 

hasznossága nyilvánvaló, a műveltség ebben az értelemben a humántőke értékét növeli.  

 

Értékelés 

 Az értékelés az iskolai gyakorlatban általában osztályozást jelent. Feleletek, 

dolgozatok alapján érdemjegyek születnek, amelyeket rangsorképzésként is felfoghatunk, de a 

valódi jelentésük nehezen értelmezhető. A reformpedagógiai irányzatok vezették be a 

szöveges értékelési módszereket, amelyek jóval többféle szempontot bontanak ki és segítenek 

a továbbhaladás megtervezésében. A személyiség tudatos fejlesztését célul tűző pedagógiai 

rendszerek alapvető eszköze az ilyen, személyes és segítő formatív értékelés. A módszerek 

kialakítása és vizsgálata még kutatás tárgyát képezi, de néhány elemet már eléggé általánosan 

használnak a fejlettebb országokban. Ezek közös jellemzője, hogy elektronikus eszközök, 

tehát valamilyen számítógépes programon futnak. A személyes portfólió módszere az egyik 

legismertebb, ezzel egy-egy tanuló munkája összegyűjthető és a visszajelzésekkel a fejlesztés 

továbbvihető. A kollaboratív tanulási módszerek (Synergeia, FLE-3) elektronikus felületei is 

kínálnak ilyen lehetőségeket. A szóbeli értékelés például a csoportmunkához, vagy a 

projektekhez is kapcsolódhat, a tanulói tevékenység folyamatos megfigyelése mellett. 

A kompetenciafejlesztés egyik nyitott kérdése, hogy melyek azok a fejlesztési 

perspektívák, optimális teljesítmények, amelyek a célok kitűzését irányíthatják? Honnan 

tudják a gyerekek, hogy milyen szempontok alapján ítéljük meg őket? A kognitív 

kompetenciák esetében könnyebb a helyzet, de hogyan lehet pl. az együttműködési 

képességet, vagy az empátiát fokozatokba sorolni és mérni a teljesítés szintjét? Leírások, 

viszonyítások, konkrét példák talán segíthetnek, de mindenképpen nyílt rendszert és átlátható 

fejlődési pályát kell felállítani 
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Az értékelés helyi gyakorlatának kialakítása igen fontos, ezen belül nagy szerepe van a 

méréseknek. A differenciálás tervezésében a transzverzális mérések, a fejlődés jelzésében a 

horizontális mérések segíthetnek. Az iskolai tudás viszonyítását szolgálják az országos, vagy 

nemzetközi mérések, amelyek a fejlesztési stratégia kialakítását és a módszerek behangolását 

segítik. A mérések kivitelezése és értékelése szakértelmet igénylő feladat. 

Fontos visszajelzést adhatnak az iskolán kívüli társadalom visszajelzési is. A 

minőségbiztosítási rendszerek gyűjtik és figyelembe veszik az iskola partnereinek 

elégedettségét. A tanulás iskolán kívüli formáiban is van mód társadalmi értékelések 

beszerzésére, például a tudás alkalmazhatóságának megítéltetésére egy üzemlátogatás során.  

 

Iskolafejlesztési lehetőségek, ötletek 
A fent vázolt elvek és szempontok alapján az iskolafejlesztés egy lehetséges perspektívája, a 

prioritások és feladatok rendszere az alábbiak szerint alakulhat: 

• Elsőbbséget kell biztosítani az iskolafejlesztési szemléletnek, a sürgős megoldások ne 

akadályozzák a hosszabbtávú fejlesztéseket. 

• Meg kell fogalmazni a hosszabbtávú fejlesztés stratégiáját (kb. 10 évre), ehhez 

közép(3-5 év)- és rövid távú (<1 év) feladatterveket kell készíteni. 

• Törekedni kell a hálózatok iskolájának megteremtésére, az iskolapolgárok és partnerek 

közötti természetes kapcsolatok, hálózatok felhasználásra, illetve erősítésére. 

• Meg kell valósítani a tanulás tudatos és összehangolt fejlesztését, ennek részeként a 

motivációépítést, a metakognitív tudatosságot, az életközeli, probléma alapú tanulást. 

• Ki kell dolgozni és alkalmazni kell a direkt személyiségfejlesztés kritériumait és 

eszközeit (személyes és társas kompetenciák fejlesztése). 

• Bővíteni és rendszerré kell szervezni a tanulói tevékenység választékát, pl. a 

projektmódszer tanulásával, alkalmazásával. 

• Ki kell bővíteni a tanulási időkeretek és tanulásszervezési módok választékát, 

biztosítani kell a 45 percnél hosszabb idejű programok tervezhetőségét, a komplex 

projektek lehetőségét. 

• Elő kell segíteni a tantárgyi határok közötti átjárást, a munkacsoportok feletti 

tananyagtervezést, összehangolást. 

• Gazdagítani kell a személykövető, formatív értékelés módszereit, eszköztárát. 

• Átfogó képességfejlesztési modellt kell kidolgozni és alkalmazni, ezen belül a 

kereszttantervi kompetenciák rendszerére is.  
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• Jobban be kell vonni a tanárokat az iskolafejlesztésbe, ennek érdekében át kell 

alakítani a tanári foglalkoztatási rendszert, megteremtve a belső képzések és helyi 

fejlesztések időkeretét. Lehetőleg egyéni feladatvállalási és értékelési rendszert kell 

bevezetni.  

• Meg kell valósítani a tantestület belső, hálózati tanulását, a speciális tudás 

megosztását. A belső szakmai fórumok működését intenzívebbé kell tenni. 

• El kell terjeszteni a tanári önképzés, társas tanulás technikáit (action research, teacher 

research, reflected practice, peer coaching). 

• A bérrendszerbe be kell építeni az önfejlesztés és a tanórán kívüli nevelés támogatását. 

• A diákokat is be kell vonni az iskolafejlesztésbe, meg kell ismertetni velük a „tanuló 

közösség” modellt és be kell vonni őket a tanulás tervezésbe. 

• A társadalmi környezet bevonása is szükséges (life-wide learning), ez partnerek 

keresését, kapcsolattartást jelent a szülőkkel, munkaadókkal, társadalmi 

szervezetekkel. 

A fejlesztés ütemezése: 

1. nyilvános helyzetértékelés, jövőkép közzététele 

2. A tanárok felkészítése 

3. (helyzetértékelés, nemzetközi kitekintés, fejlesztési kihívások, kompetenciák és 

fejlesztésük, új tanulási elméletek és módszerek) 

4. A diákok bevonása 

5. (a tanulás értéke és új modellje, élethosszig tartó tanulás, tanuló közösség modell, 

a részvétel lehetősége és felelőssége) 

6. Stratégia, program, tantervkészítés (iskola és munkacsoport szinten) 

7. Folyamatértékelések, visszacsatolások, minőségmenedzselés 

A fejlesztő szervezet jellemzői: 

• A hierarchikus irányítást kiegészítő hálózati modell,  

• Szervezeti önértékelés, önszabályozás, 

• Rugalmas, feladatorientált csoportmunka, 

• Külső segítő szervezetek, belső kapcsolattartók, 
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A tanár 
Személyes szerepek 
 
Önképzés 

A tanárok kulcsszereplői az iskolai innovációnak, de a sikeresség feltétele, hogy 

mindenekelőtt legyenek képesek önmagukat is megújítani. Ebben kétségkívül segítséget 

kaphatunk az intézményes képzések igénybevételével, de a személyes elkötelezettség legjobb 

kifejezője és megvalósulási formája az önképzés, Csak ennek állandó szem előtt tartásával 

lehet a tanári tudást és kompetencia készletet az adott szerephez és elvárásokhoz igazítani. Az 

alábbiakban személyes beszámolókat ismertetünk a munkacsoport tagjainak önképzéséről. A 

kép biztosan nem teljes és semmiképpen sem lezárt, de talán tanulságos. 

 
Önképzés – Barta Géza 
 

Mivel a Közgazdasági Politechnikum integrált tantárgyakat tanít elengedhetetlen, 

hogy a szaktanárok szakmailag fejlődjenek. Nemcsak más szakterületében lehet és kell 

otthonosabban mozogni, hanem a saját szakterületen belül is új kihívások elé kell nézni. 

Az önképzés szükségességét a Közgazdasági Politechnikum rendszere is adja. A 

hagyományos iskolákban megszokott „rendteremtési” és figyelem lekötési lehetőségek itt 

hiányoznak, ezért a pedagógiai fejlődés szintén fontos. 

 

Az önképzés formái a természetismeret munkacsoport tagjainál szerteágazók. Jómagam, a 

formális és informális lehetőségek tárházát valósítottam meg az elmúlt esztendők során. 

A formális lehetőségek között az intézményes képzés, a konferenciák,  

 

Biológia-földrajz szakos lévén a kirándulások, utazások is az önképzés egy formáját jelentik. 

Ezeken az utakon ugyanis dokumentációk is készülnek (pl. diaképek, videofilmek, gyűjtött 

tárgyak, stb.), amelyek aztán bekerülnek az oktatási folyamatba. A távoli tájak kultúráinak és 

szokásvilágának megismerése nemcsak közvetlenül segíti a tanítást, hanem közvetetten is 

formálja a tanár személyiségét, ami pozitívan hat vissza a tanórai és tanórán kívüli 

folyamatokra. 

 

Informális önképzés a szakkönyvek szeretete, az olvasás igénye, a szakmához kapcsolódó 

folyóiratok olvasása, a könyvtárazás. De ide sorolható a számítógép használata és az IKT-ban 

való jártasság önképzéssel történő fejlesztése. 
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Kevésbé formális a Közgazdasági Politechnikum tanárainak egymásnak szervezett 

továbbképzései, megbeszélései. Ezek kapcsolatban lehetnek: 

• Pedagógiai helyzetekkel (pl. esetmegbeszélések, pszichodramatikus foglalkozások) 

• Módszertannal (pl. egymás módszertani segítése) 

• IKT használattal (pl. számítógépes tanfolyamok az informatika tanárok segítségével) 

• Elméleti témákkal (pl. pszichológiai, szociológiai összefüggések a pedagógiában) 

• Diákproblémákkal, életmóddal (pl. dohányzás- és drogproblémák kezelése) 

• Szervezetfejlesztéssel 

• Kooperáció két tanár között– két tanárra épülő modell (ld. később részletesen) 

 

Iskolánk meghívott előadókra támaszkodva Kooperatív tanítási tréninget is szervezett, ami 

egy új módszertani lehetőség megismerését jelentette. 

 

Ez utóbbiak természetesen minden, a Közgazdasági Politechnikumban tanító, tanár számára 

elérhetőek, aki élni akar ilyen és ehhez hasonló a lehetőségekkel. 

 

Több formális tanár továbbképzés és konferencia is az önképzés része, ezek felsorolásától 

most eltekintek. 

 

A további, önképzéssel kapcsolatos lehetőségek már nem általánosak, hanem személyesen 

megvalósítottak. 

 

A kirándulásokhoz és a földrajhoz kapcsolható az a barlangász tanfolyam, amit még az 

egyetem mellett végeztem el. 

(„Bizonyítvány Barta Géza részére, aki a magyar szpeleológiai oktatási rendszer keretében a 

Magyar Természetbarát Szövetség Barlang Bizottsága által szervezett alapfokú barlangjáró 

tanfolyamot elvégezte és sikeres vizsgát tett.”) 

 

 

Az Alternatív Pedagógusképző Műhely sok olyan tanfolyamot szervez, mely jó terepe az 

önképzésnek. Szerencsére részt vehettem azon az előadássorozaton, amit Popper Péter tartott, 
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„Bevezetés a hatáspszichológiába (avagy a pedagógia, mint hatás)” címmel, az akkor még 

Nyitott Pedagógiai Műhely szervezésében. 

 

A környezeti neveléshez szorosan kapcsolódik a humánökológia. Az 1990-es évek közepétől 

már Magyarországon is indultak humánökológiával kapcsolatos képzések. Pedagógusoknak, 

nem nappali képzésként, az Alternatív Pedagógusképző Műhely adott otthont először egy 

ilyen kurzusnak. A 120 órás tanfolyamot a Janus Pannonius Tudományegyetem Tanárképző 

Intézete szervezte. A foglalkozásokat egy éven keresztül, hetente tartották délután, estébe 

nyúló órák keretében, de több hétvégén szakmai kirándulás is tartozott mindehhez. A 

rendkívül hasznos és érdekes tanfolyam kapcsán sok változás történt a környezeti nevelés 

terén iskolánkban. 

 

A földrajhoz és természetismeret egyéb társadalomtudományokkal kötődő témáihoz 

kapcsolódik a kulturális antropológia. Jómagam kulturális antropológiai képzésen vettem (és 

veszek) részt az Eötvös Loránd Tudományegyetemen. 

 

Az önképzés része lehet más munka is. A Sulinet Programiroda földrajz rovatánál olyan 

feladataim vannak, amelyek gyakran közvetlenül, de közvetve is az iskolai munka fejlődését 

segíti. 

 

Az alábbi táblázatban összefoglalom az önképzés különböző formáinak fejlesztési hatásait, 

saját példáimon: 
 
 

Fejlesztési területek 
Személyiség Tudományos, 

szakmai 
Módszertani Egyéb pedagógiai IKT használat 

Humánökológia 
kurzus 

Barlangászás Humánökológia 
kurzus 

Kollégák által 
irányított 
számítógépes 
tanfolyam 

Kollégák által 
irányított 
számítógépes 
tanfolyam 

Kooperatív tréning Humánökológia 
kurzus 

Kooperatív 
tréning 

Munka a Sulinet, 
földrajz rovatnál 

Számítógépes 
önképzés otthon 

Pszichodramatikus 
foglalkozások 

Munka a Sulinet, 
földrajz rovatnál 

Esetmegbeszélés Esetmegbeszélés Projektek 
megszervezése, 
elkészítése 

Hatáspszichológia Kulturális 
antropológia 

Hatáspszichológia Hatáspszichológia Munka a Sulinet, 
földrajz rovatnál 

Kulturális Elmélet Egymás Kirándulás, utazás Információgyűjtés 
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antropológia (pedagógia, 
szociológia, 
pszichológia) 

módszertani 
segítése 

az Interneten, 
Internet használat 

Kirándulás, utazás Kirándulás, 
utazás 

Kirándulás, 
utazás 

Kooperáció – két 
tanárra épülő 
modell 

 

Kooperáció – két 
tanárra épülő 
modell 

Olvasás Kooperáció – két 
tanárra épülő 
modell 

Projektek 
megszervezése, 
elkészítése 

 

Szervezetfejlesztés Könyvtárazás Projektek 
megszervezése, 
elkészítése 

Szervezetfejlesztés  

 Információgyűjtés 
az Interneten, 
Internet használat 

 Konferenciák, 
beszélgetések, 
diákproblémákról, 
diákéletmódról 

 

 
 
Önképzés – Oláhné Nádasdi Zsuzsa 
 
A Politechnikumban elengedhetetlen a módszertani és szakmai továbbképzés. Mivel többféle 

feltételnek kellene megfelelni egyszerre a munkacsoportban, ezért szükséges az állandó 

továbbképzés illetve az önképzés.  

 

Jó néhány szervezett szakmai továbbképzésen vettem részt. Legutóbb a kétszintű érettségivel 

kapcsolatban vettem részt egy földrajzos és egy biológiai továbbképzésen. Igaz, hogy 

viszonylag kevesen választják érettségi tantárgyként a földrajzot és a természetismeretet, 

mégis sok, hasznos információt jelentett, hogy milyen típusú képességeket és készségeket 

fejlesszünk.  

Miután a természettudományok nagyon gyorsan változnak, ezért hasznos, volt a Nemzeti 

Tankönyvkiadó által szervezett Genetika tanfolyam. Valamint a Globális világ földrajza című 

tanfolyam. Ezek a szakirányú továbblépést segítették.   

 

Számomra fontos a módszertani továbbképzés, mivel a hagyományos fegyelmezési eszközök 

nem állnak rendelkezésünkre. Továbbá úgy gondolom, hogy fontos a differenciált oktatás, a 

tehetséggondozás és a felzárkóztatás is. Az egyéni sajátosságok figyelembe vétele. 

 

Ezért tettem le az ELTE-n a pedagógus szakvizsgát illetve végeztem el a tehetséggondozást és 

fejlesztést is, melyet szeptembertől szeretnék folytatni, a Tehetségfejlesztési szakértői 

szakképzésen.  
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Mindezek a továbbképzések csak hozzájárulnak, segítenek ötleteket adnak a tanórákon 

alkalmazott módszerek bővítéséhez. De ezekhez még sok egyéni felkészülés szükséges. 

Korábban részt vettem az FPI osztályfőnöki továbbképzésén is. Nagyon sok hasznos ismeretet 

nyújtott.  

 

Munkánk során egyre fontosabb szerephez jut az IKT. Részt vettem több alapképzésen is. 

Bekapcsolódtunk a Sulinet digitális tananyag készítésébe is. Nagyon hasznos volt, de kicsit 

nehéz is. Nagyon jól lehet használni a tanítás során. Szeptembertől ezt is szeretném folytatni. 

 

Mindezek mellett az iskola belső továbbképzésein is részt vettem, a kooperatív tanuláson, a 

drogprevención, és a pedagógiai műhelyeken.  

 

Mindezek mellett rendszeresen részt veszek a Földrajztanárok Egyletének konferenciáin is. Itt 

nagyon sok aktuális információt kaphatunk a munkánkhoz.  

 
Önképzés – Somogyi Ágota 
 
A természetismeret tantárgy tanítása az általános iskola felső tagozatán és a gimnáziumi, 

szakközépiskolai oktatásban rendhagyó kísérlet, ezért ennek a tantárgynak az oktatásához. 

nagyon fontos az önképzés. A felső oktatási intézmények nem részesítenek ilyen képzésben 

bennünket. A szaktárgyak ismerete, elmélyülés a természettudományokban elengedhetetlen 

feltétele az új tantárgy kidolgozásának, oktatásának. 

 

A Politechnikumba kerülésem első időszakában a biológia és a földrajz törzsanyagának 

elsajátítására fordítottam az energiáim jelentős részét. A fizikai és kémiai anyagrészek 

oktatásához rendelkezésemre álltak módszertani eszközök, de a biológia és földrajz 

módszertana egy számomra új terület volt. A számítógépes ismereteim is csak a gép 

bekapcsolásáig terjedtek. Ezeket az ismereteket gyakorlati úton, használat közben és az 

informatikus kollégáim segítségével tudtam elsajátítani. 

 

Szervezett képzésben a kisfiam születése után nem tudtam részt venni. Az iskola által 

szervezett akkreditált tanfolyamokon és az Alternatív Pedagógiai Műhely által szervezett 

vizsgálatban vettem részt az elmúlt években. 
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A szaktárgyi tudás bővítése mellett jelentős szerepe van a pedagógiai módszerek 

fejlesztésének, sőt számomra ennek van elsődleges fontossága. Az iskola segítséget nyújt a 

pedagógiai módszerek bővítésére azáltal, hogy tanári összejöveteleket szervez pedagógiai 

esetmegbeszélésekre, illetve konferenciákra küld bennünket. A Kooperatív tanulással is az 

iskola szervezte tréningen ismerkedtünk meg. 

 

A munkacsoport tagjai is segítenek a különböző ismeretek elsajátításában, pl. IKT használat, 

szakirodalom ajánlata, folyóiratok cikkeinek fénymásolása, beszélgetések. Az innovatív 

környezet készteti az embereket az önképzésre, fejlődésre. A munkacsoport minden tagja 

szakértő valamilyen területen, s ezzel segíti mások fejlődését.  

 

A munkacsoport-vezetői funkció késztetett arra, hogy megtanuljak pályázatokat írni, 

költségvetést készíteni. Ezeket is önállóan, sok anyag átvizsgálása után tanultam meg. A 

számítógép segítségével prezentációkat készítettem, melyben bemutattuk a munkánkat. 

Munkacsoport-vezetőként a Szakmai Bizottmány munkájában elmélyedhettem más 

munkacsoport tevékenységében, az iskola szervezeti fejlesztésében. Az itt szerzett 

tapasztalataim alapján hatékonyabban tudtam az órai és órán kívüli tevékenységeket 

szervezni. 

  

Az elmúlt tíz évben legfőképpen információk gyűjtése és belsővé tétele volt jellemző a 

fejlődésemre. Az utóbbi egy évben sikerült ezt a tudás halmazt igazán hatékony gyakorlati 

alkalmazásra fordítani. 

Barta Géza kollégámtól átvett táblázatban foglalom össze az önképzésem legfontosabb 

eredményeit, állomásait. 
 

Fejlesztési területek 
Személyiség Tudományos, 

szakmai 
Módszertani Egyéb pedagógiai IKT használat 

Alternatív 
Pedagógiai 
Műhely 
szervezésében 
tanári hatékonyság 
vizsgálat 

Celebrate 
Projektben való 
részvétel 

Kooperatív 
tréning 

Digitális 
tananyagok 
használatának 
gyakorlata 

Kollégák által 
irányított 
számítógépes 
tanfolyam 

Kooperatív tréning Konferenciákon 
való részvétel 

Celebrate Projekt Lektori munka a 
digitális 
tananyagok 
fejlesztésében 

Számítógépes 
önképzés otthon 
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Pszichodramatikus 
foglalkozások 

Szakirodalom 
olvasása 

Esetmegbeszélés Esetmegbeszélés Projektek 
megszervezése, 
elkészítése 

Munkacsoport-
vezető feladatköre 

IKT eszközök 
alkalmazása, 
használata 

Konstruktív 
pedagógiai 
elméletek 

Tanári 
hatékonyság 
vizsgálata 

Digitális tananyag 
készítés és 
kipróbálás 

Szervezetfejlesztés Pedagógiai, 
pszichológiai 
irodalom olvasása

Egymás 
módszertani 
segítése 

Kirándulás, utazás Információgyűjtés 
az Interneten, 
Internet használat 

Kirándulás, utazás Kirándulás, 
utazás 

Kirándulás, 
utazás 

Kooperáció – két 
és több tanárra 
épülő modell 

Prezentációk 
készítése 

Kooperáció – két 
és több tanárra 
épülő modell 

Olvasás Kooperáció – két 
és több tanárra 
épülő modell 

Projektek 
megszervezése, 
elkészítése 

 

 Lektori munka a 
digitális 
tananyagok 
fejlesztésében 

Projektek 
megszervezése, 
elkészítése 

Szervezetfejlesztés 
az iskola közép 
vezetőjeként 

 

   Beszélgetések, 
diákproblémákról, 
diákéletmódról 

 

 
 

Önképzés - Veres Gábor 

A tanári szakma sem kivétel az élethosszig tartó tanulás kihívása alól és különösen így 

van ez napjainkban, amikor a pedagógiai módszertanban, a természettudományos nevelés 

területén egymást érik az újabb fejlemények, kezdeményezések. A tanár nem csak a szakmai 

tudásával, hanem személyiségével is tanít, nevel, ezért az önképzés valójában komplex 

önfejlesztés. A szakmai pálya elején, a formális oktatásból kilépve még évekbe telik a 

megfelelő tanítási rutin megszerzése, a gyerekekhez, az iskolai közeghez való hozzászokás. A 

pálya középső harmadában a naprakészség megtartása, a felkészültség növelése, a módszerek 

finomítása a feladat, míg a záró szakaszban a bölcsességgé érett tapasztalat élvezése és 

átadása mellett bizonyos tekintetben a fennmaradás, a kiégés elkerülése, a személyiség 

karbantartása, nyitottságának megőrzése ad feladatokat.  

 

A Politechnikum sajátossága, hogy kezdettől fogva innovatív iskola, és ez nem csak üres 

minősítés, hanem napi gyakorlat is volt. Programot és tananyagot kellett készítenünk, a 

pedagógiai módszereinket pedig a demokratikus működés időigényes gyakorlatában 

alakítottuk ki. A helyi fejlesztések kezdeményezése és végig vitele az átlagosnál nagyobb 

elszántságot, elhivatottságot és felkészültséget igényel, próbára téve a személyiség teherbíró 
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képességét. Más a viszonyunk a diákokhoz is, sokkal nyitottabbnak, elfogadóbbnak kell 

lennünk, és el kell viselnünk a felénk irányuló kritikát. A diákok visszajelzéseit is 

figyelembevevő tananyagfejlesztés a módszertani felkészültségünket teszi próbára. Ebben az 

elméleti szempontok mellett a kipróbálás, minőségbiztosítás is szükséges. 

 

A szakmai önképzés nehezebb, mint a pedagógiai-, módszertani, ezen a területen még nem 

találunk megfelelő kínálatot, különösen igaz ez az interdiszciplináris területek esetében. A 

kilencvenes évek közepén számomra az ELTE posztgraduális mikrobiológus képzése volt az, 

amely a tematika áttekintése után eléggé átfogónak és mélynek tűnt, a speciális elemek pedig 

egyfajta „mélyfúrásként” engedtek bepillantást a tudomány alkalmazásába. 

 

Az információs és kommunikációs technológiák a Politechnikum alapítása körüli időben, a 

kilencvenes évek elején kerültek be az iskolákba, talán a mi esetünkben valamivel gyorsabban 

és nagyobb mértékben, mint az általános tantervű iskolákban. A tanárok számára ez akkoriban 

a szövegszerkesztési ismereteket, táblázatkezelést (Word, Works) jelentette, tananyagokat, 

segédanyagokat és előterjesztéseket írtunk. Valamivel később vált szükségessé az elkészített 

tananyagok szerkesztése, ehhez kiadványszerkesztő programot kellett beszedni és megtanulni 

(Page Maker). Később megjelent az Internet, illetve a web, ami nagymértékben változtatta 

meg a munkát, mindenekelőtt a szakmai- és módszertani információk hozzáférhetősége illetve 

a közös munka lehetőségei javultak, Az évtized végére megjelentek a kivetítők, így lehetővé 

vált a digitális alapú prezentációk készítése (Power Point). A szövegszerkesztők új generációi 

eközben közelítettek a kiadványszerkesztők szolgáltatásaihoz és a html szerkesztésre is 

alkalmassá váltak. Megjelentek a kollaboratív tanulást segítő web-boardok, illetve a komplex 

mérési rendszerek is. Ezek az informatikai készségek legjobban a gyakorlati szükségletek 

hatására, önálló gyakorlással és a kollégák segítségével sajátíthatók el. Ha valaki belátja az 

előnyét és igényli az új ismereteket, akkor lesz elegendő késztetése a kezdeti akadályok 

leküzdésére és egy idő után könnyebben is tanulja meg az új technológiákat. Ezzel ellentétben 

a tanfolyamokon, talán csak divatból, vagy kényszerből szerzett tudás kevéssé kerül napi 

használatba és egy idő után el is felejtődik. Ez a körülmény is a rendszerszerű, komplex  helyi 

innováció jelentőségét húzza alá.   
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Fejlesztési területek 
Személyiség Tudományos, 

szakmai 
Módszertani Egyéb 

pedagógiai 
IKT használat 

Tantestületi 
személyiség- és 
szervezetfejlesztő 
tréningek 

Mikrobiológus 
képzés, biológiai, 
egészségügyi 
ismeretek 
felfrissítése 

Kooperatív tréning Részvétel az 
emeltszintű 
érettségi 
bizottsági 
munkában  

Kollégák által 
irányított 
számítógépes 
tanfolyam 

Kooperatív 
tréning 

Internetes 
szakfolyóiratok, 
rovatok követése 
magyar és angol 
nyelven  

Külföldi 
honlapokon 
tematikus keresés 

Részvétel a 
NAT 
felülvizsgálati 
bizottsági 
munkában 

Számítógépes 
önképzés otthon, 
szöveg- és 
kiadványszerkesztés,
Prezentáció készítés 
Internet használat 

Iskolai 
demokratikus 
testületekben 
való részvétel 

Amatőrcsillagászati 
tevékenység 

Kutatómunka, 
tanulmányírás 

Projektek 
megszervezése, 
elkészítése 

Projektek 
megszervezése, 
elkészítése 

Együttműködés a 
munkacsoportban 

Rádióamatőr 
tevékenység 

Helyi program-, 
tanterv és 
tananyagfejlesztések

Konferenciákon 
való részvétel 

Tanulás a 
kollégáktól 

Együttműködések 
iskolán kívüli 
keretekben, 
hazai- és 
nemzetközi 
kapcsolatokban 

Helyi 
fejlesztésekben 
való részvétel 

Egymás 
módszertani 
segítése 

Pedagógiai 
folyóiratok 
olvasása 

Információgyűjtés 
az Interneten, 
Internet használat 

Helyi 
fejlesztésekben 
való részvétel 

Tanulás más 
szakos kollégáktól 

Esetmegbeszélések Tanulás a 
kollégáktól, 
óralátogatások 

Internetes 
projektekben való 
részvétel 

Kirándulások, 
túrák, kötetlen 
együttlétek a 
gyerekekkel 

 Kooperáció – két 
tanárra épülő modell

Akciókutatásban 
való részvétel 

Digitális fotózás 
képszerkesztés 

Diákok értékelése  Projektek 
megszervezése, 
elkészítése 

  

 

 

Tanári kompetenciák  
 

A társadalmi változások sodrásában átalakulóban vannak az iskolák, és ez a folyamat lassan, 

de elkerülhetetlenül eléri  hazai oktatási rendszert is. Ezekben az időkben, amikor 

Magyarország éppen csak egy lépéssel áll Európa küszöbén belül, gyakran hallani olyan 

hangokat, amelyek vitatják a közös Európa egy-egy szeletét jelentő ágazati elképzeléseket, 
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miközben a közös torta mellől azért senki sem akar felállni. Az oktatási programok és 

kezdeményezések talán éppen egy sikeresebb és egységesebb Európa alapjait hivatottak 

lerakni, ezért érdemes lenne minél szélesebb körben megismertetni és elfogadtatni a bennük 

megfogalmazott gondolatokat. Az iskola helyzetéért leginkább felelős tanártársadalom 

eseményhorizontját talán sikerül a tanítás részproblémáin kívüli, általános pedagógiai 

kérdések köréig tágítani. Jó lenne, ha az intézményekben folyó belső, hálózati tanulás, 

szakmai közélet, pedagógiai kultúra képes lenne asszimilálni az oktatáspolitikusok, kutatók és 

civil társadalmi csoportok gondolatait, ezzel friss áramlatokat engedve a kissé kopottas, múlt 

századi levegőtől átjárt iskolák falai közé. 

 Az új pedagógiai gondolkodásmódban semmi sem a régi, mást jelent a tudás, a tanulás 

és a tanár is. Az elmélet fejlődése azonban nem rémképeket kell, hogy ébresszen, hiszen nem 

kell mindent kidobni a korábbi gyakorlatból. A tanári pálya számos eleme, jellemzője 

megőrizhető, de világosan ki kell jelölni azokat az új elvárásokat, amelyek teljesülése nélkül 

az iskola nem képes eleget tenni a 21. század társadalmi kihívásainak. A pedagógiai szakma, 

az elméleti kutatás és gyakorlati fejlesztés számos részterületén megindult a jövő előkészítése, 

így többek között a tanárokkal szembeni új elvárások megfogalmazása. Az Európa Tanács 

lisszaboni értekezletén (2000) munkabizottság alakult erre a feladatra, amely a későbbi 

stockholmi (2001), majd Barcelonai (2002) tanácskozáson terjesztette elő megfogalmazott 

javaslatait, intézkedési terveit, amelyeket az alábbiakban röviden ismertetünk. 11 

 Az Európai Unió korántsem egységes térség, a gazdasági- és társadalmi helyzet 

különösen a legutóbbi bővítést követően vált igen polarizálttá. A tanári szakmával 

kapcsolatban ez azt jelenti, hogy míg keleten inkább tanári munkanélküliség van, addig 

nyugaton tanárhiányról beszélhetünk. Több országban is hiányoznak a felkészült 

pedagógusok, ennek egyik oka a pálya alacsony társadalmi presztizse, a viszonylag nagy 

terhelés és az ehhez képest alacsony fizetések. Ugyanakkor nem oldaná meg a problémát, ha egyszerűen 

növelnék a tanárképzésbe való felvétel számarányát, mivel a mennyiségi hiányon kívül a 

kibocsátott minőséggel is gondok vannak. Nem a régi, bevált képzési gyakorlat okolható 

ezért, hanem az, hogy az új helyzetben szükséges tanári kompetenciák megszerzése még nem 

garantált.  A társadami célt pedig világosan megfogalmazza az EU dekrétuma: „2010-re az 

Európai Unió gazdasága váljon a világ legversenyképesebb és legdinamikusabb tudás alapú 

gazdaságává, amely egyúttal képes a több és jobb munkahely és szociális kohézió 

megteremtését eredményező fenntartható gazdasági fejlődésre.” A világ más, dinamikusan 
                                                           
11 Nagy Mária, Új kompetenciaelvárások és új képzési gyakorlatok a tanári szakmában /UPSZ 2004) 
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fejlődő térségeiben, de az EU-n belül előretörő államokban (Finnország, Írország) is az 

oktatást stratégiai ágazatként kezelték és a pénz mellett jelentős szellemi tőkét is fektettek 

belé. Az EU munkabizottsága ebben a szellemben igyekezett megvizsgálni azt a kérdést, hogy 

miként tehető vonzóbbá a tanári pálya, hogyan lehetne elérni, hogy (1) a legrátermettebb 

tanulók lépjenek a tanárképzésbe, (2) a végzés után a legjobb teljesítményű, a pályára 

leginkább alkalmasak helyezkedjenek el az iskolákban, (3) a pályán legjobb teljesítményt 

nyújtók, a legrátermettebb tanárok ne hagyják el a pályát jobb munkalehetőségek 

reményében. 

 Az oktatás modernizációja stratégiai kérdés, ami a mai körülmények között hatékony 

kutatás-fejlesztéssel és menedzsmenttel kezelhető. Az utóbbi évtizedekben kialakult a tanári 

szakmával kapcsolatos új szemlélet, amelyben a minőségfejlesztést nem a hatalmi eszközök 

és az adminisztratív szabályozás, hanem a termelés fejlesztésében kialakított eszközökhöz 

hasonló megoldások vették át. A hasonlóság egyébként is nyilvánvaló: a tudás alapú 

társadalomban a tudás sajátos termék, a tanulás pedig olyan termék előállítási folyamat, amely 

a gazdaság más területein kialakított (bizonyos) módszerekkel fejleszthető. Középpontba 

került a hozzáadott tudás, a „humán erőforrás” minősége, hatékonysága. Az iskolai 

gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a tanárok munkáját kell eredményesebbé tenni úgy, hogy 

segítséget kapjanak saját gyakorlatuk feltárásához, elemzéséhez, értékeléséhez, hogy ezáltal 

képessé váljanak változtatások tervezésére, kivitelezésére. „A saját pedagógiai gyakorlatára 

reflektálni képes tanár eszméjének megerősödésével a pedagógiai kutatásban is megerősödött 

a tanár személyét középpontba helyező, annak szakmai tudását kutató, alapvetően az 

osztálytermi gyakorlat megfigyelésére építő, a kvalitatív kutatási módszereket előnyben 

részesítő irányzat, valamint a pedagógiai munka fejlesztését erre a tudásanyagra építő 

gyakorlat. Mindez azzal is járt, hogy a tanárpolitikákban alkalmazott szabályozási eszközök 

terén is megindult egyfajta differenciálódás: ilyen célból sok olyan új elem jelent meg, amely 

a törvényi szabályozást kiegészítette, esetenként ki is váltotta (pl. új értékelési, önértékelési 

formák, iskolai szintű minőségbiztosítási rendszerek, tanárképzési, tanár-továbbképzési 

projektek, kísérletek, bázisiskolák fölállítása). 

A Politechnikumban az OKI – PTK irányításával folyó Integrált természettudományos 

pedagógiai rendszerfejlesztés egyik – egyáltalán nem mellékes – eredménye éppen a tanári 

munka reflektív jellegének felismertetése, illetve az ehhez rendelhető eszközök használatának 

begyakoroltatása volt. Az akciókutatás alkalmazása, az önvizsgálat és önfejlesztés erősítése, a 

munkacsoporton belüli hálózati, horizontális tanulás erősítése újfajta minőségfejlesztési 
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eszközök, amelyek hosszabb távon a szakma kreatív, alkotó jellegének erősítését is 

szolgálják.   

Az Európa Tanács által felállított munkabizottság a tudás alapú társadalomban 

működő tanárok felé az alábbi elvárásokat fogalmazta meg:  

 

A tanulási folyamat eredményével kapcsolatos kompetenciák: 

• A tanulók állampolgárrá nevelésének elősegítése.  

• A tanulók azon kompetenciáinak fejlesztése, amelyek a tudás alapú társadalom 

számára szükségesek.  

• Az új kompetenciák fejlesztésének és a tantárgyi tanulásnak az összekapcsolása.  

Az új gondolatok elutasításának egyik oka, hogy sokan azt hiszik, hogy a kompetenciák 

hangsúlyozása egyúttal a klasszikus műveltség, a nagyrészt ismeret jellegű kulturális 

hagyomány kidobását is jelenti. A változást szorgalmazók erre azt szokták válaszolni, hogy 

ettől nem kell tartani, mivel nincsenek ismeretek nélkül fejleszthető kompetenciák, tehát 

mindenképpen megmaradnak az eddigi elemek, csak működőbb, rendszerbe szervezett 

tudássá állnak össze. Az iskolai gyakorlat felől nézve azért be kell látni, hogy (legalábbis a 

természettudományokban) az elméleti ismeretekkel túlságosan telezsúfolt, kijelölt pályán 

haladó tanterv nem használható, ha a tudást többféle kontextusban, a tanulók aktív 

részvételével akarjuk felépíteni. Meg kell találni azokat az ismereteket, amelyek valóban 

szükségesek pl. az intellektuális kompetenciák fejlesztéséhez, de ezeknek a jövőben is 

használhatónak kell lenni (és nem valami múzeumi raktárként).  

 

A tanítási folyamattal kapcsolatos kompetenciák: 

• Foglalkozás a különböző társadalmi, kulturális és etnikai hátterű tanulókkal.  

• A hatékony tanulási környezet és a tanulási folyamatok támogató légkörének 

megteremtése.  

• Az IKT integrálása a különböző tanulási helyzetekbe és a szakmai tevékenység 

egészébe.  

• Csoportmunkában történő együttműködés a tanulók ugyanazon csoportjaiban dolgozó 

más tanárokkal, illetve egyéb szakemberekkel.  

• Részvétel iskolai/tanárképzési tanterv- és szervezetfejlesztésben, valamint 

értékelésben.  

• Együttműködés a szülőkkel és egyéb társadalmi partnerekkel.  
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Az új kompetenciák mindenekelőtt a tudás mibenlétének felismertetése mellett a megszerzés 

módjainak és ellenőrzésének tudatosítását jelentik, mindezt a tanulókkal folytatott partneri 

viszony keretében. A középfokú intézményekben növekednie kell a tanulók önállóságának, 

önirányításának, az adaptív tanulás lehetőségének. A tanár személyes tudása mellett előtérbe 

kerül a csoport tudása, illetve a számítógépes munkakörnyezet nyújtotta lehetőségek 

kihasználása. Az integrált természettudományos pedagógiai rendszerben alapkövetelmény a 

tanári csoportmunka, hiszen a szükséges tudás senkinek sem áll egészében a rendelkezésére. 

Ez a tanárok számára is tanulási folyamat, amely konfliktusokkal jár, sokban változtatni kell a 

tanári szerepről társadalmilag kialakult sztereotip képet.    

 

A tanár értelmiségi szerepköréhez kapcsolódó kompetenciák: 

• Problémafeltáró, problémamegoldó viselkedés.  

• A saját szakmai fejlődés irányítása, elősegítése az élethosszig tartó tanulás 

folyamatában.  

 

Ezek az elvárások is más megvilágításba kerülnek, ha a helyi fejlesztés folyamatossága társul 

melléjük. A Politechnikum természetismeret tantárgyi munkacsoportja ebben a helyzetben 

van, tehát akár oktatási-, akár nevelési problémák tekintetében egyeztetni kell a 

modernizációs fejlesztések és a napi gyakorlat viszonyát, eközben állandó önképzéssel fenn 

kell tartani a reagáló képességet, az új elméletekre való nyitottságot és képesnek kell lenni az 

információk megszerzésére, feldolgozására. A helyi pedagógiai fejlesztés az a közeg, 

amelyben a tanár saját bőrén tapasztalja, tanulja az élethosszig tartó tanulást és az új 

kompetenciák szükségességét. 

 

A tanár személyisége 
Az elmúlt évtizedben a társadalmi környezetben végbemenő változások lassan az iskolában is 

megkövetelik a tanári funkciók alakulását. Az iskolák a külvilágtól nem szigetelhetők el, a társadalmi 

változások nyomai tükröződnek az iskolai életben, legfőképp a tanár-diák viszony alakulásában. 

A 10-20 éve tanító kollégákban úgy, ahogy a fejezet szerzőjében is felmerülnek kérdések a tanári 

személyiségükkel, értékrendjükkel kapcsolatban. Felmerül bennük a kérdés, milyen a hatékony tanár? 

A tanár személyisége, kívánatos tulajdonságai 
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A 2001-2002-es tanévben egy több alternatív és állami iskolát felölelő vizsgálat részese 

voltam. - A nevelői stílus vizsgálata a 2001-2002-es tanévben az alternatív iskolák – Alternatív 

Közgazdasági Gimnázium, Belvárosi Tanoda Alapítványi Gimnázium, Carl Rogers Személyközpontú 

Iskola, Közgazdasági Politechnikum - tíz csoportjában. A vizsgálatban önként jelentkező pedagógusok 

vettek részt. Összesen 180 diák és 10 pedagógus töltötte ki a kérdőíveket. A mintavétel talán esetleges 

és kicsi, de néhány tendencia vizsgálatára alkalmas. Ennek a vizsgálatnak a tapasztalatai, a tanár-diák 

kapcsolatról olvasott tanulmányok alapján megpróbálom megfogalmazni, hogy milyen módon 

változott a tanár szerepe az iskolánkban, s ez milyen személyiségjegyeket feltételez. 

A nevelői stílus nehezen megfogható, mégis egyértelműen meghatározó fontosságú, a tanítás 

személyi összetevője. A vizsgálat néhány fontos kérdésre keresett választ, nem próbálta lefedni a 

nevelői stílus minden aspektusát, mivel az nagyon széleskörű. 

A vizsgálatban résztvevők már egy fontos személyiségjeggyel rendelkeznek, szükségük van a 

folyamatos önvizsgálatra, mely alapfeltétele az önfejlődésnek, a különböző helyzetekhez való 

alkalmazkodásnak, változtató szándéknak. 

A tanár szerepét a vizsgálatban résztvevő iskolák már nem az ismeretátadó tudós kategóriában 

látják csak. A tanár sokszor a háttérből irányítja a munkát, segítő, nevelő szerepet tölt be elsősorban. A 

munkaformák közül ezekben az iskolákban legtöbbször az egyéni- és a csoportmunka fordul elő, a 

frontális órák ritkábbak. 

A tanár nem hiszi azt, hogy csak ő képes megtanítani a tananyagot a diákoknak, hisz az 

együttműködésben, a diákok felelősségérzetében és elfogadja a kortársak egymást oktató, tanító 

szerepét. A tanár az ismereteknek nem kizárólagos, hanem egyik lehetséges forrása. A tanár felkutatja 

a megfelelő forrásokat, tanítási-tanulási eszközöket, ezzel tovább is képezi magát. A tanár 

személyiségében a másikra való odafigyelés, a visszavonulás és a segítségadás képessége kerül 

előtérbe. Persze a háttérből történő irányítás megkívánja a belső erőkkel rendelkező, hatni tudó, 

szuggesztív személyiséget. Szerintem az egyik legfontosabb személyiségjegy az a szeretet és 

odafigyelés, ami lehetővé teszi a másik személyiség kibontakozását. 

Carl Rogers amerikai pszichológus szerint az empátia, a bizalom, a kongruencia és az 

elfogadás légkörében minden személyiség alkalmassá válik a fejlődésre. A tanárok képzése, képesítése 

alapvetően a szakmai oktató szerepére korlátozódik, s nagyon érintőlegesen a nevelésre. Annak a 

tanárnak, aki a nevelőmunkát helyezi előtérbe képesnek kell lennie a személyiség fejlesztésre. A 

nevelői szerep is tanulható, ha megfelelő nyitottsággal párosul.  

A nevelői stílus vizsgálatát vezető Czike Bernadett szerint a pedagógusok akkor nevelnek 

eredményesen, ha az egymástól sok tekintetben különböző nevelési helyzetekben, melyek a diákok 

személyiségében is különbözőek lehetnek, más és más nevelői megoldásokat alkalmaznak. A tanárok 

többségét nem lehet egyetlen kategóriába besorolni a nevelői stílusa alapján.  

A jó pedagógus képzett és találékony abban, hogy az adott nevelői szituációban a gyerek állapotának, 

körülményének megfelelő eljárást alkalmazza. 
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Tanári hatékonyság 
Az iskola az oktatás és nevelés helyszíne – amennyiben egyáltalán lehetséges 

szétválasztani a pedagógiai folyamat két elemét. Sajátosságaik kétségkívül megkülönböztetik 

őket, de az a fajta merev elhatárolás, ami néhány évtizeddel ezelőtt még érezhető volt, 

napjainkra eltűnőben van. Az ismeretközpontúság helyébe a kompetenciák fejlesztése lépett, 

ezen belül külön csoportba sorolódnak a személyes és társas jellegűek. Nincs ugyan egységes 

terminológia, még kevésbé gyakorlatban alkalmazható kritérium rendszer a fejlesztéshez, de 

az kétségtelen, hogy ebben a szemléletben az oktatás és nevelés szempontjai egységesülni 

látszanak. A kognitív kompetenciák inkább közelebb álnak az oktatás-, míg a szociális 

kompetenciák a nevelés oldalához. A tanulás új formáiban a tanuló és tanár partneri 

viszonyban, közvetlen kommunikációban van, a tanulók egymás közti- és az iskolán kívüli 

társadalmi környezettel folytatott interakciói is felerősödtek. Nem lehetséges a tudás 

megszerzése együttműködés, az egymásra utaltság felismerése nélkül, és ez tanulóra, tanárra 

egyaránt vonatkozik. A tanár feladatáról, a tanulásban játszott szerepéről is más elképzelések 

vannak, mint korábban. Ezért érdekes kérdés, hogy miként lehet hatékony a munkája, milyen 

szempontoknak kell megfelelnie egy új pedagógiai paradigma átvétele idején? Az 

alábbiakban e kérdés néhány aszpektusát elemezzük. 12 

 

Szocializáció, modellkövetés 

 Az iskola világa egyre fontosabb szerepet játszik az új nemzedékek társadalmi 

beilleszkedésének, szocializációjának előkészítésében, megvalósításában. A család, illetve az 

iskolán kívüli társadalmi környezet ma kevésbé képes ennek a feladatnak az ellátására, mint 

korábban, nem utolsósorban a megnövekedett munkaterhek és a kulturális kötelékek 

fellazulása miatt. A fiatalok kialakítanak maguknak sajátos szubkulturális csoportokat, amibe 

tartozhatnak, de ez nagyon gyakran szembenállást is jelent az elvárásokkal, mindenekelőtt az 

iskolai teljesítmény kényszerével. Szaporodik az iskolakerülés, terjednek a 

szenvedélybetegségek. Közben a munkavállalás is egyre nagyobb erőfeszítést igényel, a tudás 

alapú társadalomban élethosszig kell tanulni és képesnek kell lenni a munkaerőnk rendszeres 

újratermelésére. Lehet, hogy a fiatalok mindig és minden helyzetben lázadóak, de 

napjainkban a gazdasági kényszerek és a humán értékek közötti konfliktus is erőssebben 

jelentkezik. Az iskola önvédelmi reflexei is azt diktálnák, hogy ne legyen mesterséges 

                                                           
12 Zétényi Ágnes, A hatékony tanár / Iskolakultúra 1998) 
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duzzasztógátja a fiatalokban halmozódó feszültségeknek, hanem éppen a pedagógiai eszközök 

finom és szervezett alkalmazásával csatornázza be ezeket az energiákat a tudásépítés, 

személyiségfejlesztés folyamatába.  

 A szocializáció iskolai eszköztárában részben hagyományos, részben újszerű eszközök 

találhatók. Hagyományosnak nevezhető, hogy a tanár jutalmazással és büntetéssel igyekszik a 

helyes útra terelni tanítványait. Ez a fensőbbségre épülő szerep a hatalomgyakorlás kifejezése 

és ebben az értelemben a társadalmi rend iskolán belüli megjelenítése. Ha a tanulókkal sikerül 

elfogadtatni a tanár büntetési- és jutalmazási jogosultságát, akkor sikeresen szocializáltuk a 

gyerekeket bármiféle hatalom elfogadására. Ez a következmény egyfelől hasznos, mert 

valóban szükség van a társadalmi rendszeren belüli vezetés és vezetettség kialakítására, 

másfelől viszont túlzásba is vihető, amennyiben a hatalom kritikátlan elfogadására, 

szolgalelkűségre vezet. A tanár hatalmának elfogadása, gyerekek előtti legitimitása fakadhat a 

felnőtti mivoltából, vagy a felismert jogi helyzetből, legjobb esetben a közösség céljaival és 

működésével való azonosulásból. Egy másik szocializációs erő lehet az ún. vonatkoztatási 

erő, amikor „a diák azonosul a tanárral (vagy vele hasonlóságot észlel), aki így 

vonatkoztatási keretet ad számára, és a tanárral hasonló attitűdök, vélemények, értékek 

megléte megelégedettséggel töltik el.” Ennek az erőnek az érvényesülésére kedvezőbb 

feltételek vannak egy olyan tanulási környezetben, ahol kevésbé merev szerepek vannak, 

alkalom adódhat a tanár-diák közti kommunikáció spontánabb formáira, illetve a függőségi 

helyzet szüneteltetésére, vagy megfordulására. Ilyen lehet pl. egy projekt tanulás, iskolán 

kívüli tanulás, erdei iskola. A harmadik erő, a tanári szaktudás elfogadása, ebben szintén 

segíthet, ha a tanórán kívüli, vagy azon belüli kötetlenebb helyzetben találkozhat a diák a 

tanár tudásával. Megerősíti ezt a hatást, ha a gyerekek érdeklődése szerinti témában és 

formában zajlik a tanulás, ezért fontos a tanulói autonómia fokozatos megvalósítása. 

  A szociális kompetenciák fejlesztésében nagy jelentősége van a modellkövetésnek. 

Modellként klasszikusan a tanár szolgálhat, de ma már más lehetőséget is figyelembe kell 

venni, pl. az iskolán kívüli tanulásban megismert társadalmi szereplők, emberi egyéniségek is 

szolgálhatnak követendő mintaként. A kortársak modellszerepe sem elhanyagolható, 

különösen a csoportos tanulási környezetek előtérbe kerülésével nyílt erre nagyobb lehetőség. 

Ez utóbbiban még az sem szükségszerű, hogy a tanár legyen az adott modell megerősítője, 

mivel a csoport tevékenységét az elért eredmény minősíti, a sikerhez való hozzájárulást pedig 

a csoport önértékelése. 

A modell kiválasztásának és követésének elvileg a következő okai lehetnek (Zétényi): 

• a büntetéstől való félelem (azonosulás az agresszorral); 
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• másodlagos megerősítés (a modell gondozza vagy jutalmazza a gyereket); 

• félelem a szeretet elvesztésétől; 

• vikariáló megerősítés (a modell részesül jutalomban a diák által megfigyelt 

helyzetben); 

• státusirigység (a modell jutalmak birtoklója); 

• szociális dominancia (a modell kompetens); 

• hasonlóság (a modellnak a gyerekhez hasonló tulajdonságai vannak). 

 

A tanár modellszerepével kapcsolatban arra is figyelni kell, hogy nem csak a helyes mintákat 

lehet lemásolni, hanem a hibásakat is. Az intoleráns, agresszív, megalázó vagy kirekesztő 

tanári viselkedés kárt okozhat, ha nem ébred fel ellene valamilyen ellenerő. Amennyiben a 

gyereket tanító tanárokra összességében nem ez a jellemző, akkor a diákok felismerhetik a 

helytelen magatartást és elkerülhetik a modell befolyását. 

 

Kölcsönös elfogadás 

 A tanár és a tanuló viszonyában két személyiség hat egymásra, még akkor is, ha ez a 

viszony kiegyensúlyozatlan, a tanári szerep domináns jellege miatt. Gyakran tapasztalható, 

hogy egy adott diák, vagy csoport bizonyos tanárokkal jól, másokkal kevésbé tud 

együttműködni, míg ezek a tanárok egy másik kapcsolatban ettől eltérően működhetnek. Az 

egyéniség, vagy a csoport közösségi értékrendje és a tanár közötti „alkalmazkodás könnyebb, 

ha a tanár és a gyerek elvárásai és jellemzői összeegyeztethetők. Az a tanár, aki szereti, ha 

sok inger hat rá, kedveli az aktív, extravertált gyerekeket. A nyugodtabb tanulókkal viszont 

jobban megérti magát az a tanár, aki szereti a rendet maga körül.” Az osztálykeretekből 

kilépő, hálózatokban, rugalmas csoportokban folyó tanulás során pl. a szimpátia, az 

együttműködési hajlandóság lehet az egyik szervező elv. Arra azonban vigyázni kell, hogy ez 

ne jelentse a hasonlók összefogását és a másság kirekesztését. 

 A szociális befolyás jellege különböző lehet és a neveléselmélet ezek között 

hierarchikus viszonyt is feltételez. A magatartás viszonyítási alapját képező értékek 

fokozatosan belsővé válhatnak és így tartós hatást fejthetnek ki. Legkevésbé van remény erre, 

ha csak behódolásról van szó, amikor „a gyerek azért viselkedik a tanár által elvárt módon, 

mert ezzel jutalmakat szerezhet, illetve elkerülheti a büntetést, de csak akkor tanúsítja ezt a 

viselkedést, ha a tanár jelen van, vagy nagy valószínűséggel tudomást szerez viselkedéséről. A 

szociális befolyásolás következő lépcsőfokán azért azonosul – tudatosan vagy nem tudatosan 
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– a diák a tanárral, mert az részét képezi az önmagáról alkotott képének. A viselkedést 

elfogadja, a tanár elvárásai alapján reagál, és akkor is annak megfelelően viselkedik, ha a 

tanár nem felügyeli közvetlenül. A szociális befolyásolás legmagasabb szintjén a tanár által 

közvetett értékek beépülnek a diák saját értékrendjébe, függetlenné válnak a forrástól. Azért 

tartja be azokat, mert megszegésük bűntudatot, lelkiismeret furdalást okozna. 

 

Szerep és személyiség 

 A tanulás szociális kontextusban valósul meg, amikor mindenki, tanár és diák is, 

szerepeket vállal és játszik el. A szerepek azonban változnak, attól függően, hogy a 

szereposztó társadalom éppen milyen állapotban van. A tanár korábban a tekintély és a tudás 

megjelenítője volt, de elvárták tőle az erkölcsös viselkedést is. Ma a tudásmenedzsment része, 

aki egy folyamat szervezéséért és eredményéért felel. Tekintély helyett az egymásrautaltságot 

és az együttműködés értékét kell képviselnie. Nem biztos, hogy az egyik szerepből a másikba 

konfliktusmentesen (vagy egyáltalán) át lehet lépni. Az egyik, vagy másik szerepre való 

alkalmasság, hajlandóság azonban nem az uralkodó pedagógiai paradigmától, hanem a tanár 

személyiségétől függ. Minden korban voltak, vannak és lesznek hatalomgyakorló és 

együttműködő hajlamú tanárok, csak az változik, hogy melyikükben ébred konfliktus érzés, 

ha szembe kerül a társadalmi elvárásokkal. Tartósan nehéz felvállalni ezeket a konfliktusokat, 

ezért mindenki igyekszik olyan szerepet elvállalni, amiben konformitás érzése alakulhat ki, 

amiben jól érzi magát. Nem kétséges, hogy a jövő iskoláiban számolni kell ilyen jellegű 

szerepkonfliktusokkal és akár ebből eredő pályaelhagyásokkal is. Megelőzni úgy lehet 

némileg ezeket, ha már a tanárképzésben, vagy továbbképzésben is nagyobb figyelmet 

fordítanának a tanárok szociális beállítódásaira, lehetséges modellszerepükre. 

 

A tanítás stratégiái 

 A tanári hatékonyság vizsgálata, kritériumainak leírása nagyban hozzájárulhatna a 

tanítás/tanulás sikerességének növeléséhez. Ugyanakkor vigyázni is kell az efféle 

szempontrendszerekkel, mert nem mindig világos, hogy milyen is az a folyamat, amit így 

hatékonyabban vezetünk. A korábbi és a jelenlegi pedagógiai gyakorlat közötti eltérések a 

hatékonyságot néhány elemét más megvilágításba helyezhetik, miközben bőven vannak 

időtálló elvárások is. Külföldön elvégzett vizsgálatok összegzéseként Mac Kay az alábbi 

tanítási stratégiákat találta jellemzőnek a hatékony tanárokra: 

A tanár viselkedése hatékony, ha: 

• szabályrendszert alkalmaz személyi és eljárási ügyekben; 
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• kezdettől fogva megakadályozza a rendbontást; 

• pontosan irányítja a fegyelmezést; 

• sokszor körbejár az osztályteremben (figyeli a diákok munkáját); 

• lehetőleg nem verbális szinten megoldja a zavaró szituációkat (pl. szemkontaktussal, 

• térközszabályozással); 

• érdekes és hasznos feladatokat ad a tanulóknak; 

• olyan szabályrendszert alkalmaz, hogy a gyerekek minimális irányítással tudjanak 

• dolgozni a feladaton; 

• optimalizálja a tanóra tanításra fordított idejét; 

• állandó jelzést használ a tanulók figyelmének megszerzésére; 

• addig nem kezd beszélni a csoporthoz, amíg mindenki oda nem figyel; 

• változatos tanítási technikákat használ, amelyek alkalmazkodnak a tanulók 

érdeklődéséhez; 

• következetes hibaellenőrző módszert alkalmaz; 

• az új fogalmakat játékosan, a meglévő ismeretek felhasználásával tanítja; 

• olyan technikákat használ, melyek biztosítják a folyamatos átmenetet a konkréttól az 

elvont gondolkodási tevékenységig; 

• megfelelő arányban alkalmazza az egyszerű és a komplex választ igénylő kérdéseket; 

• követi az osztály reakcióit; 

• több dologra figyel egy időben; 

• biztosítja az óra egyenletes lefolyását, illetve az egyik tevékenységről a másikra való 

zökkenőmentes átmenetet; 

• fenntartja az óra tempóját; 

• érthetően magyaráz; 

• ismeri a motiválási lehetőségeket; 

• érezteti a gyerekekkel, hogy elfogadja, értékeli és támogatja őket; 

• reagál a gyerekek rejtett és nyílt megnyilvánulásaira, kérdéseire; 

• minden tanuló számára egyaránt érthető kérdéseket tesz fel; 

• segít, hogy a tanuló tökéletes választ adjon; ha a válasza hibás volt vagy csak részben 

• volt jó, újrafogalmazza a kérdést, rávezető kérdést tesz fel; 

• jutalmazással megerősíti a kiemelkedő munkát és ösztönzi azokat a tanulókat is, akik 

nem mindig képesek kiemelkedő teljesítményre; 
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• a többre képes tanulók kíméletes kritizálásával a későbbi elismerés reményét sugallja; 

• elfogadja és integrálja a tanulók kezdeményezéseit (pl. kérdés, megjegyzés stb.). 

 

Ez a felsorolás számos, a jó tanárokra jellemző, tőlük elvárt kompetenciát, személyiségjegyet 

tartalmaz. Vannak közöttük könnyebben fejleszthetők, mások inkább veleszületett hajlamot 

igényelnek. Kissé érezhető belőle a sztereotip tanárkép is, a rendfenntartó és tudásosztó 

szerep. Mindenképpen vitára van szükség, talán nem is csak össztársadalmi, hanem helyi 

szinten is, tisztázandó az adott közösségben elfogadott és elvárt tanári kompetenciákat, 

tanítási módszereket.  

Az elsődleges nevelési cél az, hogy az általunk nevelt, oktatott diákok akarjanak elérni célokat az 

életükben, megfelelő együttműködési készségre, felelősségérzetre, önállóságra neveljük őket, hogy 

egyéniségük szabta lehetőségeinek megfelelően sikeresek legyenek a 21.század társadalmaiban. 

Ennek a célnak a megvalósítása nem működik a hatalmi viszonyokra épülő pedagógia öncélú 

rendszerében, mivel az kívülről próbálta meg befolyásolni a személyiségeket, s így „alattvalókat” 

nevelt. 

A változó világ megköveteli az egyeduralkodó tanári közlés megtörését, más módszerek előtérbe 

helyezését. Az együttműködésre való felkészítés tapasztalati úton történik, jó tanulásszervezési 

módszerekkel. 

Milyen tanári viselkedési, módszertani elemek segítik elő a fenti cél megvalósítását: 

• A pozitív megerősítés használata: a gondos és következetes visszajelzés mellett 

nagyon lényeges a megerősítés mind verbális, mind non verbális módon. Ez történhet 

jutalmazással, illetve egyszerűen azzal a jelzéssel, hogy látom és értékelem a 

munkádat. 

• Célzás és visszajelentés: a tanárnak fontos szerepe van abban, hogy a diáknak 

segítséget nyújtson a továbbhaladásban. A szöveges visszajelzés a munkájával 

kapcsolatban helyes irányba terelheti, növeli az önbizalmát, csökkenti a szorongását és 

fejleszti a tanuló gondolkodását. 

• Megfelelő, egyszerű, mindenki számára elfogadható szabályrendszer kialakítása: az 

együttműködés megköveteli a közös szabályok kialakítását, s a betartást. Olyan 

szabályrendszert jó kialakítani, melyet mindenki elfogad és betart. Érzékeltetni kell a 

szabályok betartásának fontosságát. A szabályok megszegésének büntetése ne hatalmi, 

kizáró következménnyel járjanak, hanem a javító szándékú, alkotó jellegű, kárpótló 

cselekvések kerüljenek előtérbe. 

• Jókedvű és humorral fűszerezett nevelés: A büntetés nem mindig célravezető, sőt 
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sokkal eredményesebb, ha a tanuló érzi a tanár elfogadását, szeretetét. Egy-egy 

tárgyilagos, korrekt megjegyzéssel így ösztönzően hathatunk a diák felelősségérzetére, 

lelkiismeretére. 

• Kollaboratív, kooperatív módszerek alkalmazása: ezek a tanulási formák lehetővé 

teszik olyan technikák, módszerek alkalmazását, melyek növelik a diákok részvételét a 

tanulási folyamatban, segítik az együttműködés és a felelősségérzet fejlesztését. 

• Az osztály légköre: az olyan közösség, ahol a diákok érzik az összetartozásukat, az 

elfogadásukat teljesítménynövelő hatású 

• A tanulásra fordított idő az órán: nagyon fontos az óra szervezése. Ezt elsősorban a 

változatos technikák alkalmazása, az órai fegyelmezés milyensége szabja meg. A 

tanulók figyelmét nehéz megmérni. 

• „jó” kérdések: ezek a kérdések megkívánják a tanulóktól az analízist és az indoklásos 

választ. Az a folyamat, amely logikai elemzést és bizonyított elveket igényel, jobban 

ösztönözhető ilyen típusú kérdésekkel. 

 

A fenti stratégiák eléggé általános érvényűek és aláhúzzák pl. a formatív értékelés 

jelentőségét. Több elem jól alkalmazható a projekt alapú tanulásban is, de pl. a tanulásra 

fordított idő más értelmezést kap, ha nem 45 perces időkeretbe kell beférnünk. A magasabb 

rendű kérdésekre jó példa a projekt előkészítéskor alkalmazott kutató kérdés, ami egy 

nagyobb témakör felbontására, illetve a tanulói motiválásra szolgál.   

 

Az Amerikai Oktatási Tanács a hatvanas években több teszt és kérdőív felhasználásával 

tanulmányt készített, melynek alapján a következő képet adja a jó tanárról (Strom, 1982): 

A jó tanár pályamotivációja a gyermekszeretetre és a gyerekek fejlődése iránti érdeklődésre 

épül. A kollégáiban méltányolja, ha valaki barátságos, engedékeny, határozott és méltányos. 

Nem szereti az arrogáns, részrehajló, gúnyos tanárokat. Önjellemzése szerint elfogadó és 

nagylelkű másokkal, a másik jó oldalait látja inkább, mint a rosszakat, elégedett a 

foglalkozásával és folytatni szeretné azt. 

Egy későbbi szerző, Smith szerint a jó tanár hat jellemzővel bír: felelősségteljes, szereti az 

embereket, szervezett, jól kommunikál, világossá tudja tenni az oktatott tantárgyat, 

elfogadható mennyiségű munkát kíván meg a tanulóktól. 

Hoffmann Rózsa: A tanár-diák kapcsolat változásai -   - cikkében a tanár sikerességét három 

tényező együttesében látja. Szüksége van a jó tanárnak tudásra, személyiségének alkalmassá 

fejlesztésére és a pedagógiai technológia ismeretére, illetve ennek alkalmazási képességére. 
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A tudás a szaktárgyi tudás mellett az általános műveltséget, az élő és a mesterséges 

környezetben való sikeres közlekedést is jelenti. A pedagógiai ismeretek, képességek, 

jártasságok jelentik a szükséges tudás harmadik összetevőjét. 

A nevelői természet négy alapvonását Hoffmann Rózsa a következőkben látja: 

1. hajlam az egyéniség lelki kialakítására, 

2. képesség e hajlam sikeres kielégítésére, 

3. az a sajátos jellemvonás, hogy az éppen fejlődő lélek felé forduljak, 

4. állandó elhatározottság a nevelt befolyásolására. 
 

A tanár-diák kapcsolat 

Hogyan alakulhat jól a tanár-diák kapcsolat? 

A tanár-diák kapcsolat eredményessé tételéhez tudásra, személyiségünk alkalmassá 

fejlesztésére és a pedagógiai módszertan alkalmazására van szükségünk. 

A tanár személyiségénél már sok szempontot figyelembe vettem a hatékonyság növeléséhez. 

A tanár személyisége természetesen szerves része a tanár-diák kapcsolatnak. A jó viszony 

kialakításánál figyelembe kell venni a befolyásolás kétirányú lehetőségét. Az alkalmazkodás 

és együttműködés könnyebb, ha a tanár és a diák elvárásai és jellemzői összeegyeztethetők. 

A tanárnak figyelembe kell vennie a gyermek fejlődési készenlétét, azaz csak azt tanítsuk meg 

amire a diák már elég érett, vagy amit már megért. Sok félreértés származik abból, ha a tanár 

nem veszi figyelembe a tanuló érzelmi, erkölcsi, értelmi fejlettségét. 

Persze a munka során ezeket az alap kompetenciákat fejlesztjük. Minden gyerek más szintű 

kompetenciákkal rendelkezik, ha a szinttel tisztában vagyunk, akkor könnyebben tudjuk 

fejleszteni ezeket. 

A fiatalok ma a tanártól nem várják el, hogy személyiségüket álcázza. Érző embert, hiteles 

személyiséget, partnert igényelnek a kapcsolatukban. Értékelik, ha valaki vállalja a 

személyiségét, nem palástolja a gyengeségeit. A nehéz pedagógiai helyzetekben sokszor az 

énközlés módszere segít. 

A tanárnak bár értékeli és minősíti a diákjait nem szabad hatalmi viszonyba bonyolódnia. A 

közös munka során ki kell alakítani egy partneri kapcsolatot, ahol mindkét félnek lehetősége 

van az értékelésre. 

A 2001-2002-es nevelői stílus vizsgálat során a diákok szerint a kapcsolatuk a tanárukkal jó. 

A tanárok az iskoláikban általában igazságosan értékelik őket, és megfelelően járnak el a 
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problémás ügyekben. A stressz hatások vizsgálatának eredményében is megnyilvánul a jó 

kapcsolat.  

A szabályok kialakítása, kialakulása a jó viszony egyik alap kérdése. Minden közösségben 

fontos szerepet kapnak a szabályok és azok érvényesítési módjai. A szabályok kialakításának 

többféle módja lehet. A napi gyakorlatban a tanár közli, hogy milyen szabályokat kell 

betartani az órán, s hogy a be nem tartás milyen következményekkel jár. Ezek a szabályok 

általában a tiltásra vonatkoznak. Például az órán tilos enni, inni; tilos beleszólni a másik 

mondanivalójába stb. Felszólító módban megfogalmazott, rövid, utasító mondatokat írnak a 

diákok, amikor megfogalmazzák a szabályokat. 

A jó tanár-diák viszonyban ezek a mondatok szelídebbekké válnak, s már előfordulnak olyan 

szabályok is, melyeket közösen alakított ki a csoport. A közös kialakítás apropója lehet egy 

pedagógiai helyzet, melyet együtt kell megoldani. 

Azok a szabályok, melyek kialakításában maguk a diákok is részt vesznek könnyebben válnak 

belsővé, s már nem a büntetéstől való félelem miatt tartják be, hanem saját maguk miatt. 

A fegyelmezetlenségek száma és a konfliktusok száma is csökkenthető így. 

A szabályok megszegésének büntetésénél is fontos az együttműködés. Azok a büntetések a 

hatékonyak, amelyek javító szándékúak, s nem  

A tanár-diák kapcsolat a Poliban 

A Közgazdasági Politechnikum egy demokratikus intézmény, ahol a diákoknak is lehetőségük 

van különböző szempontok alapján értékelni a tanáraikat. 

A partneri viszonyt jellemzi, hogy minden évben minden munkacsoport rendez egy 

tantárgyfelelősi fórumot, ahol a diákok értékelik a szaktanárok munkáját. Az iskola 

vezetősége képviselteti magát ezeken a fórumokon és figyeli a diákok észrevételeinek 

érvényesítését. 

A Poliban fontos a szöveges értékelés. A tanárok minden negyed végén, illetve félévkor 

szövegesen is értékelik a diákok munkáját, fejlődését. A tanulók is értékelik egy évben 

egyszer a tanárok munkáját. Sokan nemcsak jegyet adnak, hanem tartalmas szöveges 

értékelést is írnak. 

Az órákon kívüli programokról is megkérdezzük a diákok véleményét. Az egymás 

értékelésének kultúrája ennek megfelelően fejlődik. Lehet számítani a komoly, segítőkész 

értékelésekre, minősítésekre. 

A minőségbiztosítás keretében megkérdezett diákok észrevételeit a melléklet tartalmazza. 

A tanár-diák kapcsolatról megkérdezett diákok véleménye: 
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PARTNERI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE 

Témakör Mivel elégedett a 
témakörrel 
kapcsolatban? 

Mivel elégedetlen a témakörrel 
kapcsolatban? 

Milyen igényei vannak a témakörrel 
kapcsolatban? 

Tanár 
Diák 
kapcsolat 

 Nagyon jó. 
 Nagyon 

segítőkészek, 
kedvesek 
megértőek. 
Mindig nyitottak. 

 Vannak akikkel jó 
a kapcsolat, de 
nem mindenkivel. 

 A jó kapcsolat 
tanárfüggő. 

 Tökéletes, 
közvetlen, baráti. 

 Rossz a fegyelem, nem tudunk 
figyelni az órán. 

 Gyakran monoton az óra. 
 Néhány tanár megfeledkezik 

arról, hogy ő a pedagógus. 
Sokszor nem veszik észre a 
problémákat. 

 Nincs angol oktató.(Andy) 
 Néhány tanár eltúlozza 

„felsőbbrendűségét” (SzabLac) 
 A pályakezdők és az újak nem 

elég nyitottak. 
 A túlzott engedékenység és 

nyitottság káros is lehet. 
 Nem is olyan a tanár-diák 

kapcsolat, mint amilyennek 
meghirdették. 

 Nem mindenki működik együtt a 
tanárokkal, gyakran megsértik 
őket. 

 Kezd romlani a régi időkhöz 
képest. 

 A zavaró egyedektől vonják meg a 
vizsga lehetőségét. 

 Több csoportmunkát, kreatív feladatot. 
 A tanár keresse meg a közös hangot. 
 Ne vegyünk fel olyan tanárt, aki nem tud 

a diákokkal kommunikálni. 
 Lehetnének megértőbbek is. 
 Az érettségi időszakban nagyobb 

megértés kellene. 
 Szigorúbb órai szabályokat. 
 A közös tisztelet megadása. 
 Emberszámba vevés. 
 Több beszélgetés a diákokkal 

négyszemközt. 

 
 

Tanári feladatok, terhelések 
 
1. Tanítás, adminisztráció 

 
Az iskolánkban a heti kötelező óraszáma egy szaktanárnak 18 óra. Az osztályfőnököknek heti 

3 óra kedvezménye van, amit igyekszünk tényleges órakedvezményként érvényesíteni. 

A szaktanárnak az év folyamán minimálisan 8 dolgozatot kell íratnia 9.-12. évfolyamon és 

vizsga feladatokat kell készítenie évente négy alkalommal. 7.-8. évfolyamon legalább 4 nagy 

dolgozatot írat minden szaktanár félévente. 

A kooperatív csoportmunka és az egyéni munka is elterjedt az iskola pedagógusai körében, 

ami igen komoly felkészülést igényel egy-egy órára. 

A szaktanárnak komoly adminisztrációs kötelezettségei vannak: 

1. a haladási naplók (zöld) vezetése osztályonként (csoportonként) és tantárgyanként – 

minden tanár minden osztályához, csoportjához saját naplót vezet, melyben rögzíti az 

órákon a hiányzókat, az osztályzatokat és a diákokról írt szöveges bejegyzéseket. 
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2. a hiányzók átvezetése, beírása a mulasztási naplóba – az osztály naplót nem lehet elvinni 

órára, így a nyomonkövetés érdekében minden nap át kell vezetni a hiányzókat a 

mulasztási oldalakra. 

3. az évközi jegyek folyamatos átvezetése, beírása a haladási naplóba; a negyedévi, a félévi 

és az év végi eredmények beírása a haladási naplóba – a szaktanár köteles a dolgozatok 

jegyeit átvezetni az osztályozó naplóba a javítást követően. 

4. a szükséges szerződések megkötése – a szaktanárnak joga és kötelessége azokkal a 

tanulókkal szerződést kötni, akik mélyen a képességeik alatt teljesítenek az adott tárgyból. 

5. a leckekönyvek, évkönyvek kitöltése (jegyek, szöveges értékelés) – felsőbb évfolyamokon 

minden negyedben a jegy mellé egy rövid szöveges értékelést is írnak a tanárok a diákok 

munkájáról. 7.-8. évfolyamon félévente megfelelő szempontrendszer használatával egy 

hosszabb szöveges értékelést írnak a tanárok. 

A két tanár együttműködése során egymással többször is konzultálnak a tanárok. Egy 

évfolyamon legalább kétszer konferencián vesznek részt az ott tanító tanárok. 

 

2. Az osztályfőnökök feladata, adminisztrációja 

 
A Politechnikumban az osztályfőnöki munka komoly pedagógiai feladat. Az 

osztályfőnököknek nagy a felelősségük, éppen ezért két osztályfőnök tartozik egy osztályhoz.  

 

A feladatok összesítését az alábbi pontok tartalmazzák: 

 
1. Gyerekkövetés 

 

• a gyerek családi hátterének, életkörülményeinek mihamarabbi megismerése, folyamatos 

nyomon követése - a kezdő és 12. évfolyamokon családi beszélgetések 

• probléma esetén a megfelelő fórummal (pszichológus, pszichopedagógus, Szociális 

Bizottság, stb) a kapcsolat felvétele 

• a diák készségei, képességei fejlődésének nyomon követése, a különböző szűrések 

eredményeinek , az annak nyomán kidolgozott további teendőknek a követése, gondozása, 

az eredmények összegzése az érintett tanárokkal együttműködve 

• a gyerek tanulmányi előmenetelének figyelése – az osztályzatok követése, vészhelyzet 

kialakulásakor a család időben történő értesítése 
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szükség esetén az évkezdő és egyéb szerződések megkötése, figyelése, lefűzése 

• a hiányzások, igazolatlan órák figyelemmel kísérése 

• a pályaorientáció segítése a családi házzal, szakemberekkel együttműködve 

 

2. Az osztályügyek 
 

• az iskola értékeinek, pedagógiai programjának közvetítése, képviselete a diákok számára, 

a hagyományokon alapuló házirend ismertetése 

• segítségnyújtás az iskola viszonyai közepette történő eligazodáshoz –az iskola 

működésének, intézményeinek megismertetése 

• konfliktuskezelés  

• a tájékoztatók (az órarend, a követelményfüzet, a Poli-kalendárium stb.) időben történő 

kiküldése, eljuttatása 

• információk továbbítása -, az étkezési lehetőségekről, a fogadóórák, a szülői értekezletek 

időpontjairól, az egészségügyi szolgáltatásokról - az iskolaorvos, a logopédus, a 

pszichopedagógus és a pszichológus feladatáról, elérhetőségéről 

• segítségnyújtás az osztályközösség különböző képviselőinek pl. tantárgyfelelősök és 

egyéb tisztségviselők (IT, IB ) megválasztásában  

• nyitások és zárások, zabhegyezés, ketyerék, osztályidők tervezése, lebonyolítása  

az osztálykonferenciák tervezése, előkészítése, levezetése 

• lehetőség szerint óralátogatás az osztályban tanító tanároknál  

• az osztályban tanító új tanárok felkészítése – különös tekintettel a csoportban előforduló 

esetleges speciális helyzetekre, várható konfliktusokra, az ilyenkor már bejáratott 

módszerek megismertetésére  

• az osztály iskolai életében való együttműködés elősegítése  

• a 12. évfolyamon a felvételire jelentkezés adminisztrációs segítése  

• a gólyatábor és az osztálykirándulások megszervezése, lebonyolítása,  

• az ügyeleti munka koordinálása  

• iskolabírósági ügyekben a panaszolt diák szüleinek és a bepanaszoltnak az értesítése a 

panaszról és a tárgyalás időpontjáról, részvétel a tárgyaláson  

• év végén a könyvtári tartozások ismertetése, 12. évfolyamon a szekrénykulcsok beszedése 
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3. Kapcsolattartás a szülőkkel 
 

• a 7. és kezdő 9. évfolyamon beszélgetések a családokkal  

 a 12. évfolyamon továbbtanulási, pályaválasztási beszélgetések a szülőkkel 

• szülői találkozás legalább háromszor a tanév folyamán, (a legváltozatosabb formák 

lehetségesek!)  
a szülői találkozások tervezése, szervezése, levezetése  

• a szülő informálása minden iskolai eseményről 

• a szülő értesítése problémás hiányzási helyzetekben: 200 igazolt óra esetében is, 5 

igazolatlan óránál, 24 igazolatlan óránál + IB feljelentés 

• a szülő tájékoztatása a diák tanulmányi előmeneteléről, kiemelten bukásveszély esetében  

 

3. Kapcsolattartás a kollégákkal 

 

• az osztálykonferenciák tervezése, előkészítése, levezetése 

• a folyamatos kommunikáció alkalmainak megteremtése az egyes gyerek illetve az osztály 

aktuális helyzetéről  

• az osztályt vagy egyes gyerekeket érintő problémák, változások ismertetése 

• konfliktuskezelés 

• óralátogatás az osztályban tanító új tanároknál és egyéb szakmai, pedagógiai esetekben 

• annak ellenőrzése, hogy van-e elegendő jegy a negyedben, a jegyek bekerültek-e a 

naplóba, a szaktanárok lezárták-e a jegyeket,  

 

Adminisztrációs kötelmek: 
 

• a mulasztási és az osztályozási napló kitöltése: 

a) az osztályban tanító tanárok névsora 

b) a tantárgyfelelősök neve 

c) az osztály órarendje 

d) a mulasztási rész megfejelése (mindig egy héttel korábban) 

e) a mulasztások összesítése (havonta) 
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f) az osztályozó napló fejlécén a nyelv, a tagozat, a fakultáció, az esetleg hiányzó tantárgy 

pl. földrajz, YE jelölése 

g) a tantárgyat tanító tanár nevének feltüntetése, különös tekintettel a csoportbontásokra 

h) a gyerekek adatainak beírása az év elején kitöltött adatlap alapján 

i) változások regisztrálása  
 

• a törzskönyv kitöltése  

a) a kezdő évfolyamokon az adatok felvezetése 

b) a felsőbb évfolyamokon az év végi eredmények, a javítóvizsgák osztályzatainak 

bejegyzése, összeolvasás 

c) az érkező és távozó diákok regisztrálása 

d) a hiányzó adatok pótlása, záradékok beírása ( pecsétek, aláírások ) 

 

• a leckekönyvek, évkönyvek: 
 

a) a kezdő évfolyamokon az adatok kitöltése, fényképek beragasztása 

b) a többi évfolyamon az év és a negyedek/félévek elején a leckekönyvek/évkönyvek 

visszaszedése, a szülői aláírások ellenőrzése 

c) minden negyed véget megelőzően - fejlécezés, tantárgyak beírása 

d) a szaktanári osztályzatok, szöveges értékelések, havi és féléves bejegyzések nyomon 

követése, a hiányzó bejegyzések „behajtása” 

e) évente minimum kétszer osztályfőnöki bejegyzés 

f) év végi teendők - pecsétek, aláírások 

g) 10. évfolyamon a kisérettségi eredményének beragasztása  

h) 12.évfolyam végén - újabb fénykép ragasztása 

 

• egyéb adminisztrációs teendők 

 

a) a szociális bizottsághoz írt kérőlapok, az adatlapok, a biztosítás és a kötelezettségvállalási 

papírok kiosztása és beszedése 

b) az érettségi adminisztrációban a jegyző munkájának segítése 
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3. Iskolai közélet 

 

Az iskolában nagyon sok délutáni program és rendezvény van. Az iskolában dolgozó 

tanároknál számítunk a „hadrafoghatóság”-ra, eszerint önkéntes jelentkezés alapján próbáljuk 

a felügyeleti teendőket ellátni. 

A kollégák magukénak érzik az iskolát, ezért azokon a programokon, melyek mozgosítják a 

diákok nagy részét minden tanár igyekszik részt venni. 

A főbb iskola szintű programjaink, melyek már hagyományként működnek: 

• Gólyabál 

• Nagy Durranás – országjáró túra valamilyen eszközzel és céllal 

• Tolerancia-nap 

• Tornaházi Party 

• Tavaszi Művészeti Találkozó 

• Szalagavató 

• Ballagás 

• Erdei Iskola illetve Témahét 

Ezek mellett a programok mellet a diákok szerveznek még Farsangi Bált, 24 órás röplabda 

mérkőzéseket, melyekre kérnek tanári ügyeletet. 

Aki akarná minden hétvégéjét bent tölthetné az iskolában. 

 

Tanítási modellek  
 

Helyzet és alternatívák 
 A pedagógus szakma sajátossága, hogy a szűkebb szakmai területek problémái tágabb 

összefüggések koncentrikus köreibe ékelődnek. Az integrált természettudományos tantárgy 

pedagógiai rendszerének fejlesztése és tanítása sem vizsgálható önmagában, hanem be kell 

illeszteni a tanítás és tanulás általános módszertani összefüggéseibe, közben szembesülni kell 

az iskola világát érintő kihívásokkal és az oktatási rendszer sorozatos, vagy inkább folyamatos 

modernizációs folyamataival. A legtágabb környezetben pedig ott van a posztmodern 

társadalom egész világa, a viszonylagosság és értékkeresés, a tanulás emberi szükséglete és 

gazdasági kényszere. 

 A Politechnikum megalapítását követően szinte azonnal megindult a máig tartó 

kísérlet és fejlesztő folyamat az integrált tantárgy megteremtésére. Akkor, a ’90-es évek 
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elején még jóval kevesebb hatás és kihívás nehezedett az iskolai fejlesztésekre, habár a régi 

rend lerázása önmagában is forradalmi tett volt. De akkor még nem beszéltünk információs 

társadalomról és egy életen át tartó tanulásról, a tanulás új elmélete még csak formálódott. Bár 

nem volt olyan rég, de mintha a gyerekek is mások lettek volna, azóta nőt a 

szenvedélybetegségekben érintettek aránya, tükrözve a családi- és egyéni életvezetési 

kudarcokat. Abban az időben könnyebb volt tanítani, - vagy csak úgy éreztük. 

 A régi rend elleni társadalmi lázadás a tanárok egy részét is a változásképtelen 

iskolarendszer ellen fordította. Talán nem is valami elleni, hanem valami melletti kiállás volt 

ez: azt gondoltuk, hogy a gyerekek fontosabbak, mint az intézmény, és az utóbbinak kell 

szolgálnia az előbbit. Ennek persze nagyon sokféle módja van, mi – az alapítók hitét követve 

– azt gondoltuk, hogy a demokratikus működés lehet az a keret, amelyben a gyerekek 

élhetnek az iskolában. Ennek megvalósítása sajátos szervezeti felépítést, iskolapolgári 

képviseleti csoportok és fórumok megalakítását jelentette. Többféle kontroll is kiépült, a 

pedagógusok testülete felett az Iskolatanács gyakorol ellenőrzést, a tanári gyakorlatot a 

tantárgyfelelősök minősíthetik, fegyelmi ügyekben a szintén képviseleti elven működő 

Iskolabíróság járhat el.  

 Az iskola az általa közvetített tudás, műveltség alapján is megítélhető, a tanítási 

tartalmak és módszerek vallanak a tanítókról is. A Politechnikum értékei között kiemelt helye 

van a tudás egységének és komplexitásának, amit a hagyományos tantárgyak helyett a 

műveltségterületeknek megfelelő tantárgyblokkok fejeznek ki. A művészetismeret, 

társadalomismeret, testkultúra és a természetismeret tágabb, és más szempontú 

megközelítéseket tárgyal, mint pl. az irodalom, a történelem, vagy a fizika. Nem is csak a 

tudás határai húzódnak máshol, hanem a hangsúlyok is máshová kerülnek. A modern korban 

megformálódott szaktudományos tantárgyak a 21. századba fordulva mintha veszítettek volna 

erejükből, az élet sokszor követel másféle tudást és képességeket, mint amit ezek a 

diszciplínák kínálni képesek. 

Az oktatásban tévesnek bizonyult az a célmeghatározás, hogy minden diákot kicsi 

tudóssá kell képezni, ráadásul lehetőleg minden tárgyból egyszerre. Ma már megindult ennek 

a modellnek a korrekciója, a kétszintű érettségi vizsga középfokú követelményeit igyekezvén 

valamiféle általános, és mindenkinek szükséges műveltségként feltüntetni. A helyzet azonban 

nem ilyen egyszerű. A tudás régies elképzelése inkább a „meg tudom mondani” –elvet 

követte, ma a „meg tudom csinálni” –kijelentéseket várják el az iskolapadból kikerült 

fiataloktól. A kicsinyített és lebutított természettudomány nem tesz képessé a mindennapi 

életben való eligazodásra, nem teszi sikeressé az ilyen tudással rendelkező polgárok 
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társadalmát. Valami másra van szükség, ami elsősorban attitűdökben, készségekben, 

kompetenciákban jelenik meg. A természettudományos tudást keletkezésében és 

felhasználásában is erősen a társadalmi befolyásoltság jellemzi. A tanulókat érzékennyé kell 

tenni a tudomány alkalmazásainak hatására, el kell tudják dönteni a személyes 

viszonyulásukat a környezet-, vagy egészségvédelem területén nap mint nap felvetődő 

kérdésekhez.  

 A tartalom változása a tanulás / tanítás módszereinek megújítását is szükségessé teszi. 

A társadalmi viszonyok beemelése a tananyagba nem közlések, hanem viták és 

véleményformálások révén lehetséges. A tanulásról kialakult új elképzelések szerint 

egyébként sem lehetséges a tanári tudás átmásolása a tanulók fejébe, ehelyett a gyerekeknek 

egymással és a környezetükkel folytatott interakciókban kell felépíteniük az új tudást. A tanár 

a tanulóközösség részévé válik, együtt kutat tanítványaival eközben megfigyeli őket, a 

hibáikat pedig nem felrója, hanem hozzásegít ahhoz, hogy ők maguk találják meg a helyes 

megoldásokat.   

 

Tanári tudás   
A tanári szakmában az évfolyamok szintje és az elvárt tantárgyi tudás egyenes 

arányban áll egymással. Az óvodapedagógus és a tanító ugyan nem csak azt tudja, amit 

gyakoroltat és tanít, a közvélemény mégsem tartja túl sokra önmagában véve a matematikai, 

vagy irodalmi ismereteiket. A pedagógusi rátermettség és a módszertani felkészültség 

ugyanakkor ezen a szinten a legfontosabb. Kicsit „feljebb”, az általános iskola felső tagozatán 

már megjelenik a szaktárgyi tudás, persze nem azon az akadémikus szinten, mint amit a 

gimnáziumi tananyag kánonja majd megkíván. Talán kiegyensúlyozott is lehetne az oktatás és 

nevelés, a tartalom és a módszer aránya, ha ez a szint nem akarna annyira hasonlítani a 

középiskolára. Ott már egyértelműen a tantárgyi tudása minősíti a tanárt, és persze az, amit 

ebből a tanítványainak átad, saját tudása kicsinyített másaként. Ezzel az átadással ugyan baj 

van, valószínűleg a simára csiszolt felszín szól a feleltető tanárnak, de ez alatt a mélyben 

nagyon fura gondolati képződmények rejtőzhetnek. A tudás egyszerű átmásolásának ideája 

azonban dolgozik, ahogyan a tanár bemutatja, előadja az általa birtokolt ismereteket és 

készségeket, a diák pedig figyel, elsajátít és ismétel. A tanári módszertan ennek megfelelően 

és elsődlegesen az előadás és a bemutatás eszköztárát alkalmazza, persze korszerű technikát 

felvonultatva. A tanulók ebben a környezetben valóban tanulnak valamit, vagy akár nagyon 

sokat is, de ez megmarad annak a sajátos „iskolai tudásnak”, aminek inkább a tanteremben 
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lehet hasznát venni, nem az életben. A konstruktivista tanuláselmélet és a hozzá kapcsolódó 

(részben az alternatív pedagógiától átvett) módszertan nem hisz az egyszerű reprodukálásban, 

és nem tartja jól alkalmazhatónak az egyféle helyzetben megszerzett tudást. Itt bukkan fel egy 

újszerű tanári tudás iránti igény, amely a változatos tanulási helyzetek kialakításának, a 

tanulás iránti motiválásnak és a tudásépítés segítésének képessége. 

A szaktárgyi tudás és az új tanári szerephez szükséges ismeretek és képességek 

esetében egyaránt kérdés, hogy miként tesz szert ezekre a tanár? Elvi eshetőségként ott van a 

képzés, a továbbképzés, az önképzés és még valami, amiről tudunk, de nem nagyon veszünk 

tudomást. Ez a „beletanulás”, az „eltanulás”, amikor a tanár bekerülve egy tantestületbe, 

szaktárgyi munkacsoportba ellesi, átveszi azokat az elveket és megoldásokat, ami abban a 

közösségben elfogadottnak, tudásnak minősül. Ebben a környezetünk és önmagunk felé is 

meglévő nyitottság segíthet. Észre kell venni a sikert és a kudarcot, figyelni kell a belső 

hangokat, amelyek saját munkánkat kísérik. A tanári pálya nem (és valószínűleg egyik sem) a 

folyamatos sikerek színpada. Minden tanítási nap hordozhat magában nehezen feledhető 

kudarcokat, a sikerek meg attól lesznek emlékezetesek, hogy ritkán éljük meg őket. Az adott 

munkakörnyezetben, az abban dolgozók fejében és gyakorlatában meglévő, kimondatlan 

„tacit tudás” talán a legfontosabb, ami segítheti az egyébként képzett tanárokat a helyes 

tanítási gyakorlat kialakításában. A legjobb gyakorlat (best practice) átvétele az iskolán belül 

is lehetséges, a tacit tudás explicitté formálásában pedig olyan eszközök segíthetnek, mint az 

akciókutatás (action research), a tanárkutatás (teacher research) vagy a gyakorlat követése 

(reflected practice). Talán ezek a módszeresen kimunkált technikák még kisség idegen elemek 

a hazai pedagógiai kultúrában, de nem várathat magára sokáig az ilyen fajta tudatos 

önfejlesztés elterjesztése.  

A szaktárgyi tudás kérdése különösen érdekes az integrált tantárgyak esetében, és egy 

olyan pedagógiai közegben, amelyben az ilyen megközelítésmódok hagyomány nélküliek és a 

tanárképzés is lényegében tudományos szakemberképzés. Az egyik legfőbb érv az integráció 

ellen éppen az, hogy nincs aki tanítsa. Tanítani persze lehet jól és rosszul is, vagyis a nem 

tudás még nem akadálya a tanításnak. Túl e megjegyzés szkeptikus élén, először is vissza kell 

térni arra a kérdésre, hogy mi a jó és a rossz tanítás? A válasz tulajdonképpen banális: a jó 

tanítás valódi tanulást eredményez, amely során jól használható tudás épül a tanulóban. A 

tudás adaptivitása a közegtől függ, amelyben az alkalmazásra sor kerül. Jelenleg a tanulók 

kisebb hányada választ tudományos pályát, de mindegyikük élete az anyagi világ 

objektumaival és jelenségeivel körülvéve zajlik, illetve maguk is részei annak. Ez a helyzet 

okozza, hogy az iskolában is azt a tudást kellene jónak minősíteni, ami használható, ami 
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hasznos, amit a legtöbb gyereknek módjában lesz kipróbálni, sőt esetleg rá is lesz arra utalva. 

Az ilyen jellegű tudásnak az a jellemzője, hogy erősen kötődik az alkalmazás közegéhez, azaz 

a társadalomhoz, a minket körülvevő technológiákhoz. A kiindulópontjai a társadalmat 

foglalkoztató kérdések körül vannak, és figyeli az alkalmazás következményeit is. Ez a tudás 

nem attól hétköznapi, hogy bárgyúan leegyszerűsített, hanem éppen attól, hogy el meri 

vállalni az élet valódi bonyolultságának bemutatását. E nélkül ugyanis nehéz lenne komolyan 

venni és nem várhatnánk tőle a problémáink megoldását sem. Az viszont nem a jó tudás 

természete, hogy lexikonszerűen kiterjedjen minden címszóra. Inkább valami olyasmi, mint a 

halászat, hozzásegít ahhoz, hogy ne legyünk rászorulva a hal adományokra, és az első után 

egy másik halfaj kifogását már könnyebben megtanulhatjuk.  

A természettudományok integrált tanításában is fontos tehát a megfelelő szaktudás, de 

ez a tanár részéről is közelebb lehet a kutatói képességek birtoklásához, mint a mindentudó 

szerepéhez. Nem baj, ha nincs minden kérdésre azonnali válaszunk, nem tekintélyvesztés, ha 

magunk is kérdéseket teszünk fel, hiszen éppen erre akarjuk ránevelni tanítványainkat is. 

Amiben mégis különbözik a tanár és a tanuló tudása, az a szakértőség olyan értelmezése, 

amely nem az ismeretbőséggel, hanem az ismeretek rendszerbe szervezettségével 

jellemezhető. A konstruktivista felfogás szerint az általános elvek, megfogalmazott 

törvényszerűségek alkotta szilárd váz nélkül nagyon nehéz az újabb ismeretek beépítése. 

Mindenkinek vannak valamilyen alapelképzelései, általános fogalmai, amelyek egészen kicsi 

korban alakulnak ki és folyamatosan továbbfejlődnek, újabb részletekkel gazdagodnak. Az 

iskolai tanulásban ezek a gyermeki konstrukciók is működnek, méghozzá egyéni módon. A 

tanulási környezetben, a tanuló közösségben ugyanakkor jelen van a tanár is, akinek másféle 

modelljei vannak, nem jobbak és nem rosszabbak, mint a diákoké. Hogy mégis a tanár tudása 

a minta és nem a gyereké az azért lehet, mert a gyerekek felnőnek és a felnőttek világában 

más tudás az elfogadott. Ott szakmák vannak és nem játékok, a fantázia mellett pedig szükség 

van megbízható előrejelzésekre is. Erre szolgálhatnak a tudományos modellek, amelyek 

sokféle helyzetben kipróbáltak és alkalmasnak bizonyultak valamely gyakorlat irányítására. 

Ha átlapozzuk a középiskolás fizika, kémia, biológia könyveket, akkor megállapíthatjuk, hogy 

nem is olyan nagy az átfogó, alapvető elméletek, problémakörök száma. Sokkal inkább arról 

van szó, hogy bizonyos témaköröket újra és újra előhúzunk, rendszerint a részletek 

beépítésének szándékával. Itt utalhatunk vissza arra, hogy ezeknek a részleteknek nem 

feltétlenül és kizárólagosan a szaktudomány elemeinek kellene lenni. A kamaszok például 

már nagyon jól rávezethetők az egyéni- és a kollektív felelősség problémájára, mondjuk egy 

tudományos alkalmazásról szóló vitával. Őket már másképpen érdekli az ember is, hiszen a 
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tudatuk reflektív képessége kialakulóban van, a testük pedig kész a felnőtt életre, ami szintén 

egy sor etikai- és erkölcsi kérdést vet fel bennük. A tanár szaktudása akkor megfelelő, ha 

olyan helyzetet, tanulási környezetet tud kialakítani, amelyben ezek a kérdések felvetődnek, 

felvethetők és a válaszok felkutathatók.        

 A tanári tudás nem csak a formális oktatásban megszerzett ismeretekre szorítkozik, 

mivel feltehető (és jellemző), hogy a természettudományos pályát választók nem csak a 

szakjuknak, szakpárjuknak megfelelő témák iránt érdeklődnek. Már iskolás korban lehetnek 

olyan hobbik, sajátos tevékenységek, amelyek hosszabb távú érdeklődést és nagyobb tudás 

megszerzését teszik lehetővé. Ilyen lehet a természettel való foglalkozás, a kirándulások, 

túrázások, amelyeken sok tapasztalatra, megfigyelésre lehet szert tenni. Aki egy kicsit is 

komolyabban csinálja ezt, mondjuk kézikönyveket is használ, az akár alapos fajismeretre is 

szert tehet. Vannak tanfolyamok, klubok is pl. a gombaszakértők, vagy a gyógynövény 

gyűjtők számára, de akár rovarokkal, pókokkal, hüllőkkel foglalkozó csoportot is találhat az 

érdeklődő. A legnagyobb civil szervezet, a horgászok egyesülete, ennek tagjainak ugyan 

különböző lehet a természetfelfogása és állatvédelmi attitűdje, de az igazi horgászt – ahogyan 

a vadászt is – az állatok megfigyelése, alapos ismerete, sőt tisztelete jellemzi. Korábban a 

honvédelmi neveléshez kapcsolódott, ma a turisztikai programok egyik csalogató eleme, de 

akár professzionális szinten is űzhető a könnyűbúvár sport. Természetismereti oldala a tengeri 

élővilág megismerése lehet. A hegymászás, sziklamászás is egyre népszerűbb, a hegymászó 

önmagát teszi próbára ezen kívül a táj, a magashegység élővilága, a kövek, ásványok 

szépsége bűvölheti el. Reneszánszát éri hazánkban egy, kb. 30 – 40 évvel ezelőtt elindult 

amatőr tudományos mozgalom, az amatőrcsillagászat is. A médiákban is népszerűsített 

csillagászati események, űrkutatási hírek, a világűrről szóló fantázia irodalom és a távcsövek 

kereskedelmi forgalmának bővülése lendíthette fel ezt a nagyon sok ismeretet és élményt 

kínáló mozgalmat. Technikai jellegű sportok, hobbik is szép számmal akadnak, amelyekben a 

tudományos háttérismeretek sem nélkülözhetők. Ezek egyike pl. az elektronikával, 

távközléssel foglalkozó rádióamatőr mozgalom. Az ezzel foglalkozóknak ismerniük kell az 

elektronika alaptörvényeit, az alkalmazott technológiákat, ezen kívül érteniük kell a 

hullámterjedés jellegzetességeihez is. Sorolhatnánk még a hétköznapi, nem formális tanulás 

lehetőségeit, de a természettudományos neveléssel való kapcsolatuk talán ennyivel is 

megvilágítható. Nem arról van szó, hogy a természettudományt tanítók minden idejükben 

ezzel a területtel foglalkozzanak, de az kétségtelen, hogy az ilyen, érdeklődésből végzett 

tevékenységek a tanárt is közelebb viszik egyrészt az integrációban számára esetleg távolabb 

álló szaktudományokhoz, másrészt pedig ahhoz a tanulási módhoz, ami a gyerekeket is 
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jellemzi, ha érdeklődésük által vezetve tanulnak. Az új tanulási elmélet és az aktív tanulás 

módszere nagyon hasonlít a csoportban végzett kutatási, felfedezői tevékenységekhez. A tanár 

ilyen jellegű tapasztalatai segíthetik az önképzését és a probléma alapú, projektekre épülő 

tanítási gyakorlat kialakítását. 

 

Egy, de nem egyedül – egy tanárra épülő modell 

 Ha az integráció három természettudományos tantárgyat ölel fel, akkor valóban fel 

kell tenni a kérdést, hogy vajon három szakos tanárok tanítsák-e? Ez a leggyakoribb kifogás a 

módszer ellen, azaz hogy ilyen tanár nincs. Gyakran a polihisztori képesség és tudás 

szükségességét vetik fel, ismét csak azt bizonyítandó, hogy ilyen a mai tudásszint mellett nem 

lehet, tehát integráció sem. Eközben a világban jelen van az integrált science tanítás, nem 

kizárólagosan, de egy bizonyos célt jól szolgálva. Ezt a célt legjobban a „mindenkinek szóló 

természettudomány” (science for all), vagy a „természettudományos írástudás” (science 

literacy) kifejezések határozzák meg. A tanári tudás és a taníthatóság felől vizsgálva a kérdést, 

először is világossá kell tenni, hogy nem keverhető össze a tudomány gyakorlása és a 

közoktatásban való tanítása (aminek nem lehet célja kizárólagosan az előbbire való 

felkészítés!). A tudósok leggyakrabban egy szűk célterületen végeznek elmélyült kutatást, 

amikor gyakran kell a feltárt részletekből általános következtetésre jutniuk. A tanítás során ez 

nem lehet cél, sokkal inkább az általános törvények, nagy elméletek felől haladhat a diák a 

részletek felé. Ez azért is így van, mert a gyerekek már rendelkeznek ezekkel az általános 

elképzelésekkel, amelyek - közben persze változva, fejlődve, de mindvégig irányítják a 

tanulásukat. Először tehát a tudás és a megszerzési mód alapjait kell lerakni, ez pedig az 

anyagi világban ugyanúgy egységes, mint mondjuk a periódusos rendszer elemi választéka. 

Az anyagszerkezet, az energia, az információ vagy az idő és a tér elvont fogalmak, 

amelyeknek a fejlesztése többszöri ráközelítéssel, a nézőpontok váltogatásával lehetséges. A 

szaktárgyi logika megáll a határon, nem kíséri át az emberi gondolatot a számára ismeretlen 

tartományba. A tanuló gyermek viszont szabad utazó, aki a határok átjárásával érezheti meg 

igazán a tudás ízét, a szellemi szabadságot. A felelősség persze nagy, mert a kiszélesedő 

tudásmezőn lehet jó felfedezői kalandokat megélni és lehet csak úgy kalandozni, itt-ott 

valamit felszedni is. Az iskola sajátos terében a korlátok úgyis erősek, például az idő 

végessége (45 perces tanóra), a tér korlátozottsága (osztálytermi bezártság), vagy a helyzetek 

szegényessége (eszköztár) alakít ki kényszerpályákat.  Ma már oldódhatnának ezek a 

kötöttségek, ezt várná el az új tanuláselmélet, korszerű tanulásmódszertan és ezt kéri az 
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Európai Unió is, oktatáspolitikai irányelveiben. Nálunk csak elvétve vannak próbálkozások. 

Mindenesetre egy kutatási projektben elmélyülten dolgozó gyereknek igen nehéz azt 

mondani, hogy most fejezze be a munkát, mert az általa – illetve a tanulmányozott helyzet, 

jelenség által – feltett kérdés túlmegy a tantárgy illetékességi körén, de majd jön egy másik 

tanár, akinek ha elmondja a kérdését, akkor talán dolgozhat tovább. Vannak egy-egy 

tudomány hatáskörébe tartozó problémák, ezeket valóban jól lehet a szaktárgyi rendszerben 

vizsgálni. Az élet, különösen napjainkban, azonban inkább komplex problémákat állít elénk, 

akár csak azzal, hogy a szakismereteket is a társadalom segítsége által szerezhetik meg a 

tudósok, és az alkalmazásukról is a társadalomnak kell dönteni. De a környezeti válság, a 

fenntarthatóság kérdése szintén a komplex megközelítésmóddal vizsgálható. Nem a tanár, 

hanem a tanuló integrált, és jó, ha ebben partnerre, segítőre találhat a tanár személyében, 

szaktárgyi korlátok nélkül.  

 A természettudományos integráció többféle formában is kivitelezhető, az általunk 

választott gyakorlat ezek közül egy lehetőség. Elméletileg a hagyományos fizika, kémia, 

biológia és földrajz tartozhatna a választékba, nálunk valamilyen oknál fogva nincs presztizse 

egy technika, technológia jellegű tárgynak (bár bizonyos évfolyamokon van technika 

tantárgy). A természettudomány, technológia, társadalom kapcsolatrendszerét hangsúlyozó 

STS szemléletmód beemeli a természettudományos nevelés körébe az alkalmazás 

szempontjait és kérdéseit, így részben az Életvitel és gyakorlati ismeretek –NAT területet is. 

Ugyanakkor a földrajz tantárgyban is erősebben hangsúlyozódnak a társadalmi kérdések, 

illetve új megközelítések jelennek meg, mint pl. a globális problémák társadalmi gyökerei és 

következményei, a fenntarthatóság szempontjai. A földrajz a nemzetközi gyakorlatban is 

inkább önálló tantárgy, önmagában is eléggé komplex, így bármennyire is illeszthető 

(legalább a természetföldrajz) a természettudományok körébe, mégsem jellemző az ilyenfajta 

teljes integráció. A Politechnikum első tanterveiben még megtalálhatók voltak a 

természetföldrajz témakörei (geoszférák, növény- és állatföldrajz), de akkor még nem volt 

feladatunk a társadalomföldrajz elhelyezése az adott óraszámban. Később, a NAT és a 

kerettantervek megjelenésével formálódott ki a természet és társadalomföldrajz egységes 

tantárgyként, hátrahagyva azt a problémát, hogy miként maradhatnak benn az integrációban a 

másik három tudományterülethez kapcsolódó, azokkal összefüggő komplex természetföldrajzi 

témák. A megnyugtató megoldást még nem találtuk meg, de valahol az általános és az egyedi 

között lehet a választóvonal, azaz pl. a Föld szerkezete, és a geoszférák általános jellemzői a 

természetismerethez tartoznak, míg a helyi sajátosságok (pl. egy terület geológiája, vagy 

éghajlata) a földrajzban szerepelnek. 
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 A természetismeretet tanító tanárok között jelenleg többféle szakpár is előfordul, így 

van fizika-kémia, biológia-kémia, biológia-földrajz és biológia környezettan szakos kollégánk 

is. A földrajzi ismeretek tehát a munkacsoport egy részének rendelkezésére állnak, másoknak 

ezt valamennyire pótolni kellett. Ugyanez a helyzet a biológia, a fizika, vagy a kémia tudással 

is, amit hiányzó szak lévén más kollégáknak kellett pótolni. Ez általában önképzést jelent, 

olyan példa nem volt, hogy valaki két meglévő szakra a harmadikból is diplomát szerzett 

volna. Eleinte ez nagyobb problémát okozott, mert még nem volt meg a munkacsoportban 

sem az a tanítási rutin, megfelelő tudáskészlet, amit segítségként meg lehetett volna osztani a 

többiekkel. A tananyag akkor még talán kevésbé volt részletező, de a módszereink inkább a 

frontális, ismeretközlő módszert támogatták. Később új tananyagok készültek, amelyek 

szakmailag talán pontosabbak, viszont közben a tanítási módszerek a csoportmunka, 

probléma alapú tanulás, projekt tanulás felé tolódtak el. Közben egyre több témakörhöz álltak 

már rendelkezésre a megfelelő taneszközök, amelyeket az adott szakos kollegák 

bemutathattak, megtaníthattak a nem szakosoknak. Eleinte azt mondtuk, hogy mindenki addig 

tanít egyedül egy osztályt, ameddig a szakmai tudása és lelkiismerete ér. Akkor még 

jelentősebb arányú volt az áttanítás, azaz a két tanárra épülő modell, amelyben bizonyos 

órákat, vagy témaköröket más tanított. E módszer ellen hatott, hogy az iskola szellemiségének 

megfelelően fontosnak tartottuk a személyes kapcsolatot a diákok és a tanárok között, ezért 

vagy tartósan két tanár, vagy csak alkalmi kisegítés lehetett a járható út. Mindkettőre akadt 

példa.  

 A munkacsoporton belüli együttműködés elengedhetetlen az integrált tantárgy 

tanításához. Nálunk ennek egyik elősegítő tényezője a közös tanári, amiben olyan szakmai- és 

emberi mikroklíma alakulhat ki, amelyben az együttműködés folyamatos lehet. Az 

együttlétnek persze vannak hátrányai is, de a felmerülő problémák megfelelő kezelése tovább 

erősítheti a munkacsoport összetartását. Ezt a szakmai sikerek is fokozzák, nem csak a 

nagyobb fejlesztések, hanem akár a tanórák szintjén is. Legalább ennyire tanulságosak a 

kudarcok, amiket ebben a tanáriban szakmai közegben és összefüggésekben lehet megvitatni - 

és tanulni belőlük. A régebbi építésű iskolákban megszokott nagy tanárikban ennél zajosabb 

és szétszórtabb viszonyok vannak. A kisebb kabinetek hátránya viszont, hogy kissé elszigeteli 

egymástól a különféle munkacsoportokat, így különösen a demokratikus működésben 

keletkezhetnek zavarok, pl. azzal, hogy a választásokban hátrányba kerülnek az elvonultabb 

körülmények között dolgozók, mivel ők kevesebb kapcsolatot tudnak kialakítani.   

 Az együttműködésen belül is speciális a szakmai fejlesztések terepe. Az integráció 

elindítása rendhagyó és előzmény nélküli kezdeményezés volt, ami elsősorban 



 121

tananyagfejlesztések beindítását tette szükségessé. Az első néhány évben óraadókkal folyt a 

tanítás, velük nem volt könnyű az együttműködés, mivel eléggé kevés időt töltöttek az 

iskolában. Ezután kialakult az állandó munkacsoport, amely főállású tanárokból állt és a 

fejlesztés is a feladatuk részét képezte. A napi rendszeres találkozások, szakmai beszélgetések 

segítették a fejlesztéseket is. A nap közben munkahelyen töltött idő azonban elsősorban a 

tanításról és a közvetlenül hozzá kapcsolódó feladatok ellátásáról szól, míg a fejlesztőmunka 

inkább esti, hétvégi elfoglaltság. Az Internet segítségével ezt az időt sikerült hatékonyabban 

kihasználni, egy virtuális fejlesztési teret kialakítani. Először a BSCW (Basic Support for 

Collaborative Work) –nevű web-boardot használtuk, jelenleg pedig ennek kollaboratív 

tanulásra kifejlesztett változatán, a Synergeián folyik a munka, de nemrégen ezekhez hasonló 

web-board kezdte meg működését a Sulinet ZORKA –projektjéhez kapcsolódóan. Az ilyen 

kollaboratív munkafelületek egymástól távoli, helyi hálózatban nem összekapcsolt gépek 

között az Internet segítségével teremtenek kapcsolatot, munkaanyagok elhelyezésére, 

megosztására és a csoporton belüli kommunikációra teremtve lehetőséget. A Synergeia 

újdonsága a szinkron kommunikáció lehetősége, ami különösen intenzív munkára ad 

lehetőséget, bár ezzel inkább a gyerekek szoktak élni.   

 

Két tanár együttműködése 

A Közgazdasági Politechnikum integrált természetismeret tantárgya mindig nagy 

kihívást jelent a tantárgyat tanító tanároknak. Mivel az egyetemeken nincs valódi integrált 

természettudományos képzés az integrációt helyben kellett elvégeznünk. Az elmélet mellett a 

gyakorlati megvalósítás is nagy kihívásokkal szembesített minket. 

 

A Közgazdasági Politechnikum integrált természetismeret tantárgya a fizika, kémia, biológia 

mellett sokáig a természetföldrajz legtöbb fejezetét is magába foglalta. (Ma már a földrajz 

külön tantárgyként jelenik meg.) Ebből adódóan egy biológia-földrajz és egy fizika-kémia 

szakos tanár pár könnyebben veheti az akadályokat. 

Különösen akkor könnyebb ez, ha valaki nem vett részt a tantárgyi integráció 

megszervezésében kialakításában, hanem egy hagyományos képzéssel a háta mögött csöppen 

a természetismeret tanítás közepébe. 

 

Az alapkoncepció az volt, hogy természettudományos alapműveltséggel minden 

természetismeretet tanító tanárnak kell rendelkeznie vagy meg kell szereznie az évek során, 
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hisz a diákoknak is egy természettudományos alapműveltséget szeretnénk nyújtani. 

Természetesen a biológia-földrajz szakos tanárnak inkább fizikai-kémiai jellegű hiányosságai, 

a fizika-kémia szakos tanárnak pedig biológiai-földrajzi jellegű hiányosságai vannak. (Itt 

fontos hangsúlyozni még egyszer, hogy a társadalomföldrajzra nem gondolunk.) 

Ezért az együttműködés alapja egyfajta önképzés is, a minél teljesebb természettudományos 

műveltség megszerzésére irányuló igény. 

A természetismeret tantárgy témaköreinél, hol az egyik hol a másik szakpár jut inkább 

érvényre, ezért fontos, hogy a különböző témákkal bármely szakos kolléga foglakozhasson, 

még ha nem is a téma szakértője. 

 

A kéttanáros modellnél a Közgazdasági Politechnikumban minden osztálynak egy olyan 

természetismeret tanára van, aki jegyeit beírja, aki szoros kapcsolatot tart fenn az osztály 

osztályfőnökeivel, aki az adott osztály „főtanára” természetismeretből. A másik szakpárral 

rendelkező tanár pedig azoknál a témáknál, amik az ő szakterületéhez kötődnek, illetve a 

témákon belül a legnehezebb részeknél segít, és szintén bemegy órát tartani, besegítve 

kollégájának. 

 

Ha más szakterülettel kapcsolatos téma következett, amit a nem szakos tanár akart 

megtanítani a közös tanítást az alábbi módon szerveztük meg: 

− Témamegbeszélés 

− Tanmenetkészítés 

− Óravázlat készítés 

− Tankönyvek, szakkönyvek, filmek, számítógépes lehetőségek és egyéb kiegészítő 

lehetőségek ajánlása a másik kollégának 

− Hospitálás a szakos kollégánál, amikor ugyanazt a témát tartja saját osztályának 

− Órára való felkészítés 

− Óratartás 

− Élmények, problémák megbeszélése 

 

Ha más szakterülettel kapcsolatos téma következett, amit a nem szakos tanár már nem tudott, 

illetve nem akart megtanítani a közös tanítást az alábbi módon szerveztük meg: 

− Témamegbeszélés 

− Az óra előkészítése, megbeszélése 
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− Óratartás (szakos kolléga) 

− Az óra megtekintése (nem szakos kolléga) 

− Élmények, problémák megbeszélése 

 

A fenti helyzetek optimális esetben jöttek létre, bár mindig is törekedtünk az optimális helyzet 

megteremtéséhez. Azonban nincs mindig lehetőség az óralátogatásra, nincs mindig lehetőség 

óratartásra. 

Többször előfordult az is, hogy ugyanabban az időpontban kellett órát tartania (órarend miatt) 

az együttműködő tanároknak. Ilyenkor a tanmenetet, a témaválasztást lehet úgy alakítani, 

hogy (ha szükség van rá) mindenki a saját szakpárjának megfelelő témáról tartson órát a 

másik osztályában. 

Természetesen az is előfordul, hogy akkor kell órát tartani, amikor (ha helyzet optimális 

lenne) inkább a másik szakos tanár tartana órát. Az ilyen esetek általában előre láthatók, így a 

„nagy kihívásra” jó előre fel lehet készülni. A készülésnél szintén nagy szerepe lehet az 

együttműködő kollégáknak. 

 

Az együttműködés olyan szoros is lehet, hogy a dolgozatok egy-egy részét más-más tanár 

készíti és javítja. Objektív pontrendszer esetén a „főtanár” kiszámolja és megadja a jegyet, de 

a dolgozat a két tanár együttműködésének terméke. 

 

Nagyon nagy segítséget nyújt a közös munka a különféle természetismereti feladatok, 

projektek megszervezésénél. Ezek a munkák gyakran nagyobb, összetettebb témákat ölelnek 

fel, és könnyen szaktudományos mélységekre hatolnak, így a diákok mindkét tanárhoz 

fordulhatnak bizalommal, akiktől szakmai segítséget kapnak. 

 

A közös tanítás első évében a közös munka nagyon szoros együttműködést igényel. Később 

az együttműködő felek már annyit tanulnak egymástól, hogy egyre önállóbbak egyre 

bátrabbak lesznek más-más témában is. Ritkul az „áttanítás”, kevesebb közös terv 

elkészítésére van szükség, de a segítség végig megmarad. 

 

Végül fontos megjegyezni azt is, hogy az együttműködő felek elfogadják egymás 

személyiségét, tanítási stílusát, oktatási módszereit, mert ezek nélkül az együttműködés 

nehézkessé, vontatottá, kényszeredetté válhat. 
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Az alábbi táblázat a Közgazdasági Politechnikum négy osztályos természetismeret 

tematikájához kapcsolódó két tanár együttműködésére épülő modell szakmai hátterét világítja 

meg. Bizonyos témák inkább a biológia-földrajz szakhoz, mások pedig a fizika-kémia 

szakpárhoz kapcsolódnak, ilyen esetekben a „témagazda” az adott szakos tanár. De 

természetesen vannak olyan témák is, amelyek mindkét szakpárhoz kapcsolhatók. A 

témakörök a Közgazdasági Politechnikum munkaközössége által írt jegyzetek fejezeteihez 

kapcsolódnak, ahogyan ezt a táblázat is feltünteti. 

 

 

 
Jegyzetek 
címei 

 
Témakörök 

Biológia-földrajz 
szakhoz kapcsolódó 

témák 

Fizika-kémia szakhoz 
kapcsolódó témák 

Témagazda, és a 
másik kollégát 
segítő, betanító 
kolléga (szakpár 
megnevezéssel) 

Csak mértékkel…  Tájékozódás és mérés 
a térképen 

Mértékegység, 
mértékrendszer, mérés 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Egyszerű fizikai 
mozgások 

A Föld 
mozgásjelenségei; A 
Föld, mint 
vonatkoztatási 
rendszer 

Mozgások leírása, 
sebesség, gyorsulás, 
szabadesés, körmozgás 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Dinamika – kis 
„erőművészet” 

 Newton törvények, 
energia, munka, hő 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

 
 
 
 
A mágikus 
óramű  
 
(Mechanika) 

Egyszerű gépek Az élőlények mozgása Forgómozgás, 
távolságsokszorozók, 
sokezer éves gépek 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Rezgőmozgás  A körmozgás testvére, 
rezgésfajták, rezonancia, 
inga 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Hullámok Tengervíz mozgásai, 
abbrázió, állatok 
tájékozódása, 
különböző 
frekvenciatartományú 
hallások 

Hullámok jellemzői és 
viselkedése, a Doppler-
hatás, a hang, 
hangszerek 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Jelenségek a forgó 
Földön 

Az árapály, a Coriolis-
erő földrajzi 
vonatkozásai 

Általános tömegvonzás, 
Kepler törvényei, a 
centrifugális erő, az 
árapály, a Coriolis-erő 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Lemeztektonika Kontinens-vándorlás, 
a Föld belső 
szerkezete, 
hegységképződés, 
gyűrődések, törések, 
vulkánosság, 
földrengések 

Áramlási cellák, 
földrengés hullámok 

Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eppur si 
muove 
I.-II. 
 
(Kölcsönhatások
) 

Űrhajózás Az űrhajózás földrajzi 
vonatkozásai 

Első, második, harmadik 
kozmikus sebesség, 
fontosabb események 
 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 
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Halmazállapotok az 
anyagi rendszerek 
fajtái 

Összetett rendszerek, 
keverékek 
szétválasztása, 
diszperz rendszerek 

Összetett rendszerek, 
keverékek 
szétválasztása, diszperz 
rendszerek 

Mindkét szakpár 
(biológia-földrajz; 
fizika-kémia) 

Szilárd állapot a 
természetben 

Szilárd anyagok az 
élővilágban, a csont 
szerkezete, a sejt 
szerkezete és 
felépítése, szövetek 

A szilárd testek 
tulajdonságai, az üveg, 
mint szilárd folyadék, 
kompozitok, erők és 
alakváltozások, 
szerkezetek 

Mindkét szakpár 
(biológia-földrajz; 
fizika-kémia) 

 
 
 
 
 
Szerkezet I. 
 
(Szilárd anyagok 
a természetben) Kristályok Ásvány, kristály, érc, 

kőzet, mélységi 
magmás kőzet és 
ércképződés, üledékes 
ásványkincsek 
keletkezése 

Ásványok képletei, 
halmazállapotai, 
kicsapódás, kiválás, 
kristályrács 

Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

Folyadék állapot a 
természetben 

Búvárkodás és élettani 
hatásai, 
keszonbetegség, 

Folyadékkristályok, 
LCD, hidrosztatika 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Oldatok Tengervíz, édesvíz 
sóösszetétele 

Oldatok, az oldódás 
folyamata, oldhatóság 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

 
 
Szerkezet II. 
 
(Folyadékok a 
természetben) Földünk vízburka A víz körforgása, a 

Föld vízkészlete, 
tengerek, óceánok, 
felszíni és felszín alatti 
vizek, a felszíni jég, 
vízvédelem 

Halmazállapotok, 
oldatok, áramló 
folyadékok, Coriolis-erő, 
mészkő oldódása 
savakban 

Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

Hidro- és 
aerodinamika 

Folyók és 
tengeráramlások, a 
nagy földi légkörzés, 
állatok repülése 

Áramlások, kontinuitási 
egyenlet, Bernoulli-
törvény, örvénylés, 
turbulencia, repülés 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Folyadéskok és 
gázok - életben 

Anyagszállítás, 
diffúzió, vízforgalom, 
ozmózis, felületi 
feszültség, aktív-, 
passzív transzport 

Diffúzió, ozmózis, 
koncentráció, felületi 
feszültség 

Mindkét szakpár 
(biológia-földrajz; 
fizika-kémia) 

 
 
 
 
Gázok és 
gőzök I. 

 
 

Gázok a 
természetben 

Gázok a Földön és a 
világegyetemben, 
szennyezés, szmog, a 
légkör 

Gázok a Földön és a 
világegyetemben, 
szennyezés, szmog, a 
légkör, gáztörvények 

Mindkét szakpár 
(biológia-földrajz; 
fizika-kémia) 

A földi légkör 
változásai 

A levegő 
felmelegedése, a 
hőmérséklet járása, a 
szél, az általános 
légkörzés, a monszun 

Légnyomás, Coriolis-erő Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

A levegő 
vízháztartása 

A levegő 
vízgőztartalma, felhő- 
és csapadékképződés, 
makro- és 
mikrocsapadék  

Relatív és abszolút 
páratartalom, 
halmazállapotváltozások 

Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

 

 

 

 

 

 

 

 

Időjárás Hideg, meleg, és 
okklúziós front, 
mérsékelt övi és 
trópusi ciklonok, 
anticiklonok, tornádók

 Biológia-földrajz 
szakos kolléga 
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Gázok és 
gőzök II. 

 

 

Légkör és élővilág - 
anyagszállítás 

Az emberi szervezet 
anyagfelvétele, a vér, 
a légzés, a táplálkozás 
és az emésztés 

 Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

Elemek A természetben 
előforduló elemek, 
elemi ásványok 

Elemek, atomok, 
atomszerkezet, a 
periódusos rendszer 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Anyagok a 
gyakorlatban 

Ásványok, ércek, a 
légkör gázai 

Ásványi eredetű 
anyagok, a víz, a levegő 
gázai 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

 
 
A változó anyag 

Biokémiai folyamatok A kémiai egyenlet, 
elektron- és 
protonátmenettel járó 
folyamatok, 
komplexképződés, a 
kémiai folyamatok 
hajtóereje, egyensúlyok 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Kémia a háztartástól 
a környezetig 

Szennyvíz, sav-bázis 
folyamatok az 
élővilágban 

Ivóvíz, fehérítő- és 
mosószerek, 
vízkeménység, 
szennyvíztisztítás, savak, 
bázisok és sók, aktív 
szén, illatanyagok 
 
 
 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

 
 
 
 
 
 
A változó 
anyag 
 
(Elemek, 
vegyületek, 
szervetlen 
kémia) 

Kémia a 
gazdaságban 

Karsztosodás, 
cseppkőképződés 

Az égetett és az oltott 
mész, gipsz, 
kerámiatermékek, 
élelmiszerkémia, 
adalékanyagok 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Nyugvó töltések A Föld mágneses 
tulajdonságai, 
madarak tájékozódása 

Mágneses 
tulajdonságok, 
elektrosztatika a 
természetben és a 
mindennapi életben, az 
elektrosztatika 
mindennapi haszna 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Az elektromos áram Elektromos 
folyamatok az 
élővilágban és a 
légkörben 

Az elektromos áram, az 
ellenállás, Ohm 
törvénye, teljesítmény 
elektromos fogyasztás 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

 
 
 
 
 
A töltések 
világa I. 

Elektromágneses 
hatások 

Erőművek Az elektromágneses 
indukció, egyenáramú 
gépek, váltakozó 
feszültség, az energia 
útja az erőműtől a 
fogyasztókig 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

 
 
A töltések 
világa II. 
 

Elektromágneses 
hullámok 

A légkör 
felmelegedése, 
ózonprobléma, látás, 
elektromágneses 
hullámok és emberi 
szervezet 

Az elektromágneses 
spektrum, a röntgen 
sugárzás, rádióhullámok, 
elektronikai 
alapismeretek 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 
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(hullámok, 
energia) 

Energia, 
energiaforrások 

Fosszilis 
tüzelőanyagok 
keletkezése 

Energiahordozók, kőolaj 
és földgáz feldolgozása 
és hasznosítása, a 
szénhidrogének 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Heteroatomot 
tartalmazó 
szénvegyületek 

biokémia Hidroxivegyületek. 
okovegyületek 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Az élelmiszerek 
kémiája 

Biokémia, molekuláris 
biológia 

A szénhidrátok, a zsírok 
és olajok, a fehérjék 

Mindkét szakpár 
(biológia-földrajz; 
fizika-kémia) 

 
 
 
A nagy 
építőjáték 
 

Vitaminok, ásványi 
anyagok és 
nyomelemek 

Vitaminok, ásványi 
anyagok és 
nyomelemek, 
színezékek, 
tartósítószerek, 
aromaanyagok 

Szerves kémia Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

Az életműködések 
szabályozása 

Vezérlés és 
szabályozás, 
vércukorszabályozás, 
hőszabályozás, a 
kiválasztás, a kémiai 
szabályozás: 
hormonális rendszer, 
az idegrendszer 

Szerves kémia Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

Jelek és érzékelés Látás, hallás, 
hangképzés, egyéb 
érzékszervek 

Elektromágneses 
hullámok, hullámtan, 
optika 

Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

Az állatok 
viselkedése 
(etológia) 

Állati és emberi 
viselkedés egyszerűbb 
és bonyolultabb 
formái, ösztön és 
tanulás, függőség 

 Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Élőlények és 
környezetük 

Ökológia: élet az 
egyensúlyban 

Ökológiai 
alapfogalmak, 
ökológiai piramisok, a 
niche fogalma, 
társulások, biotópok, 
miért fontos az 
ökológia 

 Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

Az Univerzum Az Univerzum 
keletkezése, 
csillagrendszerek, 
galaxisok, csillagok 
keletkezése és 
fejlődése 

Az Univerzum 
keletkezése, 
csillagrendszerek, 
galaxisok, csillagok 
keletkezése és fejlődése, 

Mindkét szakpár 
(biológia-földrajz; 
fizika-kémia) 

 
 
A Világegyetem 
keletkezése és 
fejlődése 

A Naprendszer Keletkezés elméletek, 
a Naprendszer leírása 

Keletkezés elméletek, a 
Naprendszer leírása, 

Mindkét szakpár 
(biológia-földrajz; 
fizika-kémia) 

 
Az élet 

A fizikai és kémiai 
evolúció 

A föld korai időszakai, 
az anyag életre kel, 
sejtté szerveződés, 
körfolyamatok 

Szerves kémia, szerves 
molekulák 

Biológia-földrajz 
szakos kolléga 
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Öröklődés és 
evolúció 

Molekuláris genetika 
(nukleinsavak, 
genetikai kód, 
fehérjeszintézis), a 
biológiai információ 
megváltozása, az 
öröklődés 
alaptörvényei 
(Mendeli genetika), 
genetikai betegségek, 
genetikai tanácsadás 

Molekuláris genetika 
(nukleinsavak, genetikai 
kód, fehérjeszintézis) 

Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

keletkezése és 

evolúciója 

 

Evolúció Darwin elmélete, fajok 
keletkezése, a 
Darwinizmus 
kritikája, 
neodarwinizmus, 
társadalmi 
összefüggések 

 Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

A rendszertan 
alapjai 

Kormeghatározás, a 
törzsfejlődés és a 
rendszerezés alapjai 

Radioaktivitás Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

Földtörténeti korok A Földtörténeti korok 
és az akkor élt 
élőlények 

 Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

Állatvilág törzsei Állatvilág törzsei és 
fontosabb csoportjai, 
fajai 

 Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

 
 
 
Az élővilág 
fejlődéstörténet
e és 
rendszerezése 

Növények és 
gombák törzsei 

Növények és gombák 
törzsei és fontosabb 
csoportjai, fajai 

 Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

Egészs
égtan 

 Témafeldolgozás 
cikkek, filmek és 
kiselöadások 
segítségével 

Témafeldolgozás cikkek, 
filmek és kiselöadások 
segítségével 

Biológia-földrajz 
szakos kolléga 

Technika, 
technológia 

 Témafeldolgozás 
cikkek, filmek és 
kiselöadások 
segítségével 

Témafeldolgozás cikkek, 
filmek és kiselöadások 
segítségével 

Fizika-kémia 
szakos kolléga 

Globális 
problémák 

 Témafeldolgozás 
cikkek, filmek és 
kiselöadások 
segítségével 

Témafeldolgozás cikkek, 
filmek és kiselöadások 
segítségével 

Mindkét szakpár 
(biológia-földrajz; 
fizika-kémia) 

 
 

Személyes tapasztalatok 
 A Politechnikum mint iskola is egyedülálló, ezen belül az integrált 

természettudományos nevelés is egészen sajátos terep. A munkacsoport jelenlegi tagjai 

különböző időkben kerültek be a csapatba és eltérő személyiségük, szerepvállalásuk miatt 

eltérően látnak bizonyos folyamatokat, eseményeket. Az együttműködés ugyanakkor nem 

volna lehetséges, ha nem lennénk készek megosztani egymással nézeteinket, és nem lennénk 

képesek vitákban kiérlelni a közös álláspontot. Az alábbi személyes beszámolók bepillantást 

engednek a tanári csoportmunkába.   
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Személyes tapasztalatok – Veres Gábor 

Iskola 

 A tizenhárom talán szerencsétlen szám, de ennyi év politechnikumi munka akár 

szerencsének is nevezhető. Az alapítás időszakában (de nem alapítóként) érkezve átélhettem 

azt a hevületet és demokratizmus élményt, ami a rendszerváltás időszakának pedagógiai 

tükröződéseként áthatotta az alapítók kis csapatát és a formálódó tantestületet. Szerencse, 

hogy egy olyan intézményben tölthettem ezeket az éveket, amelyben a gyerek nem „anyag”, 

hanem – saját frazeológiámat használjam – energia és információ, abban az értelemben, hogy 

a gyerekekkel való együttélés, a rájuk figyelés, a tanítás kihívása energiát ad, de el is várja a 

befektetést. Információ azért, mert a gyermeki személyiség megismerése és fejlesztése áll a 

pedagógiai munkánk középpontjában, ezért igyekszünk minél jobban megismerni a 

diákjainkat és törekszünk az egyéniségbe rejlő értékek kiaknázására és ennek megfelelően a 

differenciált pedagógiai módszerek alkalmazására.  

 Az 1991-es alapításkor már alapjaiban megvolt az a koncepció és pedagógiai program, 

aminek későbbi részletes kidolgozása már az együttes munkában történt. Az állami oktatási 

rendszerből érkezve a legmeglepőbb a lelkesedés és a demokrácia volt. Helyesebben azt 

mondhatnám, hogy a lelkesedés a demokráciáért. A gimnáziumok, szakközépiskolák késő 

kádár-kori világából, a hierarchia és az ellenőrzöttség, a szakmai megfeneklettség 

hangulatából a Politechnikumba érkezve mintha fürödtünk volna a szellemi felszabadultság, a 

kötöttségektől való megszabadulás vizében. A törvények akkor már sokkal szabadabb 

működést tettek lehetővé, az alapítványi forma pedig különösen kedvezett az alkotó energiák 

felszabadulásának. Mindezt nem adták olcsón, a demokratikus működés sokkal több időt 

igényelt, a Huhogásnak nevezett tantestületi értekezletek minden csütörtökön biztos délutáni 

és esti programot jelentettek, szerencsére nem az e téren hagyományos műfajban. 

 A Huhogásnak azért volt olyan nagy szerepe annak idején, mert az iskolának nem volt 

igazgatója, sőt a legelső években még egyéb más tanári vezetője sem. A demokrácia jegyében 

minden munkatárs (ezen a néven!) egyenlő volt, egyenlő jogokkal és kötelességekkel 

rendelkezett. Kiemelt státusz egy volt, a Pedagógiai Vezető, aki az adminisztratív ügyekben 

az igazgató szerepét betöltötte. Csöppet sem mellékes, hogy ezt a feladatot az alapítástól 

kezdődően (talán) 1998-ig Horn Gábor töltötte be. Már kezdettől fogva minden tantárgyi 

munkacsoportnak volt egy vezetője, aki összefogta és felelősként irányította a szakmai 

munkát. Az alapítványnak volt ugyan kuratóriuma, amelyben volt egy tanári képviselő, de ez 

a testület nem szólt (és ma sem szól) bele közvetlenül az iskolán belüli dolgokba, a feladata a 
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fenntartó gazdasági feladataira terjed ki. Megalakult egy másik demokratikus testület is, az 

Iskolatanács (IT), amiben az iskolapolgárok oldalainak, a szülőknek, a diákoknak és a 

tanároknak a választott képviselői ülnek. Az IT elé tartozik minden, az iskola életét érintő 

kérdés, kivéve a pedagógiai- szakmai ügyeket, de ezek minősítéséről is önmaga dönt. A 

gyakorlatban ez máig úgy működik, hogy általában az IT vitatja meg és hagyja jóvá a 

tantestületi döntéseket (pl. az SZMSZ-t), illetve önálló kezdeményezéseket tesz és értékeli, 

befolyásolja a pedagógiai munkát. Később a tantestület saját soraiból koordinátorokat (4 főt, 

kvázi igazgatóhelyetteseket) választott, akik a pedagógiai vezetővel együtt alkotják a 

Koordinációs Bizottmány –nevű operatív testületet. A pedagógiai vezető, a koordinátorok és a 

szakmai munkacsoportok vezetői alkotják a Szakmai Bizottmányt, ami a stratégiai 

kérdésekkel, azok előkészítésével és akár rövidebb távú döntésekkel is foglalkozik. 

 Ez a működési rend egy kisebb iskolától (első évben kb. 70-80 diák) egy nagyobb felé 

(ma 350-400 diák), illetve a tiszta demokráciától a demokratikus elemeket tartalmazó, de 

hierarchizált és központosított működés felé való átmenet folyamatát tükrözi. Hangulatilag, 

munkavállalóként a különbség jól érezhető. A változások persze indokolhatók, a napi 

irányítás szükségletei a központosítást igénylik, de ezzel egyben beszűkült az az 

energiaforrás, ami a kezdeti években felpörgette, működésbe hozta a rendszert. Hozzá kell 

tenni, hogy a később érkezettek, illetve a későbbi tantestület nem igényelte egyöntetűen a 

kollektív (egy szintű) demokráciát, sokan igényelték az erős vezetőt (vezetőséget), aki helyes 

döntésekkel és szigorú ellenőrzésekkel vezeti az iskolát a kijelölt úton. A Huhogáson való heti 

részvétel és a kreatív, fejlesztő attitűd, az iskolacsinálás lehetősége nem mindenkit bűvölt el, 

sokan jöttek később, akik „csak” tanítani akartak. A munkatársak felvételének módja is 

megváltozott, eleinte teljes egyetértéssel történt, akár egy ellenszavazattal is vétót lehetett 

emelni. Később a munkacsoportok és a koordinátorok hatáskörébe került át ez a jogkör, így a 

tanárok nagyobb része nem vett részt a felvétel elbírálásában. Ez a változás nehezíthette a 

kezdeti értékek megőrzését, talán kicsit hozzájárult a pedagógiai összhang elvesztéséhez, de 

legalábbis a különbözőségek fokozódásához. A növekedés során ez talán egyébként sem lett 

volna elkerülhető, mivel a kezdeti, személyes ismeretségen alapuló felvételi lehetőségek 

néhány területen beszűkültek, és a hirdetésekre jelentkezőkből lehetett válogatni. 

A pedagógiai „diverzitás” egyébként nem elítélendő, lehet olyan helyzet (és volt is) 

amikor új szempontokat is fel kell vetni, amihez szükség lehet egy kis másként 

gondolkodásra. Az viszont már elméletileg sem működhet, hogy két, teljesen ellentétes 

paradigma vezérelje az oktatás és nevelés folyamatát. A legnagyobb távolságra talán a 

hatalomközpontú, tekintélyelvű, és a gyermekközpontú, demokratikus iskola van egymástól. 
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Az alapítás időszakában még senkinek sem lehetett kétsége afelől, hogy melyik úton járunk. 

Nem mondom, hogy ma gyökeresen más történik, de néha nem világos az értékek sorrendje 

és egy-egy intézkedés mögött néha nehéz megtalálni a gyerekek valódi érdekeit. Az iskolán 

kívül éppen most aktuális vita a műveltségi tartalmak megőrzése és a készségek, képességek, 

kompetenciák fejlesztésének elsődlegessége között viszont az árokásás tipikus esete. A 

tartalom ugyanis elengedhetetlen a képességek fejlesztéséhez, és a tények, ismeretek igazi 

megtanulása is eredményez képességfejlődést. A baj az lehet, ha nem folyik valódi tanulás, 

csak valami iskolás lecketanulás. A tantárgyi követelményeket és módszereket ennek 

figyelembe vételével kellene minden területre kiterjedően meghatározni, beleértve a 

kereszttantervi területeket is.  

A pedagógiai-, szakmai kérdések a Politechnikum hőskorában közügyek voltak, azaz 

mindenki hozzáférhetett az információkhoz, részt vehetett a vitákban és a döntésekben. 

Gyakran alakultak ad hoc munkabizottságok egyes ügyek felkarolására, a kollektív döntések 

előkészítésére. Ezekben a csoportokban sokat kellett dolgozni, amit külön nem fizetett meg az 

iskola. Egyébként is az volt a helyzet az első években, hogy minden munkatárs azonos fizetést 

kapott (jól érzékelhetően többet, mint az állami oktatásban), de ezért elvárható volt a 

maximális erőbedobás. Így sokkal több tudást és energiát lehetett becsatornázni a munkába, 

mint a jelenlegi rendszerben. Később központosított rendszer alakult ki, amelyben a döntés 

előkészítést szinte kizárólag a koordinátorok végezték, esetleg a munkacsoport vezetők 

bevonásával. Ezzel megerősödött az információs hatalom, a vezetők és vezetettek közti alá- és 

fölérendeltség visszaállt a hagyományos iskolákra jellemző modellre. 

 

Tantárgy 

 A Politechnikum indulásakor kémia szakos tanárként kerültem a tantestületbe. 

Szándékként már akkor megfogalmazódott a komplexitás, ezt fejezte ki az elnevezés és az 

értékelés egységessége. A gyakorlatban azonban a gimnáziumi gyakorlatnál is széttagoltabb 

volt az oktatás, mivel külön tanára volt a fizikának, kémiának, biológiának és a földrajznak. 

Igyekeztünk eleget tenni az elvárásnak és legalább összehangolni a négy ágon futó 

tananyagot, de ez nem nagyon sikerült. Nehéz is lett volna, mivel valójában nem párhuzamos, 

hanem egymásra épülő, szerveződési szintekhez kötődő ismeretrendszerekről van szó. Több 

más körülmény is nehezítette a megfelelő gyakorlat kialakítását, így például a tanári 

végzettséggel nem rendelkező szaktudósok alkalmazása, ráadásul óraadóként. Ebből persze 

két dolog következhetett volna, vagy a diszciplínák erőltetése, vagy egy színesebb, kevésbé 

„tanárszagú”, kutató szemléletű tanítás. Hogy egyik sem lett, az egy másik körülmény okozta, 
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az ún. szabad órára járás. Az első tanévekben ugyanis csak az iskolába volt kötelező a bejárás, 

a tanórákra nem. Mivel a felvételi rendszerünk sem a jól tanuló, jó magaviseletű gyerekeknek 

kedvezett, ezért több olyan diák is akadt osztályonként, akik szinte egyáltalán nem jártak 

órákra. Azért az eredeti elképzelés is működött valamennyire, vagyis voltak akik a 

szabadságot a tanárral, tanítással, esetleg a tananyaggal kapcsolatos elégedetlenségük 

jelzésére használták. Ez a „lábbal szavazás” néhány esetben valóban jelezte a tanár 

alkalmatlanságát, vagy hozzájárult a módszertani fejlődéséhez.  

 A sokasodó problémák és a komplexitás hiánya új megoldást igényelt, így alakult ki az 

általam javasolt elképzelések alapján a komplex természetismeret, alapvetően egy tanárra 

épülő modellje. Az osztályokat alapvetően egy „fő-„, vagy „menedzser” tanár tanítja, aki a 

legtöbb tanórát megtartja, illetve megszervezi más szakos kollégák betanítását. Az osztály 

tanárának feladata és felelőssége az értékelés is, ami már kezdettől fogva rövid szöveges 

formákat is tartalmazott. Így mélyebb kapcsolat alakulhatott ki a tanulók és a tanár között, 

megvalósulhatott a személyközpontúság, ha még nem is mindjárt beszélhettünk adaptív 

nevelésről. Az egy kézben összpontosuló tanítás a tartalmak és a módszerek hatékonyabb 

kezelését tette lehetővé. Egységes tanterv jött létre, amelyben az integráló elv a szerveződési 

szintek követése volt, így a fizika (kölcsönhatások, alapjelenségek) és a kémia 

(anyagszerkezet) indította a tananyagot, ehhez a biológia és a természetföldrajz önállóan 

tárgyalható, magasabb szerveződési szintekről szóló ismeretei kapcsolódhattak (rendszertan, 

ökológia).  

 A tanítás beindulásakor sajnos még nem voltak tananyagaink, a szaktárgyi 

tankönyveket pedig vagy nem akartuk használni, vagy nem is voltak alkalmasak az integrált 

tanításra. Az alapítók pedagógiai elképzelései akkor talán nem is korszerűek, hanem jövőbe 

mutatóak voltak, legalábbis a hazai viszonyok között. Az is elvárás volt (ma 

sikerkritériumnak neveznénk), hogy a tananyag életközeli legyen, azt a laikusok (pl. a más 

szakos tanárok, szülők) is könnyen megértsék és várhatóan használható tudást nyújtson. Az 

akkori gimnáziumi tananyagra ezek a szempontok nem voltak jellemzőek, ezért az abból a 

rendszerből érkezett tanárok minduntalan visszaestek a szaktárgyak eléggé öncélú logikájába. 

Hasznos segítségként, tanulmányozandó példaként szerencsére rendelkezésünkre állt egy 

angliai tankönyvcsalád, a Collins Educational kiadó Co-ordinated Science –című sorozata. 

Ebben a gyakorlat, a mindennapi élet volt a középpontban, a modulokba rendezett tananyag 

olyan problémák köré épült, mint az elektromosság használata, az otthon használatos kémiai 

anyagok, a mikroelektronika vagy a sport és életmód. A tankönyvek mellé tanári kézikönyv is 

készült (Ken Dobson: Teaching for active learning), ebben az aktív tanítás módszertanát írták 
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le a szerzők. Később, a hazai szakirodalom és pedagógiai fejlődés hatására fedeztem fel ennek 

a könyvnek az igazi értékeit, a konstruktivista tanuláselmélet bizonyos elemeinek gyakorlati 

érvényesítését, illetve az értékelés formatív jellegének előtérbe állítását. A tankönyvben is 

érvényesített motiválási és tanulásmódszertani megoldásokkal együtt ezek az elvek ma az 

élethosszig tartó tanulás és a kompetencia fejlesztés eszköztárában jelennek meg. A 

hagyományos tanári szemléletünk okolható azért is, hogy az angol tankönyvek ismeretszintjét 

túlságosan alacsonyban, a hazai rendszerrel nehezen összeegyeztethetőnek tartottuk. Ez 

alapvetően igaz is volt, de azóta itthon is csökkent általában a tényanyag, másrészt nem vettük 

észre, hogy a látszólag alacsony tartalmi színvonal mögött kiforrott és rendszerbe szervezett 

módszertan áll. A tanórák akkoriban a hagyományos, frontális osztálymunka folyt, így nem 

érvényesülhetett a tankönyvekhez tartozó hatalmas mennyiségű gyakorlati munkalap és 

fejlesztő feladat újszerűsége. Sajnos ezt azóta sem aknáztuk ki eléggé… 

 

Munkacsoport 

 A gimnáziumi tapasztalat szerinti munkacsoport fogalom nem volt alkalmazható a 

Politechnikum viszonyai között. Az állami intézmények erősen központosítottak, ezért az 

alsóbb szintek autonómiája csak nagyon korlátozott. Ezen belül viszont az egyes tanárok 

nagyobb szabadságot élvezhetnek, például a saját tantervük elkészítésében. A gimnáziumi 

munkacsoportok (legalábbis tapasztalatom szerint) kevesebb időt töltenek intézményes 

egyeztetésekkel, ettől persze a kollégák között folyamatos lehet a kommunikáció. Talán abban 

a közegben is közelebbi együttműködés alakul ki, ha valamilyen valóban közös feladatot 

vállalnak, ami túlmutat a napi tanításon. Ilyenekkel az utóbbi évek gyakran szolgálhattak, 

pedagógiai programok, helyi tantervek és különféle pályázati anyagok elkészítését adva 

feladatul. 

A Politechnikum működésében a többszintű döntéshozatal, ezen belül pedig a 

szubszidaritás elve érvényesül. A tantárgyi munkacsoportok a középső szintet képviselik (ha a 

tanárok személyes döntéseit alapszintnek vesszük), amelyek a felettük lévőnek felelősek. Az 

első években a pedagógiai vezetőn kívül a Huhogás, azaz a tantestület egésze (illetve annak 

értekezlete) alkotta a felső vezetést, ma ez már strukturáltabb, a koordinátorok, illetve a 

Szakmai Bizottmány között oszlik meg a hatalom. Lényegében azonban mindkét rendszer 

megengedi, sőt elvárja a szakmai kezdeményezéseket, fejlesztési terveket, valamint 

alapfeladatként a szaktárgy tanításának megszervezését. A ’90-es évek elején még talán nem 

beszélhettünk olyanfajta piaci versenyről az iskolák között, mint manapság. Alapítványi 

iskolaként azonban fontos volt a fennmaradás biztosítása, ami a bevételek fokozására 
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ösztönzött. Adott keretek között ennek nem nagyon volt más módja, mint megkülönböztetni 

magunkat a többiektől, valami pozitív, egyéni képet kialakítani és megpróbálni ezzel 

szimpatizáló, sőt érdekeiben közelálló támogatót keresni. A cégeknek eljuttatott Pedagógiai 

Program, illetve képzési tervek úgy tűnik tetszésre találtak, mert elegendő forrást sikerült 

összegyűjteni a működéshez, sőt a fejlesztéshez is. Szaktárgyi területen, tehát a 

munkacsoportok feladatkörében ehhez kellett megtalálni a színesebb, hasznosabb oktatási 

tartalmakat és módszereket. A természettudományok integrációja egyfelől ezt a célt szolgálta, 

másfelől pedig nagyobb időt engedett az idegen nyelvek, illetve az informatika tanítása 

számára.  

Munkacsoport vezetőként az első évek egyik legfontosabb feladatát, a munkacsoport 

összeállítását is el kellett végeznem. A munkatársak felvételi rendje többször változott, az 

alapítás időszakában még a teljes egyetértés volt a feltétel, később, a növekedés szakaszában 

ez már nem volt járható, inkább csak a kizáró tényezőket vizsgáltuk. A felvételre minden 

esetben a munkacsoport, illetve vezetője tett javaslatot, a Huhogás pedig meghallgatta a 

jelentkezőt. A természetismeret munkacsoportban eleinte több óraadó is dolgozott, majd 

néhány év után a tanulói létszám elég nagy lett a főállású tanárok foglalkoztatásához (illetve 

kiderültek az óraadás műfaji problémái). Ekkor a szakpárok szerint kezdtük a keresését, 

először fizika-kémia szakos, majd biológia-földrajz szakos kollégát vettünk fel (én vezetőként 

biológia-kémia szakkal rendelkeztem). Ebben az összetételben eléggé kiegyensúlyozott volt a 

szaktárgyak képviselete, ekkor tudtuk megalkotni az integrált tanterv egy olyan változatát, 

amely már egységes szempontrendszerben átfogta a négy tanévet. A későbbi években 

személycsere, gyermekszülés, külső munkavállalás miatt bővült és változott a személyi 

összetétel. A tanárok keresése alapvetően hirdetések útján történt, majd a jelentkezőkkel 

elbeszélgetve születtek meg a döntések. Igyekeztünk elmondani a várható feladatokat, de az 

integrált tanítás, illetve az ezzel járó önfejlesztés, tantárgyi fejlesztés pontos mibenléte, 

terhelése csak a felvétel után derülhetett ki. Olyan esetre mégsem volt példa, hogy valaki a 

csalódottsága miatt lépett volna ki. 

 

Fejlesztések 

 Az integrált természetismeret tantárgy előzmények nélküli kezdeményezés volt, így 

amikor 1991-ben elkezdődött a tanítás, nem voltak hozzá tananyagok. A Politechnikum más 

tantárgyblokkjait egy évvel korábban „kitalálták” az alapítók, de írott tananyagok azokhoz is 

csak elvétve voltak. Az első években ezért a legfontosabb a tankönyvek megírása volt. 

Akkoriban még nem volt olyan kidolgozott pedagógiai paradigmaváltás mint ma, nem volt 
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annyira hangsúlyos a tanulói aktivitás (órára járni sem volt kötelező). A tankönyvekre azért is 

szükség volt, mert a negyedévek végén vizsgákon lehetett javítani, illetve jegyet szerezni 

azoknak, akik nem jártak rendszeresen órákra. Az írott tananyagok és rögzített tantervek ma 

már nem olyan elengedhetetlenek, ha például projektekben, vagy bőséges információs 

bázissal szervezett probléma alapú módszerrel tanítunk, adaptivitásra törekszünk és aktív 

tanulást biztosítunk a gyerekeknek.  

 A tananyagírás nehézsége több oldalról is szorított, voltak tartalmi, módszertani és 

technikai problémák. A tartalom eldöntésének egyik viszonyítási pontja a középiskolai 

(gimnáziumi) törzsanyag volt, a másik pedig a külföldi, főleg angliai példák (Co-ordinated 

Science könyvek). A hazai gyakorlat magas tartalmi követelményekre és „Én leadom, Te 

lefelelsz” –típusú gondolkodásmódra épült. Nekünk már az idővel bajunk volt, mivel fele 

óraszámnál is kevesebb állt rendelkezésünkre, mint a gimnáziumokban. Másrészt nem is 

akartuk megtartani a túlságosan tudományközpontú és keveseket érdeklő tananyagot, ezt a 

szabad órára járás és a laikus kontroll sem engedte volna. Ugyanakkor mégis minduntalan 

visszaestünk a megszokott mederbe, így az anyagok egy része leegyszerűsített fizika, kémia, 

biológia volt. Más tananyagok az angol tankönyvekből lefordított és nem, vagy csak 

kismértékben átdolgozott változatok voltak. Ezek érdekesebbek, életközelibbek, kevésbé 

elméletiek voltak. Mivel a hozzájuk tartozó tanítási módszereket és gondolkodásmódot akkor 

még nem vettük át, ezt az utat sem tudtuk következetesen végigjárni. A tanítási módszerek is 

sokat változtak az első évekhez képest, akkor még tanári előadás és demonstráció, kevés 

tanulókísérlet folyt, nem volt szó számítógéppel segített tanulásról, sem projektekről. A 12. 

évfolyam különbözött némileg a többitől, itt nem volt tananyag, hanem a témákhoz 

kapcsolódó cikkgyűjtemények és más információforrások alapján folyt a tanulás, főként 

beszélgetések, viták, kiselőadások, esettanulmányok formájában. Ebben a munkában nagy 

szerepe volt a tanulói aktivitásnak és önirányításnak, és nem csak az ismeretek felhalmozása 

folyt, hanem a ma már tudatosabb képességfejlesztés is. A tankönyv nélküli tanulást azonban 

nem sikerült elfogadottá tenni, készültek is később számon kérhető, osztályzást lehetővé tevő 

tananyagok. 

 A tananyagfejlesztés technikai akadályokba is ütközött, meg kellett oldani a jegyzetek 

szerkesztését és kiadását. Számítógép már volt (286-os), ezen lehetett szöveget írni amit ki is 

tudtunk nyomtatni. A képek beszerkesztése kézzel történt, ollóval, ragasztóval. Kezdetben 

fénymásolt formában adtuk ki a jegyzeteket, később a nagyobb példányszám mellett ez már 

nem volt gazdaságos, így került sor egy kisebb, lézeres nyomdagép beszerzésére. A 

tankönyvek formai minőségét kiadványszerkesztő program alkalmazásával igyekeztünk 
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javítani, a ’90-es évektől ehhez már nagyobb teljesítményű számítógépek is rendelkezésre 

álltak. Az új technika (Page Maker program) megtanulása és használata is nagyon időigényes 

volt, ami a tartalmi munkát vetette vissza. Ugyanakkor az sem bizonyult járható útnak, hogy 

pl. oktatástechnikus szerkessze a jegyzeteket, mivel erre nem is volt szabad kapacitás, és 

szükség volt a tartalom némi ismeretére is. Ezt a tördelési munkát ma is a munkacsoport egyik 

tanára végzi, munkáját a fejlesztésekben idő- és anyagi támogatás szempontjából meg kell 

tervezni. 

 A ’90-es évek közepétől, a NAT megjelenésétől kezdődően külső fejlesztési 

pályázatok is megjelentek, amik a munkacsoportnak lehetőséget, de egyben nagy feladatot is 

adtak. Volt, hogy a vezetés is szorított bennünket egy-egy pályázat beadására, máskor saját 

lelkesedésünk is elegendő volt. Legnagyobb munkákat a KOMA -pályázataiban végeztük, 

először az integrált tanterv és tanári kézikönyv, később a pedagógiai rendszer tanulmánya és a 

7. évfolyamos tananyagok készültek el. Ez a felfokozott fejlesztési kényszerhelyzet, a 

túlterhelés, a helyenként túlzott elvárások, a hozzáértés esetleges hiánya abban az időben 

személyi változásokkal is párosult, amit a munkacsoport vezetése (személyem) sem tudott 

megfelelően kezelni. Az iskolavezetés sem lépett közbe időben, ezért konfliktushelyzet 

alakult ki, ami végül vezetőváltást eredményezett. Mindez a személyes és intézményi 

tanulságokon túl arra is felhívja a figyelmet, hogy a felfokozott fejlesztési helyzet, a 

túlterhelés és a szervezeti hibák kezelése nagyobb figyelmet igényel.     

 
 
Személyes tapasztalatok – Barta Géza 

 

1995. augusztusában kerültem a Közgazdasági Politechnikumba, friss diplomásként, biológia-

földrajz szakkal a zsebembe. 

Az új szemléletű, integrált természetismerettel az iskolában találkoztam először. Az 

egyetemen abban az időben még szó sem volt a tantárgyi integráció lehetőségéről. A 

Közgazdasági Politechnikumban a tantárgyi integrációt a fizika, kémia, a biológia és a 

természetföldrajz egyes fejezeteinek integrált tantárgyként való tanítása jelentette. 

Szakképesítésem korlátai miatt természetesen nem szívesen vállaltam volna fizikával 

kapcsolatos órák tartását, ráadásul már a gimnáziumi évek óta volt bennem ellenérzés a 

fizikával kapcsolatban. Természetesen tudtam, hogy a természettudományok alapját a fizika 

jelenti, és mind a biológia, mind a földrajzi folyamatok igénylenek fizikai megközelítéseket, 

fizikai szemléletet. A kémiával szerencsére jó viszonyban álltam, nem csak a biológia szak 
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miatt, hanem korábbi (általános és középiskolai) tapasztalataim és élményeim is igen 

pozitívak voltak. 

Mindent egybevetve érdekelt ez az új kihívás, fontosnak éreztem kipróbálását, de 

természetesen nem fogadtam el rögtön, feltétlenül, inkább úgy gondoltam, hogy ha 

folyamatában látom, csinálom, akkor fogom igazán megismerni. Leendő kollégáimtól azt 

kértem, hogy az első évben olyan évfolyamokba kerüljek, ahol nem kell még a fizikával 

mélyebben foglalkozni. Ez szerencsére teljesült, így rossz érzés nélkül vághattam bele a 

munkába. 

A munkacsoport tagjaitól segítséget is kaptam természetesen, bár az általam tanított 

anyagrészekkel nem volt különösebb gondom. 

Nemcsak segítséget, hanem feladatot is kaptam elég gyorsan - gondolom az új kolléga 

„tesztelése” céljából is. A Közgazdasági Politechnikum természetismeret munkacsoportja 

saját jegyzeteiből tanít. Ezek egy nagy vállalkozás (a természetismeret) jegyében rövid idő 

alatt készültek el, és komoly értékeik mellett voltak hiányosságaik is. Ezért a tanítás mellett a 

jegyzetek javítása, illetve új fejezetek írása általános volt. Munkacsoport-vezetőm a 11. 

évfolyam Csillagászat jegyzetének átdolgozását bízta rám, amit nagy lelkesedéssel el is 

végeztem. 

Így ugrottam a „mély vízbe”, és a természetismeret munkacsoport életébe 1995 őszén. 

 

A szakmai munka nehézségei mellett a legnagyobb kihívást a pedagógiai munka jelentette. A 

Közgazdasági Politechnikum sajátos rendszerébe „beletanulni” nem volt könnyű feladat. Az 

órai munka kialakítása, a diákok „hadrafoghatósága” volt a legnehezebb része a munkának - 

friss diplomásként. A gyakorló gimnáziumban tapasztalt népszerűség elmaradt, a korábbi 

sikerek nem ismétlődtek meg. Azt hiszem iskolánkban ez még ma is így van: az elismerésért 

és a sikerekért komolyan meg kell dolgozni, meg kell küzdeni. A hagyományos fegyelmezési 

lehetőségek nincsenek a tanárok kezében, és a hagyományos óratartás (frontális) kizárólagos 

alkalmazása kifejezetten megnehezíti színvonalas munka elérését. 

Így aztán rengeteget készültem óráimra és megpróbáltam a lehető legjobbat kihoznia a 

természetismeret órákból – több-kevesebb sikerrel. 

 

Új volt számomra az iskola szervezeti működése is, a demokratikus döntéshozatal, a gyakori 

tanári találkozók („Huhogás”), nyilvános viták korábban nem voltak ismertek számomra egy 

tanári kar életében. A közös „iskolacsinálás” lehetősége eléggé vonzott, és szép lassan el 
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kezdtem megtanulni és beleszoktam a Politechnikum sajátos rendszerébe. Erre körülbelül egy 

év kellett. 

A következő időszak az aktív fejlesztések és építkezések jegyében teltek el. 

 

Munkacsoport-vezetőm vezetésével létrehoztuk a Politechnikum első Erdei Iskoláját, aminek 

szervezését magunk vállaltuk és a feladatokat is magunk találtuk ki. Egyetemi kapcsolataimat 

kihasználva meghívott szakembereket is segítségül hívtunk az Erdei Iskola lebonyolításához. 

Azóta minden évben nagy sikerrel tartjuk meg az Erdei Iskolát a 10. évfolyamos diákok 

részére. 

 

1996 őszén iskolánkba egy új, szintén pályakezdő kolléga érkezett a természetismeret 

munkacsoportba, az ő fizika-kémia szakpárja éppen kiegészítette az enyémet, azaz kiváló 

együttműködésre nyílt lehetőség a természetismeret szempontjából, ugyanis neki is szüksége 

volt segítségre. Természetesen neki is szüksége volt egy évre, míg „beleszokott” az iskola 

életébe, de a további években egy nagyszabású projektet valósítottunk meg ketten. Közös 

erényeinket kihasználva, és hátrányainkat a másik segítségével legyőzve, a természetismeret 

tanításának ún. kéttanáros modelljét valósítottunk meg. (Ld. részletesebben a „Tanítási 

modellek” c. fejezetben.) A másik osztályába „áttanítva”, egymást segítve és képezve 

próbáltuk lefedni a természetismeret minden területét. Az együttműködés sikeres volt, és a 

diákok minden órán hiteles szakértőt (is) láthattak tanárukban. A szakmaiság így általunk is 

vállalható volt, de tudtuk azt is, hogy arra készülünk, hogy egyedül is képesek legyünk majd 

természetismeretet tanítani. Azt is tudtuk azonban, hogy ehhez több évre van szükségünk. 

A közös projekt része volt a 9. évfolyamos természetismeret jegyzetek teljes átdolgozása. Ezt 

közösen végeztük, felosztva egymás között az egyes fejezeteket és részeket. Végül pedig 

közösen fésültük át az egész anyagot. A végeredmény nem volt tökéletes, de egy – 

véleményünk szerint – színvonalas jegyzetcsoport született. 

 

Közben nem maradhatott el az önképzés sem. Az iskola és munkacsoportom támogatását 

élvezve többféle kurzuson és képzésen is részt vettem. (Ld. részletesebben az „Önképzés” 

című résznél.) Nehézséget jelentett a kulturális antropológia nappali szakos végzése, amit 

többszöri évhalasztással és délutáni óralátogatással tudtam csak megoldani az iskola mellett. 

 

Nagy változást jelent egy politechnikumi tanár életében, ha osztályfőnök lesz. A 

Politechnikumban egy osztálynak két osztályfőnöke van, így az együttműködésnek ez egy új 
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terepe. Osztályfőnökként saját osztályával más viszonyt alakít ki egy tanár, így a diákokkal 

való viszony is változik, elmélyültebbé válik, és ez természetesen a saját tárgy tanítását is 

segíti. 

 

Fontos lépés volt a természetismeret munkacsoport életében a földrajz részmunkacsoport 

megalakulása. (Ld. részletesebben a „Kapcsolatok” című részben.) Erre azért volt szükség, 

mert tarthatatlan volt az az állapot, hogy a társadalomföldrajznak nem volt gazdája az 

iskolában, ráadásul a földrajz önmagában is egy egységes, integratív szemléletet kíván. 

Ennek legnagyobb szószólója e sorok írója volt, a koncepció megalkotása után végül 

megjelenhetett a földrajz önállóan is. Így megszületett a természetismeret munkacsoporton 

belül a földrajz „részmunkacsoport” is, amelynek vezetésével járó teendőket jómagam látom 

el. 

 

Az érettségi utáni akkreditált képzések („ötödév”, „hatodév”) szintén új kihívásokat 

jelentettek. A munkacsoport több tagja is tanított már ezeken az évfolyamokon, jómagam az 

„idegenforgalmi földrajz” tantárgyat tanítom már jó ideje. A tanításhoz nagy segítségemre 

voltak azok az élmények és tapasztalatok, amelyeket távoli és közelebbi tájak 

meglátogatásakor szereztem. 

 

Az iskolában a négy osztályos mellett a hat évfolyamos rendszer is megszületett. Ez minden 

munkacsoportnak új kihívást jelentett. Új tananyagokat készítettünk és új tanterv 

megszületése mellett döntöttünk munkacsoport-vezetőnk vezetésével. 

A hat év természetismeret mellé úgy éreztük nem elegendő egy Erdei Iskola, így egy újabb 

közös program kitalálásán törtük a fejünket. Sok vita és beszélgetés árán végül (javaslatomra) 

létrehoztuk az új közös programot, melynek neve „Városi Ökológia Projekt” lett. Ez az Erdei 

Iskola mellett egy újabb színfolt a Politechnikum életében, ami a terepen történő tanulást 

segíti. Ez a program 8. évfolyam végén kerül megrendezésre, így 4 évfolyamos diákjaink ezen 

nem vesznek részt. 

 

Mint minden emberi közösségben egy munkacsoport életében is elkerülhetetlenek a viták, 

veszekedések. Nem akarok idilli képet lefesteni a Politechnikum természetismeret 

munkacsoportjáról sem. 

A viták egy része kifejezetten szakmai jellegűek voltak, más részük személyes, vagy inkább 

szakmai köntösbe bújtatott személyes konfliktusok voltak. 
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Természetes, hogy egy ilyen szoros együttműködés könnyebben felszínre hozza a 

problémákat. 

A szakmai jellegű problémák, konfliktusok az alábbi témák köré csoportosíthatóak: 

• Integráció mértéke, mélysége 

• Szakmaiság hiánya vagy megléte 

• „Tudomány” tanítása vagy hétköznapibb ismeretek tanítása 

• Közösen megalkotott szabályok és azok betartása 

• Közösen kitalált programok és azok megvalósíthatósága 

• A tanmenet és a tanterv körüli viták 

• Más kolléga által írt jegyzet vagy jegyzetrész kritizálása 

 

Mindenesetre ezeken a vitákon túllendülve, a természetismeret munkacsoport nagy és nehéz 

feladatokat hajtott végre, de azon az úton, amit magunk elé tűztünk még mindig elég sok 

megvalósítandó feladat található. 

 

Személyes tapasztalatok – Oláhné Nádasdi Zsuzsa 

1988-ban végezetem földrajz-biológia szakon. Akkoriban nem igen volt szó még a 

differenciálásról, a tehetséggondozásról, a projektoktatásról. A főiskolai gyakorlaton a „jó 

öreg” frontális óraszervezést „nyomatták” a csoportmunkák nagy ritkán fordultak elő. 

Munkáltató órákat alig tarthattunk. Így kerültünk ki az iskolákba. Rögtön heti 30 órában 

tanítottam, mindemellett osztályfőnök is lettem.  

 

Majd egy váltás után „Zsolnay-s iskolába” kerültem. Itt szembesültem először egy számomra 

újfajta szemlélettel. Elég nehéz volt az első időszak. Újfajta nevelési program: képességek, 

készségek fejlesztése, énkép fejlesztése, pozitív viszonyulások megerősítése, nyelvi, irodalmi 

és kommunikációs nevelési program. Amikor egy magamfajta reálszakos tanár becsöppen 

ebbe a szituációba, úgymond csak „kapkodja a fejét.”  

 

Majd jött a következő „megpróbáltatás”: alsó tagozaton, második évfolyamon is kellett 

természetismeretet és emberismeretet tanítani. Mindaddig soha nem találkoztam tanórákon 7 

éves gyerekekkel. Azonban hamar megszerettem, mivel másfajta felkészülést, más, újfajta 

módszerek kipróbálást jelentette. Egyre hangsúlyosabbá vált a csoportos óraszervezés, egyre 

több lett a munkáltatás, egyre több érdekes feladatot kellett úgymond kitalálni.  
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Mindemellett a NYIK-hez is kellett alkalmazkodnom. A tananyag feldolgozásában igen nagy 

hangsúlyt kellett fordítani a tevékenység-specifikus képességek fejlesztésére. Emellett még 

felső tagozaton is tanítottam.  

 

Akár ezt a fajta képességfejlesztést akár az alapképességek kiemelt fejlesztését egyébként 

nagyon hiányolom a Poliban. Nem igazán érzem, hogy erre a többi tantárgy, akár 

kommunikáció, vagy tanulásmódszertan keretében nagy hangsúlyt fektetnének. Pedig 

szerintem a nagyobb ráfordítás hamar meghozná az eredményt.  

 

Aztán felmerült, hogy iskolánk 12 évfolyamos lesz, és én úgy gondoltam, hogy elvégzem az 

egyetemet is földrajzból, mivel szívesen tanítanám a gimnáziumi korosztályt is.   

 

Némi szünet (GYES) után egy magániskolába kerültem, ahol egy osztályon belül (4-8 fő) 

magatartási problémás (közoktatásból úgymond „eltanácsolt”) és fizikailag, vagy szellemileg 

sérült gyerekek is voltak. Minden órát csoport, illetve egyénre szabott tanítási módszerrel 

kellett tartani. Egy órán gyakorlatilag 3-4 féle órát kellett tartani. Nagy kihívás volt. Szerettem 

is csinálni, de hiányzott a középiskolás korosztály. Mindeközben jelentkeztem az ELTE-re 

pedagógus szakvizsgás képzésre. Itt a tehetséggondozás és fejlesztés szakirányt is elvégeztem. 

 

Két éve kerültem a Politechnikumba. Most másodszor éreztem magam úgy, mint egy kezdő 

tanár. Minden ismeretlen, idegen volt számomra: új típusú értékelés, vizsgarendszer, újfajta 

szemlélet, a gyerekek másfajta viselkedése.  

 

Itt találkoztam először személyesen az integrált természetismerettel, és rögtön tanítani is 

kellett. Két szakpárral négy tantárgyat? Mi lesz itt? Fizikát fogok tanítani? Hogyan sikerül 

megoldani? Kérdések halmaza.  

 

A kémiát még szívesen tanítottam, közelebb állt hozzám a biológia szak miatt is, és érdekelt 

is.  Nem úgy mint a fizika. Nem szívesen tanítottam volna, mivel idegen volt számomra, a 

gimnáziumban sem igazán kedveltem. Bár voltak olyan csillagászati, természetföldrajzi 

tananyagrészek, melyekhez szükség volt a fizikára. De ez más volt. Nem szívesen szerettem 

volna rögtön fejest ugrani az első évben a fizika tanításába. 

Mindemellett vonzott a kihívás.  
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Szerencsém volt, mert a párhuzamos osztályban egy kémia-fizika szakos kollégám tanított. 

Így meg tudtuk úgy oldani, (mivel az órák egy sávban voltak) hogy osztályt cseréltünk. Míg ő 

a fizikai és kémiai részeket tanította addig én a természetföldrajzot és a biológiát a 

párhuzamos osztályban. Nagy könnyebbség volt számomra a segítsége.  

 

Másik évfolyamon a kémia szakos kolléganőmet kértem meg, hogy jöjjön be, és tartson 1-2 

órát dolgozatok előtt. Biztos hogy mindent megtanítottam-e, jól tanítottam-e. Nehogy a 

gyerekeknek maradjanak hiányosságai. 

 

Másik nehézség volt, hogy korábban olyan diákjaim voltak, akik szívesen indultak 

tanulmányi versenyeken, és nagyon gyakran nyertek is. Szerették a földrajzot és a biológiát. 

Itt nem igazán a kedvenc, vagy felvételi tárgy a természetismeret. Sajnos meg kellett 

barátkozni a gondolattal. Hiányoznak a hagyományos fegyelmezési eszközök. Egy eszközünk 

van, hogy próbáljuk a gyerekeket lekötni, „elvarázsolni”. Próbál minél érdekesebb, színesebb 

órákat tartani. Hogy ezeket a dolgokat belássam, hogy beleszokjak, kellett egy év. Az 

elismerésért, a sikerért nagyon sokat kellett és kell még ma is dolgozni.  

 

Mindezek mellett egy rövid tananyagrészt is össze kellett állítanom. Ez számomra elég nehéz 

feladat volt. Nem igazán testhezálló ez nekem. Ismételten megállapítottam tanítani jobban 

szeretek.  

 

Majd jött az újabb megpróbáltatás. 1 évi szünet után (14 év után először nem voltam 

osztályfőnök az előző tanévben) ismét osztályfőnök lettem. Számomra nem volt furcsa a két 

osztályfőnökös rendszer, mivel régebben is hasonló rendszerben dolgoztunk kollégáimmal.   

Azonban mégis sok mindent kellett újragondolnom és megtanulnom. Osztályfőnökként 

könnyebb helyzetben voltam: közvetlenebb lett a diákokkal a kapcsolatom.  

 

Ebben a tanévben nemcsak osztályfőnökként kaptam újabb „feladatokat” hanem 

szaktanárként is. Jött az akciókutatás. (Soha nem csináltam. Hogyan kell? Jó-e így?) Újabb 

megválaszolatlan kérdések.  

Féléves szaktárgyi alapozás mellett a munkanapló vezetése, s „hab a tortán” a fizika tanítása. 

A fizikus kolléganőm nagyon sokat segített akár a kísérletek akár a feladatlapok 

összeállításában.  
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A végére egészen megkedveltem a fizika tanítását. Egyre könnyebb a munkanaplók készítése 

is. 

  

Tavalyi tanév végén bekapcsolódtunk a digitális tananyagkészítésbe is. Érdekes és tanulságos 

volt megtanulni hogyan lehet tananyagot magamnak összeállítani, hogyan lehet feladatokat 

készíteni a számítógép segítségével. Újfajta módszerek, lehetőségek a hatékonyabb tanításra, 

de újfajta szemléletet is kíván. Nagyon jól tudtam hasznosítani tanítás során. Akár a fizika 

oktatása során, akár a földrajz órákon. 

 

Érdekes volt számomra a városi iskola. Egészen újfajta szemléletet kívánt. Másodjára sokkal 

könnyebb volt. Sok új tapasztalatot gyűjtöttem, mi volt jó, mit csináljak majd másképp a 

következő évben.   

 

Tavaly számomra nehéz volt a munkacsoportban. A kollégáim fél szavakból is megértették 

egymást. Számomra sok minden ismeretlen volt. Mindent meg kellett kérdezni. Tartottam, 

hogy lassan megunják, de szerencsére nagyon segítők voltak.  

Mivel engem a módszertan, a differenciálás, a tehetséggondozás érdekel, próbálom beépíteni 

a tanítás során. Egyik kollégám szerencsére ebben nagyon jó partner. Mint minden 

munkahelyen konfliktusok itt is előfordulnak. Ezt elég nehezen viselem, főleg ha megoldást 

nem igazán látok. 

 

Mindezek mellett, a nehézségek ellenére szívesen tanítok itt. A sok nehézség ellenére jó új 

dolgokkal megismerkedni, új módszereket kipróbálni. Igaz, hogy még nagyon sok feladat vár 

ránk, de szívesen veszek részt a feladatokban. Bár sokszor nehéz ezt megoldani kisgyerekkel 

úgy, hogy lehetőleg sokat legyek vele, s az óráimra is tudjak készülni. Néha úgy érzem 

mintha a kés élén táncolnék. 

 

Személyes tapasztalatok – Somogyi Ágota 

1993. augusztusában kerültem a Közgazdasági Politechnikumba, hét éves kémia-fizika 

gimnáziumi tanítási tapasztalattal a hátam mögött. 

Az új szemléletű, integrált természetismerettel az iskolában találkoztam először. Az egyetemi 

tanulmányaim során már volt szerencsém ezzel a szemlélettel találkozni Károlyházi Frigyes 

és Marx György tanítványaként. Abban az időben még szó sem volt a tantárgyi integráció 

lehetőségéről, s csak a szemlélettel ismerkedhettem meg. 
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Az egyetemi tanulmányaim végeztével a budapesti Petőfi Sándor Gimnáziumban 

helyezkedtem el fizika-kémia szakos tanárként. A gimnáziumban lehetőségem volt találkozni 

olyan diákokkal is, akik a fizika iránt fogékonyak voltak. Emeltszintű fizika tagozatot is 

tanítottam négy éven keresztül. A legtöbb órám viszont olyan osztályokban volt, akik az 

átlagos ismeretekkel is megelégedtek. A hét év alatt többször szembesültem azzal, hogy az 

átlagos műveltséghez nincs szükség olyan fokú tény anyagra, melyet tanítunk az iskolában. 

Egyre inkább meggyőződtem arról, hogy a tanítás elsődleges szerepe nem a tudás tölcsérrel 

történő átömlesztésében van, hanem olyan módszerek használatában, melyek segítségével a 

diákok felfedezhetik a természeti környezetük jelenségeit. 

Az Élet és Tudományban megjelent álláshirdetés felkeltette az érdeklődésemet és 

megpályáztam a Közgazdasági Politechnikum természetismeret tanítására kiírt állását. 

A Közgazdasági Politechnikumban a tantárgyi integrációt a fizika, kémia, a biológia és a 

természetföldrajz egyes fejezeteinek integrált tantárgyként való tanítása jelentette. 

Szakképesítésem és korábbi tapasztalataim miatt természetesen nem szívesen vállaltam 

biológiával és földrajzzal kapcsolatos órák tartását. A két számomra ismeretlen tantárggyal – 

utoljára a gimnáziumban tanultam ezeket – történő ismerkedés során jó érzéssel tapasztaltam, 

hogy a fizikai és kémiai ismereteim alapján elég könnyen megértettem a biológiai és földrajzi 

összefüggéseket. 

Eleinte sokat konzultáltam Veres Gáborral és a velem azonos évben itt kezdő kolléganőmmel 

Nagy Szilviával, aki földrajz-biológia szakos tanár. A közös munka során lassan megtanultam 

a csapatmunkát, s azt hogyan lehet egyszerre két tanárnak egy osztályban együttműködnie. 

A kolléganőm hamarosan szülési szabadságra ment, s a helyére került Barta Géza kollégám, 

akivel a mai napig is együtt dolgozunk. 

A legnagyobb nehézséget a diákok együttműködésre ösztönzése jelentette. A jól bevált 

hagyományos feleltetéses módszert itt nem alkalmazhattam a tanulás ösztönzésére. Az órákon 

a munka szervezésével a tananyag érdekessé tételével kellett felkeltenem a diákok 

érdeklődését. Sok kudarc ért, s már fontolgattam a továbblépést, mikor a diákok visszajeleztek 

a munkámmal kapcsolatban, s emberi megnyilvánulásaik alapján éreztem a munkám és 

személyiségem fontosságát. 

 

A természetismeret tantárgyhoz nem voltak jól használható tananyagok, ezért először a 

meglévő jegyzetek „összefésülésével” – angol Collins tankönyvek fordítása és kollégák által 

írt anyagok – létrehoztunk egy aránylag jól használható, de nem egységes nyelvezetű, 

felépítésű tananyagot a négy évfolyamos képzés számára. 
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Az iskola sajátosságai és működése elvárásokat támasztott a munkacsoport felé. A gimnázium 

második osztályában bevezettük a kisérettségi vizsgát, ahol szándékunk szerint olyan 

feladatokat adunk a diákoknak, melyek segítségével közösen feltérképezhetjük a tudásukat. 

Ez a megmérettetés szándékunk szerint azt kívánta elérni, hogy mindenki megmutathassa az 

eddig elsajátított tudását. 

A természetismeret kisérettségi feladatait a Szakmai Bizottmány tagjai erősen kritizálták, 

kételkedtek a feladatok „diákbarát” voltában. Ezzel arra késztették a munkacsoport-vezetőt és 

minket, hogy kialakítsunk egy olyan feladatsort, amelyik lehetőséget ad a vizsgázónak a 

számára fontosabb anyagrészek, ismeretek bemutatására. Így készítette el a munkacsoport 

Veres Gábor ötlete alapján a mai napig is használt kisérettségi feladatait. 

A munkám során itt szembesültem először a laikus kollégák szemléletének és kritikájának 

fontosságával. A hagyományos szakmai szempontok eltörpülnek a használható tudás 

elsajátíttatásának igénye mellett. A Szakmai Bizottmány felügyelete segített bennünket egy 

számunkra is elfogadható és jó feladatsor elkészítésében. 

Ebben az időszakban szerveztünk először Erdei Iskolát, s ez is komoly sikerélményt jelentett. 

 

1996 őszén szülési szabadságra mentem. Ebben az évben a munkacsoport egy KOMA 

pályázaton pénzt nyert a természetismeret tananyag fejlesztésére, megírására. A 

Politechnikummal szerződést kötöttem otthoni tananyagírásra a kémia és az elektromosságtan 

fejezeteire. A munka során szembesültem azzal, hogy az órákon a diákok visszajelzései, s 

kérdései segítik a közös munkát. A papír ezeket a visszajelzéseket nem nyújtja, így számomra 

kimondott nehézséget jelentett a hagyományos fizika szemlélettől eltérő tananyag írása. A 

másodikos tananyagot ezekből a témakörökből már másképp írnám meg. Igaz ebben az 

időben a Politechnikumban még csak három évet dolgoztam, s ebből egy év kellett a rendszer 

és a pedagógiai eszközök megismeréséhez. 

 

1998 őszén visszatértem az iskolába, ahol Főző Attila, Barta Géza és Veres Gábor kollégám 

fogadott. Együttes erővel nekiláttunk a tananyag fejlesztéséhez. Az iskolában is változások 

történtek időközben. A négy évfolyamos képzés mellett beindítottuk az első két hat 

évfolyamos osztályt is. Életemben először tanítottam 13 éves kiskamaszokat. Komoly 

pedagógiai kihívást jelentett a hatékony órák irányítása. A tananyagaink szövegezése, 

szerkezete nem felelt meg a korosztályi sajátosságoknak, így újra át kellett gondolnunk a 

tantervet és át kellett fogalmaznunk az anyagainkat. 
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Sokat és keményen dolgoztunk ebben az időszakban is. Menetközben kifejlesztettük a Városi 

Ökológiai Iskolát a nyolcadikosok számára, mivel az első nekik szervezett erdei iskola 

programját nem találtuk megfelelőnek. 

A sok munka és a kudarcok hatására felszínre kerültek a munkacsoporton belüli feszültségek. 

A komoly együttműködés a sok kreativitást igénylő feladat, a munka sokrétűsége, az újabb és 

újabb feladatok vállalása mindegyikünknek komoly frusztrációt okozott, mely időnként 

egymás hibáztatásában nyilvánult meg. 

2001-ben az előzmények miatt és erős iskolai nyomásra elvállaltam a munkacsoport 

vezetését. Az iskola vezetőségével és a munkacsoporttal megállapodtunk abban, hogy a 

fejlesztési feladatokat leválasztjuk a munkakörömtől. A fejlesztések vezetője Veres Gábor 

kollégám maradt, nekem az operatív teendők és az iskolai fejlesztések jutottak. 

Az első egy év nehezen ment, mivel az új szerepek megismerése mellett még a 7.évfolyamos 

természetismeret tananyagot is ki kellett fejleszteni. 

A munkakörömből adódóan sokkal inkább részt vettem az iskola életében. Megtanultam a 

középvezető felelősségét a döntésekben. Költségvetést készítettem, szertárt fejlesztettünk, 

pályázatokat írtam, s mellette néha úgy éreztem, hogy csak mellesleg tanítottam is. 

Ezalatt a három év alatt meggyőződtem arról, hogy nagyon nehéz a munkacsoport-vezető 

feladata. Segíteni kell a kollégák együttműködését, be kell illeszteni a munkánkat egy 

rendszerbe, s felelősen kell dönteni. Az óraszámok változása és a feladataink miatt 

szükségünk volt új munkatársra. Egy év után azonban megváltunk tőle és egy új kolléganőt 

vettünk fel, akivel a mai napig is együtt dolgozunk. Szerintem minden kollégának egyszer 

legalább munkacsoport-vezetőnek kell lennie ahhoz, hogy jól tudjon együttműködni a 

társaival. 

A 2002/2003-es tanévben módszertani fejlesztésekkel foglalkoztunk, s ennek keretében 

elvégeztünk egy kooperatív tanulást bemutató akkreditált képzésen. Ekkor döbbentem rá, 

hogy számomra a módszertani fejlesztések jelentik az igazi kihívást. A pedagógiai módszerek 

fejlesztése a társadalmi igények változása olyan személyiségfejlesztéseket jelentenek, melyek 

megismerése, másokkal történő megismertetése számomra a legfőbb cél. 

Ebben az évben részt vettem egy digitális tananyagfejlesztést segítő projektben, ahol 

lektorként beleláttam az állami iskolák fejlesztő munkájába. Megismerkedtem a digitális 

tananyagok szerepével, jelentőségével. A munkát az iskola egyik osztályával továbbfolytatva 

részt vettünk 15 ország digitális tananyagainak kipróbálásában, módszertani alkalmazásában. 

Ezek a feladatok számomra élvezetes munkát jelentettek. 
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A munkacsoport-vezetői funkció három éves ciklusa lejárt 2004-ben, így teljes egészében 

ezeknek a módszertani fejlesztéseknek szentelhetem magam. 
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Melléklet: 

 

Szempontok a Természetismeret tantárgyfelelősi fórumra 
 
1) Tananyag, segédeszközök 
 

a) A tananyagok elérhetőek-e, tanulhatóak-e, elégedettek vagytok vele? 
b) Nyújt számotokra a jegyzet egy megfelelő áttekintést a tanult anyaggal 

kapcsolatban? 
c) Jelent-e problémát a jegyzetek nyomon követése, tárolása? 
d) Ha nem lenne a tanár tudnátok óráról órára készülni a jegyzet alapján? 

 
Javaslatok, kérések: 
 
 
2) Az órák 
 

a) Milyen az órák hangulata? 
b) Milyen a táblavázlat? 
c) Milyen a fegyelem? 

 
Javaslatok, kérések: 
 
 

 
3) A tanár 

 
a) Milyen az órai magyarázat? 
b) Milyen a tanár kapcsolata a diákokkal? 
 

Javaslatok, kérések: 
 
 
4) Értékelés 

 
a) Áttekinthető-e a tanár értékelési stílusa? ( az, hogy mi mennyit ér: mi az ötös szint, 

mire jár jegy, kisjegy?) 
b) Egyértelmű a leckekönyvbe kerülő jegyek jelentése? 

 
Javaslatok, kérések: 
 
 
5) Módszerek 

 
a) Milyen rendszerességgel kaptok házi dolgozat témákat, kiselőadás lehetőséget, 

projekt témákat? 
b) Ellenőrzi-e a tanár a házi dolgozatokat, kiselőadásokat, csoportmunkákat? 
 

Javaslatok, kérések: 
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Erdei Iskola értékelésének szempontjai 
 

Kérjük, hogy a jól ismert 1-5-ig terjedő számmal is és szövegesen is értékelj! 
 

I. Szakmai munka értékelése: 
 

1. Mennyire vagy elégedett a csoportok beosztásával? Miért? 
 

2. Mit gondolsz a tanárok szakmai munkájáról? 
 

3. Mi a véleményed az esti programokról? 
 

4. Mennyire vált hasznodra az erdei iskolában megszerzett tudás? 
 

5. Hogyan értékeled az utolsó nap eseményeit („pilisi színjáték”, vetélkedő, zsűri 
munkája)? 

 
II. Személyes és társas kapcsolatok 
 
1. Hogyan érezted magad az Ertdei Iskolában? 
 
2. Mi a véleményed a diák-diák kapcsolatok alakulásáról? 
 
3. Mi a véleményed a tanár-diák kapcsolatok alakulásáról? 
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Az Erdei Iskola értékelése 2004-ben 
 

Kérjük, hogy a jól ismert 1-5-ig terjedő számmal is és szövegesen is értékelj! 
 

Szakmai munka értékelése: 
 

Mennyire vagy elégedett a csoportok beosztásával? Miért? 
 

-A csoportok nagysága egyenlőtlen volt. Jegy: 4 
-Jól beosztottak voltak, úgy ahogy mi akartuk. 
-Mivel a kisérettségizők egy csapatba kerültek. Jegy: 5 
-Szerintem jó volt, mivel teljesen mi válogattuk össze. Jegy: 5 
-Elégedett vagyok, mert mi dönthettünk. 
-Nagyon! Jó emberek társaságában telt. Jegy: 5 
-Meg vagyok elégedve, mert szerintem jól működő munkaközösségek alakultak ki. 
Jegy: 4 
-Tökéletesen megfelelt. Jegy: 5 
-Mert olyanok voltak egy csoportban akik együtt tudtak dolgozni. Jegy: 5 
-Teljesen, mert mi osztottuk be. Jegy: 5 
-Jó volt, mert mi dönthettünk a csoport személyeiről, tagjairól. Jegy: 5 
-Jó volt a társaság, együttműködőek voltak és a hangulat is megfelelő volt. Jegy: 5 
-Nem mi döntöttük el kikkel leszünk együtt, az a csoport azokból állt, akik földrajzból 
kisérerettségiznek. Jegy: 4 
-Elégedett voltam, mert mi válogattuk össze a csoportunkat. Jegy: 5 
-Mert mi választhattuk, hogy kivel dolgozzunk együtt. Jegy: 5 
-Nekem nagyon tetszett a saját csoportom és szerintem jó volt, hogy mi oszthattuk be. 
Jegy: 5 
-Nagyon jó volt a csoportban a hangulat, az együttműködés. Jegy: 5 
-Mi választhattunk, olyan emberekkel dolgoztunk együtt, akikkel amúgy is jóban 
vagyunk. Jegy: 5 
-16 évesen az ember már el tudja dönteni, hogy kivel szeretne lenni. Jegy: 5 
-Szerintem jó volt, végülis szinte mindenki ott lehetett ahol lenni akart. Jegy: 5 
-Elégedett vagyok, mert csak a mi csapatunkról tudok és ez úgy volt ahogy mi akartuk 
(gondolom a többi is). Jegy: 5 
-Eredetileg szervezettnek tűnt, de a végén már mindenki oda ment ahova akart 
(majdnem). Jegy: 3 
-Teljesen jó volt, mivel mindenki azzal lehetett akivel akart. (kivéve természetismeret 
kisérettségiző csoport) Jegy: 4 
-Szerintem jó volt. Jegy: 3 
-Mert mi választottunk. Jegy: 5 
-100%-osan, hiszen mi választottunk csoportot. Jegy: 5 
-Nagyon elégedett vagyok, mert a legjobb barátaimmal kerültem egy csoportba. Jegy: 
5 
-Jó volt, mert mi oszthattuk be a csoportokat. Jegy: 5 
-Nagyon. Mivel mi osztottuk be. Jó volt a csoportmunka. Jegy: 5 
-Elégedett vagyok, mert azokkal voltam akikkel együtt akartam lenni. Jegy: 5 
-Nagyon elégedett voltam, azzal voltam akivel akartam. Jegy: 5 
-4, mert jó volt hogy mi választottuk  a csoportokat, de ez nem biztos hogy minden 
esetben jó volt.  
-Jó volt. Jó emberekkel kerültem össze. 
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-A csoportok jók voltak, mert mi dönthettük el, hogy kivel legyünk, de pont emiatt 
nem voltak egyenlőek. Jegy: 4 
-Nem igazán voltak jók abból hogy volt egy föci és a természet csoport, mert nem 
azokkal lehetett lenni akivel akartunk. 4, de a végére összeszoktunk. 
-Jó volt, hogy mi választottunk csoportokat. 
-Elégedett vagyok, olyan emberekkel kerültem egy csoportba, akikkel együtt lehet 
dolgozni. Jegy: 4 
-Elégedett vagyok. Jegy: 3 
-Jó volt, kivéve, hogy külön voltak a kisérettségizők. Jegy. 4 
-Elégedett vagyok, mert jó csoportban voltam, és másodikok lettünk. Jegy. 5 
-Jó volt. Minden munkára volt jelentkező. 
-Szerintem jól el tudták osztani. Jegy. 4 
-Nagyon jó volt, hogy mi választhattuk meg a csapattársainkat, és azokkal az 
emberekkel úgyis jobban tudunk együtt dolgozni, akiket szeretünk, akikkel jóban 
vagyunk. Jegy. 5 
-Én a földrajzos csoportban voltam. Szerintem ez volt az egyik legnagyszerűbb csapat. 
Jegy. 5 
-Jók voltak a csoportos beosztások. Így elég volt, hogy csak 10-11 fők voltak. 
-Szerintem korrekt volt, hogy mindenki maga választ, de kár, hogy a természet 
kisérettségizők nem választhattak. Jegy. 3 
-Teljesen elégedett voltam, mert abban a csoportban és azokkal voltam, akikkel 
akartam. 
-Elégedett vagyok, mert mindenki azzal lehetett valamennyire akivel szeretne. 
-Nagyon elégedett vagyok vele, mert mi alakítottuk a csoportokat, szinte mindenki 
azokkal volt, akikkel szeretett volna. 
-5-jó volt. 
-Mi alakíthattuk ki őket, így sokkal jobb az együttműködés. Jegy: 5 
-Jegy:4 
-Jók voltak, mert baráti alapon volt megosztva így mindenki általában jól érezte 
magát. Jegy: 4/5 
-Elégedett vagyok….volt jó és rossz oldala, a beosztásnak. 
-Király! Jó társaság jöhetett és jött is össze. 
-Teljesen megfelelő  volt számomra. 
-Nekem tetszett, csak így a barátok voltak együtt és nem ismertük meg jobban 
egymást. 
-Saját magunkat osztottuk be….jó volt….Jegy: 5 
-Jó volt. (mi szerveztük össze magunkat) 
-Nagyon. Csak 
-Szerintem jó volt, hogy a kisérettségizők kivételével szabadon lehetett csoportot 
választani. Jegy: 5 
-Eléggé, mivel saját magunk osztottuk be a csoportokat! Jegy: 5 
-Meg voltam elégedve, mert mi választhattunk. Jegy: 5 
-Jó, mert mi dönthettük el, tehát ez gondolom mindenkinek bejött, más én kivétel 
lehetek, mert én jobban szeretem ezeket a szerencsére bízni, mert úgy olyan 
emberekkel lehet mindenki egyben, akivel amúgy tuti nem lenne. 
-Nagyon harmonikus állapotok uralkodtak nálunk (csoportunkban). A 
kisérettségizőket előre kellett volna értesíteni a beosztásukról. Így a tehetetlenség 
állapotába kerültek. 
-Nekem tetszett, mert jobban megismertem az évfolyamtársaimat. Jegy: 5 
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Mit gondolsz a tanárok szakmai munkájáról? 
 
-Jól végezték. Jegy: 5 
-Megfelelő volt, sőt volt akié szuper! 
-Jó volt, de volt aki gyorsan akart sokat elmondani, így csak kevés maradt meg. Jegy: 
4 
-Mindenki felkészült volt, a programok változatosak pontosan végig gondoltan, 
szórakoztatóak voltak. Jegy: 5 
-Felkészültnek tartom őket. 
-Jó: Vergáb, Géza, Attila. Rossz: Szilárd, Czibor, Tünde. 
-Abszolút tökéletes volt. Jegy:5 
-Minden tanárnak érdekes volt a foglalkozása. Jegy: 5 
-Jó, ezt nem lehet értékelni. Felkészültek voltak. Jegy: 5 
-Mindenki 100%-osan fel volt készülve, és rendkívül érthetően, érdekesen adták le az 
anyagot. Jegy: 5 
-Érdekes programok voltak. Jegy: 5 
-Érdekesen és jól magyaráztak. Jegy: 4 
-Nagyon jó és érdekes volt, habár valamelyik néha már unalmas kezdett lenni. Jegy: 4 
-Jó volt és sokkal érdekesebb, mint az iskolapadban ülve. Jegy: 5 
-Jó volt, mert mindenki nagyon fel volt készülve, és még az utolsó programoknál sem 
éreztem, hogy túlságosan lecsökkent volna a lelkesedés.  
-Az erdei iskola talán legerősebb pontja volt. Jegy: 5 
-Megfelelő volt, minden tanár a saját szakterületén dolgozott és így teljesen élvezhető 
volt. Jegy: 5 
-Felkészültek voltak. 
-Tök jó. Jegy: 5 
-Nagyon tetszett a „tananyag” és az előadásmód is. 
-Szerintem nagyon jó, hogy minden tanár egy foglalkozást vezet, amit a legjobban tud, 
ha egy tanár lenne egy csoporthoz, az nem lenne olyan jó. Jegy: 5 
-Jegy: 5 
-Jó volt. Mindenki a neki legjobban illőt csinálta. 
-Szerintem mindegyik tanár teljes mértékben felkészült és izgalmasan tartották meg a 
programokat. Jegy: 4 
-Kár, hogy Vergábnál rossz volt az a mérő, de amúgy minden tanár „ügyesen 
dolgozott” .Jegy: 5 
-4, mindegyik program szórakoztató volt, de nem mindegyik tanár adta elő 
szakszerűen amit kellett volna. 
-Elégedett vagyok!  
-Ügyik voltak. Jegy: 5 
-Szuper! Jegy: 5 
-Jó volt. Felkészült, pontos, érdekes.  
-Nagyon jól fel voltak készülve. Jegy: 5 
-Jó volt, egy „kicsit” lefárasztottak.  
-Nem volt tökéletes. Jegy: 4 
-Jó volt, felkészült, bár néha fárasztó. Jegy: 4 
-Eredményes volt. 
-Nagyon jó. Jegy: 5 
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-Bár nem mindenhol éreztem a természetismeret tananyaghoz való kapcsolódást. Pl: 
falukutatás. Furcsa volt, hogy nem kapcsolódtak egymáshoz az előadások/ programok. 
Jegy: 5 
-Mindenki jól fölkészült túrát vagy csoportmunkát szervezett és csinált. Ennél jobb 
nem is lehetett volna. Jegy: 5 
-Nagyon jó programokat választottak. 
-Jók voltak, érdekesen magyaráztak a természet tanárok és így nem is voltak 
unalmasak még a kevésbé érdekelt dolgok sem. Jegy: 5 
-Őszintén szólva tisztelem őket, hogy minden nap kétszer lenyomták a programjaikat, 
az már más kérdés, hogy engem melyik mennyire érdekelt. 
-Jól teljesítettek. 
-Talán túl erőteljesen nyomták, de végül is jó programok voltak. 
-5-jó volt, kitűnő. 
-Konkrétabb dolgokat is mondhattak volna, ami majd tényleg kell a számonkérésnél. 
Jegy: 4 
-Makulátlan. Jegy: 5 
-Jó volt. Jegy: 4 
-Jó volt.  
-Meg vagyok vele elégedve. Jól dolgoztak! 
-Túl jó volt az a baj….de tényleg! Jegy: 5 
-Jó. 
-Jól fel voltak készülve. Jók voltak a programok. Jegy: 5 
-Jó volt, felkészült, összeszedett, érdekes. Jegy: 5 
-Tetszett, sok érdekes dolgot láttam, hallottam. Olyasmiket is megértettem, amit eddig 
nem sikerült. Jegy: 5 
-Ügyesek voltak. Jó fejek. (tisztelet a kivételnek…)De az tény, hogy mindent 
megpróbáltak! Jegy: 4 
-Minden tanár, a tudása szerint teljes mértékben kinyilatkoztathatta magát. Így a 
tudásuk ránk is hatott/ragadt. Jegy: 5 
-Nagyon felkészültek és szórakoztatóak voltak, nem nagyon lehetett unatkozni a 
programok alatt. 
-Kielégítő volt olykor túlzásnak is éreztem. 
-Kicsit néha figyelem felkeltőbbnek kellett volna lennie. Jegy: 4 
-Szerintem jó volt az egész. Érdekes dolgokat tanultunk és ötletesen. Tetszett. Jegy: 5 
-Szerintem a tanárok mindent megtettek, maximálisan jól teljesítették a feladatukat. 
Jegy: 5 
-Szerintem a tanárok eléggé felkészültek voltak és tök jól megszervezték a 
programokat. Jegy: 4 
-Maximálisan teljesítettek. Szerintem minden lényeges dolgot elmondtak a lehető 
legegyszerűbben és legérthetőbben. Jegy: 5 
 
Mi a véleményed az esti programokról? 

 
-Nem kellett volna, már mindenki túl fáradt volt, mellesleg csak a Mikrokozmosz volt 
nekem esti program…Jegy: 4 
-Kicsit sok volt a végére. Jegy: 3 
-A mikrokozmoszos és Barta Géza előadása jó volt. Jegy: 5 
-Nem kellett volna egy se, a diavetítésen kívül, mert nem volt elég szabadidőnk. Jegy: 
1 
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-Szerintem feleslegesek voltak, jó lett volna legalább esze pihenni, azt tenni, amit 
akarunk. Jegy: 1 
-Nem kellett volna, helyette lehetett volna szabadidő. Jegy: 3 
-4, én annak örültem volna, ha nincs esti program, de ez a választék nem volt rossz, 
most a filmezésnél például nem kellett aktívan működni. 
-Érdekes volt az egyik program amelyiken voltam a többi már nem tetszett annyira, 
mert este már nagyon fáradt voltam. Jegy: 2 
-Jók voltak, érdekesek, de meglettem volna nélkülük is egy kis szabadidőben. Jegy:3 
-Jók voltak, bár az utolsó este félelmetesen rosszul lett megszervezve, és semmire sem 
volt idő. 
-Jók voltak habár elvették ezt a kis szabadidőt is ami lett volna, de azért megérte 
elmenni. Jegy: 3 
-A számháború totális kudarc volt, bár az nem az erdei iskola szervezőinek hibája. 
Barta Géza diavetítése nagyon jó volt, lehettek még volna programok. Jegy: 3 
-Nem voltak túl változatosak, de a számháború jó volt, illetve lett volna, ha sikerült is 
volna. Jegy: 4 
-Jók voltak csak kevés volt a szabadidő. 
-Jók. Talán lehetnének totál fakultatívak, és több lehetőség. 
-Jó volt, hogy fakultatív programok voltak, így aki fáradt volt, nyugodtan pihenhetett. 
Érdekes volt a vetítés. 
-Jók voltak. Főleg az osztályidő és a sütögetés és, hogy általában fakultatívak voltak. 
Jegy: 4/5 
-Kevés volt-nem megszervezett. Jegy: 3 
-Jók voltak. Én voltam a filmeken. Kicsit hosszú volt, de érdekes.  
-Jó volt érdekes volt  a film,+ sok szabadidő volt. Jegy: 4/5 
-Kár, hogy Péter elmegy. Fakultatív is lehetett volna. Jegy: 4 
-Nem kötöttek le, nem voltak szórakoztatóak. Jegy: 2 
-Kevés volt a szabadidő!  
-Jók voltak, csak egy kicsit hosszúak a   ? este kivételével  Jegy: 4/5 
-Szerintem lehetett volna több fakultatív program ha már nem volt annyi szabadidő! 
Jegy: 4 
-Jó volt a vetítés, a számháború kevésbé. Sok szabadidő jólesett. 
-Unalmasak voltak, kivétel a diavetítés. Jegy: 2 
-Nagyon rosszak voltak, hamarabb elengedhettek volna szabad foglalkozásra. 
-A diavetítés jó volt, de a többi…Jegy: 3 
-Nem igazán vettem részt bennük, csak ha a csoportommal kellett lenni. Jegy: 5 
-Jó volt. 
-Fölösleges, a szabadidő jobb lett volna. Jegy: 2 
-5, jó volt, hogy nem volt minden nap program, de ami volt az pedig izgalmas volt. 
-Jók voltak. Jegy: 5 
-Legalább jó sok program volt, tehát lehetett válogatni. 
-Kevés volt egy kicsit az esti szabadidő, kicsit lehetett volna több idő, például: 
 beszélgetni. 
-Néha olyan fáradt voltam, hogy a hátam közepére kívántam az egészet és nem 
értettem, hogy miért hullafáradtan kellett színdarabot terveznünk. 
-Volt egy két jó program, de nem volt az igazi. A dia meg a film volt a legjobb. Azt 
hiányoltam, hogy nem volt esti túra. 
-Csudi-csudi jók voltak!!! 
-A Géza féle vetítés túl későn volt. És néhányan fáradtak voltak hozzá, hogy 
megnézzék. 
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-Szerencsére csak egy volt, de az legalább érdekes volt. Este azért már békén illene 
hagyni a diákokat a programokkal. Jegy: 4 
-Király! Jegy: 5 
-Azok már szerintem nem kellettek volna, az lehetett volna szabadidő! Jegy: 3 
-Jó volt a film, és a szabadidő is. 
-Rendbe volt, bár talán jobb lett volna nélkülük! 
-Az már sok volt…Elég volt a napi program. Jegy: 2 
-Nem kellettek volna, kivétel a számháború. 
-Géza diái nagyon jók voltak. A többin nem voltam. 
-Én 1-en vettem részt és az jó volt, kicsit lehettek volna jobb programok. Jegy: 4 
-A fakultatívak voltak jók, a többi meg rossz, mert az egész napos munka után még 
gyenge programokon is részt kellett venni! Kivétel: Galapagos diavetítés. Jegy: 3 
-A diafilm érdekes volt, tetszett. A mikrokozmosz is jó volt, de elég lett volna a fele is. 
Jegy: 4 
-Géza vetítése kifejezetten jó volt!!! A film is tetszett.. Volt benne ötlet! Jegy: 5 
-Sok érdekes programlehetőség. A számháború kicsit apokaliptikusra sikeredett. Jegy: 
4/5 
-4,75, az esti programok kiválóak voltak, de kicsit több szabadidő és későbbi lefekvés 
nem ártott volna. 
-Nem voltak túl jól megszervezve. 
-Túl sokáig tartottak 6-ig 7-ig bőven jó, de aztán már sok, 8-körül pedig rohadt 
unalmassá válik többnyire minden program. 
-Túl sok volt, és este már inkább egymással foglalkoztunk volna. Jegy: 2 
-Igazából nem lett volna baj vele, csak estére már nem igazán volt hozzá erőnk meg 
kedvünk se. Jegy: 3 
-A diavetítés jó volt, de az, hogy minden este be kellett mutatni a jegyzeteket az nem. 
Jegy: 4 
-Szerintem nem kellett volna este is programot csinálni, egész nap tanultunk és este 
igazán elengedhették volna a foglalkozásokat. Jegy: 2 
-Csütörtökön nagyon sok volt az esti program, kevés idő volt a prezentációra, de 
általában jók voltak a foglalkozások. Jegy: 4 
-Fölösleges, megterhelő programok voltak, inkább némi szabadidő kellett volna. Jegy: 
1 
-Nem tetszett, hogy kötelező volt, de Géza vetítése nagyon jó volt. Az osztályidőnek 
nem volt túl sok értelme, és napi ellenőrzésnek sem. 
-Azok már nem kellettek volna. Elég volt a délelőtti. 
-Nem voltak valami jók. Jegy: 2 
 
Mennyire vált hasznodra az erdei iskolában megszerzett tudás? 
 
-Szerintem pozitív, mert amiket hallottam érdekességeket azokat megjegyeztem, sőt el 
is meséltem másoknak. Jegy: 4 
-3, még nem tudom eldönteni, hogy hasznos volt. 
- 4, sok mindent megtudtam, de igazság szerint a kisérettségire való felkészülést 

szerettem volna ha elősegíti a tábor. 
- Majd a dogába kiderül. Jegy: 4 
- Azért sok mindent tanultam, de a dolgozatba majd kiderül. Jegy: 3 
- Még nem tudom. Jegy: 4 
- 4, szeretek így tanulni, hogyha élőben látom amit tanulok, tehát nagyon. (A TZ-

ben ez nem biztos, hogy látszani fog.) 
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- Ez majd a dolgozatban kiderül, de úgy érzem, hogy sok új dolgot tanultam és 
tudtam meg. Jegy: 4 

- 4, jó volt megtudni ezeket, de nem tudom mikor hasznosítom majd. 
- Nem tudom hasznomra mennyire válik, mert az a jövőben fog kiderülni, de elég 

sokat megtudtam. 
- Többet tanultam, mint harminc sima természet órán. Az biztos. Jegy: 4 
- Annyira sok új dolgot nem tanultam (kivéve titrálás-ami tetszett) és amiket eddig 

is tudtam azok természetesen jó, hogy bennem vannak. Jegy: 4 
- Többé-kevésbé hasznos volt. 
- Jobb és szebb ember lettem. 
- Szerintem nem tanultunk vészesen sok dolgot, de amit tanultunk, az megmaradt és 

hasznosnak vélem. 
- Sok mindent megtudtam, amit eddig nem tudtam. Jegy: 3 
- Jegy: 3 
- Egyelőre még nem tudtam hasznosítani, de sokat tanultam a dolgokból. 
- Megtudtam sok érdekes dolgot. Jegy: 4 
- Pont eléggé. Jegy: 4 
- 5, ha nem is a legtöbb programnál vált hasznomra ez a tárgyi tudás, de valami 

biztosan megragadt, jó volt hogy személyes tapasztalatokat szerezhettem. 
- Jobban ismerem a környezetemet. 
- Egyelőre nem érzem hasznát, de biztos az volt. Jegy: 3 
- Biztos hogy többet tudok mint ezelőtt, főleg a növényekről. Jegy: 5 
- Sok mindenféle újat tanultam. 
- Nagyon sokat nem tanultam, nem volt nagy hasznomra. Jegy.1 
- Részben. 
- Már nem emlékszem szinte semmire. Jegy: 3 
- Sok jót tanultam, eleinte viszolyogtam tőle, de a végén már menni sem akartam 

haza! Érdekes volt. Jegy: 5 
- Nem hasznos. 
- Közepesen. Jegy. 3 
- 3, egy-két dolog érdekesség megmaradt bennem, de valószínűleg a kevésbé fontos 

dolgok, nem hinném, hogy sokat profitálok belőle (pl: titráló lombik)  
- Hihetetlenül érdekes és hasznos volt számomra. 
- Majd csütörtökön megtudom… 
- Szerintem jó volt, és több hasznot érzek benne, mint egy órai dologban, mert itt 

még láttuk is. 
- Az majd kiderül, most még nem tudok erre válaszolni, de volt egy-két dolog, ami 

még nagyon jól jöhet. 
- Sok haszon. 
- Még nem tudom felmérni, de biztos sokat tanultam. 
- Semennyire. 
- Nem nagyon, de megtanultam egy-két érdekes dolgot. Jegy: 3 
- Abszolút. Jegy: 5 
- Eléggé, mert eddig ritkán szereztem gyakorlati tapasztalatot. Jegy: 4 
- Egy-két témakörben szereztem érdekes információkat. 
- Megtanultam, hogy milyen fűszereket lehet megtalálni a természetben. Ezt azt 

hiszem egy leendő háziasszonynak jó tudni!! 
- Örültem, mert így több közöm lett ehhez a tantárgyhoz, bár a növényhatározással 

még nem barátkoztam meg. 
- A honfoglalóban segített egy kérdésben! A továbbiak majd kiderülnek. 
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- Az majd később kiderül. 
- Talán nagyon. 
- Szerintem sokat tanultunk és hasznos dolgokat. Jegy: 5 
- Hasznos volt. Amit eddig csak elméletben tanultam azt most láthattam is. Jegy: 5 
- Az tény, hogy amik rám ragadtak, azok tipikusan hosszútávon rajtam is fognak 

maradni, mert valahogy így ez az egész tananyag sokkal személyesebbé vált és 
külön élmények kötnek minket hozzájuk. Jegy: 5 

- Hihetetlen, hogy mennyire jól éreztem magam, s emellett talán még okosabb is 
lettem a természetismeret terén. Jegy: 5 

- Nyilván nőtt tőle az általános műveltségem azonban volt egy két dolog amit nem 
tudom hogy mire is hasznosítható. Jegy: 4 

- Nagyon hasznos volt, jobban érdekelt az anyag, mint a tanórákon. 
- Nem hiszem, hogy jelentős tudást szedtem volna össze. 
- Nem minden maradt meg teljesen, mindennel kicsit többet kellett volna 

foglalkozni. Jegy: 4 
- Felismerem a növényeket. Érdekes dolgokat tanultam meg, és most tényleg úgy 

érzem, hogy meg is tanultam, pedig a természet nem igazán az én tantárgyam… 
- Sok mindent tanultam és megértettem pár dolgot. Jegy: 5 
- Szerintem ha az ember egy kicsit is odafigyelt vagy egy kicsit is érdekelte, akkor 

sok mindent el tudott sajátítani. Jegy: 5 
- Sok mindent megtudtam és kiegészíthettem tanulmányaimat. Továbbá 

szemléltetve voltak az eddig tanultak és az új információk. Jegy: 5 
- Inkább a hétköznapi életben válnak hasznomra, mint az iskolában. Jegy: 3 
- Közepes, tanultam azért belőle. 
- Nagy részét eddig is tudtam. Jegy: 2 

 
Hogyan értékeled az utolsó nap eseményeit („pilisi színjáték”, vetélkedő, zsűri 
munkája)? 
 
-Hihetetlen! Tipikus „After suli” ötlet volt, rettentő jó volt. 
-Vicces, poénos volt, nagyon jó ötlet volt. Jegy: 5 
-5, minden szuper volt. 
-Az volt a legjobb, csak a felkészülési idő nagyon kevés volt. Jegy: 4 
-Nagyon élveztem, szerintem jó ötlet volt. Jegy: 5 
-Sok volt az előkészület, de meglepően jó volt. Jegy: 5 
-Erre a kérdésre két választ tudok adni, ha azt írom, ami a véleményem, akkor nagyon 
leoltanám a polit. Inkább azt írom ami nem igaz, de jól hangzik. Szép, jó és érdekes 
volt. Jegy: 3 
-Nagyon élveztem az előadásokat, főleg a sajátunkat, a vetélkedő már nem tetszett 
annyira, mert abban utolsók lettünk. Jegy: 4 
-Tetszett és jópofa volt. Jegy: 5 
-Kevés idő volt a felkészülésre, amúgy jó ötlet. Ami számomra furcsa volt, hogy-bár 
szakmailag a Bzzzz…..csapat kiemelkedően jó volt-a színjáték és a társasjáték 
annyival többet nyomott, hogy így is lehettek utolsók… 
-Jó ötlet volt kicsit lehetett elhatárolódni a természettől, a társasjátékot jobban is 
meglehetett volna csinálni, a zsűri meg szent és sérthetetlen persze. Jegy: 4 
-A szervezésben erős hiányosságok voltak, a készülést pl. lehetett volna kezdeni 1-2 
nappal előbb is, nem ment volna a munka rovására. Jegy: 3 
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-Nagyon szuper volt, bár a mi előadásunk sikerült a legrosszabbul, de a többi 
hihetetlen jó volt. Főleg a parodizálások tetszettek, a vetélkedőnél túl aránytalanok 
voltak a kérdések nehézség szerint. Jegy: 5 
-Szórakoztató, jó volt. 
-4/5, a miénk volt a legjobb darab. 
-Tetszett, hogy nem vették véresen komolyan és a jókedv a szakma iránt „felett állt”.  
-Nagyon jók voltak. Szerintem úgy kellett volna megoldani, hogy a „pilisi színjátékra” 
több felkészülési idő legyen. A zsűri munkája kitűnő volt, mi nyertük meg. Jegy: 5 
-Nagyon rossz volt, kevés idő volt felkészülni. Jegy: 1 
-Tetszett a program főleg a tanári előadás. A zsűri is jól pontozott. 
-Szerintem jó ötlet volt, de a tételeket már az első napon oda kellett volna adni, hogy 
legyen időnk megcsinálni jóra. Jegy: 3 
-Az egész jó volt. Jegy: 5 
-2 felesleges programnak tartom, a társasnál a kérdésnél nem vették figyelembe, hogy 
az elhangzott e a foglalkozáson. 
-Jó volt. 
-jó volt, de a felkészülést jobban is össze lehetett volna hozni, nem az utolsó este, és 
akkor biztos színvonalasabb előadások születtek volna. Pl. ha már az első nap 
megtudjuk a témát. Jegy: 4 
-Kár, hogy nem volt több idő felkészülni és hogy az esti szabadidőből ment el az 
egész. 
-Nem volt rossz, a hely volt elég rossz. Jegy: 3 
-Jó! 
-Fárasztó volt és vacak. Tanárok előadása röhejes. Jegy: 1 
-Jó volt. Elégedett vagyok, hogy ilyen jónak látták a munkánkat a zsűri. Látványos 
volt és érdekes is! Jegy: 4 
-Unalmas, érdemtelen, megterhelő. 
-Jók voltak. Jegy: 4/5 
-Nagyon lelkesen készültünk a színjátékra, és a zsűri azt sem mondta el, hogy kit miért 
pontoztak, hogyan számoltak. Egyszerűen közölték velünk, mi meg elfogadtuk. Jegy: 
2 
-Nagyon tetszett, bár a színjátékos munkára jobban föllehetett volna készülni, ha a 
tábor elején megmondják és kiválasztják. Jegy: 5 
-Jó volt, változatos és végül is jól végződött a tábor.  
-Elég jóra sikeredett, de kellett volna még egy kis idő a felkészülésre. 
-Kellemes volt. Aranyos volt a tanárok kezdeményezése, de nagyon bénák voltak.  
-Jó ötlet volt. 
-Végül is jó volt, csak szerintem a zsűri munkájának eredménye számomra érthetetlen. 
-Pilisi színjáték: 5. Vetélkedő: 2, zsűri: 3-ezek voltak a legrosszabbak. 
-Érdekes volt, de a produkciónkat elfogultan ítélték meg. Jegy: ¾ 
-Az jó volt, emlékezetessé tette a tábort. Jegy: 5 
-Tetszett. 
-Kissé uncsik voltak az előadások. A tanárok „rap”-je jó volt. 
-Legjobb a zsűri, viszont nem értékelte jól a csapatokat. 
-Zsűri munkáját abszolút nem értem. Az nem tetszett. Annyira nem jött be ez az 
egész… 
-Zsűri rossz. Az egész ötlet jó. A tanerő előadása (rap) jó!!  
-Szerintem semmi haszna nem volt. 
-Nem voltam ott. 
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-Tűrhető, de a zsűri nem vette figyelembe a humort, ha egy pl: „falusi darabban nem 
volt tájszólás”, akkor nagyon lepontozták. AZ A BAAAAJ! Jegy: 5 
-Annyira nem örültem a színjátéknak, de végül jó lett. A társasjáték nekem egy kicsit 
rendszertelen volt. Sok szabályt csak a játék alatt tudtunk meg. Jegy: 4 
-Vicces volt az biztos, bár nem értem néhány tanár  besértődős hozzáállását, hisz 
végülis ők akarták, hogy paródiát készítsünk róluk….De jó volt. Jegy: 4 
-Az előadások színesek voltak. Jegy: 5 Amennyire jól éreztük magunkat a 
megvalósítás folyamán, olyan kevés pozítiv/negatív visszajelzést kaptunk a zsűritől. 
Jegy: 3 (ez nagyon fontos egy elbírálás keretében) 
-Sajnos nem elsősorban a szakmai szempontok domináltak, hanem művésziek, és ez 
gyakorlatilag egy nap vetélkedősévé vált egy hét helyett. Jegy: 3 
-Szórakoztató volt, de ez nem az én stílusom. 
-Jópofa volt, olyan nagyon „Polis”.  
-3, nem kellett volna. Nem volt elég idő a felkészülésre, és sokan nem vették 
komolyan. 
-Tök jó volt. Vicces is, érdekes is, szórakoztató is. Jegy: 5 
-Nagyon-nagyon tetszett. Szerintem fantasztikus volt. Az erdei tábor csúcspontja! Itt 
éreztem magam a legjobban. Jegy: 5 
-Nagyon jó volt. Jegy: 5 
-Nagyon tetszett, jók voltak a „darabok”. Sokat nevettünk és jól éreztem magam. A 
zsűrivel nem volt probléma, korrekt és igazságos volt az értékelés. Jegy: 5 
-Látszik, hogy mindenki felkészült, élvezetes volt. Jegy: 5 
-Sok ilyenben volt már részem, kiégtem, nem szeretem az efféle előadásokat, de ez 
tetszett. 
-Nagyon, nagyon, nagyon jó volt. 
-3, a társasjáték kezdetétől elszabadult a káosz. Ezt kihagyhattuk volna. 
-4, nem volt szakmai elbirálás, ezért a legjobb teljesítményt nyújtó csapat 
(kisérettségizők) nem kapott tortát, pedig megérdemelte volna. Nem díjazták a 
munkát. 

 
Személyes és társas kapcsolatok 
 
Hogyan érezted magad az Erdei Iskolában? 
 

-Iszonyat jól. Jegy: 5 
-Nekem kevés volt a szabadidő. Jegy: 3 
-5, sokkal jobban, mint az unalmas iskolai hetek alatt. 
-Jól! Jegy: 5 
-Jól éreztem magam, csak az esti programok nem kellettek volna. Jegy: 4 
-Jól. Jegy: 5 
-Nagyon jól éreztem magam, és ha lehetett volna akkor még maradtam volna egy pár 
napot. Jegy: 5 
-Tetszettek a programok és a társaság is jó volt, de sook volt a program. Jegy: 4 
-Olyanokat csináltam amit egyébként keveset: ettem, aludtam, tanultam…Túlélhető 
kategóriánál jobb volt. 
-Jól habár voltak kisebb-nagyobb gondok, de összeségében jól. Jegy: 4 
-Tűrhetően, voltak jó dolgok. Jegy: 3 
-Szuperül éreztem magam (csak sajnos megbetegedtem a végén). Jegy: 5 
-Jól: 
-Jegy: 5 
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-Nagyon jól! Jegy: 5 
-Volt, amikor fáradt voltam, de úgy gondolom, hogy általában jól csináltam a 
feladatokat, persze nem hajszoltam magam nagyon. Jól éreztem magam. Jegy: 5 
-Jól. Jegy: 5 
-Jó volt az egész. Szívesen végig csinálnám újra.  
-Jól éreztem magam, persze voltak periódusok, de összeségében jó volt. Jegy: 4 
-Jó volt. Gézánál sokat kellett hegyre mászni. Jegy: 4 
-3, mivel kevés volt a szabadidő nem sok eséllyel alakítottam újabb barátságokat.  
-Jól. 
-Nagyon jól. Sok volt a szabadidő, és a programok is jók voltak. Jegy: 5* 
-Rosszul, mert nem lehettem egy szobában azzal akikkel szerettem volna. De amúgy jó 
volt. 
-Jól. 
-Nagyon rosszul, rossz volt a szállás és a hely. Jegy: 2 
-Szarul, fáradtan. 
-Királyul. Jegy: 5 
-Iszonyatosan jól! Hiába nem volt sok esti szabadidő, mi azt a keveset is baromi jól 
elütöttük. Jegy: 5* 
-Rosszul! 
-Jól. Jegy: 5 
-A vártnál sokkal jobban, bár érthetetlen volt, hogy a tanárok mikor büntetnek, mikor 
fegyelmeznek, mire hogy fognak reagálni. Jegy: 4 
-Én nagyon jól éreztem magam az erdei iskolában. Szerintem nagyon jól sikerült. Ez 
volt az egyik legjobb tábor. Jegy: 5 
-Eléggé meg voltam, sok jó pillanata volt a tábornak. 
-Jól éreztem mert azért volt valamennyi szabadidő bár nem sok és addig is lehetett 
mondjuk pihenni. 
-Változóan. 
-Nagyon jó volt. 
-Nagyon jó volt, sokkal rosszabbra számítottam. Kellemes csalódás volt. 
-Rosszul, a pánikbetegségem sokszor jött elő. 
-Viszonylag jól. Jegy: 4 
-Jól, de ezt alapvetően nem az erdei tábor, hanem a saját hangulatom határozta meg. 
Jegy: 4 
-Extra frankón. 
-Jól!!! 
-Mega jól. 
-Sokkal jobb volt mint számítottam. Jegy: 4/5 
-Jól. 
-Jól. 
-Nem mindig éreztem jól magamat. Jegy: 4 
-Hála Mihók Barnának, az utolsó 1-2 nap remek volt, a többi csak tűrhető! Jegy: 4/5 
-Nem mindig éreztem magam jól. Jegy: 3 
-Hát…Őszintén szólva magán jellegű dolgok miatt nem igazán vártam túl sok jót ettől 
az egésztől, de (tényleg) kellemeset csalódtam! Köszönöm, hogy csalódást okoztak 
nekem!! Amúgy meg minél jobban múlik az idő, annál jobban kezdenek megszépülni 
az emlékek. Jegy: 4 
-Csodálatosan jól. Víz, levegő, kényelem, terasz…Jegy: 5 
-Jól. Jegy: 4.95 
-Viszonylag jól. 
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-Elég jól. 
-Nagyon jól, mindent összevetve érdekes volt, és jó volt a hangulat. Jegy: 5 
-Nagyon jól, és vissza akarok menni! Kár, hogy már vége. Azt hittem, hogy rossz lesz, 
pedig tök jó volt. Jegy: 5 
-Én nagyon jól éreztem magam. Furcsa, mert én utálom a táborokat. Sohasem voltam, 
csak ha kötelező volt pl.év elei. De ebbe a táborba szívesen visszamennék. Jegy: 5 
-Nagyon nagyon jól éreztem magam és minden évben szervezhetnének ilyen erdei 
iskolát. Jegy: 5 
-Jól érezterm magam, bár csütörtökön kicsit sok volt az esti program. Jegy: 5 
-Jól, kivéve 1-2 eminenst. Jegy: 4 
-Közepesen (jobb volt, mint vártam, de azért nem az igazi). 
-Számomra közepes volt, amúgy inkább pozitív! 
-Jól. A kaján kívül minden jó volt. Jegy: 3 
-Kellemeset csalódtam. Jegy: 5 

 
Mi a véleményed a diák-diák kapcsolatok alakulásáról? 
 

-Hát ez hosszú történet; 1-2 emberrel igen jó viszonyba kerültem, hála a tábornak. 
Jegy: 5* 
-Csapatépítők az ilyen táborok, több ilyen tábor kéne, hogy össze kovácsolódjon a 
csapat. 
-5, én személy szerint mindenkivel jóban voltam akivel együtt dolgoztam. 
-Jót tett az osztályközösségnek. Jegy: 4 
-Szerintem sokkal jobban összerázódott az évfolyam, sok új barátság született. Jegy: 5 
-Összerántotta az osztályt. Jegy: 5 
-Erre tudnék egy nagyon csúnyát írni. Jegy: 3 
-Úgy érzem, hogy 1-2 emberrel közelebbi kapcsolatba kerültem a tábor alatt. Jegy: 5 
-Sokan szorosabb kapcsolatba kerültek ami tök jó, de a fáradtság miatt sok volt a 
veszekedés is. Jegy: 4 
-Én kevés emberrel vagyok jóban, és úgy érzem ez most sem nagyon változott, de ez 
azt hiszem abszolút önhiba. 
-Erre a célra felelt meg legjobban az erdei iskola. Jegy: 5 
-Volt akikkel jól tudtam dolgozni, de semmi több. Jegy: 2 
-Szerintem nem nagyon alakultak új kapcsolatok, mert évfolyamon belül már nem 
hiszem, hogy lesz változás ilyen szinten. Jegy: 2 
-Jegy: 5 
-Közelebbről is megismertem 1-2 évfolyamtársamat. 
-Szerintem megerősödtek barátságok aminek nagyon örülök, de akikkel nem volt eddig 
kapcsolatom, nem is nagyon lett. Jegy: 5 
-Jegy: 5 
-Jó volt, mint a suliban is csak itt kicsit közelebb kerültünk egymáshoz. 
-Szerintem megerősödtek kapcsolatok. Jegy: 5 
-Akivel akartam, azzal haverkodtam. Jegy: 5 
-Jobban összehozta az embereket. 
-Közepes. Nem szereztem túl sok új barátot. Jegy: 3 
-Szuper! Sok mindenkit megismertem. 
-Pozítiv irányba változott. 
-Sok új barátot és ismerőst szereztem. Jegy: 4 
-Jó! 
-5, jól kijöttünk! 
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-Nagyon összehozta a népet ez a tábor!Sok olyan emberrel beszéltem, akivel eddig 
nem, és rájöttem, hogy ők is nagyon nagy arcok. Jegy: 5* 
-Nem volt elég szoros. 
-Király. Jegy: 5 
-3, azért, mert mindenki azokkal volt egy csoportba akikkel alapból jóban van, nem 
különösen változtak/ alakultak a kapcsolatok. 
-Én mindenkivel jól kijöttem. Jegy: 5 
-Annyira nem alakultak ki újabb kapcsolatok. 
-Ez személyenként változhat. 
-Nem javult túl sokat, nem ismertem meg új embereket. 
-Elég jól alakultak, hisz össze voltunk zárva. 
-Jót tett az évfolyamnak a tábor, nekem személy szerint meg főleg! 
-Még rosszabb lett, néhánynak köszönhetem, hogy rosszul éreztem magam. 
-Semmi. 
-Picit szorosabb lett, de ez is az embereken múlott. Jegy: 4 
-Összejött az évfolyam persze az igazi REAL emberekre értem ezt. 
-Voltak klikkek- ami nem gond. Volt olyan, akikkel jóba lettem a tábor folyamán. 
-Klikkek voltak, nehezen fogadtunk be másokat. 
-Semmi. 
-Változó, de inkább jó. 
-Nagyon szupi. 
-Általában jól alakultak, de nem mindig. Jegy: 4 
-Némileg talán pozítiv irányba fejlődtek! Jegy: 4 
-Sokakkal beszéltem akikkel eddig még nem. Ez jó dolog. Jegy: 5 
-Vegyes…Jegy: 4 
-Mindenképpen közelebb kerültünk egymáshoz. 
-Jó volt. Jegy: 5 
-Közelebb kerültünk egymáshoz. 
-Nem hinném, hogy az előzökhöz képest merőben változott volna… 
-Nagyon sok új embert ismertem meg, és már sokkal több „kapcsolatom” van az 
évfolyamban. Jegy: 5 
-Csomó emberrel jóba lettem, és mostmár sokkal jobban érzem magam itt. Úgyhogy ez 
is csak jobb lett. Jegy: 5 
-Sokkal jobban megismertem az évfolyamtársaimat és ez jó.Jegy. 5 
-Az én véleményem szerint rengeteg emberrel akivel eddig nem álltunk valami közel 
vagy nem is ismertük, nagyon jóba lettünk. Mindenki mostmár ismer mindenkit. Eddig 
nem volt így. Jegy: 5 
-Közelebb kerülhettem évfolyamtársaimhoz és jobban megismertük egymást. Jegy: 5 
-Sokat segített benne az esti szabadidő. Jegy: 5 
-Egyszer, mikor éppen kezdtünk belemelegedni az ismerkedésbe, takarodót fújtak… 
-Többen összeismerkedtek számukra ismeretlenekkel! Jó volt! 
-A lehető legjobban alakultak. Jegy: 5 
-Kovácsolódtunk. Jegy. 5 

 
Mi a véleményed a tanár-diák kapcsolatok alakulásáról? 
 

-Jegy: 5 
-Nem igazán változtak. Jegy: 3 
-Ugyanaz, mint az előző kérdésre. 
-Eddig sok tanárt nem is ismertem, akiket most már pozitívabban látok. 
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-Nem sokat javult. Jegy: 2 
-Sok olyan tanárral is megismerkedhettem, kommunikálhattam, akik nem tanítanak. 
Jegy: 5 
-Szerintem igazából ugyanolyan, mint eddig volt. Jegy: 4 
-Szerintem közelebb kerültek egymáshoz. Legalábbis hozzám biztosan közelebb került 
néhány tanár. Jegy: 5 
-Jókat lehet beszélgetni a tanárokkal, olyanokkal is tök jót beszélgettünk, akik amúgy 
minket nem is tanítanak. Jegy: 5 
-Azt gondolom a tanárok elég türelmesek voltak, a diákok pedig igyekeztek nem 
„rosszalkodni”. 
-Jó a kapcsolat a tanárok és a diákok között. 
-Jó! Jegy: 4.75 egy két dologtól eltekintve (pl. mások meg nem hallgatása).  
-Jó volt a tanárokat olyan közegben látni, ahol érezhető, hogy nagyon otthon vannak. 
Kellemeset csalódtam. Jól megszervezett, jól kivitelezett, jó hangulatú okító tábor volt.  
-Általában minden ugyanolyan volt, mint amilyen erdei suli előtt…Jegy: 3 
-Én ugyanolyan kapcsolatban maradtam velük. Jegy: 4/5 
-Voltak pozítiv fejlemények! Jegy: 4 
-Szerintem jó volt. A tanárok általában kedvesek, segítőkészek voltak. Jegy: 4 
-Nagyon szupi. 
-Javult. 
-Semmi. 
-Nagyon emberi. Ez a poli legnagyobb erénye. 
-Számomra kedvezően alakult. Megkedveltem egy két tanárt!!! 
-Általában pozítiv. 
-Azok általában erősebbek lettek, bár volt néhány ellentét. Jegy: 4 
-Maradt minden ugyanúgy, a diákok bunkóbbak lettek. 
-Tábori szinten javult. 
-Jó. 
-Ezen a téren nem történtek nagy változások. De nekem nem is volt szükségem rá, 
hogy sokkal közelebb kerüljek a tanárokhoz. Nekem ez így megfelel. 
-Egész jó volt, és néhány helyen még javult is. 
-Nagyon jó a véleményem, minden tanárral (ha) beszélgettem akkor, jól 
elbeszélgettem.  
Jegy: 5 
-Egy két tanárral alakult ki jobb viszony, de kevesen vehetők rá. 
-Jók voltak. (Péter elköszönését leszámítva) 
-Nem tartom szükségesnek. 
-Így táborban nagyon jó a viszony majdnem mindig a tanárokkal! El lehet beszélgetni 
velük sok mindenről! Sajnálom, hogy Péter elmegy! Jegy: 4 
-Jegy: 5 
-Jó! 
-Nem változott számomra. Jegy: 3 
-Polis színvonalú! 
-Péter jó fej, kár hogy elmegy! Ágota, Zsuzsa, Szilárd, Vergáb, Attila, Géza-Jók. 
-Mindenképp jót tett. Több tanárt megismertem. Jegy. 5 
-Jó. 
-Szerintem jó volt ez a kicsit kötetlenebb kapcsolat. Jegy: 5 
-Attilán kívül mindenkivel jóba lettem. Jegy: 5 
-Ezek a programok összehozták a diákokat a tanárokkal. Jegy: 5 
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-Megismertem azokat a tanárokat akiket eddig nem ismertem. Minden tanárral jól 
alakultak a programok. 
-Jegy: 5 
-Szerintem közelebb kerültek a tanárok hozzánk és jobbak lettek a kapcsolatok. Jegy: 5 
-Most egy kicsit másképp „nézek” a természetismeret tanárokra (pozítiv irány). Egész 
jófejek!!! 
-Jegy: 5 
-Viszonylag jó. 
-Pozítiv irányba fejlődtek. Jegy: 4 
-Alaposan sikerült megismerni a tanárokat, pozítivan csalódtam. Jegy: 4 
-Szerintem többségében jól alakultak. 
-A táborban szerintem minden tanár kedvesebb, mint a suliban így jobban szót 
értettünk a tanárokkal. De ez a suliban majdnem teljesen visszaáll az eddigi állapotra. 
Jegy: 5 
-Ez szintén így van a tanárokkal is, sok eddig csak név szerint ismert tanárral sikerült 
beszélgetnem, valamiféle kapcsolatot kialakítanom. Jegy: 5 
-Jó tanárok vannak ebben az iskolában. Jegy: 4 
-Már minden tanár tudja a nevem. Nem tudom, hogy hátrány vagy előny? Jegy: 4 
-Olyan tanárokat is megismerhettünk (jobban), akik nem tanítottak eddig. Különösebb 
összetűzések nem voltak. Jegy: 5 
-Közvetlenebb lett. Jegy: 5 
-5, a tanárok jófejek voltak így a diákok élvezték az együttlétet (szerintem).  
-Jó viszonyba lehet ilyen táborok alkalmával kerülni a tanárokkal, és itt ez meg is 
történt. 
-Nekem tetszett, oldottabb volt a légkör, közelebb lehetett kerülni a tanárokhoz, 
tisztelet a kivételnek! Jegy: 4 
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PARTNERI IGÉNY ÉS ELÉGEDETTSÉG MÉRÉSE 
Témakör Mivel elégedett a témakörrel 

kapcsolatban? 
Mivel elégedetlen a 
témakörrel kapcsolatban? 

Milyen igényei vannak a 
témakörrel kapcsolatban? 

2. Szabadidős 
tevékenység 
pl.: szakkörök, 
táborok, 
rendezvények, 
egyéb programok stb. 
 

 Az iskolában nagyon sok jó és 
érdekes rendezvény, szakkör van.  

 Nagyon jók a táborok, a sport és 
kulturális események.  

 Van kínálat és választási lehetőség. 
 Nagyon jó, hogy nyolc fő esetén 

szinte bármit el lehet indítani.  
 Az összes diák elégedett ezekkel a 

lehetőségekkel. Szinte tökéletes, 
továbbra is maradjon ilyen sok 
program 

 Az év eleji kirándulás lehetne 
hosszabb.  

 Mióta némely tanárok elmentek 
csökkent a lelkesedés a tanárok 
körében.  

 Kötelező programok esetén 
túlságosan kötött a választási 
lehetőség (pl. tolerancia nap). 

 Miért kell a 14. évfolyamnak a Poli 
szülinapon felszolgálnia?  

 Már másodszor maradt el a Nagy 
Durranás.  

 Sok szakkör időpontja ütközik 
egymással. A diákok nem elég 
aktívak, érdektelenek. A 
rendezvények mindig nagyon 
hasonlóak.  

 Kevesen mennek el a programokra. 
 Sok a kötelező jellegű rendezvény. 

Kevés az osztálykirándulás. 
  Kényszerítve vagyunk, hogy részt 

vegyünk a Témahéten, TMT-n, Poli 
szülinapon.  

 Van aki elégedetlen a Témahéttel.  
 Nincs Polimpia. 

 Lehetne több sportesemény.  
 Az osztálykirándulás ne legyen 

ennyire tanulás-orientált.  
 Lehetne több tábor. 
  Nagy Durranást rakjuk át májusra 

vagy júniusra.  
 Jó lenne más iskolák diákjaival is 

találkozni rendezvényeken.  
 Többen vegyünk részt a 

rendezvényeken.  
 Több fakultatív részvételt. J 
 Jobb szervezést, megújuló 

programokat.  
 Lehetne több művészeti esemény.  
 A diákok segíthetnének a 

szervezésben.  
 Több osztálykirándulás legyen (pl. 

év végén egy-két napos).  
 Lehetnének klub délutánok, bulik, 

vicces vetélkedők.  
 Témahét helyett legyen erdei tábor. 
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Témakör Mivel elégedett a témakörrel 

kapcsolatban? 
Mivel elégedetlen a 
témakörrel kapcsolatban? 

Milyen igényei vannak a 
témakörrel kapcsolatban? 

5. Tantárgyfelelősi 
rendszer, 
Diákok 
érdekérvényesítése, 
érdekképviselete 

 Jól működik, sok mindent el lehet 
érni, elmondhatjuk a 
problémáinkat, van beleszólásunk a 
dolgok menetébe, figyelembe 
veszik észrevételeinket. 

 A igazán van értelme, a diákok 
tantárgyfelelős esetenként nincs ott 
a vizsgán. 

 Kevés az egyszeri alkalom. 
 Nem fordulnak a képviselőjükhöz, 

így nehéz képviselni; sokan nem is 
teljesítik a vállalásukat. Sok 
tanárnál nincsenek korrekt 
szabályok. 

 Sokszor csak a tanár akarata 
érvényesül. 

 Vannak olyan osztályok, ahol nem 
működik, nem járnak el a fórumra a 
képviselők. 

 Fölösleges időpocsékolás; elavult. 
 A 13.14. évfolyamon felesleges. 

 Kötelező legyen a részvétel. 
 Több fórumot. 
 A tanár és a tantárgyfelelősnek 

legyen jobb és szorosabb a 
kapcsolata. A tanár konzultáljon a 
t.felelőssel. 

 A fórum nem szükséges minden 
tárgy esetében. 

 A diákok is olvassák el a többiek 
tanári értékelését. 

 A t.felelősök legyenek aktívabbak, 
ha nem végzik a dolgukat, le 
lehessen váltani őket. 
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