
Útmutató a tematikus programok használatához 

 

A tematikus programok kettős célja 

A mintaprogramok megalkotása kettős célt kívánt szolgálni: a programalkotók egyfelől az 

azonnali felhasználást lehetővé tevő, a megvalósítás apró részletéig kidolgozott – tanári, tanulói 

és eszköz segédletekkel ellátott – (kész) mintaprogramok megalkotására törekedtek; ugyanakkor 

célul tűzték egy olyan strukturált, mintaként használható programleíró keretrendszer 

megalkotását is, amely kellő szándék esetén inspiráló segítséget jelenthet az iskolák az önálló 

programkidolgozásához. 

A programleírások szerkezete 

A három tematikus hét és három tematikus nap az egységesség és áttekinthetőség jegyében 

azonos szerkezeti elemekből építkezik. Minden programleírás tartalmazza:  

- az adott program szakmai háttérrajzát, tudományos kontextusát bemutató ELMÉLETI 

ALAPOK c. bevezető részt,  

- a közös fejlesztési keretet bemutató KÉSZSÉG- ÉS PROGRAMTÉRKÉPET, illetőleg az adott 

- MINTAPROGRAMOT forgatókönyv szerűen bemutató tartalmi egységet. 

A értelmezést segítendő külön is kell szólnunk a készség- és programtérképek szerepéről és 

felépítéséről. 

A tematikus napok és hetek foglalkozásterveihez kapcsolódóan egy olyan közös fejlesztési 

keretben gondolkodtunk, amelynek célja, hogy segítséget nyújtson a tanár kollégáinknak annak 

megértésében, hogy a tanulóknak milyen készségek és ismeretek elsajátítására nyílik lehetőségük 

a program keretében (és azon túlmutatóan is), amennyiben a pedagógusok beépítik a program 

szemléletét és eszköztárát a mindennapi tanítási gyakorlatba. A készségek - némiképp ellentétben 

a konkrét ismeretekkel - sokoldalúan állíthatók a tanulás szolgálatába a későbbiekben is. 

A készségtérkép a készségfejlesztést a koncentrikus tananyag-feldolgozás logikája alapján képzeli 

el: egy-egy fejlesztendő területen (kategórián) belül valamely készség (például a honlapok 

értékelése, hogy az egyik tematikus hetünk programjának példájával segítsük az értelmezést) újra 

és újra előkerül, és a tanulók életkorának megfelelően egyre mélyebben lehet foglalkozni 

fejlesztésével. Ami a fiatalabb korosztályoknál valamiféle bevezetés (például hogy tudatosítjuk 

bennük, hogy az, amit az interneten olvasunk, nem mindig igaz) az a későbbiekben már 

komolyabb készséggé alakul: a középiskolásoknál már elvárás, hogy hatékonyan tegyenek 

különbséget a hiteles és nem hiteles honlapok között és különböző források összevetésében 

jeleskedjenek. Ezeknek a készségeknek a fejlesztése tehát nem előzmény nélküli, és nem 

tekinthető befejezettnek a program lezárultával sem.  

A tematikus napok és hetek csak arra tudnak vállalkozni, hogy reflektorfényt irányítsanak néhány 

készségre, amelyeknek fejlesztése általában nem igazán tud kibontakozni a szaktárgyi oktatás 

keretein belül.  

A készségeket fejlesztési területek, kategóriák és alkategóriák fogják össze. Jelen projekt 

keretében nem lehetett cél a köznevelés 12 évfolyamának lefedése olyan pedagógiai tervezési 

dokumentumokkal, amelyek a középpontba állított készségek fejlesztésére irányulnak. A 

programok többségében csak 1-1 évfolyamra készültek el a foglalkozástervek, azonban a 

készségtérkép segítségével szeretnénk ajánlásokat tenni arra nézve, hogyan bővíthető az a 

programcsomag, amit mi kínálunk. 



Jövőbe mutató cél lehet, hogy a közeljövőben a készségfejlesztés támogatására a készség- és 

programtérképen az életkori csoportok és a kategóriák, készségcsoportok metszetében 

foglalkozásterveket, ezekhez kapcsolódóan pedig feladatlapokat, kvízeket, ppt-ket, videó- és 

audióanyagokat kínáló honlap jöhessen létre az egyes programok támogatására. Egyelőre 

azonban csak a mintaprogramok foglalkozástervei és segédanyagai szolgálnak kiindulópontul 

azoknak a pedagógusoknak, akik eltérő korosztállyal dolgoznak.  

(Tanulási) tevékenység alapú tervezés 

A tematikus hetek és napok programjának - a „gyermek- vagy tanulóközpontúság” gyakorlati 

kifejeződéseként - meghatározó építőeleme az az új tervezési módszertan, amely a korábbiaktól 

eltérően a tanulói tevékenységeket állítja a középpontba (a tanár feladatai, vagy az átadandó 

tananyag helyett). 

Szakértői csoportunk szemléleti alapvetéseivel szerencsés egybeesést mutatott a fejlesztés során 

megismert és elemeiben fel is használt új módszertan, amely az Európai Bizottság 

finanszírozásával és támogatásával létrejött program, az iTEC (Innovative Technologies for an 

Engaging Classroom) részeként került kifejlesztésre.  

(A programról és annak fejlesztésünkhöz való kapcsolódásról bővebben szólunk az Előszó 

mellékleteként megjelenő A tematikus hetek és napok pedagógiai tervezőmunkájának alapelveinek 

kifejtésekor. Ugyanott a mellékletek közt találhat A tanulói tevékenységek tára, amely az egyes 

tevékenységek részletes és szakszerű leírásai tartalmazza.) 


