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Voltál Te már Zöld Kakas?

Nem fogadó, nem kreatív önképző csoport, 

hanem egy középiskola. Azaz mégis, 

mindegyikből egy kicsi: hiszen a Zöld Kakas név 

egy olyan intézményt takar, ahol az egymásra 

való odafigyelés, a folyamatos fejlődés és 

tanulás ugyanúgy alapkövetelmény a tanárok és 

a diákok között is.

A Zöld Kakas Líceum egy alapítványi 

szakközépiskola, amely már 12 éve működik 

Budapesten, a IX. kerületben. Az iskola 

alapítóinak célja egy olyan intézmény 

létrehozása volt, amely lehetőséget nyújt a más 

iskolából kihulló fiataloknak, hogy érettségihez 

jussanak, és lehetőséget kapjanak a 

továbbtanulásra vagy egy szakma 

megszerzésére. Ezen túl azonban szakmai 

műhely és újítások helyszíne is, ahol mindenki 

tanulhat a másiktól.

Mitől zűrösek?

A Zöld Kakasba járó fiatalok a szó klasszikus 

értelmében sok esetben nem nevezhetőek 

hátrányos helyzetűnek. Természetesen akad 

közöttük tanulási diszfunkciókkal küzdő, 

szociális vagy pszichológiai értelemben nehéz 

sorsú, mégis nem ezek a közvetlen okok arra, 

miért nem találják a helyüket más 

középiskolákban. Az iskolát működtető 

alapítvány kutató- és fejlesztő műhelyként is az 

intézmény mögött áll, ezzel is támogatva az 

iskola hatékony munkáját. Az egyik ilyen kutatás 

eredményeként tudjuk, hogy a kakasos diákok 

különösen erős autonómia-igénnyel 

rendelkeznek, mely nem tudatos, de elemi erejű. 

Ennek megnyilvánulási formái azok a 

tulajdonságok, amelyek megnehezítik a más 

iskolákba való beilleszkedést: 

erős vágy a megértésre és az elfogadásra, • 

amely azonban nem párosul megértő és 

elfogadó magatartás mutatásával,

fokozott kongruencia-igény: csak hiteles, • 

önmagukat adó személyeket képesek 

elfogadni és elismerni,

egyfajta tisztánlátás, bizonyos helyzetek • 

külső nézőpontból való értékelésének 

képessége,

határozott értékrend, ami nem tudatos, de • 

meghatározza a mindennapok működését.

Ennek elfogadása különleges látásmódot igényel 

a pedagógusok részéről is: egyfajta kíváncsi-

ságot, kutatói hozzáállást, és ezen túl termé-

szetesen kreativitást, gyors helyzetfelismerést 
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és kiterjedt kapcsolatrendszert. Mindez csak 

team-munkával tartható fenn folyamatosan: az 

iskola alapvető működési formája a stábszerű 

feladatmegoldás, legyen szó akár féléves átfogó 

értékelésről vagy egy adott eset megoldásáról. 

A csapat nem csak pedagógusokból áll: a napi 

munka aktív résztvevői pszichológusok, fejlesz-

tő- és gyógypedagógusok, szociális munkások 

is, így egymás eszközkészletéből folyamatosan 

merítve és tanulva támogatják a diákokat.

Személyre szabható rendszer

Az iskola szervezeti felépítése figyelembe veszi 

az ide járó diákok különleges igényeit. Így a 

hagyományos évfolyamelosztás mellett 

párhuzamosan működik egy egyéni tanrendű 

tagozat azok számára, akik hétköznaponként 

munka vagy egyéb elfoglaltság miatt nem 

tudják rendszeresen látogatni az intézményt. Ők 

az óráikat tömbösítve, hétvégenként vehetik fel, 

és ugyanúgy a vizsgaidőszak keretében 

adhatnak számot tudásukról, mint a többi 

tanuló. A Zöld Kakasban ugyanis nincsenek 

röpdolgozatok, feleltetések, és ehhez hasonló, 

a diákoknak gyomorgörcsöt okozó váratlan 

számonkérések: a gyerekek rendszeres 

szöveges visszajelzéseket kapnak, félévente 

pedig vizsgáznak a tanultakból. Az egyéni 

tanrend mellett működik egy nulladik évfolyam 

is azok számára, akiknek meg kell tanulniuk 

beilleszkedni ahhoz, hogy megkezdhessék 

tanulmányaikat a Kakasban; a nulladik a 

szocializáció, a tanulásra való felkészülés éve.

A rendszer rugalmasságának köszönhetően 

teret ad az egyéni tanulási utak 

megvalósításának is: minden diák saját maga 

állíthatja össze az órarendjét, így a tantárgyakat 

saját tempójában tanulhatja. Így előfordulhat az 

is akár, hogy valaki egy év alatt két osztályt is 

elvégez, illetve ha valamilyen tantárgyból nem 

teljesíti a követelményeket, nem kell az egész 

évet megismételnie, csak az adott tárgyat. A 

diákok év elején szerződést kötnek az iskolával, 

amely tartalmazza, hogy a felek mit nyújtanak a 

másik számára az adott időszakban. A szerződés 

a későbbiek során kiegészítő, úgynevezett 

kisszerződések formájában módosítható, az év 

közben bekövetkező eseményeknek 

megfelelően.

Mentorálás a mindennapokban

A személyes figyelem egyik legjellegzetesebb 

megjelenési módja a mentorrendszer, ami az 

iskola működésének kezdete óta része a Zöld 

Kakas mindennapjainak. Minden gyerek, aki ide 

jár, választ magának egy tanár segítőt 

(mentort), aki támogatja őt az iskolával 

kapcsolatos ügyeiben: segít összeállítani az 

órarendjét, figyelemmel kíséri iskolai 

pályafutását, tud a családi hátérről és a baráti 

körről, és ha a diák elbizonytalanodik vagy bajba 

kerül, mellette áll, tanácsokkal és 

tapasztalataival segít, hogy a bonyodalmak 

megoldódjanak. A mentor-mentorált páros 

kölcsönös választás útján jön létre, azaz 

bármelyik fél mondhatja, hogy nem vállalja a 

másikkal ezt a fajta kapcsolatot: ez garancia 

arra, hogy valódi szimpátián és bizalmon alapuló 

kötelék alakulhasson ki a felek között. Mivel 

minden diák különleges figyelmet igényel, a 
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tanárok csak limitált létszámú mentoráltat 

vállalhatnak, ezzel biztosítva, hogy mindenkire 

jusson elég idő és személyes törődés.

Minden konfliktus új lehetőség

Az utóbbi időben országos szinten is a figyelem 

középpontjába kerültek az iskolán belüli 

konfliktusok, illetve agresszív megnyilvánulások. 

Bár a Zöld Kakas diákjai közül néhányan épp 

ilyen vagy ehhez hasonló események miatt 

kerültek az iskolába, az intézmény fennállásának 

tizenkét éve alatt soha, egyetlen esetben sem 

fordult elő tanár elleni agresszió. A titok nyitja 

egy olyan módszer, ami meghatározza a Zöld 

Kakas mindennapjait: az egész iskolára jellemző 

a resztoratív szemléletmód, ami nemcsak 

hatékony konfliktuskezelési technikákat nyúlt, 

hanem a megelőzésben is kulcsfontosságú 

szerepe van. 

A resztoratív szemlélet alapja, hogy minden 

összeütközés egyben lehetőség is arra, hogy a 

felek újradefiniálják a kapcsolatukat. A 

konfliktusban minden érintettnek (tehát a 

sértő félnek/feleknek ugyanúgy, mint a 

sértetteknek) is lehetőséget kell nyújtani arra, 

hogy elmondhassa, mi történt vele akkor, 

hogyan érintették a történtek és milyen 

lehetőségeket lát arra, hogy a kapcsolat 

rendeződjön. A gyakorlatban ez több szinten 

valósul meg a Zöld Kakasban. A megelőzés 

szintjén az iskolában használatos 

kommunikációs eszköztár olyan resztoratív 

szellemiségű elemekből áll, mint az én-közlések 

(azaz azt mondom el, engem hogyan érint, ami 

történt, nem a másikat minősítem), az egymás 

felé való tudatos odafodulás és figyelem, és az a 

biztonságérzet, hogy mindenki tudja: ha ezt 

megadja a többieknek, ugyanezt fogja 

visszakapni. Amennyiben mégis kirobban 

egy-egy konfliktus, úgy a megoldás a formális 

eszközök használatával történik. A 

leggyakrabban alkalmazott technika a 

konferencia-módszer, ahol az érintett felek 

egy-egy támogató jelenlétében leülnek, hogy 

megegyezésre jussanak. A beszélgetést egy 

segítő szakember, az úgynevezett facilitátor 

vezeti: ő ügyel arra, hogy a felek csak a tárgyra 

szorítkozzanak a beszélgetés során, ne bántsák 

meg egymást, és olyan megállapodás 

születhessen, amely mindenki számára 

betartható és elfogadható. A konferencia alatt 

az érintettek megismerik egymás érzéseit, 

megtanulják, hogy tetteik másokban egészen 

más hatást kelthetnek, mint ahogy azt 

gondolták, és a közös megegyezéssel hozott 

megállapodás valóban feloldást hoz mindenki 

számára. A Zöld Kakasba járó diákok hamar 

megtanulják ezeket az egyszerű szabályokat és 

szívesen is alkalmazzák, mivel éppen azokat az 

igényeiket elégíti ki, amelyekre máshol nem 

kaptak választ: a megértés és elfogadás iránti 

vágyukat és a hitelesség iránti igényüket; 

közben pedig maguk is megtanulnak megérteni, 

elfogadni és hitelesen kommunikálni.



Janikovszky Éva szellemiségének 

öröksége egy VII. kerületi iskolában

Janikovszky Éva Általános Iskola és Gimnázium
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Budapest VII. kerületében működő általános 

iskola és 2008 szeptemberétől működő 4 

évfolyamos gimnázium vagyunk. 

Intézményünket Erzsébetváros Önkormányzata 

tartja fenn. A belváros szívében elhelyezkedő 

iskolánk 117 éves, ám korszerűen felújított 

épületünk megfelel az uniós elvárásoknak. 

Janikovszky Éva írónő nevét vettük fel, még 

elhunytának évében, s a mai napig nevéhez és 

elveihez híven, az ő szellemében neveljük és 

oktatjuk gyermekeinket.

2008 májusától ökoiskola címet kaptunk, amely 

meghatározza a természethez, az egészséges 

életmódhoz, a mindennapi élethez való 

viszonyunkat. Egyik büszkeségünk a kertünk, 

amely tanévnyitók és -zárók, valamint 

szabadidős tevékenységek és tanórák színtere.

Miben különbözünk másoktól?

Iskolánk egységes szerkezetű többcélú 

intézmény, amely 12 évfolyamos, általános 

iskola és négy évfolyamos általános tantervű 

gimnázium. Működésünkben újszerű, hogy 

alternatív pedagógiai és módszertani eszközöket 

alkalmazunk, személyiségközpontúak és 

családiasak vagyunk. Pedagógiai programunk 

legfőbb törekvése a művészetekkel történő 

nevelés.

Pedagógiai programunk egyik kiemelt feladata a 

művészeti nevelés, a művészetek léleképítő 

szépségeinek beépítése tanulóink 

mindennapjaiba. Szorosan együttműködünk a 

főváros múzeumaival, számos 

múzeumpedagógiai programban veszünk részt. 

Ennek anyagi fedezetét pályázatok útján 

teremtjük elő. 

Általános iskola első osztályától kiemelt 

fontosságú a tánc és dráma nevelési 

lehetőségeinek kihasználása. Évente 

gyönyörködhetünk a kicsinyek lelkesedésében 

és tehetségében a templomi karácsonyok 

alkalmával, amelynek a mindenkori második 

osztály a felelőse. Alsósainknak külön kórusa 

van, ügyesen szerepelnek felsős kórusunkkal 

együtt az iskolai rendezvényeken és az Éneklő 

ifjúság keretei között tavaszonként a 

Zeneakadémián. 3. osztálytól szakköri keretek 

között tanulhatnak gyermekeink angol nyelvet 

játékos formában. Kiváló kapcsolatot ápolunk a 

Molnár Antal Zeneiskolával, a legkülönfélébb 

hangszerek oktatása folyik iskolánkban. 
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A néptánc, társastánc és aerobik oktatás is szép 

hagyományokra tekint vissza. Klubnapközi 

foglalkozásokon kézműveskedhetnek tanulóink. 

Projektnapokon lehetőségük van az általuk 

készített termékek bemutatására. 

Képzőművészet iránt érdeklődő és tehetségesen 

rajzoló diákjaink számára magas színvonalú 

képzőművészeti szakkört szerveztünk.

Nálunk is meghonosodott eljárás a hátrányos 

helyzetű tanulók mentorálása, amelyet 

kollégáink pályázati rendszerben végeznek. 

Egyik kolléganőnk dolgozta ki a Mozgás, játék, 

tanulás című fejlesztő programot. A MO-JÁ-TA 

program, egy hármas egységet rögzítő program, 

melynek célja az alsó tagozaton a 

háttérképességek fejlesztése mozgással,

játékkal, felső tagozaton a tanulás technikai 

elemeinek megismertetése. A tanórák elején 

célirányos gyakorlatokkal segítik a figyelem-

koncentrációt, ráhangolódást. Délutáni 

foglalkozásokon, a napköziben, pihentető 

játékként beiktatott, ugyancsak a

háttérképességek fejlesztését szolgáló 

gyakorlatok következnek. 5. osztályban 10 

alkalmas tanulástechnikai „tanfolyam”segíti az 

új, belépő tantárgyak feldolgozását. 

A differenciált foglalkoztatásnak és 

felzárkóztatásnak eszköze a csoportbontás, a 

csoportmunka és a kooperatív technikák 

alkalmazása. Pedagógusaink magasan képzettek, 

külső és belső továbbképzések sokaságán vettek 

részt, amelyeken elsajátították a megfelelő 

technikákat.

A gimnázium 9. osztályában az óratervek egyik 

lényeges szempontja az érettségi tárgyakból az 

ésszerű csoportbontás, a szintre emelés, az 

egyéni foglalkozások lehetősége. A tantárgyak 

átcsoportosításának lehetőségével élve növeltük 

9. osztályban a matematika és a magyar órák 

számát, illetve alkalmazzuk a csoportbontás 

lehetőségét.

Gimnáziumi osztályunk ebben a tanévben indul 

először. Iskolánk általános iskolai tanulóinak 

felvétele nem automatikus, számít az 

érdeklődési körük, magatartásuk, és a 

művészetek iránti vonzalmuk. Központi felvételi 

írásbelit írnak, de olyan gyerekek is 

bekerülhetnek hozzánk, akik nem vesznek részt 

ebben a megmérettetésben. Az ismerkedő 

szóbelin a személyiségükre, kreativitásukra 

vagyunk kíváncsiak, szituációkat teremtünk, 

amelyekben fel kell vállalniuk önmagukat. 

Azoknak a tanulóknak a jelentkezését várjuk a 

gimnáziumba, akik azonosulni tudnak iskolánk 

szellemiségével, szeretnek szerepelni, esetleg 

írni, szeretnek színházba, moziba járni, olvasni, 

rajzolni és festeni, érdeklődéssel tekintenek a 

művészetek világára.

Varga Márta

igazgató

További információk: www.rottenbiller.hu vagy a 

061 342 69 99-es telefonszámon kaphatók.

főváros múzeumaival, számos 

múzeumpedagógiai programban veszünk részt. 

Ennek anyagi fedezetét pályázatok útján 

teremtjük elő. 

Általános iskola első osztályától kiemelt 

fontosságú a tánc és dráma nevelési 

lehetőségeinek kihasználása. Évente 

gyönyörködhetünk a kicsinyek lelkesedésében 

és tehetségében a templomi karácsonyok 

alkalmával, amelynek a mindenkori második 

osztály a felelőse. Alsósainknak külön kórusa 

van, ügyesen szerepelnek felsős kórusunkkal 

együtt az iskolai rendezvényeken és az Éneklő 

ifjúság keretei között tavaszonként a 

Zeneakadémián. 3. osztálytól szakköri keretek 

között tanulhatnak gyermekeink angol nyelvet 

játékos formában. Kiváló kapcsolatot ápolunk a 

Molnár Antal Zeneiskolával, a legkülönfélébb 

hangszerek oktatása folyik iskolánkban. 



6 Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele - 2008. december - 2009. január

Az alábbi cikkből megtudhatjuk, hogy a Szily 

Kálmán KMK támogatja azokat a programokat, 

amelyek a magas szintű szaktudáshoz, az 

eszközökkel való okos gazdálkodáshoz 

vezetnek. Fejlesztik a tanulásban és a 

munkában való megbízhatósághoz, a munka 

útján történő értékteremtéshez, a minőségi 

munkavégzéshez és a tanulóknak a gazdaság 

világában való eredményes szerepvállalásához 

kapcsolódódó kompetenciákat. 

A XXI. századi technikákhoz alkalmazkodó, 

folyamatosan megújuló oktatási rendszer egyik 

kulcsfontosságú tényezője a különböző 

kompetenciák megfelelő elsajátítása és azok 

összekapcsolása annak érdekében, hogy a 

tanulók életük során bármikor képesek legyenek 

bekapcsolódni az egyre korszerűsödő, 

aktualizált tudást nyújtó képzésekbe és 

rugalmasan tudjanak alkalmazkodni a 

folyamatosan változó munkaerő piaci 

igényekhez.

A számítógépes kompetenciák és a különböző 

tantárgyi készségek integrálása végett a 2008 / 

2009-es tanévben a Szily Kálmán Kéttannyelvű 

Műszaki Középiskola egy szakiskolai projekt-

osztályt indított be, amelyben a tanulók 

mindegyike saját – oktatási célra használatos 

- laptopot kapott. A kísérleti projekt lényege, 

hogy az iskolai tananyagot az osztályban tanító 

tanárok digitális formában dolgoztatják fel a 

tanulókkal, illetve az iskola a kereskedelmi 

forgalomban kapható oktatói csomagokat 

biztosít számukra – egyelőre – közismereti 

tantárgyakból, később azonban szakmai 

szoftver-parkunk fejlesztését is megcéloztuk. 

Az osztályban oktatók kiválogatása nagy 

körültekintéssel történt, hiszen elengedhetetlen 

a pedagógusok felkészültsége olyan saját 

fejlesztésű e-learninges tananyagok és digitális 

gyakorló feladatsorok létrehozására, amelyek 

szervesen beilleszthetőek a napi iskolai 

folyamatokba. Már csak azért is kulcsfontosságú 

ez a szempont, mivel kiemelt célja ennek a 

képzésnek az is, hogy a pedagógusok 

szemléletváltozása megtörténjen az olyan 

oktatási formák kialakításának irányába, 

amelyek alkalmasak a jelen szakiskolai fiatalság 

motivációs bázisának felemeléséhez, a tanulási 

kedv fokozásához és az ismeretszerzés 

örömének sikeres megéléséhez. 

A projekt ütemének tervezésekor figyelembe 

kellett vennünk azt a tényt is, hogy az osztály 

tanulói közül nem mindenki rendelkezik saját 

számítógéppel otthonában, így az előkészítés 

időszakát 4 hétben határoztuk meg.  Az 

Laptopos osztály a Szily Kálmán 

Kéttannyelvű Műszaki Középiskolában

Korszerű módszerek
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egyhónapos betanulási időszakban az osztály 

tagjai saját – zárt – szekrényükben tartják a 

laptopokat az osztálytermükben, és hathatós 

segítséget kapnak a rendszerek beüzemeléséhez 

a rendszergazdától, aki egyben a gépek 

karbantartását, szoftver-frissítését is végzi. Ezen 

kívül konzultációs lehetőséget biztosítanak 

képzett, fiatal informatikus kollégák, 

amennyiben bármilyen probléma merülne fel a 

laptopok használatával kapcsolatban. A terveink 

szerint a laptopokat azonban Karácsonyra már 

haza is vihetik a diákok, hiszen addigra már 

megtanulják azok szakszerű használatát.

A korszerű ismeretekhez való jutás feltétele az 

internetes kapcsolat megléte; iskolánk olyan 

Wi-fi hálózati rendszerrel rendelkezik, amely 

kábel nélkül biztosít világhálós lehetőséget a 

tanulóknak. Ezzel a hálózattal könnyen 

teremtenek számítógépes kapcsolatot a projekt-

osztály tanulói és kommunikálnak egymással és 

tanáraikkal egyaránt.

A program elindításának fontos célja volt 

nemcsak az oktatás korszerűsítése, hanem a 

nevelési szempontok figyelembevétele is. Úgy 

véljük, hogy azzal, hogy értékes eszközökhöz 

juttatjuk a szakiskolai tanulóinkat, egyben az 

értékek megbecsülésére neveljük a diákokat. 

Mivel a laptopot a sajátjuknak érezhetik, 

felelősséggel tartoznak érte, így arra jobban 

vigyáznak. A magán- és a közös tulajdon 

védelme tehát, mint fontos nevelési aspektus, 

szintén markánsan megjelenik az osztály 

mindennapi életében. Ezzel a céllal – átvitten – 

az iskolai rongálásokat, pusztításokat és az 

agressziót is csökkenteni reméljük. 

A projekt az osztályban tanuló 18 diák és szüleik 

részéről nagyon pozitív fogadtatásban részesült 

és maximális támogatottságukat és 

elkötelezettségüket fejezték ki a program céljai 

iránt. Ahogy az egyik szülő fogalmazott: ”Olyan 

páratlan lehetőség ez a gyermekeink számára, 

amely nekünk nem adatott meg. Nagyon jó 

kezdeményezésnek tartom ezt az iskolában. 

Remélem, hogy ez a lelkesedés a fiam részéről 

hosszan fog tartani, és nemcsak játékokra fogja 

használni a gépét.” 

A Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki 

Középiskola pedagógusai és vezetősége különös 

figyelmet fordít erre az osztályra és a projekttel 

kapcsolatos tapasztalatokat be kívánja építeni 

az elkövetkező évfolyamok hasonló jellegű 

projektjeinek tervezésébe és megvalósításába. 

Reméljük, hogy sikeres, igazi áttörést hozó 

oktatási formát sikerül meghonosítanunk ezzel 

a programmal intézményünkben, amely képessé 

teszi a diákjainkat arra, hogy integrált 

kompetenciáikat az iskola falakon kívül is 

kamatoztatni tudják a jövőben. 

Spiesz Tamás

Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki Középiskola

Nemzetközi kapcsolatok és fejlesztések 

projektvezetője
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A kortárssegítést a gyermekvédelmi munkában 

2001 óta a Családok Szövetsége a Világ 

Békéjéért és Egységéért civil szervezettel együtt 

valósítja meg a Than Károly Gimnázium, 

Szakközépiskola és Szakiskola. Erről számol be 

Balogh Tiborné gyermekvédelmi felelős.

A gyermekvédelmi munka jelentős részét alkotja 

az egészségnevelés és a bűnmegelőzés is. Öröm 

számomra, hogy támaszkodhatok az iskolai 

kortárssegítő hálózatra, amely 2001 óta 

folyamatosan segíti gyermekvédelmi munkámat. 

A következőkben erről szeretnék írni egy pár 

gondolatot.

Iskolánk 14-22 évesek képzésével foglalkozik. 

Mindannyian tudjuk, hogy a számukra a 

kortárscsoport fontos terep, ahol kipróbálhatják 

és elsajátíthatják a személyiségfejlődésükhöz és 

identitásuk kialakulásához szükséges 

készségeket. Itt próbálják ki a különböző társas 

viselkedési formákat is. Ezen a felismerésen 

alapul az iskolai kortárssegítő program. 

Tanárként nap, mint nap tapasztaljuk a 

kamaszkor megnyilvánulási formáit: pl. 

útkeresés, kíváncsiság, a példaképek keresése, a 

szélsőségek megélésének igénye, hangulati 

ingadozás, identitás kialakulása, stb. Munkánk 

során mindannyian gyakran tapasztaljuk, hogy a 

serdülők gyakran kérnek információt a 

kortársaiktól, sok esetben innen várnak, és 

legszívesebben tőlük fogadnak el segítséget, 

ugyanakkor, pedig erősen befolyásolja őket a 

kortársaik véleménye. 

A kortárssegítő csoportot nagy hatékonysággal 

lehet alkalmazni az olyan programokban, ahol a 

serdülők attitűdjét és viselkedését szeretnénk 

befolyásolni. Az ilyen csoportokban mindig 

vannak olyan diákok, akik fejlett készségekkel és 

viselkedésformákkal rendelkeznek, ezekre a 

fiatalokra a többiek felnéznek és próbálják 

utánozni viselkedésüket. Mindegy, hogy miben 

jó valaki, - rajzban, számítógépes 

programozásban, sportban, jól énekel, jól tud 

kapcsolatot teremteni - ezek a diákok mindig 

példaként szerepelnek. Különösen igaz ez az 

interperszonális és szociális készségekre is, 

amelyeket a tizenévesek az átlagosnál többre 

értékelnek. 

Ha kiválasztjuk a közösségből azokat a fiatalokat, 

akiket a többiek egyébként is segítőkésznek 

tartanak, és egy kis felkészítésben részesítjük 

őket, akkor a program egy lehetőség a diákok 

számára. Lehetőség, hogy fejlesszék készségeiket, 

kompetenciájukat, és ez növeli a valószínűségét 

annak, hogy sikeresebben oldják meg a 

kamaszélet számtalan egyéb problémáját is. 

A kiválasztásnál fontosnak tartottuk az 

önkéntesség elvét.

A kortárssegítők kiválasztása a program 

elindításának elején még a felsőbb évfolyamos 

diákok köréből történt. Az osztályok 

felkeresésével, faliújságon való hirdetéssel 

próbálkoztunk. Fontosnak tartottuk akkor is az 

önkéntesség elvét. Az évek során rájöttünk arra, 

hogy érdemesebb a 9. és 10. évfolyamos 

diákokat célcsoportnak megneveznünk, hiszen 

hosszabb távon tudnak iskolánkban segítői 

munkát vállalni. 

A Kortárssegítés létjogosultsága 

iskoláink életében

Korszerű módszerek
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A kortárssegítő munka nemcsak az iskola 

számára, hanem a segítőnek is hasznos.

A program céljait két csoportra oszthatjuk. 

Vannak olyan általános célok, amelyek a 

kortárssegítő személyiségére irányulnak, 

személyes készségeket, illetve a humán 

kompetenciát fejlesztik, de kitűzhetünk 

specifikus célokat is, melyek az iskola valamilyen 

tanévre szóló célkitűzésére irányulnak; pl. 

bukásmentes iskola, drogmentes életstílus 

kialakítása, erősítése stb.

A leendő kortárssegítők felkészítésére három 

napot szánunk, 21 elméleti órában adjuk át 

azokat az ismereteket, amelyek a további iskolai 

illetve külső munkához szükségesek.

Az első nap tartalmaz egy szakmai előadást, ami 

után pedagógiai oldalról értékeljük az 

elhangzottakat, az alkalmazott módszert. 

Megbeszéljük, milyen egy jó előadó, miért 

szükséges a prezentáció, milyen 

kompetenciahatárokkal rendelkeznek, beszélünk 

az előadói stílusokról, amelyben később 

mindenki kipróbálhatja önmagát.

A második napon rögzítik az ismereteket a 

tanulók, és gyakorolják a különbözői előadói 

technikákat. Tisztázzák a felmerülő szakmai 

kérdéseket is, kérdéseikre választ adunk. Ezen a 

napon mindig van egy vendég is. Egy édesanya 

mondja el a fia történetét, azt, hogy hogyan élte 

meg mint szülő, és hogyan élte meg fia a 

„leszokás” küzdelmes voltát. A napi programot 

szerepjátékokkal és azok elemzésével 

színesítjük.

A harmadik napi munkában részt vesz egy 

tapasztalt, „régi” kortárssegítő is. Önismereti 

témák, játékok, beszélgetések következnek. 

Folyamatosan jellemző a három nap munkájára 

a véleménycsere illetve a csapatépítő munka. A 

tréninget „vizsgával” zárjuk, és természetesen 

egy tortával vagy egyéb finomságokkal meg is 

ünnepeljük.

A gyakorlati képzés során, amely szülői-, és 

iskolai beleegyezést is igényel az elméleti 

képzésen felül, a csoport tagjai általános 

iskolákban és más középiskolában próbálhatják 

ki és gyakorolhatják a tanultakat, amelyen a 

foglalkozást levezető képző is részt vesz. E 

foglalkozások keretén belül a megszerzett 

tapasztalatok tükrében a kortárssegítőink 

személyisége, készsége, kompetenciája 

folyamatosan nő. Ebben a folyamatban nagy 

szerepe van a már említett szuperviziónak.

A kortársképzést havi rendszerességgel 

szervezett kortárssegítő-találkozóval erősítjük 

meg, ahová külsős szakembereket hívunk meg, 

hogy tudásukkal gazdagítsák tanítványainkat. A 

kialakított jó hangulat lehetőséget ad a 

szakember-diák partnerközpontú 

véleménycseréjére. Célunk hogy a megszerzett 

tudást gyarapítsuk, egyre több érvvel támasszuk 

alá, de leginkább az, hogy a megszerzett tudás a 

hosszú távú-memóriába, a személyiségbe 

épüljön be. A közösen szervezett programok 

egyben a szabadidő hasznos eltöltését 

biztosítják. 

A kortárssegítő csoport felkészítési programját 

ki kell bővítenünk. A program hosszú távú célja: 

a gyermek és fiatalkorú bűnözés, az áldozattá 

válás megelőzése, az alkohol- és drogprevenció, 

a környezeti és természeti értékek 

megbecsülését célul kitűző komplex program 

megszervezése és megvalósítása.

A kortárssegítők felkészítésénél beszélnünk kell 

többek között a társadalmi együttélés során 

elvárt magatartási szokásokról, az 

alkalmazkodásról, az erkölcsi szabályokról, 

Korszerű módszerek
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Korszerű módszerek

törvényről, büntetőjog feladatáról is. 

Foglalkoznunk kell az áldozattá és sértetté válás 

okairól. Kulcsfogalmak: az óvatosság, 

kiszolgáltatottság, függő viszony, hanyagság, 

konfliktushelyzet, provokáló magatartás. 

Beszélnünk kell a vagyonvédelemről, 

elmulasztásának következményeiről.

Munkánkat azzal indítottuk el, hogy diákjainkat 

szakmai tudással lássuk el egy biztosabb élet 

reményében, de kezdeményezésünk túljutott 

ezen. A hallgatók sikerélménye, pozitív 

személyiségváltozása egy tudatosabb 

személyiséget, ezen keresztül a baráti 

kapcsolatok erősödését eredményezte, vágyat 

keltett bennük, hogy tudásukat mások 

gyarapítása érdekében használják, hosszú távon 

több esetben még a pályaválasztást is 

kedvezően befolyásolta.

E munkánkat a Családok Szövetsége a Világ 

Békéjéért és Egységéért civil szervezet szoros 

együttműködése nélkül nem tudnánk ilyen 

színvonalon végezni, köszönet Bajor Ferencnek 

elkötelezett munkájáért.

BaloghTiborné

Than Károly Gimnázium Szakközépiskola és 

Szakiskola

DVD Németh Lászlóról

A digitális alapú szemléltetés egyre nagyobb 

teret nyer a közoktatásban – a digitális alapú 

információszerzés lassan(?) kizárólagossá válik 

tanítványaink világában. Különösen fontos 

ezért, hogy az új anyagok, programok 

átgondoltan és hitelesen közvetítsék azt a 

tudást és kultúrát, amelyet technikailag meg 

akarnak haladni. 

 I

Ilyen átgondolt és hiteles közvetítője Németh 

László szerteágazó munkásságának a Képek, 

történetek az életműhöz alcímet viselő, 

Mohácsi Szilvia szerkesztette-rendezte DVD. A 

lemez, melynek forgatókönyvét édesapja 

különböző műfajú írásait, leveleit, önéletrajzi 

munkáit, önértelmezéseit, nyilatkozatait 

felhasználva Németh Ágnes írta, egyszerre 

hozza közel a szépírót, a gondolkodót, a nemzet 

sorskérdéseire megoldást keresőt és a 

családapát, ugyanakkor e fókuszpont körül ott 

látjuk Magyarország és Európa az írói 

munkásságot befolyásoló korrajzát, továbbá az 

irodalmi műhelyek és a baráti kör hol megosztó, 

hol egyesítő képét. A magán- és a közélet közt 

biztos kézzel egyensúlyt teremtő szerkesztés, 

szöveg és vizuális anyag élesebb fényt vetít az 

elszántan kísérletező ember szűkebb és tágabb 

horizontú gesztusaira, végső fokon szelíd és 

derűs, de az élet értékesítését soha fel nem adó 

alázatára.

 A szépen hangzó magyar beszéd 

(Ráckevei Anna és Bács Ferenc) és az 

emlékezetes zongorajáték (Hegedűs Katalin és 

Hegedűs Endre) külön értéket ad az önmagában 

is igényes irodalomtörténeti anyagnak. A lemez 

a Petőfi Irodalmi Múzeum támogatásával jelent 

meg, és megvásárolható a múzeum saját 

könyvesboltjában. Középiskoláknak feltétlenül 

ajánljuk, mert valóban hitelesen szól Németh 

Lászlóról. 



Milyen készségek szükségesek ahhoz, hogy a 

mai világban jó tanár legyen valaki, és hogyan 

lehet ezeket a készségeket megszerezni? Mit 

jelent a tanári autonómia a gyakorlatban? 

Milyen hatással vannak a tanárképzés változásai 

az iskolák életére? Hogyan építhetők be a 

nemzetközi együttműködések eredményei a 

napi munkába?

A szervezők ezekre a kérdésekre keresik a 

választ olyan pedagógusok segítségével, akik 

maguk is aktív résztvevői az Egész életen át 

tartó tanulás programnak.

Mondja el véleményét, ossza meg tapasztalatait, 

nézze meg, mások hogyan csinálják!

Időpont: 2008. december 09. 

Helyszín: Novotel Budapest Centrum 

1088 Budapest, Rákóczi út 43-45.

A jó példák sorát erősítve a rendezvény 

keretében kerül sor a legjobb nyelvoktatási 

kezdeményezések elismerésére szolgáló Európai 

Nyelvi Díj idei átadására, valamint a legjobb 

Leonardo mobilitási beszámolók értékelésére.

A konferencia gerincét ugyanakkor olyan 

gyakorlati műhelymegbeszélések adják, amelyek 

lehetőséget biztosítanak a jó példák bemutatása 

és a tapasztalatcsere mellett a résztvevők aktív 

közreműködésével zajló vitákra, beszélgetésekre 

is. 

A konferenciára mintegy 200 fő jelentkezését 

várják a közoktatás, a felsőoktatás és a 

szakképzés területéről, nemzetközi 

együttműködésben részt vevőket és pályázati 

tapasztalatokkal még nem rendelkezőket 

egyaránt.

A rendezvényen való részvétel díjtalan, de 

előzetes regisztráció szükséges, melyet az 

on-line jelentkezési lapon tehet meg. A 

jelentkezéseket a beérkezések sorrendjében 

fogadják el, melyről a megadott e-mail címen 

visszajelzést küldenek.

További információ és jelentkezés a Tempus 

Közalapítvány honlapján:

www.tka.hu  a rendezvények menüpont alatt.

Konferencia

A tanári hivatás megújulása- 

az Egész életen át tartó tanulás program tükrében

Hírek
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A Könyvtári Intézet a korábbiakban többször 

megfogalmazott igények alapján, a szakmai 

kapcsolattartást, információáramlást 

megkönnyítő személyi kataszterben szeretné az 

önkéntesség elve mentén, a teljességre 

törekedve elérhetővé tenni azoknak az adatait 

(az adatvédelemre és a személyiségi jogokra 

vonatkozó jogszabályok teljes körű figyelembe 

vételével), akik: 

könyvtáros/informatikus munkakörben, • 

a könyvtáros képzésben, • 

a könyvtári szaksajtóban és a • 

szakmai főhatóságnál dolgozó • 

(vagy korábban dolgozott, jelenleg nyugdíjas) • 

hazai és határon túli magyar könyvtáros • 

kollégák adatait. 

A nyilvántartásban szereplők segítségével 

folyamatosan aktualizált központi adatbázis 

számos keresési lehetőség (név, munkahely, 

munkakör, beosztás, szakmai és 

egyébvégzettség, nyelvismeret stb.) szerint 

nyújt információt a rendszerben regisztrált 

kollégák számára a rendszerben regisztrált 

kollégákról (a találati halmaz elemei: név, 

ország, munkahely, elérhetőség – az 

adatvédelmi nyilatkozatban elfogadott módon). 

A regisztráltak maguk vállalnak felelősséget 

adataik helyességéért (pl. a munkakör, a 

beosztás, a végzettség megnevezésénél a 

hivatalos okmányokkal való egyezésért), azokat 

maguk ellenőrzik, ill. frissítik a későbbiek 

során.

Ehhez a munkához kérjük az Önök segítségét. A 

regisztráció és a kataszterhez szükséges adatok 

rögzítése a http://www.ki.oszk.hu/konyvtaros 

oldalon történik. Kérjük, az adatközléssel segítse 

a munkánkat. Az adatbázis működésével 

kapcsolatos konstruktív javaslatokat és építő 

kritikát szívesen fogadunk a bartok@oszk.hu és 

a tothandi@oszk.hu címeken.

Minden, a Régióban dolgozó kollégát biztatunk 

a regisztrációra!

Ki kicsoda – a könyvtáros világban?

A Könyvtári Intézet felhívása könyvtárostanároknak! 

Hírek
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1978 óta dolgozik könyvtárosként. Pályája során 

módja volt megismerni a nyilvános könyvtári 

(FSZEK), a szakkönyvtári (Külkereskedelmi 

Főiskola) munkát is. 1990 óta könyvtárostanár a 

Budai Nagy Antal Gimnáziumban. 

Végzettségei: ELTE magyar – könyvtár szak 

(1984), SOTE mentálhigiéné szak (1994), 

Tanulásmódszertan (1998), 

Könyvtárinformatika-könyvtárpedagógia (1999), 

BME Közoktatásvezetői szak (2004), ECDL 

tanfolyam (2006).

A Könyvtárostanárok Egyesületének évtizedek 

óta vezetőségi tagja. Rendszeresen publikál. 

Publikációi, részletes szakmai önéletrajza 

olvasható honlapunkon. 

Valamennyi listás szaktanácsadónkat arra 

kértük, hogy fogalmazza meg azokat az 

erősségeket, amelyekkel az oktatási 

intézményeknek, a régió könyvtárostanárainak 

segíteni tudnak. 

Miben tud segíteni, mint szaktanácsadó?- tettük 

föl a kérdést, Szakmári Klára, listás 

szaktanácsadónknak. Válaszát az alábbiakban 

tesszük közzé:

A következő területeken érzem különösen 

eredményesnek a munkám, itt tettem szert 

legtöbb tapasztalatra, tudásra:

Kompetencia-fejlesztés, a könyvtárhasználati • 

órák és a könyvtári szakórák beépítése az 

iskola pedagógiai programjába, helyi 

tantervébe. Programból tanterv, helyi 

tantervből tanmenet, tanmenetből 

óraszervezés és óravezetés. A tanultak 

gyakorlati hasznosítása, értékelés.

Szakmári Klára a 

Könyvtárostanári 

hivatásért vett át 

emlékérmet a KTE őszi 

szakmai napján

A tanulás tanítása könyvtári eszközökkel - 

osztálynak, csoportnak és egyéni segítés, 

tanácsadás.

Az olvasás fejlesztésének lehetőségei • 

különféle könyvtári programokkal, 

vetélkedőkkel, tudatos állomány 

bemutatással.

Az iskolai könyvtári munka tervezése, • 

szervezése, ütemezése. A rendelkezésre álló 

erőforrások optimális kihasználásának 

lehetőségei. A munkatervtől az ütemtervig, 

havi programig, heti tervig, napi 

munkaszervezés, optimális időbeosztás.

Helytörténeti, iskolatörténeti gyűjtemény • 

kialakítása, gondozása, feltárása, bemutatása, 

évfordulók megünneplése, az iskolai évkönyv 

szerkesztése.

Különféle könyvtári és iskolai kiállítások • 

megtervezése, összeállítása, megszervezése, 

kivitelezése.

Kézműves foglakozások a könyvtárban. • 

Értékes tapasztalatait, gyakorlatát ez évtől a 

fővárosi iskolai könyvtárak szolgálatába állította 

azzal, hogy listás szaktanácsadói feladatokra 

vállalkozott. 

Bemutatkozunk….

Szakmári Klára, listás szaktanácsadó

Hírek



A 2008-2009. évi szakmai délutánok sorában – 

immár hagyományosan – kapcsolódunk a Bod 

Péter Könyvtárhasználati verseny 

eredményhirdetéséhez. 

Az eredeti helyszín módosult, témánk azonban 

változatlanul a Párbeszéd a múlttal címhez 

kapcsolódva, az iskolai könyvtárügy történetén 

keresztül a jelen gondjai, a jövő lehetőségei 

lesznek.

Tervezett előadóink Balogh Mihály, Mertus 

Lászlóné, Csillag Márta (OKM), Kiss Csaba 

Fővárosi Önkormányzat Oktatási 

Ügyosztálya), valamint a

Könyvtárportál készítői: Kardos András és 

Füzesi Károly

A szakmai délután helyszíne: 

 Veres Péter Gimnázium (1039 Budapest, 

Csobánka tér 7.)

Időpontja: 2009. február 3. 14.00

Minden könyvtárostanárt szeretettel várunk a 

fővárosból és a Régióból!

Fővárosi Könyvtárostanárok Szakmai 

délutánja

Hírek
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Búcsú

Ugrin Gáborné, 

Majoros Márta

1934 - 2008

Ugrin Gáborné, Majoros Márta elhivatottságával 

- mint gyakorló könyvtárostanár - a 20. századi 

modern iskolai könyvtár fogalmát és gyakorlatát 

alkotta meg. Rendkívüli egyénisége sokunk 

számára döntő jelentőségű volt e hivatás 

választásában. Kiváló emberismerete sok 

könyvtárostanárt fedezett fel, indított el a 

pályán. Segítségére, szakmai tudására 

mindannyian bármikor számíthattunk. Élete volt 

ez a hivatás. 

Pályafutását, mint énektanár kezdte a Szemere 

Bertalan Általános Iskolában, majd a 

könyvtárostanári hivatása a Veres Pálné 

Gimnáziumban indult. A Fővárosi Pedagógiai 

Intézet első iskolai könyvtári szaktanácsadója, 

vezető szakfelügyelője volt. 

Széles látókörű, elhivatott könyvtárostanárként, 

a gyakorlat oldaláról képviselte szakmánkat az 

Országos Közoktatási Szolgáltató Intézetnél is. 

Nevéhez fűződik a Könyvtárostanárok 

Egyesületének (1986), a Bod Péter Társaságnak 

(1988), a Bod Péter Országos Könyvtárhasználati 

versenynek az alapítása, kezdeti szervezése.

Egyéni megszólalásaival, publikációival a 

könyvtárostanári szakma gyakorlati kérdéseire 

igyekezett válaszolni. A Bod Péter Társaság 

keretében megjelent, a könyvtárostanári pályát 

bemutató sorozata, hiánypótló a szakmában. 

Nyugdíjba vonulása után is aktívan részt vállalt 

a könyvtárostanárok és az iskolai könyvtárügy 

szakmai képviseletében.  

Szakmai tevékenységének elismeréseként 

Magyar Könyvtárosok Egyesülete emlékérmet 

(1986), Magyar Köztársaság Ezüst 

Érdemkeresztet (2004), Könyvtárostanárok 

Egyesülete jubileumi emlékérmet (2007), 

Miniszteri Elismerő Oklevelet (2008) kapott.  

Alakját, gondolatait írásain keresztül, a 

Budapesti Nevelő következő számában idézzük 

föl. 

Példaértékű életművét megőrizzük! 

Nyugodjék békében!
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A Fővárosi Oktatási Portálon (www.

budapestedu.hu) oktatáshoz kapcsolódó 

hirdetések (szolgáltatások, termékek, 

intézmények), on-line reklámok, reklámértékű 

bemutatkozások, PR-cikkek, továbbá 

bannerekhez, logókhoz kapcsolódó linkek 

elhelyezésére van mód, térítés ellenében. 

A publikálásra alkalmas formátumú cikkek, 

írások 2 napon belül megjelennek a webhelyen; 

a szövegbe épülhet kép, rajz; a terjedelem kb. 

egy A/4-es oldal (kb. 300 szónak felel meg). 

Igény esetén a szerkesztőség közreműködik a 

portálon elhelyezésre kerülő cikkek, interjúk 

elkészítésében is.

Oktatási intézmények hirdetési lehetőségei a 

Fővárosi Oktatási Portálon

A fővárosi oktatási intézmények ingyenesen 

helyezhetnek el önmagukat, saját szervezésű 

versenyeiket, rendezvényeiket reklámozó rövid 

hirdetéseket, linkeket, cikkeket. 

Bővebb információt Végh Györgyi főszerkesztő 

nyújt a foszerkeszto@budapestedu.hu

e-mail címen vagy telefonon: (+36 1) 338 

2156/128

A szolgáltatások költségtérítését az alábbi 

táblázat tartalmazza. 

Hirdetési lehetőség

a Fővárosi Oktatási Portálon

Hírek

Szolgáltatás Ár 

Céges logó vagy banner elhelyezése 5 000 Ft+Áfa/hó

50 000 Ft+Áfa/év

Szakmai/PR cikk publikálása 10 000 Ft+Áfa/hó

90 000 Ft+Áfa/év

Adatok frissítése, kisebb módosítások 1 000 Ft+Áfa/alkalom

PR képgaléria publikálása (max. 30 kép) 10 000 Ft+Áfa/hó

90 000 Ft+Áfa/év

Videó publikálása (max. 3 perc) 10 000 Ft+Áfa/hó

90 000 Ft+Áfa/év

Cikkírás forrásanyagból (kb. 1 oldal) 10 000 Ft+Áfa

Interjú készítése PR/marketing céllal (termék 

vagy szolgáltatás bemutatása)

20 000 Ft+Áfa

Cikk elhelyezése a portál további egy rovatában is 0 Ft

*A médiaszolgáltatás megrendelhető: 

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet

1088 Budapest, Vas u. 8-10.

Fax: (+36 1) 338 2156/144
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Sok pedagógus és szülő bizalmatlanul tekint a 

hitelek és különösen a fiatalokat érintő hitelek, 

így a Diákhitel felé is. Hogy eloszlassam a 

félelmeket és feltárjam a valóságot a 

Diákhitelről, tollat ragadtam.

Az egyszerűen elérhető és szabadon 

felhasználható Diákhitelt 2001-es indulása óta 

eddig összesen több mint 253 ezren vették fel. 

Az eddig kifizetett összeg megközelítette a 154 

milliárd forintot. Ugyanakkor a Diákhitel 

biztonságosan visszafizethető, mert alapvetően 

a fiatal jövedelméhez igazodik. Erről tanúskodik, 

hogy a többség számára a törlesztés nem okoz 

különösebb gondot. Több mint 42 ezer fő már 

vissza is fizette a teljes adósságát. 

Az igénylés feltétele a hallgatói jogviszony. A 

Diákhitel „hasznát” csupán a hallgatók 

élvezhetik, hiszen a Diákhitel Központ állami 

közfeladatot lát el, így nem képezhet profitot a 

diákhitelezésből. Ez a kölcsön bármire 

elkölthető. Segítségével lehet például 

számítógépet, könyveket, jegyzeteket venni, 

vagy akár egy tanulmányútra befizetni. Akár 

költségtérítésre is fordítható, az ún. 

„Engedményezési-eljárás” ebben segít.

Szeptemberben minden középiskola 

igazgatójához eljutott egy rövid tájékoztató film 

a Diákhitelről. Ez a szülőknek készült azzal a 

céllal, hogy az érdeklődő szülők a továbbtanulás 

finanszírozásának egyik elérhető megoldásáról 

időben tájékozódhassanak. Reméljük, hogy 

minden érintett pedagógus megkapta a filmet, 

és lehetősége van levetíteni azt valamelyik 

szülői értekezleten. Ha valaki mégsem kapta 

meg a filmet, akkor célszerű az igazgatójánál 

érdeklődni, vagy végső esetben, annak újbóli 

elküldését kérni levélben a Diákhitel Központtól 

(Kommunikációs osztály, 1127 Bp. Csalogány u. 

9-11.)

Tények a Diákhitelről:

Egy szemeszterre•  államilag támogatott 

képzésben maximum 200 ezer forint, 

költségtérítéses képzésben maximum 250 

ezer forint vehető fel. 

A tanulmányok alatt nem kell sem • 

törleszteni, sem kamatot fizetni. A 

tanulmányok befejezését követően további 

négy hónap türelmi idő után kell csak a 

visszafizetést megkezdeni. 

A • kötelező törlesztőrészlet alapvetően a 

jövedelemhez, vagyis az anyagi teherviselő 

képességhez igazodik.  

Bárki szabadon megrövidítheti törlesztése • 

futamidejét azzal, hogy bármikor, 

bármennyit díjmentesen előtörleszt.

Nincs hitelbírálat, nem kell kezes hozzá. Bárki • 

igénybe veheti, aki beiratkozott egyetemi, 

főiskolai, vagy felsőfokú szakképzésben vesz 

részt és még nem töltötte be 40. életévét.

További részletek a www.diakhitel.hu oldalon 

találhatók!               

Endrődy-Nagy Orsolya         

Diákhitellel a felsőoktatásban

Hírek
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A továbbképzési program célja: a kooperatív 

tanulással kapcsolatos újabb kutatások 

megismertetése, a kooperatív tanulás 

fogalmáról, céljairól, alapelveiről való tudás 

bővítése, a résztvevők ösztönzése a tanári 

attitűdváltásra, a gyakorlat megújítására, a 

pedagógus, a tanulásról való gondolkodásának 

megváltoztatására. Az együttműködésen 

alapuló tanulási és tanítási technikák 

elsajátíttatása, kipróbálása. A továbbképzés 

segítséget nyújt azon intézményeknek, melyek 

az integrált pedagógiai keretrendszer (IPR) 

bevezetésével igyekeznek a hátrányos helyzetű 

tanulók együttnevelését eredményesen 

biztosítani.

A záró ellenőrzés formája: egy kooperatív 

foglalkozás megtervezése, és elemző 

bemutatása

A tanfolyam időpontja: 2009. február 19-20-21. 

(csüt.-pént.-szomb.)  9.00-15.00

A tanfolyam óraszáma: 30 óra

Jelentkezési határidő: 2009. január 30. péntek

Jelentkezés: a honlapról (www.fppti.hu) 

letöltött jelentkezési lapot elküldve a keledi.

ildiko@fppti.hu címre, vagy MFPI, 1088 Bp. 

Vas u. 8-10. Tel.: 06-1-33-82-156/106. 

Tanfolyami díj: 40 000 Ft.

Tematika:

1. A kooperatív tanulás elmélete

1.1. A kooperatív tanulás fontossága 

(jelentősége, társadalmi szükségessége)

1.2 A kooperatív tanulás várható eredményei

1.3 A kooperatív tanulás alapelvei

1.4 A kooperatív tanulás három megközelítése

2 A kooperatív tanulás gyakorlata

2.1 Csoportok. Csoportformáló módszerek 

(vegyes, véletlenszerű, érdeklődési körök, 

stb.)

2.2 Tanulásirányítás

2.3 Csoportfejlesztés

2.4 Az osztály, társas kapcsolatainak 

fejlesztése

2.5 Mesteri Módszerek. A képességfejlesztés 

módjai: 16-féle módszer megismertetése

2.6 A gondolkodás-fejlesztés módszerei

2.7 Az információ-megosztás módszerei

2.8 A kommunikáció-fejlesztés módszerei

2.9 A társas kapcsolatok fejlesztése

2.10 Kooperatív projektek

2.11 Az elismerés és értékelés módszerei

3 Kooperatív foglalkozási tervek

3.1 „KOTTA” kártyák módszere

3.2 Feladatközpontú foglalkozástervek

3.3 Projekttervek

3.4 A kooperatív foglalkozások tervezése

3.5 Egymást támogató tanárok

Új tanfolyamok

Az együttműködésen alapuló (kooperatív) tanulási-

tanítási technikák a nevelés-oktatás folyamatában

Szakmai továbbképzés
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A továbbképzés célja: hogy a résztvevő 

pedagógusok ismerjék meg a projektmódszer, 

projekt alapú oktatás elméleti alapjait, a 

projekttervezés és szervezés módjait. 

Szerezzenek ismereteket az egyéni és 

csoportmunkában, a kooperatív 

tanulásszervezésben rejlő lehetőségekről. Saját 

élményen és tapasztalaton keresztül, 

együttműködésre építve gyakorlatorientált, 

tréningszerű elemek segítségével a pedagógusok 

készüljenek fel a tanórai/foglalkozási-, osztály/

csoport- és intézményszintű oktatási projektek 

tervezésére, megvalósítására, és az elsajátított 

új módszertani ismeretek gyakorlatban történő 

alkalmazására. A tanfolyam további célja, hogy 

segítse a résztvevők szemléletváltását, 

módszertani megújulásukat, az oktatásban 

bekövetkezett paradigmaváltás elfogadásához 

és alkalmazásához szükséges attitűdjeik 

alakulását.

 

A záró ellenőrzés formája: záró dolgozat: saját 

projektötlet alapján projektterv elkészítése 

írásban. Elkészítés határideje: tanfolyam 

zárását követő 1 héten belül.

A tanfolyam időpontja: 2009. február 26-27-28. 

(csüt.-pént.-szomb.)  9.00-15.00

A tanfolyam óraszáma: 30 óra

Jelentkezési határidő: 2009. február 14. péntek

Jelentkezés: a honlapról (www.fppti.hu) 

letöltött jelentkezési lapot elküldve a keledi.

ildiko@fppti.hu címre, vagy MFPI, 1088 Bp. 

Vas u. 8-10. Tel.: 06-1-33-82-156/106.

Tanfolyami díj: 40 000 Ft.

Tematika:

1  A projekt fogalma, jellemzői, típusai

1.1 A résztvevők eddigi projekt-tapasztalatai, 

eddigi ismereteik összegyűjtése

1.2 A projekt fogalma, jellemzői, típusai

1.3 A projekt alapú oktatás ismérvei, alapelvei 

(Tevékenységközpontúság, 

gyakorlatorientált megközelítés, 

megváltozott tanári-tanulói szerepek)

2 Paradigmaváltás az oktatásban

2.1 A frontális oktatástól a kooperatív 

tanulásig

3 Projekttervek, projektleírások tetszőleges 

témaválasztással

3.1 A projektek tervezésének és 

megvalósításának lépései egy konkrét 

projektelemzésen keresztül:

3.2 Projekttémák, projektötletek listázása

3.3 Projektterv, projektleírás elkészítése az 

összegyűjtött projektötletek egyikének 

alapján

4 Projektek szervezése

4.1 Projektnapok, projekthét, témahét, tanóra/

foglalkozás-, osztály/csoport-, és 

intézményi szintű projektek szervezése

5 Az intézményszintű projektek tervezése

5.1 Az intézményszintű projektek menetének 

kidolgozása a meghirdetéstől az értékelésig

5.2 Intézményszintű projektek tervezése

6 A projektek pedagógiai előnyei

6.1 A projektmódszer szerepe a 

kompetenciaalapú oktatásban

Korszerű tanulási technikák és stratégiák: 

projektmódszer, projekt-alapú oktatás

Szakmai továbbképzés
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A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási 

Tanácsadó Intézet 2009. január 26., hétfő 14 órai 

kezdettel  meghirdeti  a „Drámapedagógiai módszerek 

alkalmazása óvodában, általános iskolában, 

gyógypeda-gógiai intézményben” című tanfolyamot.

Várjuk azoknak az óvodapedagógusoknak, tanítóknak, 

tanároknak, gyógypedagógusoknak, napközis és 

kollégiumi nevelőknek a jelentkezését, akik

meg akarnak ismerni egy nem hagyományos, • 

gyermekközpontú tanítási szemléletet,

meg akarnak tanulni eljárásokat, módszereket, • 

melyeket pedagógiai munkájuk során fel tudnak 

használni, és ezzel hatékonyabbá tudják tenni azt,

nyitottak a tanítás-tanulás folyamatának • 

élményszerűvé tételére.

A tananyagot képező tartalmak bemutatják:

a drámapedagógiai módszer lényegét, • 

alkalmazásának célját, jellemzőit,

a drámapedagógia rendszerét és a hozzá fűződő • 

gyakorlati ismereteket,

az óvodában, általános iskolában és • 

gyógypedagógiai intézményekben alkalmazható 

drámapedagógiai módszerek, gyakorlatok 

felhasználásának lehetőségeit.

A tananyagot képező tartalmak és tevékenységek 

segítik a hallgatókat:

a drámapedagógia rendszerében való eligazodásban,• 

az oldott tanítási légkör kialakításához szükséges • 

ismeretek elsajátításában,

a drámaóra tervezésében.• 

• 

A tananyagot képező tartalmak és tevékenységek 

megtanítják:

a drámapedagógiai módszerek alkalmazását adott • 

gyermekcsoportban (óvoda, iskola),

a drámajátékok felhasználását különféle fejlesztési • 

területeken,

a drámajáték kreatív és tudatos alkalmazását a • 

pedagógiai munkában,

a drámaóra vázlat készítését, és a tervek • 

gyakorlatban való megvalósítását.

A program lényegi elemei:

gyakorlatorientáltság, interaktivitás (elmélet: 21 óra, • 

gyakorlat: 39 óra)

a gyakorlati alkalmazáshoz szükséges pedagógiai • 

eszközök megismertetése, és a drámapedagógia 

módszertanának megtanítása.

A tanfolyam óraszáma: 60 óra 

A tanfolyam alkalmainak száma: 12, mindig hétfői 

napokon 14-18 óra között

A tanfolyam alapítási és indítási engedélyének száma: 

OKM-3/5/2008.

A tanfolyamot tartja:  Balázs Ágnes gyógypedagógus, 

magyar nyelv és irodalom szakos tanár, drámapedagógus

A tanfolyam szakmai felelőse: dr Janza Károlyné 

pedagógiai szakértő

Részvételi díj: 60.000 Ft

Jelentkezni a jelentkezési lap kitöltésével és 

elküldésével lehet.

Jelentkezési határidő: 2009. január 12. (szerda)

Aki a jelentkezéseket fogadja, illetve aki számára 

elküldeni kérjük a jelentkezéseket:

Bogyó Mária pedagógiai előadó

Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási 

Tanácsadó Intézet

1088 Bp. Vas u. 8-10.

3382-156/114 mellék

A jelentkezési lap letölthető az MFPI honlapjáról: www.

fppti.hu.

Óvodapedagógusok, tanítók, tanárok, 

gyógypedagógusok, napközis nevelők figyelmébe!

Szakmai továbbképzés



Előadás-sorozat

Anyanyelv és iskola a 21. században

Célok, feladatok, kihívások

Előadás-sorozat a középiskola alsóbb 

évfolyamain, elsősorban szakközépiskolában, 

szakiskolában tanító magyar szakos 

pedagógusok részére

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 6 előadásból 

álló előadás-sorozatot indít magyar szakos 

középiskolai pedagógusok részére a 2008/2009. 

tanévben az alábbi témakörökben:

Az anyanyelv szerepe napjainkban – az 1. 

anyanyelv elsajátításának jellemzői, az 

anyanyelv tanításának lehetőségei, módozatai 

az iskoláskorban 

Beszéd és beszédviselkedés az iskolában 2. 

– tanulói beszédprodukció, tanári beszédminta

Beszédfeldolgozási nehézségek – diagnosztika 3. 

és terápia

A beszédprodukciós mechanizmus és az 4. 

olvasáselsajátítás folyamata

A beszédészlelési megértési folyamat az 5. 

olvasás elsajátításában

Beszédészlelési működések és helyesírási 6. 

készség

Tervezett időpontok: 2009. január 27. 

2009. február 10. 

2009. február 24. 

2009. március 10. 

2009. március 24. 

2009. április 7. 

(kedd, 15.30 óra)

Előadó: Dr. Laczkó Mária nyelvész   

Az előadásokat bérletes rendszerben lehet 

látogatni. A bérletek nem névre szólnak, a 

munkaközösség bármely tagja használhatja 

azokat.

A bérlet hat előadásra érvényes, ára 10 000 Ft.

A bérlet megvásárlására a jelentkezéseket a 

www.fppti.hu honlapról letölthető jelentkezési 

lap beküldésével folyamatosan várjuk január 

9-éig a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (1088 

Budapest, Vas u. 8-10.) címére. A jelentkezés 

elfogadásáról és az előadások részleteiről 

értesítést, a befizetéshez csekket ill. számlát 

küldünk a jelentkezőknek. A bérletet az első 

előadás előtt a befizetés igazolása után adjuk át 

a résztvevőknek.

Információ az előadás-sorozattal kapcsolatban: 

Sáfrányné Molnár Mónika

safranyne@fppti.hu

338-2156/136

Szakmai továbbképzés
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Info klub

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy 2009. 

január 16-án 13 órai kezdettel útjára indítjuk 

Info klubunkat, amelynek első foglalkozásán az 

interaktív tábla könyvtárpedagógiai lehetőségét 

tanuljuk meg.

További foglalkozások témái:

Készítsük magunk: meghívók, emléklapok • 

szerkesztése a Photoshop segítségével

Youtoube a könyvtári reklámban – mire jó, • 

hogyan használjuk?

A Power point a könyvtárhasználati ismeretek • 

oktatásában.

Hogyan frissítsük hatékonyan blogunkat? • 

A Klub tagsági díj az öt alkalmas, akkreditáció 

alatt álló tanfolyamra 10 000 Ft. Jelentkezési lap 

intézetünk honlapjáról letölthető!

Ez is az is klub 

A könyvtárostanároknak indított továbbképzés 

olyan speciális ismereteket kínál a 

résztvevőknek, amelyekkel mindennapi 

munkájukat igyekszünk megkönnyíteni. 

Hogyan javítsam meg a fontos, kicsit • 

megrongálódott dokumentumaimat? - 

Könyvkötészet Cholnoky Zsófiával.

Miként tudok segíteni az SNI gyermekeknek? • 

– módszertani javaslatok Bacsó Ildikótől.

Hogyan tegyem nélkülözhetetlenné • 

könyvtáramat? - Marketing, menedzsment  

Hock Zsuzsannával.

Miként vezessem hatékonyan iskolai • 

könyvtáramat? – Vezetői praktikák Csillag 

Ferenctől.

Kézművesség a könyvtárban – Szakmári Klára • 

listás szaktanácsadóval.

A Klub tagsági díj az öt alkalmas, akkreditáció 

alatt álló tanfolyamra 10 000 Ft, 

Jelentkezési lap intézetünk honlapjáról 

letölthető!

Tervezett időpont: 2009. január 28. 13 óra

 

Mindkét klubunk hallgatói elektronikus 

mintagyűjteményt kapnak a könyvtári 

alapdokumentumok elkészítéséhez.

Tehetséggondozás a könyvtárban

30 órás, akkreditált továbbképzés

Tehetséggondozás a 

könyvtárban

30 órás, akkreditált továbbképzés

Témái:

Mérés – értékelés az iskolai könyvtárban • 

(korszerű, kompetencialapú mérőeszközök 

kritériumrendszere, bementi és kimeneti 

mérések szerepe a tehetséggondozásban)

Egyéni foglalkozás a könyvtárban•  (szaktárgyi 

és könyvtárhasználati versenyekre való 

felkészítés módszertana)

A könyvtárhasználati ismeretek, mint • 

érettségi témakör – felkészítés az érettségire

A szellemi munka technikája a 21. • 

században.

Tervezett indítás, kellő számú jelentkező esetén: 

2009. január 21. 13.
00

A továbbképzés helyszíne: Mérei Pedagógiai 

Intézet ( 1088 Budapest, Vas u.8-10.)

Továbbképzések könyvtárostanároknak!

Szakmai továbbképzés
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A második műhelyfoglalkozás  

időpontja: 2009. február 25. 14-16,00 óra

témája:  A 2008/2009. tanévi fővárosi 9. 

évfolyam neveltségi és szociokulturális 

vizsgálati eredményei

helye:  MFPI Vas utca 8-10.

előadó:  Török József mérés-értékelési 

szakértő

Szeretettel várjuk az intézmények 

mérésvezetőit, osztályfőnökeit és minden 

érdeklődő kollégát!

Ne halassza el a jelentkezését a 

tavaszi akkreditált továbbképzésekre!

Határidő: 2009. február 20.

A hozzáadott érték - mit és miért mérünk? 1. 

(Tudás-, készség-, képesség- és 

kompetenciamérések)

A mérési-értékelési kultúra módszertani 2. 

megújítása (a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Pedagógiai Intézet által akkreditált 

kihelyezett tanfolyam)

A tanfolyamok minimum 

15 fő jelentkezése esetén 

indulnak.

Bővebb információ az 

intézet honlapján (www.

fppti.hu) a Tanfolyamok menüpont alatt!

A mérés-értékelés területéről több információ 

olvasható a Mérés-értékelési osztály mérés.info 

időszakos elektronikus kiadványában. A 

kiadvány elérhető az MFPI honlapján az alábbi 

linken: http://www.fppti.hu/szakteruletek/

ertekeles/ertekeles3.html valamint a Fővárosi 

Oktatási Portálon www.budapestedu.hu a Hírek 

között.

A mérés-értékeléssel kapcsolatos kérdésekkel 

keresse munkatársainkat:

Südi Ilona

sudi.ilona@fppti.hu Tel.: 338 2156/147

Török József

torok.jozsef@fppti.hu  Tel.: 338 2167/119

A Mérés-értékelési osztály hírei

Szakmai továbbképzés

Időpont: 2009. február 10. (kedd) 9,00 

Helyszín: Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakmai 

Szolgáltató Intézmény 1073 Budapest, 

Kertész u. 20.

Az intézmény megismerésén túl lehetőség nyílik 

információgyűjtésre, tapasztalatcserére. 

Tóth Mária Csillag Ferenc

mint meghívó, pedagógiai szakértő

az EPSZSZI vezetője MFPI

Műhelyfoglalkozás pedagógiai szakmai 

szolgáltatók vezetőinek
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pedagógiai szakmai szolgáltatók 

vezetőinek

Időpont: 2009. február 10. (kedd) 9,00 

Helyszín: Erzsébetvárosi Pedagógiai Szakmai 

Szolgáltató Intézmény  

1073 Budapest, Kertész u. 20.

Az intézmény megismerésén túl lehetőség nyílik 

információgyűjtésre, tapasztalatcserére. 

Tóth Mária 

mint meghívó, az EPSZSZI vezetője 

Csillag Ferenc

pedagógiai szakértő MFPI

osztályfőnöki munkaközösség-

vezetőknek és érdeklődő 

kollégáknak

Időpont: 2009. február 12.(csütörtök) 14.30 

Téma: a tanulók és a szülők jogai és 

kötelességei – ezek számon 

kérhetősége; a szankcionálás ill. a 

jutalmazás gyakorlati megvalósítása

A téma feldolgozását az osztályfőnöki 

munkaközösség-vezetők kérésére illesztettük az 

éves programba. 

Csillag Ferenc

pedagógiai szakértő 

történelemtanárok számára

Időpont: 2008. december 4. csütörtök 1500

Téma: Nemzetiségi kérdés a dualizmus 

idején, különös tekintettel a szlovák 

kisebbségre

Előadó: ifj. Bertényi Iván PhD. egyetemi 

tanársegéd – Pázmány Péter Katolikus 

Egyetem

Helyszín:  Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet fsz. 

6. terem (1088 Budapest, Vas u. 

8-10.)

Időpont:  2009. január  21. szerda 1500

Téma:  Tankönyvbemutató, a tanítás során  

használt tankönyvek értékelése

Helyszín:  Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet fsz. 

6. terem (1088 Budapest, Vas u. 

8-10.)

Műhelyfoglalkozások

Szakmai továbbképzés
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Francia szakos tanárok 

figyelmébe ajánljuk!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, 2008. 

dec. 09-én, 14. 30 órakor a Kispesti Deák 

Ferenc Gimnáziumban tartandó francia nyelvi 

bemutató órára.

Cím: Drámapedagógiai elemek használata a 

francia órákon.

Téma: Elősegítheti-e a játék, a mozgás a 

koncentráció fejlesztését?

Tanár: Fogarasi Tilda

Osztály: 11. b, nyelvi előkészítő osztály

Hueber-workshop 

A Mérei Ferenc Pedagógiai és Pályaválasztási 

Tanácsadó Intézet és a Hueber Verlag Kiadó 

szeretettel meghívja Önt és a 9-12. évfolyamon 

német nyelvet tanító kollégáit a

Cselekvésközpontú németoktatás című, 

workshop-jellegű műhelymunkára.

Időpont: 2008. december 3. (szerda), 

15.00-16.30 óra

Helyszín: Mérei Ferenc Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet, 

Budapest, VIII. ker. Vas u. 8-10.

Kérem, a helyszín korlátozott 

befogadóképessége miatt legkésőbb 2008. 

november 27-ig szíveskedjen visszajelezni 

részvételéről (válasz-e-mailben vagy telefonon) 

a Hueber Verlagnak.

A műhelymunkán részt vevő kollégáknak a 

Hueber Verlag kiadói ajándékkal köszöni meg a 

megjelenést.

Reméljük, hogy Önt is a résztvevők körében 

üdvözölhetjük.

Gyermekvédelmi felelős 

kollégák figyelmébe!

Óvodai és iskolai gyermek-és ifjúságvédelmi 

felelősök második 60 órás továbbképzése 

(OKM-3/30/2008) indul 2009. január 21-én.

A jelentkezési lap letölthető a www.fppti.

huhonlapról. 

A kitöltött jelentkezési lapot kérjük eljuttatni a 

lobogos@fppti.hu, vagy faxon a338-21-56/144-re.

Műhelyfoglalkozások

Szakmai továbbképzés



26 Mérei Ferenc Fõvárosi Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet hírlevele - 2008. december - 2009. január

Kollégiumi szakmai továbbképzés – 

műhelyfoglalkozások

Szakmai továbbképzés

2008. októberében került sor az első kollégiumi 

műhelyfoglalkozásunkra. A téma az intézetünk 

kollégiumi és gyermekvédelmi szakértőiből és 

tanácsadóiból álló munkacsoport által a fővárosi 

kollégiumokban végzett gyermekvédelmei munka 

helyzetére irányuló vizsgálat eredményeinek 

bemutatása, illetve ennek megvitatása volt. 

A témának azért tulajdonítunk jelentőséget, mert 

az intézményekben egyre több gyermekvédelem 

körébe tartozó feladattal, valamint új szakmai 

kihívással találkoznak a pedagógusok.

Megállapítható, a területen bőven van tennivaló. 

Ki kell emelni a módszertani kultúra fejlesztésének 

szükségességét, a feltételek javítását. Az intézmé-

nyekben törekedni kell a pontos feladat-meghatá-

rozásra, valamint az erre épülő tervezőmunkára. 

Fokozottabb figyelemmel kell lenni a tanulók 

alapvető szükségleteinek megismerésére, kielégí-

tésére. A hatékonyság érdekében törekedni kell a 

humánerőforrás tudatos és célirányos fejlesz-

tésére (kiválasztás, szakmai továbbképzés). Az 

intézményeknek ehhez külső támogatást kell adni, 

továbbképzések, tanácsadás formájában, és lehe-

tőséget biztosítani az egymástól való tanulásra.

A résztvevőknek módjukban állt a mindennapi 

gyakorlathoz kapcsolódó kérdéseket is feltenni.

(A vizsgálat eredményeit összefoglaló tanulmány 

a Budapesti Nevelő következő számában lesz 

olvasható.)

Novemberi műhelyfoglalkozásunknak az Ady 

Endre Fővárosi Gyakorló Kollégium volt 

házigazdája, melynek témája „a 

kollégiumpedagógus hozzáadott értéke” volt.

A hozzáadott érték fogalma attól kezdve került 

az érdeklődés középpontjába, amikor fontossá 

vált a szűkebb és tágabb társadalmi környezet 

számára az iskola működésének eredményessége, 

hatásfoka.

A kollégium mindenképp azoknak az 

intézményeknek a sorába tartozik, ahol a nevelési 

– oktatási erőfeszítések eredményeképpen, szinte 

minden gyermek esetében, új minőség is létrejön. 

Hiszen túl azon, hogy segít az aktuális iskolai 

tanulmányok elvégzésében, szocializál is, 

kulturális hátrányokat is kompenzál, csökkent, 

tehetséget gondoz. 

A fogalom elméleti kifejtésével párhuzamosan a 

testület tagjai a pedagógus szerepére fókuszálva 

- saját kollégiumi gyakorlatukon keresztül,  

konkrét példákkal  és eredményeikkel alátámaszt-

va - nagyon szemléletesen és színvonalasan 

mutatták be, hogy a kollégium nevelési (hatás) 

rendszerében milyen körülmények között jön 

létre a tanulói teljesítmény. Azaz, a belépéskor 

meglévő ismeretek, készségek, kompetenciák, 

magatartásformák, attitűdök stb. hogyan, milyen 

hatásmechanizmusok között alakulnak, fejlődnek, 

továbbá milyen tényezőkön múlik az eredmé-

nyesség.

Kiemelték a pedagógiai környezet minőségének 

jelentőségét (a nevelési klímát, a személyességet, 

a pedagógus-diák viszonyt), továbbá az 

intellektuális inspirációt, a motiválást, a 

használható tudástartalom közvetítését, s a 

tevékenységközpontúságot.

Vopaleczky György, kollégiumi szakértő
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A fővárosi szakképző intézmények 11. 

évfolyamos tanulóinak versenye, amely a tanév 

egyik kiemelkedő programja, már több mint egy 

évtizedes múltra tekint vissza. Évek óta több 

száz szakközépiskolai tanulót foglalkoztat és 

motivál. A tanulmányi verseny a tehetséges és 

szorgalmas tanulók vetélkedője, 

megmérettetése. A verseny során azt a 

pedagógiai célt igyekszünk megvalósítani, hogy 

az egyes tantárgyi keretek között 

megtanultakat, a tanulók komplex módon 

tudják alkalmazni.

Meghirdetés

A tanulmányi versenyt a Mérei Ferenc Fővárosi 

Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 

(a továbbiakban: MFPI) hirdette meg, a 

2008–2009 tanév tanulmányi és 

tehetséggondozó versenyei között.

A meghirdetés a következő szakmacsoportokra 

terjedt ki:

egészségügy,• 

gépészet,• 

elektrotechnika-elektronika,• 

informatika,• 

vegyipar,• 

környezetvédelem-vízgazdálkodás,• 

közgazdaság,• 

kereskedelem-marketing, üzleti • 

adminisztráció,

vendéglátás-idegenforgalom.• 

A vetélkedésben a szakközépiskolák 11. 

évfolyamos nappali tagozatos tanulói vehetnek 

részt.

Lebonyolítását és szervezését az MFPI 

szakképzési szakértői közreműködésével és 

irányításával a következő TISZK-ek végzik:

1. SZILY TISZK: Szily Kálmán Kéttannyelvű 

Műszaki Középiskola, Szakiskola és Kollégium 

(1097 Budapest, Timót u.3.)

A gépészet és az elektrotechnika-elektronika 

szakmacsoport versenye.

Versenyfelelős: Darázsné Nagy Terézia 

igazgatóhelyettes, 06-20-954-1696, e-mail: 

titkar@szily.hu

2. CSEPEL TISZK: Csepel-Sziget Műszaki 

Szakközépiskola, Szakiskola és Kollégium (1211 

Budapest, Posztógyár u.10.)

Az informatika szakmacsoport versenye.

Versenyfelelős: Bak Zsuzsa tagozatvezető, 

06-30-210-6137, e-mail: zsuuu@kobakbt.-hu

3. GAZDASÁGI TISZK: Károlyi Mihály Fővárosi 

Gyakorló Kéttannyelvű Közgazdasági 

Szakközépiskola (1139 Budapest, Váci út 89.)

A közgazdaság és a kereskedelem-marketing, 

üzleti adminisztráció szakmacsoport versenye.

Versenyfelelős: Steinerné Donner Ágnes 

igazgatóhelyettes, 06-30-922-2116, e-mail: 

steiner@karoim-kozgazd.sulinet.hu

4. PETRIK TISZK: Petrik Lajos Két Tanítási Nyelvű 

Vegyipari, Környezetvédelmi és Informatikai 

Szakközépiskola (1146 Budapest, Thököly út. 48-54.)

Fővárosi Komplex Szakmai 

Tanulmányi Verseny

A szakközépiskolák 11. osztályos tanulói számára

Versenyek és pályázatok
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A vegyipar és a környezetvédelem-

vízgazdálkodás szakmacsoport versenye.

Versenyfelelős: Baranyiné C Veres Anna 

igazgatóhelyettes, 06-20-455-1671, e-mail: 

cveres@petrik.hu

5. GUNDEL TISZK: Gundel Károly 

Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Szakképző 

Iskola (1097 Budapest, Ecseri út 5-7.)

A vendéglátás-idegenforgalom szakmacsoport 

versenye.

Versenyfelelős: Kovács László igazgatóhelyettes, 

06-20-431-1595, e-mail: kovacs_laszlo@

citromail.hu

6. HUMÁN TISZK: Raoul Wallenberg Humán 

Szakképző Iskola és Gimnázium (1083 Budapest, 

Ludovika tér 1.)

Az egészségügy szakmacsoport versenye.

A verseny helyszíne: Kanizsay Dorottya 

Egészségügyi Szakképző Iskola és Gimnázium 

(1043 Budapest, Kassai u 24/a.)

Versenyfelelős: Maurer Miklósné 06-30-305-

7326, e-mail: v.maurer@t-online.hu

A verseny célja: 

A tanulók produktív készségeinek fejlesztése a 

szakmai alapozásban,  az  IKT és közismereti 

tantárgyakban megtanult ismeretek 

felhasználásával. A döntőben a résztvevők az 

alkalmazott matematikai, informatikai és idegen 

nyelvi kompetenciájukkal felhasználható projekt 

termék készítésével vetélkednek.

Nevezési határidő: 2009. január 30.

A versenyre az I. fordulót - a tanuló iskolájában 

- sikeresen teljesítő tanulókat az iskola 

nevezheti be az MFPI versenyfüzetében 

meghirdetett feltételekkel.

Gyakorlati döntő időpontja: 2009. április 17-én 

9.00 órai kezdettel,

Szóbelire továbbjutók csoport létszáma: max. 

20-25 fő

Szóbeli döntő időpontja: 2009 április 24-én 

9.00 órai kezdettel.

Értékelés: 

A gyakorlati versenyrész során értékelésre 

kerül a versenyző:

ismereteinek, szakmai tudásának alkalmazása, 

az elsajátított készségek, kompetenciák szintje 

és minősége, az elkészített  projektnek 

gyakorlati alkalmazhatósága.

A szóbeli versenyrész során értékelésre kerül a 

versenyző:

fellépése, megjelenése, szóbeli közlésmódja, 

szaknyelvi-szakmai kommunikációja,

előadói készsége, kreativitása, a projekt 

bemutató szakmai tartalma, tantárgyközi 

ismeretek felhasználása, szakmai tudása a 

versenyszituációban.

Az értékelés 50%-ban a gyakorlati és 50%-ban a 

szóbeli teljesítmények alapján történik. 

Szakterületenként az első három helyezett 

elismerő oklevelet és jutalmat kap. 

Eredményhirdetés: 

2009. május 14-én 10. 30 órakor.

A versenyek befejezéseként az első három 

helyezést elért versenyzők a SZILY TISZK-ben 

tartandó ünnepélyes eredményhirdetésen 

vehetik át az elismerő okleveleket és jutalmakat. 

SZILY TISZK: Szily Kálmán Kéttannyelvű Műszaki 

Középiskola, Szakiskola és Kollégium (1097 

Budapest, Timót u.3.)

A VERSENYÍFELHÍVÁSA ÉS TÁJÉKOZTATÓ RÉSZ-

LETEI OLVASHATÓK: www.fppti.hu honlapon, a 

Szakképzés/Verseny menüpont alatt.

Versenyek és pályázatok
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Az Implom József Középiskolai Helyesírási 

Verseny fővárosi fordulójára december 12-éig 

lehet nevezni a Mérei Ferenc Fővárosi 

Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 

címére (1088 Budapest, Vas u. 8-10.) elküldött 

nevezési lapon. A nevezéseket a verseny 

koordinátorának, Bondzsér Zitának kérjük 

címezni.

Fontos változás az eddigiekhez képest:

A versenyen csak 9-10. évfolyamon tanuló 

magyar anyanyelvű középiskolás diák indulhat. 

Kategóriák: gimnázium, szakközépiskola, 

szakiskola

A versenyen való részvétel kizáró oka, ha a 

benevezett diák nem 9. vagy 10. évfolyamos 

tanuló.

A budapesti forduló helye: Mérei Ferenc 

Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási 

Tanácsadó Intézet (1088 Budapest, Vas u. 8-10.)

ideje:  2009. január 14. 14.00 óra

Regisztráció:  13.30-tól

Részletes versenykiírás: http://www.okm.gov.hu

Implom József

középiskolai helyesírási verseny

Versenyek és pályázatok

„Az én dalom”

versíró pályázat

Köszönjük a diákantológiába küldött sok verset.

Az előválogatás és zsűrizés november 21-én 

lezárult. A zsűri elnöke, Karafiáth Orsolya, költő 

és a zsűritagok véleménye alapján kiválasztottuk 

a kötetbe bekerülő műveket. Az érintett 

szerzőket levélben értesítjük az eredményről. 

A kötetben megjelenő versekhez illusztrációk is 

készülnek, melyeket szintén budapesti 

középiskolások grafikái közül válogatunk.

Az antológia megjelenésére terveink szerint 

2009 januárjában kerül sor ünnepélyes 

eredményhirdetés keretein belül
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Résztvevők köre.   A gimnáziumok és 

szakközépiskolák 9-10-11. évfolyamai részére

Nevezési határidő:december 12.

A feladatlapok átvétele megbízólevél ellenében 

az MFPI-ben Bondzsér Zita versenykoordinátornál 

(1088 Budapest, Vas utca 8-10. Fsz/ 1.)

2009. január 06.(kedd)-2009. január 7.(szerda) 

900-1500óra között

I. forduló:

Ideje: 2009. január 08.(csütörtök) 14.00 -17.00 

óra

Helye: a tanuló saját iskolája

Beküldés határideje: 2009. január 15-ig

A 70% és a fölött teljesített dolgozatok 

beküldése: (csütörtök)

az MFPI-ben (Bondzsér Zita 

versenykoordinátornak )

Az I. forduló eredményeinek közzététele az 

FPPTI honlapján: 2009. január 23.(péntek)

Témánként a legjobb 15-15 tanuló vehet részt a 

szóbeli II. fordulóban (döntőben).

A II. forduló helye: 

Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási 

Tanácsadó Intézet

A II. forduló (döntő) ideje: 2009. április 04.

(szombat) 9.00-13.00 óra között

A verseny témája:

I. A görög-perzsa háborúk története a Kr.e. V. 

században

vagy

II. A magyar külpolitika Károly Róbert és Nagy 

Lajos korában

A felkészüléshez szükséges szakirodalom 

megtalálható az MFPI honlapján.

„Horváth Mihály Történelem Tanulmányi Verseny”

a gimnáziumok és a szakközépiskolák számára

Versenyek és pályázatok
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Rajz, vizuális kultúra

Komplex rajzverseny:

Tisztelt versenyző, tisztelt felkészítő kolléga!

A komplex rajzverseny minden életkori 

kategóriájában egy szabadon választott 

képzőművészeti technikával, önálló 

témaválasztás alapján készült benevezési 

munkát kell a helyszínen leadni a versenyzőnek.

Helyben egy művet alkotnak: a 9-10. évfolyam 

beállított csendélet alapján, a 11.,12.,13.,14. 

évfolyamon élő modell után készítenek portrét.

Minden versenynap szerdára esik 9-12 óra 

közötti időtartamban rendezzük az Intézet 

termeiben.( 1088 Bp., Vas u. 8-10.)

Időpontok:

9. évfolyam:  2009. április 15.

10. évfolyam:  2009. április 1.

11. évfolyam:  2009. február 25.

12. évfolyam:  2009. február 11.

13-14. évfolyam:  2009. március 25.

A versenykiírás megtekinthető a www.fppti.hu 

honlapon.

Jelentkezési határidő: 2009. február 6.

A versenyre való felkészülésnél a fenti 

időpontokat kérjük figyelembe venni.

Valamennyi pályázónak sikeres felkészülést 

kívánunk!

Fővárosi középiskolás 

műelemző verseny:

Korosztályok: 11-12-13-14. évfolyam

Műelemző – művészettörténeti versenyünk a 

grafikai technikák, eljárások, műfajok 

témaköréhez kapcsolódik. A verseny a 

Szépművészeti Múzeum, a Fazekas Mihály 

Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium és a Mérei Ferenc Fővárosi 

Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 

közös szervezésében kerül lebonyolításra.

Középiskolánként maximum 5 versenyzőt 

nevezhetnek.

A nevezési lapot (letölthető a http://rajz.

fazekas.hu/html/muelemzo_verseny.html) 

2008. március 30-ig postán vagy e-mail-ben 

kérjük eljuttatni Katona Kata vezetőtanárhoz. 

E-mail: kazmer@fazekas.hu / Postacím: Fazekas 

Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és 

Gimnázium 1082 Budapest, Horváth Mihály tér 

8./

Első forduló: 2009. április 16. 

(csütörtök) 10 óra, találkozó a főbejáratnál.

Első feladat: Tesztfeladatok megoldása. A 

felkészülésnél az egyedi és a sokszorosított 

grafikai műfajokat reprezentáló alapművek 

mellett érdemes a kiállításon látható 

műtárgyakat is alaposan tanulmányozni. A 

megoldásra fordítható idő 45 perc.

Második feladat: Egy műtárgy írásbeli elemzése. 

Rendelkezésre álló idő 45 perc. Az elemzendő 

Versenyek és pályázatok
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műtárgy nem szerepel az állandó kiállításon, a 

múzeum raktárából kerül kiválasztásra.

A második fordulóban minden korosztályból a 

10 legeredményesebb versenyző folytathatja a 

versenyt.

Második forduló: 2009. április 23. 

(csütörtök) 10 óra. Találkozó a főbejáratnál.

Az első fordulóban legeredményesebben 

szerepelt versenyzők 10 perces szóbeli 

műelemzést (kiselőadást) tartanak a 

Szépművészeti Múzeum grafikai 

gyűjteményének termében. A kép kiválasztása 

közvetlenül a szóbeli kiselőadás megtartása 

előtt történik, azaz bármelyik műalkotás sorra 

kerülhet, amely a grafikai gyűjtemény 

kiállítótermében található.

A versenykiírás megtekinthető a 

www.fppti.hu honlapon.

A versenyre való felkészülésnél a fenti 

időpontokat kérjük figyelembe venni.

Valamennyi pályázónak sikeres felkészülést 

kívánunk!

Fővárosi Digitális 

Képalkotó Verseny:

A versenyt 9-14. évfolyamos diákok számára írja 

ki a Mérei Intézet. 

A kétfordulós megmérettetés első fordulójába 

szabadon választott témában, képalkotó 

szoftverrel készült műveket várunk A/4-es 

méretű nyomatban, illetve digitális formában 

(CD-n, Floppyn).

A második fordulóba bejutó tanulókat külön 

levélben értesítjük.

Részletes versenykiírás 

megtekinthető az intézet honlapján: 

www.fppti.hu.

Nevezési határidő: 2009. január 23.

Országos Digitális 

Képalkotó Verseny

Az országos versenyre 9-10. évfolyamba járó 

diákok nevezhetnek. 

A nevezési feltételek hasonlóak a fővárosi 

versenyhez, azonban az országos versenyre 

külön nevezést, pályamunkát kérünk. A verseny 

nem felmenő rendszerű. 

Az első fordulóba benevezési munka 

megküldésével jelentkezhet a tanuló. 

Határidő: 2009. február 24.

Cím: Bondzsér Zita versenykoordinátor Mérei 

Ferenc Fővárosi Pedagógiai és Pályaválasztási

Tanácsadó Intézet (1088 Budapest., Vas utca 8-10.)

A versenyre való felkészülésnél a fenti 

időpontokat kérjük figyelembe venni.

Részletes versenykiírás megtekintető 

honlapunkon: www.fppti.hu.

Valamennyi pályázónak sikeres felkészülést 

kívánunk!

Versenyek és pályázatok
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Budapest XVIII. kerület 

IX. Ifjúsági Művészeti Fesztivál

A Kondor Béla Közösségi Ház és a Mérei Ferenc

Pedagógiai Intézet Művészetek szakterületének

pályázati felhívása

képző-, ipar- és fotóművészeti 

alkotások kiállítására

2009. április

A kiállítás célja:

A tehetséges alkotók műveinek és a szakkörök, 

felkészítő tanárok munkájának megismertetése, 

elismerése.

Pályázati feltételek: 

A pályázaton részt vehet 14 éves kortól, • 

minden középiskolás tanuló.

A művek témáját, műfaját és technikáját a • 

pályázó tetszése szerint választhatja meg.

Nevezési kategóriák:

Képzőművészet

Festészet (olaj, akvarell kollázs, vegyes • 

technika, stb.) 

Grafika (bármilyen sokszorosított, vagy • 

egyedi alkotás)

Szobrászat (kisplasztika, dombormű, érem stb.)• 

Iparművészet• 

Textil, tűzzománc, bőr, üveg stb.• 

Fotóművészet 

Színes vagy fekete-fehér technikával készült • 

fotók, digitális fényképek (Fotópapírra 

történő nyomatot is elfogadunk)

Beadás:

Egy pályázó maximum 5 művel pályázhat  A 

sorozatok (max. 5db) egy műnek számítanak - a 

kiállításhoz a sorozatból 1 – 1 kép kiemelésének 

jogát a zsűri fenntartja.

A festészeti, grafikai alkotásokat keretezve, • 

paszpartuzva, kiállításra előkészítve fogadjuk 

el. A paszpartuval ellátott alkotások 

szabványmérete 50 x 70 cm. 

A plasztikák, iparművészeti tárgyak maximális • 

mérete: 50 x 50 x 50 cm.

A textilképek mérete szabadon választott.• 

A fotók hosszabbik oldala maximum 40 cm.• 

Kérjük, a keretezett alkotásokat szíveskedjenek 

akasztóval ellátni.

A jelentkezési lapon és amennyiben a pályamű 

engedi, kérjük  az alábbi adatokat 

szíveskedjenek feltünteti:

A beküldött alkotások kategóriája, címe, 1. 

technikája 

A pályázó neve2. 

A pályázó életkora3. 

A pályázó elérhetősége (címe, telefonszáma)4. 

A pályázó iskola vagy szakkör neve, címe, 5. 

telefonszáma

A felkészítő tanár neve6. 

A beérkezett pályaműveket kiállítjuk és a zsűri 

javaslata alapján a legjobbakat kategóriánként 

díjazásban részesítjük, ezért várjuk  a pályázókat 

a kiállítás megnyitó ünnepségére.

Felhívjuk szíves figyelmét az Országos 

Középiskolás Művészeti Versenyre!

Versenyek és pályázatok
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Valamennyi pályamű beküldési helye: 

Kondor Béla Közösségi Ház

1181 Budapest, Kondor Béla sétány 8. Tel: 

291-6564, 290-2863

A pályamunkák beérkezésének 

határideje: 2009. február 27., péntek

Jelentkezési lap a  czinczky@kondorkh.hu vagy a 

kondorkh@kondorkh.hu e-mail címen  

igényelhető, valamint a www.kondorkh.hu 

weboldalról letölthető.

A Képző- és Iparművészeti kiállítás megnyitó 

és díjkiosztó ünnepségének  várható időpontja: 

2009. április 7., kedd 17.00 óra. 

Helye:  Kondor Béla Közösségi Ház (1181 

Budapest, Kondor Béla sétány 8.)

Megközelíthetősége: a 3-as metró Kőbánya-

Kispest végállomásától, a 136 E busszal - 7. megálló.

A Fotóművészeti kiállítás megnyitó 

és díjkiosztó ünnepségének várható időpontja:

2009. április 27., hétfő 17.00 óra. 

Helye: Polgármesteri Hivatal Városháza Galéria

(1181 Budapest, Üllői út 400.)

Megközelíthetősége: a 3-as metró Határ úti 

végállomásától, az 50-es villamossal - 9. megálló.

Az alkotásokat személyesen kérjük behozni,

Czinczkyné Fejes Mónika programfelelősnek.

A postai úton elküldött alkotások elvesztéséért, 

sérüléséért felelősséget nem vállalunk, 

amennyiben mégis így adják fel, kérjük a 

biztonságos csomagra ráírni:

Ifjúsági Művészeti Fesztivál, Képző-, Ipar- vagy 

Fotóművészeti pályázat

Valamennyi pályázónak sikeres felkészülést 

kívánunk!

Versenyek és pályázatok

Fővárosi népdaléneklési verseny

A kerületi továbbjutók nevezési határideje: 

2009. január 23.

A fővárosi döntő időpontja, helyszíne:  

2009. február 18., Néprajzi Múzeum.

Az országos versenybe bejutó tanulókat az 

országos döntőbe várjuk 

2009. április 4., Néprajzi Múzeum.

A részletes versenykiírás megtekinthető 

honlapunkon.

Valamennyi pályázónak sikeres felkészülést 

kívánunk!

A versenyre való felkészülésnél a fenti 

időpontokat kérjük figyelembe venni.

Éneklő Ifjúság középiskolás 

verseny

Jelentkezési határidő: 2009. február 11.

A verseny időpontja: 2009. március 26-27.

Helye: A Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló 

Általános Iskola és Gimnázium Díszterme

A fellépés időpontjáról a kórusokat kiértesítjük. 

Valamennyi pályázónak sikeres felkészülést 

kívánunk!

A versenyre való felkészülésnél a fenti 

időpontokat kérjük figyelembe venni!

Ének – zene
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Sok szeretettel ajánljuk figyelmébe a Néprajzi 

Múzeum által meghirdetett komplex művészeti 

versenyt, melyben a Mérei Ferenc Fővárosi 

Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 

partnerként vesz részt.

Az én mesém - felhívás

A Néprajzi Múzeum 

a Legendás lények, varázslatos virágok – a 

közkedvelt reneszánsz című kiállításhoz 

kapcsolódóan, a Reneszánsz Év 2008 

programsorozat részeként mesemondó, 

meseíró és meseillusztráció-készítő versenyt 

hirdet a Budapesten és a közép-magyarországi 

régióban tanuló általános és középiskolás 

diákok számára.

Két életkori kategóriában:

1–6. évfolyam és• 

7–13. évfolyam,• 

egy speciális kategóriában:

sajátos nevelési igényű tanulók• 

és három műfaji kategóriában kerül 

meghirdetésre a Mérei Ferenc Fővárosi 

Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó 

Intézettel közösen.

Mesemondó:1.  a nevezési lapo(ka)t 2008. 

december 1-jéig várjuk a Néprajzi Múzeum 

címére:1055 Budapest, Kossuth tér 12. 

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: Mesemondó 

verseny. 

Meseíró:2.  a mesét és a nevezési lapot 2009. 

március 17-ig várjuk a Néprajzi Múzeum 

címére:1055 Budapest, Kossuth tér 12. 

Kérjük, hogy a borítékra írják rá: Meseíró 

verseny. 

Meseillusztráció-készítő:3.  a pályázati 

munkákat postai úton küldhetik be, vagy 

személyesen adhatják le a pályázók a 

következő címen: Néprajzi Múzeum, 1055 

Budapest, Kossuth tér 12.

Beküldési határidő, a postabélyegző időpontja: 

2009. március 17.

A verseny döntőjének és az 

eredményhirdetésnek az időpontja:

2009. április 25., a Mesenap.

Helyszíne: Néprajzi Múzeum, 1055 Budapest, 

Kossuth tér 12.

A jelentkezés a mesemondó versenyre nevezési 

lappal történik, amely letölthető a Néprajzi 

Múzeum és/vagy a Mérei Ferenc Fővárosi 

Pedagógiai és Pályaválasztási Tanácsadó 

Intézet honlapjáról.

A nevezési lap letölthető, valamint részletes 

információ kapható:

a Néprajzi Múzeum (www.neprajz.hu) és/• 

vagy a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet (www.fppti.

hu) honlapjáról.

 Néprajzi Múzeum Közönségkapcsolati • 

Főosztályán. 

Telefon: 473-2442 

E-mail: virag@neprajz.hu, ronai@neprajz.hu

Komplex művészeti verseny

Versenyek és pályázatok
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A verseny témája:

I.kategória: az erdő II.kategória: a levegő  

Bod Péter Országos Könyvtárhasználati 

Verseny – 2008-2009

Versenyek és pályázatok

Az őszi iskolai és kerületi fordulók után, 

januárban a fővárosi, március – áprilisban az 

országos fordulóra kerül sor.

Az alábbiakban a legfontosabb információkat 

közöljük, részletesen honlapunkon olvashatnak 

a versennyel kapcsolatos tudnivalókról!

A verseny ebben az esztendőben is a 7-8. és a 

9-10. évfolyam számára került kiírásra. 

(Versenykiírás elérhető a www.opkm.hu 

honlapról!)

Nevezési határidő a fővárosi fordulóra: 2009. 

január 15.

A fővárosi írásbeli forduló helyszíne:  

Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános 

Iskola és Gimnázium könyvtára  

(1082 Bp., Horváth Mihály tér 8.)

Időpontja:  

2009. január 26. 9 óra ( I. kategória), 

 14 óra (II. kategória)

Hagyományainkhoz híven a felkészítő 

tanároknak e napon szakmai programot 

készítünk!

A fővárosi szóbeli forduló helyszíne:  

Veres Péter Gimnázium könyvtára  

(1039 Budapest, Csobánka tér 7.)

Időpontja: 2008. február 3. 9.00

Eredményhirdetés: 2008. február 3. 14.00
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Szerző: Dr. Tóth Péter – szaktanácsadó

Szerkesztő: Béky Gyuláné – pedagógiai szakértő

Részlet a kiadvány bevezetőjéből

A pedagógust, aki a tanítás-tanulási folyamat 

meghatározó szereplője, igen sokféle 

szempontból lehet vizsgálni, értékelni. Ez 

gyakorlatilag a minőségbiztosítás kérdéskörébe 

tartozik. A szaktanácsadó az óralátogatások 

alkalmával értékelő munkájával járulhat hozzá 

ehhez a tevékenységhez.

Mindennapi példák egész sora bizonyítja, hogy 

igen jelentős különbségek mutatkoznak 

pedagógus és pedagógus között mind a vezetési 

stílus, mind az alkalmazott módszerek, mind a 

személyiségjegyek, mind az előadásmód, mind 

pedig az empátia vonatkozásában. Ezt még 

hosszasan sorolhattuk volna.

Ahhoz, hogy az óraelemzés, és ezáltal 

gyakorlatilag az értékelés szempontjait 

áttekintsük, előbb érdemes megvizsgálnunk a 

tanári kompetenciák körét:

az óra megtervezése,• 

az óra vezetése,• 

a kérdezés,• 

a magyarázat,• 

a tanári-tanulói interakció és kommunikáció,• 

az osztálymunka szervezése,• 

a csoportmunka és az egyéni munka • 

irányítása,

a tanulók megfigyelése, elemzése, értékelése,• 

motiválás,• 

oktatástechnikai és oktatástechnológiai • 

eszközök használata.

• 

A szaktanácsadói értékelést meg kell előznie egy 

reflektív tanári viselkedésnek, az önértékelésnek. 

Ez a gondolat gyakorlatilag Dewey-hoz nyúlik 

vissza, aki különbséget tesz a rutinszerű 

(benyomások, tekintély által vezérelt) és a 

reflektív (a saját munka eredményességét 

elemző) tanári tevékenység között. Az utóbbival 

a tanár igyekszik feltárni és megoldani az 

osztályban felmerülő problémákat, kritikai 

elemzés alá veti a tananyagot, a tanulási 

stratégiákat, a tanulók fejlődési előmenetelét és 

nem utolsósorban saját munkáját.

Gondolatok a kiadványhoz

„Az intézmények a minőségbiztosítási, 

minőségirányítási programok kidolgozása során 

találkoztak azzal az igénnyel, amelyet a 

pedagógus kollégák zöme által megfogalmazott 

igénnyel, hogy égető szükségük van a 

hagyományos értelemben vett óralátogatásokra, 

az azt követő szakmai beszélgetésekre, a 

módszertani ismeretek felfrissítésére. Mindez 

nem jelent kevesebbet, mint a tanórákon folyó 

pedagógiai folyamatok – az ismeretátadás, a 

gyakorlás, a számonkérés, a szemléltetés stb. 

– nyomon követését, ezzel együtt a 

tehetséggondozás ill. a differenciálás 

kérdésének vizsgálatát vagy a kommunikációs 

folyamatok alakulását. …

Kiadványajánló

Kiadványajánló

Óralátogatás, óraelemzés a mindennapok gyakorlatában

Óraelemzések szempontrendszere – Módszertani ajánlás
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Ön olyan kiadványt használhat pedagógiai 

munkája során, amelyet azok a szakemberek 

állítottak össze, akik hosszabb-rövidebb ideje 

foglalkoznak szaktanácsadással. Korábbi 

tapasztalataikat gyűjtötték egybe, ezzel együtt 

elvárásaikat, a legkorszerűbb folyamatok 

alkalmazásának figyelemmel kísérését is leírták, 

közreadták. 

Kinek szól a kiadvány? Állíthatom, a szakma 

valamennyi szereplőjének. 

A gyakorló tanárnak• , aki naponta több 

órában igényes szakmai munkát végez, s 

szakmája legújabb ismereteit kívánja 

tanítványainak átadni, ám tapasztalatai azt 

igazolják, több esetben a befektetett energia, 

valamilyen zavar miatt, nem éri el a várt 

hatást.

A munkaközösség-vezetőknek• , az 

intézményigazgatóknak, akik feladatuknál 

fogva sokszor kell segítséget adjanak 

kollégáiknak módszertani kérdésekben ill. a 

programalkotás, a tankönyvválasztás 

folyamatában, de a versenyekre, a 

tudásmérésre való felkészítés módjában is.

S nem utolsó sorban • a szaktanácsadást 

ellátó kollégáknak, akikre az intézményekben 

sokan várnak, akiktől – a szó nemes 

értelmében vett – tanácsot remélnek, akiknek 

tapintatos kritikai elemzése a szakmaiságot 

kell, hogy szolgálja.

• 

Hitünk szerint ez a pedagógiai-módszertani 

segédanyag hamarosan megtalálható lesz az 

iskolákban mind a szaktanárok mind az 

iskolavezetők könyvespolcán. 

A kiadvány megrendelhető: MFPI-ben, 1088 

Budapest, Vas u. 8-10.

Megvásárolható: 500 Ft/db

Kiadványajánló
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Akik már használták, azok a tanulók írták a 

szemelvénygyűjteményről:

„készen kapjuk az anyagot, nem nekünk kell • 

utána keresgélni”

„minden érettségi témakörhöz találunk • 

forrásokat”

„jók a feldolgozást segítő kérdések – ezek • 

nélkül nem tudnánk, mire kell 

összpontosítani”

„rövidítve vannak a cikkek, nem kell több • 

oldalnyi újságon átrágni magunkat, a lényeg 

van kiemelve”

„belefér a táskába”• 

„a legújabb cikkekből és a legfrissebb • 

gazdasági eseményekből van összeválogatva, 

nem úgy, mint a tankönyv 10 - 15 éves 

elavult példái és táblázatai”

a 12.C osztály tanulói 

A kiadvány szerzői: 

Baranyai Anita

Egyedné Horváth Mónika

Kökény Erzsébet

Dr. Pagács Ilona

szaktanácsadók

Kiadványunk hiánypótló 

jelleggel a kétszintű érettségi 

követelményeinek eredményes teljesítését 

hivatott elősegíteni azáltal, hogy válogatást 

találunk az elméleti gazdaságtan választható 

érettségi tantárgy témaköreihez, melyben az 

olvasó betekintést kap a témakörök 

feldolgozásának egy lehetséges módjáról. A 

válogatásban időszerű dokumentumokat, 

tanulmányokat olvashatunk, valamint ábrákat, 

táblázatokat, térképeket tanulmányozhatunk, 

elemezhetünk, amelyekkel a tanulók a 

tanultakat az őket körülvevő világhoz tudják 

kapcsolni.

A Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézetnek és 

szaktanácsadóinak célja a kiadvány 

megjelentetésével az elméleti gazdaságtan 

érettségi módszertanának gazdagítása, hogy e 

területen jól fókuszált és eredményes tanítás-

tanulási folyamatban fejlesztés szülessen.

Hisszük, hogy a szemelvénygyűjtemény 

változatos témaválasztásával elsősorban a 

diákoknak, de tanáraiknak is jó szolgálatot 

teszünk.

A kiadvány bár címében az elméleti 

gazdaságtanra utal, de felhasználását jó szívvel 

javasoljuk más gazdasági jellegű tárgyat (pl. 

gazdasági ismeretek, marketing) oktató 

kollégáknak is. 

A kiadvány megrendelhető: Az MFPI honlapján 

található megrendelőlapon, www.fppti.hu

Ára: 1500 Ft

Tanulóknak iskolai megrendelés esetén - 

tanulócsoport számára 15 db felett - 

kedvezményes árral: 700 Ft/db

Szemelvénygyűjtemény az elméleti 

gazdaságtan témaköreihez

Kiadványajánló
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Hirdetési díjaink 

 

A/5-ös nagyság (teljes oldal):  bruttó 48 800 Ft  

A/5-ös nagyság (fél oldal):  bruttó 24 400 Ft  

Rövid hír (2-3 mondat):  bruttó 12 200 Ft  

Az A/5-ös nagyságú szórólap elhelyezése  

megkezdett 100 példányonként:    bruttó 1 500 Ft

Következő számunk lapzártája: 2009. január 23. 12.00 óra

Kérjük, hogy a hírlevélben elhelyezni kért anyagokat e-mailen  

küldjék a keledi.ildiko@fppti.hu címre!

(A lapzárta után érkezett hirdetéseket csak a következő számban tudjuk 

elhelyezni!)

Fotók: a Zöld Kakas középiskola diákjainak saját képei és alkotásai, a Janikovszky 

Általános Iskola és Gimnázium saját fotói, a Szily K. középiskola saját fotói, p.11, 

p.38 Rodolfo Clix, p.12 Sanja Gjenero, p.14 Joël Dietlé, p.15 Werdok Werdokarian, 

p.18 Jean Scheijen, p.21, Julia Freeman-Woolpert, p.24 Gravity X9, p.25 Joe Tyson. 

Belső használatra 1300 példányban kiadja a Mérei Ferenc Fővárosi Pedagógiai és 

Pályaválasztási Tanácsadó Intézet 

Felelős kiadó: Sárik Zoltán, az MFFPPTI igazgatója 

Szerkesztő: Kelédiné Mázik Ildikó 

Postacím: 1431 Budapest, Pf. 199. 

web: www.fppti.hu 

e-mail: fppti@fppti.hu

Grafikai megjelenítés, tördelés: Hársfa Stúdió (grafikustervezo.com)  

Készült a WolfPress nyomdában (1085 Bp., Kőfaragó u. 7.)
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