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MKKR egy gimnáziumban?

avagy

Amikor az intézményi fejlesztések megelőzik a 
köznevelési intézkedéseket



európai 

uniós 

ismeretek

Etikus 

vállalkozói 

ismeretek

pályaorientáció



Mit jelent nekünk az MKKR?

• Nem folytatunk szakképzést

• Diákjaink 85-90%-a nem tervez közvetlen munkába 
állást

Mi mégis a munkaerőpiacra figyelünk?

IGEN!



Hogyan? 

Pályaorientáció

Idegen nyelvek (angol, német, francia, spanyol, olasz, 
latin)

Európai uniós ismeretek

Digitális módszerek, eszközök

Etikus vállalkozói ismeretek

Tanulásieredmény-típusú célmeghatározással!



Tervezni könnyű, a megvalósítás annál 
nehezebb…

„A tanítás helyett a tanulás kerül a pedagógiai munkánk 
középpontjába, a diákok kompetenciáinak fejlesztésére 
fókuszálunk.” Pedagógiai Program 2001, II. Rákóczi Ferenc Gimnázium, 7. oldal

Mi változott a tanteremben?

Forrás:https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_tarsadalomismeret_9/lecke_05_029



Mi volt az elképzelésünk?

Forrás: https://www.nkp.hu/tankonyv/tortenelem_tarsadalomismeret_9/lecke_05_029



Fogalmazzuk meg a problémát!

A rákóczis diákok jó képességűek, de sok köztük 
a motiválatlan, ez kedvét szegi a kollégáknak.



Motiválni tudni kell!

Feladat a vezetőknek: a pedagógusok motiválása

Ötletet, eszközt adni a pedagógusoknak a diákok

motivációjához.

Feladat a pedagógusoknak: a diákok motiválása

Motiválatlan vezető nem tud motiválni!

Motiválatlan pedagógus sem tud motiválni!



Mitől válhat egy vezető motiválttá?

Egy ötlet, egy esemény, egy probléma, egy siker,

egy elismerés.

Ötlet: 7 évfolyamos képzés

Események: utazás, intézménylátogatás, továbbképzés 

Siker: 80. hely a HVG-listában, 2017

Bonis Bona díj, 2015



Mi tehet egy pedagógust motiválttá?

• A munkájának az elismerése

• Sikeres tanítványok

• Kreatív feladatok

• Egymást erősítő kapcsolatok

• Értékes továbbképzések

• Pozitív visszajelzések

• Támogatás az innovációban



Hogyan kapcsolódik ez a tanulási 
eredményekhez?

Ha másképpen kommunikálunk, másképpen fogunk 
gondolkodni is!

„A tanulási eredmények olyan állítások, amelyek azt 
tartalmazzák, hogy egy hallgató mit fog tudni, illetve mit 
lesz képes elvégezni egy adott tanulási tevékenység 
eredményeképpen. Ezek az eredmények általában tudás, 
képesség vagy attitűd formájában kerülnek 
meghatározásra.” 

Forrás: Kennedy, Declan (2007): Tanulási eredmények megfogalmazása és azok használata. 
Gyakorlati útmutató. University College Cork.



Miben változzunk?

A tanári és tanulói gondolkodásváltás jellemzői (Vámos Ágnes nyomán)

Jellemzők Tanítás – és tartalomközpontú tervezés Tanulásieredmény központú tervezés

A tanár alapkérdései Mit tanítsak?
Hogyan tanítsam?

Milyen felkészültséggel kell rendelkeznie a tanulónak 
ahhoz, hogy a tanulást követően elérje a megfelelő 
eredményeket?

A tanuló alapkérdései Mit kell megtanulnom?
Mit tudok?

Miért tanulom? Hogyan tanuljam? Mit tudok?

A pedagógiai tervezés 
kiindulópontja és logikája

A tanuló feltételezett tudásából kiindulva lépésről 
lépésre halad a cél eléréséig

Kimenet felőli építkezés: a tanulási eredmények 
meghatározása, majd lebontása a tanulókra 
tekintettel

A tervezés fókusza Tantervi tartalom, tanítási módszertan, tanári 
tevékenység

Kompetenciák, fejlesztési folyamat, tanulói 
tevékenység, a tanulás megszervezése

Értékelés jellemzője Szummatív Formatív, diagnosztikus és szummatív



Fel kell tenniük a tanároknak a kérdést!

• Követhető-e a tanulók számára, hogy egy-egy

témakör feldolgozása során, egy-egy

dolgozatban milyen követelményeknek

kell majd megfelelni?

• Milyen kompetenciái fejlődnek, milyen

kompetenciáit fogják mérni, mire tudja

majd használni a tanári visszajelzést?

• Hogyan javíthatja majd az eredményeit?



Beszéljük meg a diákokkal, mit akarunk!

TANÁR

DIÁK

TANULÁS

TANANYAG



Hogyan vezettük be?

2016/17-es tanév

1. Szakirodalom tanulmányozása

2. Továbbképzés

3. Belső tudásmegosztás          Egy nyelvet beszéljünk!

4. Tanulási eredmények megfogalmazása a bejövő osztályok tanmeneteiben

5. Támogatás a bevezetésben

2017/18-as tanév

1. Tanulási eredmények megfogalmazása a bejövő osztályok és a következő évfolyam 
tanmeneteiben

2. Belső tudásmegosztás          A tapasztalatok összegyűjtése

3. Értékelés: indikátorok meghatározása a tanulási eredmények szerint

2018/19-es tanév

1. A tanulási eredmények megfogalmazása minden évfolyamon a tanmenetekben

2. A tapasztalatok disszeminálása, belső műhelymunkák



Hol tartunk most?

2019/20-as tanév

1. A tanulási eredmények megjelennek a helyi tantervünkben: 
a tantárgyi programokban

2. Új értékelési módszerek bevezetése a tanulási eredményekkel 
összhangban 

3. 58. hely a HVG-listában



Rövid távú hatások

Pedagógusok

• Tudatos tervezés

• Célirányos fejlesztés

• Koherens tanulási és 
értékelési folyamat

Diákok

• Motiváció a tanulásban

• Jobb önértékelés

• Aktívabb részvétel 
a tanulási folyamatban



Hosszú távú hatások

Pedagógusok

• Rendszeres tervezés

• Folyamatos önreflexió

• A tananyag helyett a diákokra

koncentrálás

• A differenciálás erősödése

Diákok

• Felelősség a saját tanulási

folyamat iránt

• Reális önismeret

• Tudatos pályaválasztás

• Felelős döntéshozatal

• Átgondoltabb életvezetés



A tanulási eredmények 
gyakorlati alkalmazása 
a köznevelésben

Köszönöm a figyelmet!


