
A tematikus hetek és napok pedagógiai tervezőmunkájának 

alapelvei 

Az alábbiakban a mintaprogramok kidolgozása során szem előtt tartott pedagógiai alapelvek 

összefoglalására vállalkozunk. 

Tevékenységközpontú pedagógia 

A tematikus napok és hetek sikerének egyik kulcstényezője, hogy a tanulók aktív módon vegyenek 

részt, köteleződjenek el és vállaljanak felelősséget a saját tanulásuk iránt. Ez csakis úgy lehetséges, 

ha a tervezés során is cselekvőként gondolunk rájuk, akik képesek: 

 

● interakcióba lépni a tananyaggal, aktívan tanulni, 

● vizsgálódni, kísérletezni, új technológiákat kipróbálni, valós életből vett problémákkal 

foglalkozni, 

● együttműködni, csoportmunkában részt venni, vállalni a felelősséget és közös döntéseket 

hozni, 

● alkotni, kreatívan tervezni, tudásukat konstruálni, 

● fejleszteni, informálisan tanulni és reflektálni a saját tanulásukra, 

● előadni, eredményeiket megosztani, összefoglalni és prezentálni. 

 

A fenti felsorolt tevékenységeken alapul a Jövő Osztályterme (Future Classroom, a European 

Schoolnet projektjének) berendezése, amelyben kisebb csoportok munkáját támogató, térben is 

elkülönülő munkaállomások kaptak helyet. Az egyes munkaállomások a különböző 

tevékenységeket támogató bútorzattal, eszközrendszerrel, elrendezéssel rendelkeznek, és egyben 

azt is sugallják, hogy egyidőben nem ugyanazt teszi minden egyes tanuló, hanem más-más 

területen dolgozhat, akár eltérő problémákon is. 

A pedagógiai tervezés dokumentumai a tevékenységek láncolatát veszik alapul. A tevékenységek 

jellegükből adódóan több tantárgy keretében és többfajta tartalom feldolgozása során is jól 

alkalmazhatók. (Például tartalomtól függetlenül hasonló előkészületeket igényel az ismeretek 

rendszerezése grafikus eszközzel /„Térképezd fel!”/, hasonló típusú tanári támogatásra van 

szükségük a tanulóknak a tevékenység során, és hasonló technológia tudja segíteni a 

rendszerezést.) Egy tematikus egység feldolgozása során a tanulási tevékenységek egész sorozata 

valósul meg. A European Schoolnet Academy által fejlesztett iTEC tanulási tevékenységek köre 

könnyen bővíthető, amennyiben egy új tevékenység kidolgozása során áttekintjük az általános 

jellemzőit, elkészítjük a leírását, ismertetjük a tanár és a tanuló számára hordozott előnyeit, a 

szükséges előkészületeket, a feladat bemutatásának és a lebonyolítás sajátosságait, az értékelést 

és az ötleteket a technológia használatára. A mintaprogram alkalmazásához és új program 

kialakításához érdemes végigtekinteni a tevékenységek bemutatását, részletes leírását, hogy jól 

tudjuk értelmezni az egyes tevékenységek végrehajtását.  A tevékenységek összefűzve egy 

láncolatot alkothatnak, egy-egy tanórán, hosszabb foglalkozáson vagy tematikus egységen át 

(lásd. 1. ábra). 

 
1. ábra: Tevékenységsor 



Csoportmunka 

A tervezett tevékenységekben vissza-visszatérő szerepet kell játsszanak a különböző társas 

tanulási helyzetek, amikor a tanulók együtt dolgoznak, akár egy tananyagrész feldolgozásáról, 

akár egy probléma megoldásáról, akár egy termék elkészítéséről van szó. A csoportmunka 

változatos formáiban meg kell, hogy jelenjen az építő egymásrautaltság, a közös és egyéni 

felelősség, a kölcsönös segítségnyújtás, az egyenlő arányú részvétel és a horizontális 

kapcsolatokban rejlő hozzáadott pedagógiai érték. A csoportmunka célja a tanulóközösség 

fejlesztése és a tanulók értékes képességeinek és tulajdonságainak felfedezése és az erre való 

tudatos építkezés is.  

A kooperatív tanulás során fejlődik a diákok együttműködése, kommunikációja, felelősségérzete.  

Dr. Spencer Kagan (2001) Kooperatív tanulás című könyvében leírt struktúrák (módszerek) a 

négy alapelvre épülve - építő egymásrautaltság, egyéni felelősség, egyenlő arányú részvétel és a 

párhuzamos interakciók - biztosítják a diákok hatékony együttműködésének fejlesztését. 

Differenciálás 

A tevékenységközpontú pedagógiához kapcsolódik a differenciálás elve is, amely a tanulói 

szükséglethez igazodó oktatás és értékelés választási lehetősége. Ez minden tanuló számára 

értékes tapasztalat. A differenciálás előkészítése gondos tervezést igényel, amelynek keretében a 

pedagógusok felmérést készíthetnek a tanulók érdeklődéséről, erősségeiről és hiányosságairól is. 

A tanulók számára különböző tevékenységformákat és eltérő nehézségű anyagokat lehet 

biztosítani. Megengedhető, hogy a tanulók maguk javasolhatnak alternatív, egyenértékű 

feladatokat azok helyett, amelyeket a pedagógus ad nekik, ezáltal a tanulók önállósága és 

önszabályozása erősíthető. Csoportmunka esetén a csoportok összetételének kialakításánál 

figyelembe kell venni a tanulók szükségleteit és a képességeiket is. A differenciálás elvének 

alkalmazása a tanulói különbségekhez való alkalmazkodást kívánja meg. A tervezés során 

törekszünk arra, hogy a differenciálást elősegítendő, többféle változatot ismertessünk adott 

feladatok kapcsán, egyaránt tekintve a fiatalabb és az idősebb korosztályok sajátosságaira, 

különböző tanulási stílusok támogatására, bizonyos készségek és ismeretek eltérő szintjén álló 

tanulói csoportokra és egyénekre. 

Készségfejlesztés 

A pedagógiai koncepció időtállóságának biztosítása érdekében a tervezés középpontjában a 

készségfejlesztés található. A témák, tartalmi hangsúlyok és az eszköztár az évek során változhat, 

azonban a fejlesztendő készségek hosszabb ideig irányt adhatnak a pedagógiai tervezés számára. 

A készségeket tekintve a Nemzeti alaptanterv mellett szakterületenként kurrens nemzetközi 

sztenderdeket és ajánlásokat is figyelembe veszünk. 

A mintaprogramok elrendezésében a készségek mint címkék működhetnek azok 

kategorizálásában. Egy mintaprogramhoz tartozhat több készség és korosztály, jellemző eszköz, 

módszer és műfaj is, így megjelenítésükben nem annyira egy merev mapparendszer, mint inkább 

a címkézés lehet a meghatározó. 

Tehetséggondozás 

A mintaprogramok kidolgozása során figyelmet kell fordítani a tehetséges diákjaink fejlesztésére 

is. Ezen típusú foglalkozások segíthetik őket képességeik szélesebb kibontakozásában. 

Megtapasztalják saját hatékonyságukat egy-egy területen való elmélyedés során. Ez akár a 

tanulmányi eredményekben, valamint az interperszonális kapcsolatokban is pozitív változást 



indíthat el. A sikerélmények még az iskolával szembeni attitűdön is javíthatnak. Valamint 

lehetőséget ad azon tehetségesek fel- és elismerésére, akik a tanórai foglalkozásokon esetleg 

alulteljesítenek.  

A terv készítésekor érdemes a különböző teljesítményekre is felkészülnie a különböző adottságok 

és képességek függvényében. Érdekes, kihívást jelentőfeladatok összeállításával ösztönözhetjük a 

diákjainkat a jobb teljesítményre.  

Tanulási eredményekben való gondolkodás 

Egy tanulási folyamatnak már a tervezése során gondolni kell arra, hogy a befejezésekor milyen 

tanulási eredmények várhatóak el. Ezek meghatározásával átgondolható az is, hogy milyen szintű 

gondolkodási készségeket fejlesztünk a tanulási tevékenységekkel, illetve hogy hogyan fogjuk 

értékelni mindezt. 

Az ismeretek, készségek és attitűdök részletezése olyan igék segítségével történhet, amelyek az 

alábbi táblázatban is helyet kaptak. Ezek általában jól kapcsolhatók a Bloom-taxonómia egy-egy 

szintjéhez (ismeret, megértés, alkalmazás, elemzés, összefoglalás, értékelés), és felszólító módban 

egyik-másik rokonítható a tanulási tevékenységekkel is. 

 

Ismeret Megértés Alkalmazás Elemzés Összefoglalás Értékelés 

Határozd 

meg! 

Tisztázd! Alkalmazd! Elemezd! Általánosíts! Értékeld! 

Nevezd 

meg! 

Osztályozd! Oldd meg! Bontsd le! Tervezd meg! Védd meg! 

Sorold fel! Foglald 

össze! 

Bizonyítsd! Hasonlítsd 

össze! 

Vezesd le! Érvelj ellene 

és mellette! 

Emlékezz! Magyarázd 

meg! 

Keresd meg! Tégy 

különbséget! 

Rendezd! Adj 

visszajelzést! 

Ismételd el! Szemléltesd! Használd! Jósold be! Gondold újra! Reflektálj! 

1. táblázat: Jellemző instrukciók a Bloom-taxonómia mentén 

Formatív értékelés 

Az, hogy a pedagógus milyen módon értékeli a tanulási folyamatot, jelentősen befolyásolja azt, 

ahogyan a tanulók tanulnak. Az értékelés magában foglalja az iskolában leginkább előtérben lévő 

szummatív értékelésen (gondoljunk a naplóba kerülő jegyekre) kívül a formatív értékelést, a 

társértékelést és az önértékelést is. 

Az értékelés során értékelhetjük a tanuló ismereteit, klasszikusan egy teszttel vagy dolgozattal, de 

ugyanígy egy általa készített munkát is vizsgálhatunk, amelyet azért készített, hogy tudását 

alkalmazza, és ne csak azt mutassa meg, milyen új ismereteket szerzett, de azt is, hogy hogyan 

értette meg és milyen készségei fejlődtek. A tanulói munkák értékelése során megállapíthatjuk, 

hogy azok milyen színvonalat képviselnek, de végezhetjük az értékelést valamilyen annak 



érdekében is, hogy a tanulási folyamat kedvező irányt vegyen vagy megerősítsük a tanulót abban, 

hogy jó úton halad. Az értékelés nem ítélet, felfogható tanulásként is, melynek során a tanulók 

maguk is elsajátítják a minőségi munka fő kritériumait, és képesek lesznek megítélni saját maguk 

és mások munkájának, teljesítményének minőségét is. 

A tematikus napok/hetek esetében az értékelés inkább a folyamatra és a produktumokra 

koncentrál, hangsúlyosabb az ön- és társértékelés, valamint az önreflexió szerepe. 

Reflektivitás 

A tanulás tudatosítása, a folyamatra való visszatekintés a tematikus nap/hét szempontjából 

szintén egy horizontális fejlesztési cél és egyben szervezőelv lehet.  

A hatékony, önálló tanulás gyakorlata és az internet használata a tanulásban tematikus hét 

keretében az ajánlás szerint a tanulók tanulási naplót vezetnek, amelyben jegyzik egyéni és 

csoportos sikereiket, az új ismereteket és azok kapcsolatát előzetes tudásukkal, nehézségeiket, 

ötleteiket, jövőbeli terveiket, stb. 

Kritikus eszközhasználat 

Az IKT-eszközök felhasználása sokrétű lehet, azonban fontos, hogy ne az eszközökhöz igazítsuk a 

tanítást, hanem az eszközöket állítsuk a tanítás és tanulás szolgálatába. Ahhoz, hogy az IKT 

eszközöknek hozzáadott értéke legyen, át kell gondolni néhány szempontot és fel kell tennünk 

magunknak néhány kérdést: 

 praktikusabb IKT-eszközt használni? 

 a tanulók az IKT eszköz aktív használói? 

 az IKT-eszköz használatának elsajátítása máskor is hasznosítható tudás? 

Tudástranszfer elősegítése 

A tematikus hetek és napok keretében szerzett ismeretek, új készségek és attitűdök 

hasznosíthatósága, más helyzetekben való alkalmazhatósága nem egy elhanyagolható kérdés. 

Éppen a készségfejlesztés és a tanulási eredményekben való gondolkodás lesznek annak zálogai, 

hogy a tematikus napok/hetek tovább élnek a tanulók mindennapjaiban azáltal, hogy 

hatékonyabb, önállóbb, kreatívabb, kísérletező kedvű, kezdeményező tanulókká válnak. 

 

 

 


