
Kötetünk a kisiskolás korosztály számára készült kompetenciafejlesztő projekteket és beválásvizsgálatuk peda-
gógusokat segítő tapasztalatait tartalmazza.

Fejlesztõmunkánk elõzményei

A kilencvenes évek végén az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben (továbbiakban OFI, akkori nevén Országos
Közoktatási Intézet) elindult készségfejlesztő programjainkban már a kezdetektől kétféle alapelv vezérelt ben-
nünket. Egyfelől olyan készségfejlesztő programot szerettünk volna kifejleszteni, amely nyitott, önálló gondol-
kodású, fejlett logikai készséggel és vitakultúrával rendelkező, toleráns személyiségek kialakulását segíti elő.
Másfelől pedig minél gyakorlatiasabb, minél problémacentrikusabb tananyagot képzeltünk el, amely önálló
gondolkodásra, autonómiára nevel, s egyúttal megfelelő tartalmi ismeretet is közvetít.1 Mai szóhasználattal élve
azt is mondhatjuk, hogy tevékenységünk már abban az időben a gondolkodási-tanulási és szociális kompeten-
ciák fejlesztésére irányult, hiszen képességek, attitűdök és ismeretek együttes fejlesztése volt a célunk.2 A 2001-
ben az Emberismeret és etika rendszerszerű fejlesztése címet viselő alapfeladattal elindult innováció pedig a
tananyagfejlesztés új modelljét jelentette. Ezt a feladatot 2003-ban módosítottuk, és kiegészített tartalommal
Ember és társadalom műveltségi terület rendszerszerű fejlesztése (7–12. évfolyam számára) címen újraindítot-
tuk. Az új program szervesen ráépült azokra az eredményekre, amelyek az előzőekben már e területeken meg-
születtek, s közvetlenül kapcsolódott a HEFOP 3.1. programban megfogalmazott célhoz, az egész életen áttartó
tanuláshoz szükséges képességek és kompetenciák fejlesztésének ösztönzéséhez.

A kompetenciafejlesztés fontossága, aktualitása

Az OFI-ban a „Demokráciára nevelés kisiskolásoknak projektmódszerrel” címet viselő feladat – melynek kere-
tében e kötet született – fontosságát igazolja, hogy a NAT 2007-es felülvizsgálatát követően kiadott módosított
NAT a tanórai foglalkozások iskolai megszervezésére vonatkozó rendelkezéseivel jogszabályi szinten deklarál-
ta, hogy mind a kötelező, mind a nem kötelező tanórai foglalkozások megszervezhetők a hagyományos (tanórai
és tantermi) formáktól eltérő módon, például projektoktatás keretében is. A kompetenciafejlesztő projektek
fejlesztését másrészt az is igazolta, hogy a felülvizsgálat eredményeként „Az iskolai nevelés-oktatás alapvető
céljai” részbe bekerült az az Európai Unió által kialakított kulcskompetencia keretrendszer, amely a gazdaság
világában és a modern társadalomban történő boldoguláshoz, a tudás megszerzéséhez és megújításához, az
élethosszig tartó tanulás paradigmájához, a műveltség igényének kialakulásához, valamint a személyes
önmegvalósításhoz szükséges kompetenciákat tartalmazza.3

Az OKM által ajánlott kerettanterv céljai szerint az alapfokú képzés bevezető és kezdő szakaszaiban (1–4. év-
folyam) előkészíti, megalapozza a kulcskompetenciák kifejlődésének folyamatát, esélyt teremt a sikeres iskolai
pályafutás, valamint az élethosszig tartó tanulás biztonságos megalapozásához, az egységes műveltségbeli ala-
pok megszerzéséhez. Ebben a szakaszban a szociális kompetenciák fejlesztését elsősorban az szolgálja, hogy a
tanítási tartalmak feldolgozásának folyamata a kisiskolások nevelésében a tanulók együttműködésére épül,
kooperatív technikákkal operál, élményszerű tanulással, problémahelyzetekből kiinduló izgalmas tevékenysé-
gekkel, kreativitást ösztönző feladatokkal fejleszti a kulcskompetenciák összetevőit. Mintákat és gyakorló-
terepet ad a magatartási normák, szabályok elsajátításához, a társas közösségekben való részvétel és együtt-

ELÕSZÓ : : : : 7
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1 Részlet az Oktatási Minisztérium számára 2000-ben készített beszámolóból.
2 Ezt példázza két 1999-es projektünk is: „Az 5–18 éves tanulók kognitív fejlesztésének módszerei – a gondolkodásfejlesztés

szerepe az oktatás modernizációjában” és „A 9–12. évfolyamos tanulók erkölcsi és jogi szocializációjának formálása tanterv, tan-
anyag, taneszköz és a pedagóguskompetenciák összehangolt fejlesztésével”. Ez utóbbi fejlesztés eredményeként született Jogi
esettanulmányok című tankönyvünk és tanári kézikönyvünk „Hundidac 2007 Arany-díj”-as taneszköz lett. (Szerzők: Falus Kata-
lin és Halász Irén, Budapest, Dinasztia Kiadó – OKI Kiadó, 2005. 184. o. és 103. o.)

3 Vö. Nemzeti alaptanterv, 2007.
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működés tanulásához, a problémamegoldáshoz, konfliktuskezeléshez. Megerősíti a humánus magatartásfor-
mákat, szokásokat, és a gyermek jellemét formálva elősegíti a személyiség fejlődését, érését, a felelős állampol-
gári magatartás megalapozását. A nevelés-oktatás további szakaszai is szervesen folytatják az alapfokon
elkezdett munkát, a kulcskompetenciák, az alapkészségek és képességek fejlesztését.4

A fejlesztés aktualitását igazolták a kompetenciafejlesztéssel kapcsolatos magyar kutatások azon eredményei
is, melyek szerint az alapfokú oktatás nem biztosít elegendő időt és segítséget a további tanuláshoz is nélkülöz-
hetetlen alapkompetenciák elsajátításához. Ezért a közoktatási törvény legutóbbi módosítása5 elrendelte, hogy
– 2008 szeptemberétől kezdődően – a közoktatás 5. és 6. évfolyamán a rendelkezésre álló tanítási időkeret 25-
50%-át nem szakrendszerű oktatás keretében, az iskolai alapozó funkciók hatékonyságának a növelésére kell
fordítani. A nem szakrendszerű oktatás specifikuma, hogy keretei között nincs szükség az átadásra kerülő
ismeretrendszerek tantárgyi tagolására (a tantárgyi szerkezet kialakítása is mellőzhető), így ebben a szakaszban
nagyobb lehetőség van a NAT-ban meghatározott kulcskompetenciák fejlesztésére.

Az Európa Tanács 2000-ben, Lisszabonban azt a célt tűzte ki, hogy az Európai Közösség 2010-re „a világ leg-
versenyképesebb és legdinamikusabb tudás alapú gazdaságává váljon, fenntartható gazdasági fejlődéssel, több
és jobb munkahellyel, nagyobb társadalmi összetartással”.6 A csúcsértekezlet „arra a következtetésre jutott,
hogy egy európai keretrendszernek kell meghatároznia az egész életen át tartó tanulás révén biztosítandó új
alapvető készségeket, amelyek kulcsfontosságú intézkedések Európa globalizációra és a tudás alapú gazdaság
irányába történő elmozdulásra adott válaszában, valamint hangsúlyozta, hogy Európa fő tőkéjét az emberek
képezik”.7

A lisszaboni program által meghatározott célok egyik legfontosabb eleme az aktív állampolgárságra nevelés.
Az Európai Bizottság az élethosszig tartó tanulással foglalkozó kutatási központja (CRELL) és az Európa Tanács
által 2005-ben az aktív állampolgárságra vonatkozó indikátorok (mérőeszközök) kidolgozására közösen szerve-
zett nemzetközi kutatócsoport eredményei szerint a vizsgált 19 európai ország közül, sajnálatos módon, Magyar-
ország mutatói voltak a legrosszabbak. Ez a tény tovább növelte a demokráciára nevelő projektek aktualitását.

Fejlesztésünkrõl

Jelen fejlesztéshez és e kötet megjelentetéséhez a Szociális és Munkaügyi Minisztérium nyújtott támogatást.
Erre valószínűleg azért kerülhetett sor, mert már előző fejlesztésünk, az Ember és társadalom műveltségi terület
7–12. évfolyamra történt rendszerszerű fejlesztése című programunk alapvetően érintette a szakképzést is. Az
általunk kifejlesztett programcsomag segítségével képzett tanulók mind az általános iskola utolsó éveiben,
mind a szakképzés során olyan kompetenciákat, ismereteket, képességeket és attitűdöket sajátíthatnak el, ame-
lyek elősegítik a szakképzésben való eredményes részvételüket és a későbbi, a munkaerőpiacon való helytállá-
sukat. Itt publikált fejlesztéseink is erőteljesen érintik a szakképzés előkészítését. Közismert tény, hogy a szak-
iskolába kerülő tanulók azért morzsolódnak le nagy számban, mert egyrészt nem rendelkeznek azokkal a
képességekkel, kulcskompetenciákkal, amelyek lehetővé tennék számukra a szakiskolai tananyag elsajátítását,
másrészt nem, illetve alulmotiváltak az iskolai tananyag elsajátításában. Ennek egyik oka magában a tananyag-
ban (annak tartalma, szerkezete, nyelvezete stb.), a másik oka az iskolában alkalmazott tanulásszervezési eljárá-
sokban keresendő. Projektjeinkre jellemző a már a bevezető szakaszban megkezdett gondolkodási (és döntés-
hozatali), tanulási, kommunikációs és szociális (együttélési és együttműködési) készségek fejlesztése, a tanulók
aktivizálása és motiválása, ami a későbbi iskolai kudarcok megelőzésének és az újabb képzetlen munkanélküli
réteg újratermelődése megakadályozásának egyik – az iskola keretében – megoldható útja. Ennek érdekében
ajánlunk projekteket, ami kiváló iskola, gyakorlótér a későbbi aktív társadalmi szerep és a munkavállalás meg-
alapozására, hiszen a munkavégzés minden eleme (tervezés, szervezés, munkamegosztás, csoportos munkavég-
zés, felelősségvállalás, meglevő és új ismeretek alkalmazása és szintetizálása, értékelés) megtalálható benne.

A projektmunka legnagyobb előnye, hogy nemcsak tanulásszervezési forma, hanem egyben valóságos tevé-
kenység is. A tanulás olyan szociális kontextusba helyezése, amiben tényleges tevékenység során valósul meg
a tanulók közti együttműködés, s amely egyúttal lehetőséget nyújt az egymástól való tanulásra és a cselekvé-

8 : : : : ELÕSZÓ

4 Vö. Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás bevezető és kezdő szakaszára. Kerettanterv az alapfokú nevelés-oktatás alapozó és
fejlesztő szakaszára [online:] {http://www.okm.gov.hu/main.php?folderID=390&articleID=231081&ctag=articlelist&iid=1}

5 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról 8. § (3) bekezdés, d) pont.
6 Lisbon European Council 23 and 24 March 2000. Presidency Conclusions. [online:] {http://www.europarl.europa.eu/summits/

lis1_en.htm#}
7 [online:] {http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/hu/oj/2006/l_394/l_39420061230hu00100018.pdf}
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ses tanulásra is. A projektmunka során a résztvevőket felelősség terheli, fejlődik az önismeretük, és szervesen
hozzá tartozik az értékelés, az önértékelés is. A projektmódszer ugyanakkor a tényleges tevékenység révén nö-
veli a tanulók motiváltságát, megoldások keresésére készteti őket, és mindeközben a kompetenciáikat komplex
módon fejleszti.

A „Demokráciára nevelés kisiskolásoknak projektmódszerrel” című feladat Szakértői Testületének tagjai
Mihály Ottó – az Iskolafejlesztési Alapítvány kuratóriumának elnöke, Jakab György – az OFI tudományos mun-
katársa, Knausz Imre – egyetemi docens, a Miskolci Egyetem BTK Neveléstudományi Intézetének vezetője,
Foki Tamás – a Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium alsó tagozatért felelős igaz-
gatóhelyettese voltak.

A konkrét fejlesztő munkát megelőzte a nemzetközi szakirodalom és a „jó gyakorlatok” tanulmányozása.
Háttértanulmányban8 összegeztük a demokráciára, aktív állampolgárságra neveléssel kapcsolatos tananyagok-
ban és projektekben megfigyelhető nemzetközi tapasztalatokat és azokat a megoldásokat, amelyek adaptálás
után a magyar közoktatásba is beemelhetők. A fejlesztés tartalmi irányait az Európai Unió Oktatási és Kulturális
Igazgatósága számára készült, 33 országot vizsgáló, az aktív állampolgárságra nevelés „jó gyakorlatáról” szóló
2007-es jelentés9 általunk kiemelt megállapításai határozták meg:
– A demokrácia nemcsak azt jelenti, hogy vannak bizonyos jogaink, hanem azt is, hogy tiszteletben kell tarta-

nunk mások véleményét. Ez különösen fontos a kisiskolások és a fiatalok esetében, meg kell tanulniuk, hogy
mások érdekeit és szempontjait is figyelembe kell venniük.

– A demokrácia megértéséhez tartozik az is, hogy az egyéneknek fel kell ismerniük, hogy a demokratikus
folyamatok csak akkor működnek, ha részt vesznek bennük az emberek.

– Mások jogainak tiszteletben tartása, a sokszínűség elfogadása.
– Tájékozottság és vitákra való nyitottság.
– Autonómia, az egyén cselekedeteiért vállalt felelősség.
– Másokkal való együttműködés egy közös cél eléréséért.
– Az egyén jogainak ismerete, és hogy hogyan lehet ezeket a jogokat a közösség szolgálatába állítani.
– Konszenzusra törekvés és megbeszélésen alapuló döntéshozatal.
– Elegendő magabiztosság ahhoz, hogy az egyén lépéseket tehessen bizonyos változtatások érdekében.
Magukat a projekteket vizsgálva a kutatók az aktív állampolgárság alábbi összetevőit találták:
– Értékek: kulturális sokszínűség/multikulturalizmus, demokrácia, emberi jogok, nemek egyenlősége, kisebb-

ségi jogok, környezet és életminőség;
– Ismeretek: bizonyos terminológia és bizonyos értékek ismerete, állampolgári jogok és kötelességek, nemek

közötti egyenlőtlenséggel kapcsolatos ismeretek, a sokszínűség értése;
– Attitűdök: tolerancia, felelősség, autonómia, interperszonális kapcsolatok ápolása, kíváncsiság, motiváció, a

sokszínűség értékelése, magabiztosság;
– Készségek: problémafelvetés, akcióterv-készítés, probléma definiálása, stratégiai gondolkodás, projektter-

vezés és végrehajtás, szervezési készségek, vezetőkészség, párbeszéd, változtatás, csoportmunka.

A tananyagfejlesztés a fejlesztők kétnapos felkészítésével kezdődött. Nem volt túl nehéz dolgunk a fejlesztők-
kel, hiszen a műhely tagjai az OKI és az Iskolafejlesztési Alapítvány közös projektjeiben már évek óta együttmű-
ködtek. Összeszokott, gyakorlott fejlesztők, akik természetesen gyakorló pedagógusok. A képzésen résztvevők
tájékoztatást kaptak az oktatáspolitikát, fejlesztési stratégiát meghatározó legfontosabb aktuális tényezőkről
(kiemelten kezelve az Új Magyarország Fejlesztési Terv tervezését és az új NAT bevezetőjének jelentőségét, jelen
projektre való különös tekintettel), a projekt előzményeiről, céljairól és a háttérkutatás eredményeiről. A szak-
értők egy része elemzett néhány, a fejlesztőműhely által a korábbi években készített projektmunkát, megbeszél-
tük azok tanulságait, és levontuk belőlük az elkövetkező fejlesztésekre vonatkozó következtetéseket. A második
nap került sor a fejlesztés tematikájának kidolgozására, a konkrét projektek meghatározására és évfolyamokra
történő specifikálására, a projektséma kialakítására, a munka- és feladatmegosztásra, a határidők kijelölésére.
Így alakultak ki végleges projekttémáink, amikből végül megszülettek a projektleírások, amiket ebben a kötet-
ben publikálunk. A műhelymunkát a projekt vezetője és a Szakértői Testület egyik tagja koordinálta.

ELÕSZÓ : : : : 9

8 Vajnai Viktória: Az aktív állampolgárságra való nevelés – nemzetközi kitekintés. Háttértanulmány. Kézirat, Oktatáskutató és Fejlesztő
Intézet. 2007.

9 Study on Active Citizenship Education. DG Education and Culture February 2007. [online:] {http://ec.europa.eu/education/
doc/reports/doc/citizensedu.pdf}
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Minden projekt egy meghatározott kiemelt téma köré szerveződik, melyek a következők: másság; felelősség;
önismeret, társadalmi szerepek; érdekérvényesítés, szabad véleménynyilvánítás; együttműködés; a gyerekek
jogai és kötelességei; környezet és életminőség; Európa nemzeti, etnikai, kulturális sokszínűsége; a szabá-
lyokhoz, törvényekhez való viszonyulás; érdekérvényesítés, tudatosság.

A projektek szerkezetüket tekintve azonosak. Minden projekt bevezető része feltünteti a megvalósításához
szükséges időtartamot, megjelöli a felhasználni javasolt órakeretet, évfolyamo(ka)t, a projekt célját, a kialakí-
tandó értékeket, ismereteket, attitűdöket és készségeket. Megtalálhatók a kiemelt fejlesztési területek, az együtt-
működő partnerek, továbbá javaslatokat is adunk az előkészítő szakasz munkájához és a konkrét lépések meg-
tételéhez. A projekthez felhasznált források felsorolása zárja a bevezető részt. Ezután a projektleírás következik,
mely minden esetben értékeléssel zárul.

A pedagógiai műhelymunka eredményeként a projektek bírálata nemcsak a hagyományos lektorálási for-
mában történt, hanem oly módon is, hogy az iskolai gyakorlatban is kipróbálták őket, s a gyakorlati megvaló-
sításról készült pedagógiai naplók segítették a tananyagok további finomítását, formálását, a fejlesztők ezek
alapján végezték el a projektek korrekcióját.

A kipróbálás bázisiskolákban10 történt, és az elkészült, megszerkesztett naplókat a kötetben a projektleírások
után szintén publikáljuk.11 A készülő tananyagok kipróbálásában részt vevő pedagógusokat workshopok kere-
tében készítettük fel munkájukra, ahol megismerhették az OFI-projekt célját, az elkészült projektek témáit, szer-
kezetét, a projektmunka lényegét, a beválásvizsgálat folyamatát és a naplózás menetét. A tanárok felkészítésé-
vel és a bázisiskolákkal kapcsolatos ügyekkel a Szakértői Testület egy tagja kiemelten foglalkozott. A projektek
korrekciója után szakmai szerkesztésük következett, majd lektorálás után kerültek a Szakértői Testület ülésén
jóváhagyásra. A kidolgozott projektek és a végleges kiadvány koordinálását is a Szakértői Testület egyik tagja
végezte.

Az alapos előkészítő munkálatok, a nagy gyakorlattal rendelkező műhely, a lelkes és segítőkész kipróbáló
iskolák és pedagógusok, valamint a Szakértői Testület igen feszített ütemű munkája tette lehetővé, hogy jelen
tananyagfejlesztés igen rövid idő alatt (nem egészen egy év) projektkönyvet eredményezzen. Reméljük, hogy
kollegáink és tanítványaik örömüket lelik majd kötetünk használatakor.

Falus Katalin

10 Bázisiskoláink voltak Budapesten: Vörösmarty Mihály Általános Iskola, Mozgásjavító Általános Iskola, Diákotthon és Pedagógiai
Szakszolgálat, Bajza Utcai Általános Iskola, Fodros Általános Iskola, Gyermekek Háza, Fazekas Mihály Fővárosi Gyakorló Álta-
lános Iskola és Gimnázium, II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola, Jókai Mór Általános Iskola. Pécsett: Apáczai Csere János Nevelési
és Általános Művelődési Központ 2. Számú Általános Iskolája, Makón: Makói Általános Iskola, Alapfokú Művészetoktatási
Intézmény és Logopédiai Intézet tagiskolái.

11 Arra törekedtünk, hogy minden projektet legalább két iskolában kipróbáljanak. Néhányat kettőnél több helyen is megvalósítot-
tak, egyet azonban technikai okokból sehol sem sikerült.
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