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Tanári szerepek – tanítási modellek 

 

 

 

 

 

 

Bölcs a dobogón  
 

a tanár a tudás közvetlen és 
meghatározó közvetítője 

A változás 
mozgatója  
 

a tanár tanít, modellez, kihívást jelentő 
feladatokat ad, majd lépésről-lépésre 
egyre nagyobb önállóságot enged a 
tanulóknak 

A partvonalról 
irányító edző 

a tanár stimuláló tanulási környezetet 
teremt a tanulói tapasztalatokhoz és 
fogalmi változásokhoz egy kooperatív 
tanulási forgatókönyvet megvalósítva 
 



„Tankönyvszagú” világ? – Nem! 

Kapcsolatok teremtése az iskolai tananyag és a mindennapi 

valóságban tapasztalt jelenségek és problémák között 

 

Olyan feladatok, amelyek problémafelvetése, műfaja és formája 

a lehető legjobban hasonlít az iskolán kívüli világ helyzeteihez 

 

A tanulás során a diákok nem csak a nyelvi és a logikai 

intelligenciájukat használhatják, hanem mód lesz a többi 

intelligenciaterület kreatív használatára is 

 

Példák a tudományok és a művészetek világából. Nemcsak a régen élt, 

hanem a ma is köztünk élő és alkotó emberek megjelenítése 

 

Ismeretek arról, miként is formálódik a tudás egy-egy 

tudományterületen, s hogy milyen módon valósul meg a tudományos 

ismeretek felhasználása a mindennapi életben 



A tankönyvek tervezésének és kidolgozásának közös 

alapelvei 

Érthetőség: ismerős, érdekes, strukturált 

 

A lényeget megragadó tananyagtervezés: 

kulcsfogalmak 

 

Tanulóközpontú oktatás 

 



A tanulóközpontú oktatás modellje 

Kapcsolatok 

teremtése 

Rendszerezés 

Reflektálás 

Kiterjesztés 



A tanulás eredményességét javító megoldások 

a tankönyvekben 

 Tartalmi és formai tekintetben is eltérnek egymástól az első és a 

második két évben (pl. 5-6. és 7-8.) 

 A tanulási célt meghatározó és téma lényegét bemutató 

bevezetések 

 Előzetes ismeretek feltárását elősegítő csoportos feladatok 

 Jól strukturált ismeretanyag 

 Önálló munkát igénylő tanulói feladatok 

 Problémafelvető szövegek, ábrák és kérdések 
 
      



 Személyes tapasztalatokra történő utalások 

 A tanulói reflektálásra, véleményalkotásra ösztönző kérdések 

 A korábbi elképzelések és ismeretek újragondolására késztető 

feladatok 

 Az új ismeretek valódi megértését (nem csak felmondását) igénylő 

ellenőrző feladatok 

 



A kísérleti tankönyvekkel kapcsolatos információk 



A kísérleti tankönyvekkel kapcsolatos információk 
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KÖSZÖNÖM  

A FIGYELMET! 
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