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A jó gyakorlat javaslat sablonja, egyben a benyújtás kötelező szempontrendszere 

 

A sablon szövegével együtt szóköz nélkül maximum 8.000 karakter nyújtható be, az ennél hosszabb 

dokumentumot az AGY Bizottság értékelés nélkül vissza fogja küldeni! 

 

Beterjesztő intézmény neve: 

1. A "jó gyakorlat" javaslat címe: Tanulásmódszertani tréning 

2. A jó gyakorlat javaslat tartalmának rövid összefoglalása:  

Gimnáziumunkban a 9. évfolyamosok számára az első két tanítási napon tréninget szervezünk. Az 

első tanítási napon tanulóink belépnek a KRÉTÁ-ba, megmutatjuk nekik a KRÉTA e-ügyintézés 

felületet (különösen figyelve az üzenetek és a kérdőív funkciókra), intézményünk tanulószobáját 

(MOODLE-alapú rendszer, melyet a kollégium is használ), honlapunkat és facebook-oldalunkat. 

A második tanítási nap kezdetén (ami megvalósulhat akár az első nap délutánján online is) egy online 

tanulási stílust felmérő tesztet töltenek ki, melynek eredményét megkapják a tanulók és tanáraik is. 

Ezt követően forgószínpadszerűen 4 tanóra keretében megismertetjük őket a tanulási stílusokkal, 

általános tanulás segítő eljárásokkal, megküzdési stratégiákkal, illetve a különböző tantárgyak 

(magyar nyelv és irodalom, matematika, idegen nyelvek, történelem, informatika, 

természettudományos tárgyak) tanulási módszereivel, olyan ötletekkel, melyek segítik az otthoni 

tanulást. 

3. A „jó gyakorlat” javaslat bemutatása a következő szempontok alapján: 

- Melyek a bemutatott „jó gyakorlat” javaslat céljai? (pedagógiai, módszertani, 

oktatásszervezési, egyéb)  

A 9. előkészítő évfolyamra felvett AJKP tanulók számára pedagógiai és tanulásmódszertani 

segítséget adó iskolai program megvalósítása, mely magában foglalja a tanórai és a tanórán 

kívüli tanuláshoz való hozzáállás kialakítását; gimnáziumunk informatikai eszközparkjának 

felfedezését; tanulási képességeik megismerését; azt az elvárást, hogy tudatosuljon bennük a 

fejlődés és a tanulás iránti vágy; továbbá olyan (nem csak a tanuláshoz kapcsolódó) 

megküzdési stratégiák megismerését, melyek fejlesztik személyiségüket és problémamegoldó 

gondolkodásukat. A moodle-alapú tanulószoba megismerése elősegíti a digitális oktatásra 

való áttérést. A KRÉTA, honlap, facebook-oldal bemutatásával tanulóink megtudják, honnan 

szerezhetnek hivatalos információkat. 

- A „jó gyakorlat” javaslat mennyiben szolgálja a tanulók, szülők egyenlő hozzáférését a 

minőségi neveléshez, oktatáshoz 
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A tanulók a középiskolai életük első napjaiban vesznek részt a tréningen, ez elősegíti az 

általános iskola-középiskola átmenetet, a megismerkedést az osztálytársakkal, tanáraikkal és 

az új iskolával. A cél a tanuló tanulásának megsegítése, hiszen az újabb, tantárgy-specifikus 

módszerek eredményesebb tanuláshoz vezethetnek az ötéves képzés során, mely hozzáférést 

biztosíthat az érettségi utáni minőségi neveléshez, oktatáshoz. A tanulószoba használata a 

tanítási-tanulási folyamatban elengedhetetlen az egyenlő hozzáférés biztosításához, 

különösen a digitális munkarendben. A tanuláshoz és az információhoz való hozzájutás 

mindenki számára elérhetővé válik. 

- A „jó gyakorlat” javaslat mennyiben szolgálja a sikeres inklúziót 

Az általános iskola-középiskola átmenetet szolgálja, segíti a gimnáziumi életbe való 

beilleszkedést és elköteleződést a program irányában, továbbá a digitális kultúra, az online 

tanulás fejlesztését. A megismert tanulási stílusok hasonlatossága és különbözősége, a 

tanulók eltérő hozzáállása („szeretem – tanulom – nem szeretem és nem tanulom”) 

tantárgyakhoz bemutatják a csoport sokszínűségét, elősegítve a tanulóban önmaga és mások 

elfogadását. A tanuláshoz és az információhoz való hozzájutás mindenki számára elérhetővé 

válik. 

- A „jó gyakorlat” javaslat mennyiben alkalmas arra, hogy szolgálja az áttérést a 

tananyagközpontú módszertanról a tanulóközpontú pedagógiai eljárások alkalmazására 

A tréning folyamán nem a tudásanyaga kerül előtérbe, a tanulási stílus kérdőív, illetve a tanuló 

tanulási módszereinek bővítése, illetve a tanulószoba rendszere elősegíti a tantárgyi órákon a 

tanulóközpontú pedagógiai eljárások alkalmazását. 

- A „jó gyakorlat” javaslat mennyiben alkalmas valamely kompetenciaterületen, 

műveltségterületen a kompetencia alapú oktatás eszközrendszerének eredményes 

alkalmazására 

A tréning célja a tanulók tanuláshoz való viszonyának, a megküzdési stratégiák 

megismertetésével a személyiségük fejlesztése, ezáltal lehetővé válik a későbbi oktatás során 

a tanulók anyanyelvi kommunikációs, személyközi, interkulturális, szociális, kulturális és 

digitális kompetenciáinak erőteljesebb fejlesztése. A digitális kompetenciák fejlesztése a 

tanulószoba használatával erősödik. 

- Milyen hatások, eredmények várhatók a „jó gyakorlat” javaslat alkalmazásától  

A tanulók az első napokban feszültségmentesen ismerkednek egymással és a tőlük elvárt 

követelményekkel. Közben érzik, hogy segítjük őket (megküzdés, tanulásmódszertan), melyek 

révén elköteleződik a program és a gimnázium mellett, elsődlegesen a tanulmányi sikeresség, 

másodlagosan a lemorzsolódás csökkentése várható. Digitális kompetenciájuk fejlődik a 



3 
 

tanulószoba használatával. Tájékozottabbak lesznek iskolai ügyekben a honlap és a fb-oldal 

látogatása miatt. 

- Milyen jellemző körülmények esetén (a tanulócsoportok összetevői, az együttműködő 

partnerek összetétele, települési, térségi jellemzők, a szervezeti működés sajátosságai stb.) 

működőképes az ajánlott „jó gyakorlat” javaslat 

Ez gyakorlat minden (elsődlegesen 5-12.) évfolyamon, iskolatípusban, iskolafokon jól 

hasznosítható. A moodle-alapú tanulószoba kialakításához szerver szükséges. 

- Mitől tekinthető újszerűnek, egyedinek a „jó gyakorlat” javaslat 

A legtöbb általános és középiskolában nem megszokott a tanulásmódszertan elsajátítása, 

korábban szerepelt a nyelvi előkészítő képzésben, jelenleg a sportiskolai képzésben kötelező, 

az AJKP-ban választhatóként szerepel. Jól összekapcsolható már jól bevált stratégiákkal, 

kollégiumi tanulásmódszertani foglalkozással vagy tréninggel; illetve kiindulópontja lehet egy 

új gyakorlatnak. A tréningjelleg miatt rövid idő alatt több információt osztunk meg, elősegíti 

a hatékony tanulómegismerést, kiindulást ad a tanuló tantárgyi megsegítésében. A 

tanulószobai rendszerünk (ahol minden tanuló egy helyen találja meg a gimnáziumi és 

kollégiumi kurzusait) egyedi, ehhez hasonló rendszerek a felsőoktatásban vannak. A digitális 

oktatás bevezetésekor a tanulók által már ismert, használt rendszerre tudunk áttérni egyik 

napról a másikra. 

- Hogyan lehet ellenőrizni és értékelni a megvalósulás folyamán a „jó gyakorlat” javaslat 

működésének eredményességét 

Az eredményességet tanulói és szülői visszajelzésekből lehet a tréning után mérni, a későbbi 

eredményességet a tanuló tantárgyi teljesítményében lehet nyomon követni. A tanulószoba 

használata minden tanuló és tanár esetében is mérhető (mikor mennyi időt töltött fent, milyen 

feladatot végzett, tesztek, eredmények). Honlapunk nézettsége, fb-követőink növekedése. 

4. A „jó gyakorlat” javaslat eddigi hasznosulásának konkrét igazolása (pl. adatokkal): 

A tanév eleji tréning visszajelzéseiből, a tanárok visszajelzése (hasznosítható a tanulási stílus 

megismerési a tanítási-tanulási folyamatban) a tanított csoport/tanuló vonatkozásában. A 

tanulószoba használata, honlapunk nézettsége, fb-követőink növekedése 

5. A "jó gyakorlat" javaslat humán-erőforrás igénye: 

Igazgató, a tréninget koordináló pedagógus, a KRÉTA, tanulószoba használatát ismerő kollégák, az 

online tesztet elkészítő kolléga, a tréning „előadásait” tartó kollégák, rendszergazda, titkár 

6. A "jó gyakorlat" javaslat eszközigénye:  

Számítógép, a tanulók számára telefon vagy számítógép (aminek a segítségével kitöltik a tanulási 

stílus tesztet), projektor, vetítővászon, nyomtató, lap, tábla, táblafilc. 
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7. A „jó gyakorlat” javaslat átvételéhez a „jó gyakorlat” javaslat gazdaintézményétől nyújtott támogatás 

bemutatása: helyszíni tapasztalatszerzés lehetősége, hospitálás lehetősége, az adaptációs folyamat 

során nyújtott mentorálás lehetősége, vezetői és/vagy pedagógus felkészítés lehetősége, 

dokumentumok átadásának lehetősége stb. 

Helyszíni tapasztalatszerzés, vezetői és/vagy pedagógusfelkészítés, dokumentumok átadásának 

lehetőségei (programterv, tanulási stílus kérdőív), az adaptációs folyamat során nyújtott mentorálás. 

 


