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A SINUS-modell áttekintése 

A SINUS mint keretrendszer 

A SINUS (Steigerung der Effizienz des mathematisch-. naturwissen-. schaftlichen) hálózati tanuláson 

alapuló, a pedagógusok gyakorlati tudásának sikeresen alkalmazható elemeit megerősítő tanár-

továbbképzési modell. A SINUS keretrendszerét Németországban, elsősorban a matematika és a 

természettudomány tanítás hatékonyságának és az ilyen szakos pedagógusok munkájának segítésére 

dolgozták ki, azonban sikerrel adaptálták más tantárgyak, például idegen nyelv vagy történelem 

tanítására is. 

A program célcsoportja a gyakorló pedagógusok köre. A cél a tanári attitűdök formálása, a meglévő jó 

gyakorlat elemek megerősítése, az új munkaformák, feladattípusok napi gyakorlatba ültetésének 

segítése. A programban résztvevő iskolák bátorítják a pedagógusok csatlakozását, de a részvétel nem 

kötelező. A pedagógusok maguk választják ki azt az egy-egy modult, amellyel csoportjukban 

foglalkoznak, majd ennek befejeztével új modult kezdenek. A fejlesztési folyamat az iskolában 

kezdődik, majd iskolák közötti, később regionális, illetve nemzeti hálózathoz való kapcsolódásban 

teljesedik ki. 

A keretrendszer kialakítása a matematika és a természettudományok helyzetét feltáró kutatásokra 

épülve (amelynek eredményei a modulok koncepcionális és tartalmi keretrendszerét alapozták meg), 

olyan szakértői csoport munkájával valósult meg, amelyben az iskolák, az oktatásirányítás, a 

tanárképzés, az oktatástudományok, a pszichológia, illetve a vonatkozó szaktudományos területek 

szakemberei működtek együtt. A kieli IPN1 kutatásai szerint a modulok továbbfejleszthetők és 

eredményesen vezethetők be a nem természettudományos tárgyak tanításába is – erre elsősorban 

komplex pedagógiai-pszichológiai szemléletük, didaktikai megközelítésmódjuk teszi alkalmassá őket. 

Mivel a modulok alapvetően nyitottak, ezért más műveltségi területekre való kiterjesztésük 

várhatóan zökkenőmentes lehet. 

A SINUS-modell olyan tanár-továbbképzési modulokat tartalmaz, amelyek portfólió-rendszerben 

segítenek a tanárok mint reflektív szakemberek szakmai kompetenciáinak erősítésében, az 

együttműködési kultúra és a pozitív szemléletmód kialakításában. A résztvevőket aktív, tudatos, 

önreflexióra képes felnőtteknek (reflective practicioner, Tobin et al, 19982), önálló gondolkodásra és 

problémamegoldásra képes szakembereknek tekinti, és ebben erősíti meg. A modulokban (és a 

képzés folyamatában is) az iskolai innovációk, a tanári kreativitás, az alkotó gondolkodásmód segítése 

alapvető szerepet kap. A SINUS által példaként használt mintafeladatok a tanulói motivációra 

koncentrálnak, a konstruktivista tanuláselméletek szemléletmódját tükrözik és az aktív tanulás 

módszertanát közvetítik, ezzel megalapozzák a tudásépítés és a kompetencia-fejlesztés gyakorlatát. 

(A tanulót a tanulás folyamatában aktív, önreflexiójában támogatott résztvevőnek tekintik.) 

A SINUS modulok integrált szemléletűek, erős bennük az interdiszciplináris, komplex problémák 

alkalmazása. Alapvető elem a tanár-diák, tanár-tanár, iskolán belüli és iskolák közötti együttműködés 

                                                           
1
 IPN: Leibniz-Institut für die Pedagogik der Naturwissenschaften und Mathematik, Kiel, http://www.ipn.uni-

kiel.de/ 
2
 Fraser, B. J., Tobin, K. G. (1998): International handbook of Science Education, Kluwer Academic Publishers, 

Dordrecht, Netherlands, pp 129-152. 

http://www.ipn.uni-kiel.de/
http://www.ipn.uni-kiel.de/
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megerősítése. A SINUS vezérelve, hogy a tanárok a képzés során az alkalmazandó módszert maguk is 

megtapasztalják, kipróbálják, saját tanulási folyamataikba integrálva szereznek élményeket, 

miközben felismerik saját jó gyakorlat elemeiket. Ezáltal a további tanítási gyakorlatban képesek a 

különböző tanulási stílusokhoz alkalmazkodni, valamint az egyes tanulócsoportok igényeinek 

megfelelően adaptálni a képzés során megismert, illetve kidolgozott jó gyakorlatokat. A SINUS 

képzési módszere mintákat és rávezető feladatokat tartalmaz, ezáltal azt segíti, hogy a tanárok 

maguk alkossanak feladatokat a megismert elvek illetve források alapján. Emellett a képzések és a 

műhelymunkák rendszere ezen tananyagok illetve jó gyakorlatok megosztására ösztönöz és egyúttal 

irányelveket ad az azokhoz kapcsolódó értékelési, számonkérési technikák alkalmazására. 

A program háromdimenziós célrendszer mentén dolgozik: 

• tudáselemek és kompetenciák fejlesztése; 

• tanulási stratégiák diverzitása; 

• motiváció, attitűdök formálása. 

A rendszert 30 pilot iskolán tesztelték, majd 150 iskolából álló hálózaton finomították. A SINUS-

transzfer folyamatának első hullámában 850, második hullámában mintegy 1800 iskola vett részt, 

2007-től az összes német iskola bevonása zajlik. A második hullám beválás-mérése során, az 1990-es 

években Németországban folytatott pilot kutatások eredményei alapján a valódi, tanulói 

eredményekben is megmutatkozó változás hosszabb időt vesz igénybe. A tanári gyakorlat gyakran 

csak 6-10 hónap elteltével változik meg, hiszen a módszer lényegi elemeinek elsajátításán túl egy 

másfajta tanárszerep felépítéséhez, az egyes elemek napi gyakorlatba ültetéséhez olyan összetett, a 

tanár személyiségét is mélyen érintő változások szükségesek, amelyek időbeli alakulását a tanár 

személyiségjegyei, életkora és szociokulturális háttere mellett számos tényező (például: a munkahelyi 

légkör, a munkaterhek, az iskolai vezetők vezetési kultúrája) is befolyásolja. 

 

1. ábra: A SINUS története Németországban 
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A kipróbáló iskolák hálózatokba szerveződtek. A pilot szakaszban, 1998-2003 között a 15 szövetségi 

állam 180 iskoláját úgy szervezték 30 alhálózatba, hogy azok mindegyike 6-6 iskolából állt, és így a 

teljes rendszer 1000 pedagógus munkáját fogta össze. 

A két későbbi szakaszban, először az első hullámban két kétéves ciklusban 2003-2007 között 800 

iskola, nagyjából 4500 pedagógusa 84 alhálózatot alkotott; ezután a második hullámban 1800 iskola 

176 alhálózatba szerveződve, összesen több mint 10000 pedagógus képzését koordinálta. Noha ez a 

létszám hatalmas, még mindig messze volt a teljes nemzeti képzéstől, bár az iskoláknak (illetve a 

célcsoportnak) ugyan több mint felét elérte; ezért az elmúlt években a szövetségi államok a teljes 

lefedettség elérésén dolgoztak. 

A SINUS gyakorlatában a pedagógus gyakorlatában bekövetkező változást hármas rendszer segíti: 

(1) A legfontosabb az a saját tanulási élmény, amelynek révén a pedagógusok hitelesen 

dolgozhatnak a tanult, számukra esetleg újszerű módszerekkel: különösen akkor, ha azok a 

tanári szerephez kötődő hagyományos narratívák, illetve attribúciók mentén nehezen 

értelmezhetők, vagy a tradicionális tanárképhez (a tudás birtokosa) képest más paradigmát 

(tudásmenedzser) vázolnak fel. 

(2) A segítő barátok közössége támogatást nyújt abban, hogy a változást a tanár mint tanuló 

menedzselni tudja. Az iskolai közösség tanulószervezetté alakulása és a hálózati tanulás 

segítése többek között a problémák előremutató megbeszélését, a gyakorlati kérdések 

megvitatását, a meglévő követendő elemek megerősítését, a jó gyakorlatok megosztását 

teszi rutinná. A képzések ezt a folyamatot alapozzák meg. 

(3) A mintafeladatok, példák a képzés során nem követendő receptet adnak, inkább arra 

inspirálják a résztvevőket, hogy maguk alkossanak hasonló feladatokat. Ugyanakkor, 

különösen a képzési szakasz kezdetén, ezen példák szerepe fontos az iránymutatásban, a 

megerősítésben. Arra is alkalmasak ezek a minták, hogy a pedagógus a számára 

„biztonságosnak” minősülő (kipróbált, a képzők által „jó gyakorlatnak” deklarált) feladatokat, 

tevékenységeket próbáljon ki osztálytermi gyakorlatában, és ezzel tapasztalatot szerezzen 

arról, számára mely feladattípusok, hogyan adaptálhatók, mire kell figyelnie az ezekkel való 

munka során. A tanári gyakorlatra reflektáló, a pedagógusok tanulását segítő, az osztálytermi 

munka során kipróbálható mintaanyagokat, példákat szakemberek közössége állítja össze, 

egyesítve a napi tanítási gyakorlat, a tanulás-kutatás illetve a pedagógiai és pszichológiai 

tudományok tapasztalatait a tudomány modern felfogásával, korszerű tartalmaival, kiemelve 

a jó gyakorlatok kipróbálása során szerzett élményeket, esetleges buktatókat, sarkalatos 

pontokat is az egyes esetekben. 

A SINUS hatása nemcsak a pedagógusokon és közvetlen módon mutatkozott. Az iskolai közösségek 

megerősítése (az, hogy a pedagógusok szakmai dialógusokat folytatnak, közösen keresnek 

megoldásokat vagy problémákat elemeznek) természetesen a tanulókra is pozitívan hatott. A szülők 

– annak ellenére, hogy eleinte a SINUS révén bevezetett szokatlan módszerek, feladattípusok, 

számonkérési formák, és általában az eltérő tanárszerep miatt sokat idegenkedtek a SINUS-tanárok 

gyakorlatától, vagy bizalmatlanságukat fejezték ki – nagyon hamar a módszer mellé álltak: elsősorban 

azért, mert a tanulók, gyermekeik lelkesedését vették észre, és mert a tanulói eredményesség a 

módszer újszerű megközelítése révén sem csökkent (sőt, leggyakrabban nőtt). 
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A SINUS adaptálhatósága 

A külföldi tapasztalatok alapján a SINUS módszer bevezetésében az önkéntes alapon indított, de 

központi szakmai irányítás, koordináció mellett történő implementáció látszik sikeresnek, 

feltételezve, hogy a pénzügyi források többsége az iskolákba kerül. 

A SINUS-modell adaptálásával – elsősorban az Európai Unió oktatáspolitikai ajánlásainak, illetve 

különösen a természettudomány-tanítás terén elhíresült Rocard-jelentésnek3 a hatására – számos (a 

7. keretrendszerben, a „Science in Society” programban támogatott) nemzetközi nagyprojekt4 is 

eredményesen foglalkozott: többek között Angliában, Belgiumban, Cipruson, Csehországban, 

Dániában, Észtországban, Finnországban, Franciaországban, Litvániában, Izraelben, Norvégiában, 

Olaszországban, Skóciában, Spanyolországban, Svédországban és Törökországban. Több országban 

(így Norvégiában vagy Észtországban) a SINUS keretrendszerére és az adaptálási pilotok 

tapasztalataira építkezve dolgoztak ki a SINUS-hoz hasonló továbbképzési programokat. 

Magyarországon a Mind the Gap EU FP7 projekt részeként, a Kutató Tanárok Országos Szövetségének 

szervezésében zajlott a SINUS módszert kipróbáló, háromnapos (angol munkanyelvű) nemzetközi 

tanár-továbbképző szeminárium 2009 októberében, melyen 20 magyarországi természettudomány 

szakos tanár (köztük hárman a felsőoktatásból, a tanárképzés vagy a szakmódszertan területéről) és 

15 külföldi tanár vett részt. A szeminárium szakmai fogadtatása (a szemináriumon több neves külföldi 

egyetemi oktató és kutató is részt vett, például Prof. Doris Jorde vagy Jens Dolin, illetve a SINUS 

kidolgozói közül Matthias Stadler, Silke Roennebeck) és a résztvevői értékelések rendkívül pozitív 

képet adtak. 

A SINUS-modell bevezethetőségét a Nyugat-Magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai 

Szolgáltató és Kutató Központja is vizsgálta, 2010-2011-ben, mintegy 1196 pedagógus 

megkérdezésével és 60 fő mentortanár bevonásával5. A kutatási eredmények alapján a SINUS-modell 

fogadtatása kedvező, annak célrendszere válaszol a pedagógusok igényeire és azokra a kihívásokra, 

amelyekkel a mindennapi gyakorlatban szembesülnek. 

 

2. ábra: Az NYME PSZSZK kutatásainak összefoglalása 

                                                           
3
 Rocard, M. és mtsai (2007): Science education now. (http://ec.europa.eu/research/science-

society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf) 
4
 Közülük igen részletes elemzéseket produkált az S-TEAM projekt 

(https://www.ntnu.no/wiki/display/steam/SCIENCE-TEACHER+EDUCATION+ADVANCED+METHODS) 
5
 Réti M., Iker J. (2011): A SINUS programcsomag bevezetésének lehetőségei. In: Iker J., Szihay M. (2011): Záró 
tanulmányok a Pedagógiai szolgáltató és kutató hálózat kialakítása a pedagógus-képzésben a nyugat-dunántúli 
régióban című project eredményeiből. NYME, Szombathely 

Hipotézis:  A SINUS sikeresen adaptálható hazánkban 

Hogyan segíthető a résztvevő tanárok együttműködése? Szükséges-e sajátos  
hagyományok, szociokulturális elemek figyelembevétele a módszer adaptálásakor? 

Helyzetelemzés: tanári attitűdök, együttműködés, igények 

Helyzetkép  javaslatok 

http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf
http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/report-rocard-on-science-education_en.pdf
https://www.ntnu.no/wiki/display/steam/SCIENCE-TEACHER+EDUCATION+ADVANCED+METHODS
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A SINUS-modulok 

A SINUS-rendszer 11 modulból épül fel, amelyek azokat a problématerületeket célozzák meg, 

amelyeket a SINUS kidolgozását megelőző kutatások a változás szempontjából kulcsfontosságúnak 

ítéltek meg. Ezek a területek, illetve a SINUS kidolgozását megelőző helyzetkép a jelenlegi magyar 

helyzettel a természettudományok és a matematika tanulásának terén jelentős mértékben 

párhuzamba állítható. A modulokat összefoglaló táblázat a 43. oldalon, a Mellékletekben olvasható. 

A modulok olyan feladatokat tartalmaznak, amelyek révén a pedagógusok reflektálhatnak saját 

gyakorlatukra, felismerhetik annak a SINUS szempontjából jó gyakorlatnak tekintett elemeit, illetve 

másokkal együtt elemezhetik ezeket. A modulok arra is bátorítják a pedagógusokat, hogy a 

megismert elvek alapján módosítsanak saját gyakorlatukon, illetve kísérletezzenek azzal, hogy ennek 

elveit saját gyakorlatukra és leggyakoribb tanítási helyzeteikre, növendékeik igényeire és problémáira 

igazítsák. A cél az, hogy a pedagógiai szakmai és módszertani repertoár szélesítésével a tanítási 

lehetőségeket gazdagítsa a képzési és együttműködési folyamat, anélkül, hogy a meglévő gyakorlatot 

lerombolná, vagy teljességgel felülírná. Ez azért fontos, mert a pedagógus rutinja, saját szakmai 

tapasztalatai alapvetően szükségesek önbizalmának, énhatékonyságának fenntartásához és ahhoz, 

hogy a képzés során (bizonyos szempontból annak ellenére is) zökkenőmentesen, bizalommal telve 

végezze osztálytermi munkáját. 

A modulok másik célja, hogy az eredményes eljárásokat megismételtesse, megerősítse. Ezzel az 

újonnan megismert tanítási lehetőségek a tanítási gyakorlatukba épülnek. A modulok (például a 

reflexióra szánt mintafeladatok, tanítási helyzetek bemutatásával és közös elemzésével) azt is 

elősegítik, hogy a döntéshelyzetekben az új látásmódot alkalmazzák a pedagógusok. 

A modulok feladatai a tanári munka kulcsfontosságú szakmai tevékenységeivel kapcsolatosak: 

tanulási helyzetek és tanulási környezetek tervezésével, a tanulók tanulási folyamatának 

támogatásával, a tanulási folyamattal kapcsolatos diagnosztikai munkával és az ezzel kapcsolatos 

visszajelzések adásával (illetve ennek értékelésével). A program ugyanakkor szabadságot biztosít a 

résztvevők számára abban, hogy a fentiek közül melyekkel foglalkozzon előbb (azaz: melyik modult 

válassza) és azokat hogyan alkalmazza saját gyakorlatában. Ezt az iskolán belüli és az iskolák közötti 

hálózati tudásmegosztás támogatja, és egyúttal csökkenti a résztvevő pedagógusok (a képzés miatt 

keletkező) munkaterheit. 

A SINUS-modulok tehát feladatokat, mintapéldákat, tanítási helyzetek leírásait és egy-egy tanítási 

órára szánt példát tartalmaznak, de szándékosan nem adnak óravázlatokat vagy tanulási ciklusok 

részletes terveit, hiszen ezek a kész anyagok mind didaktikailag, mind szociokulturális szempontból 

erősen korlátozzák azt, hogy a pedagógus a valós tanítási helyzetre és a tanulók előmenetelére 

koncentrálva formálja a tanítási folyamatot. 

Az 1990-es évek végén, a pilot szakaszban, Németországban az egyes elemek közül a résztvevő 

iskolák a leghasznosabbnak és egyúttal legnépszerűbbnek is az első két modult („A feladatkultúra 

továbbfejlesztése” illetve „Természettudományos vizsgálódás és kísérletek”) tartották. Az NYME 

PSZSZK kutatásai alapján ezek mellett még „A hibákból tanulni” és az „Értékelés – a kompetenciák 

felmérése, a kompetenciákkal kapcsolatos visszajelzések” modulok bevezetését javasolja. 
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1. Modul – A feladatkultúra továbbfejlesztése 

A tanítás alapját a megfelelően megválasztott feladattípusok adják, amelyeket az óravezetés során 

más-más ponton, megfelelő szerepben és helyzetben alkalmaznak: ezzel egyúttal a tanulás 

folyamatát is strukturálják amellett, hogy számos szerepet betöltenek (például a gyakorlást vagy az 

ellenőrzést). Ennek ellenére a német iskolákat a módszertani monokultúra jellemezte6. Emiatt fontos, 

hogy a pedagógusok felismerjék, mely feladattípusok alkalmasak arra, hogy a tanulási folyamat 

különböző szakaszait támogassák, illetve különböző fejlesztési célokat segítsenek. A modul arra 

készíti fel a pedagógusokat, hogy tudatosan válasszanak feladattípusokat, szükség esetén maguk is 

képesek legyenek adott céllal átalakítani vagy készíteni feladatokat, és azokat didaktikailag indokolt 

módon felhasználni. 

A modul elején a tanárok megismerkednek a különböző feladattípusokkal az alábbi felosztás szerint: 

• új tudást építő feladatok, 

• az új tudást megerősítő feladatok, 

• gyakorló feladatok, 

• az alkalmazást segítő feladatok, 

• ismétlő feladatok illetve a tudás rendszerezését, kapcsolatok kialakítását célzó feladatok, 

• ellenőrző és értékelő feladatok. 
 

Megjegyezzük, hogy a fejlesztő feladatokat mindezen kategóriákba adott ponton a SINUS rendszere 

minden esetben beleérti, azonban az adaptáció esetén – mint ezt az NYME PSZSZK regionális 

kutatásai és a mentortanárokkal felvett kérdőívek is alátámasztják – szükséges lenne a fejlesztő 

feladatoknak külön kategóriát nyitni és jelentőségüket jobban hangsúlyozni.  

A SINUS képzésein a pedagógusok nemcsak elemeznek vagy kipróbálnak feladattípusokat, hanem 

arra is ösztönzik, illetve abban is segítik őket, hogy maguk írjanak adott célra feladatokat, vagy 

alakítsanak át a saját gyakorlatukban más célra bevált, szívesen alkalmazott feladatot. 

A modulok célja tehát, hogy egy olyan keretrendszert mint eszközt adjon a pedagógusok kezébe, 

amelynek révén változatok, sokszínű tanulási környezetet tudnak tervezni és a tanulás folyamatát a 

tanulók egyéni fejlődési ütemének megfelelően irányítják. 

A SINUS feladatai között kiemelt szerepet kapnak a problémaalapú tanulást és azon belül is a 

strukturálatlan problémák vagy a nem-rutin problémahelyzetek megoldását célzó feladatok. A 

nyitott, több megoldási lehetőséget nyújtó feladatok használatára szintén nagy hangsúlyt helyez a 

modul, elsősorban az aktív tanulás módszertanának alkalmazásával. A SINUS megalkotói szerint a 

nyitott feladatok a program sikerének kulcsát jelentették, ugyanakkor – elsősorban az alsóbb 

évfolyamokon tanító pedagógusok részéről – eleinte jelentős ellenállást váltottak ki: a pedagógusok 

nem bíztak abban, hogy növendékeik képesek lehetnek ilyen feladatok megoldására. Ez is az oka 

annak, hogy feladatok használatában a SINUS-képzések tanulói motiváció megalapozására és 

fenntartására, a kompetencia fejlődésén alapuló sikerélményekre és a tanulók önbizalmának 

erősítésére koncentrálnak. 

                                                           
6
 Nemcsak a német iskolákra igaz ez az állítás. Az NYME PSZSZK kutatásai, vagy a ROSE-projekt hasonló 
jelenségre világított rá hazai illetve nemzetközi viszonylatban is. 
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Az „új” feladatok, sokszor nem is olyan újak. Inkább az a különbség, hogy milyen jelenségből, 

problémából készítünk feladatot.  Nézzünk meg egy tanítási órára készült mintapéldát: 

TANÍTÁSI ÓRÁRA KÉSZÜLT MINTAPÉLDA 
Példafeladat gyakorláshoz: Matematika a mindennapokban 

 

 

 

1. Fedezd fel a lehető legtöbb alakzatot az ábrán! 

2. Fogalmazz meg érdekes kérdéseket az alakzattal kapcsolatban, és tedd fel ezeket a 

szomszédodnak! 

3. Mutassátok be a szomszédoddal közösen a legszebb eredményeket az osztálynak! 

Példafeladat számonkérésre: 

 

 

A nyitott feladatok és a strukturálatlan, illetve nem-rutin problémák felvetéséhez a képzéseken olyan 

eszközöket mutatnak a pedagógusoknak, amelyekkel korábbi, bizonyos tanítási helyzetekben bevált, 

jól ismert feladatokat alakíthatnak át. Egyúttal arra is felkészítik a tanárokat, hogy az ilyen feladatok 

megoldása során másfajta együttműködés alakul ki a tanulók között, illetve a tanár-tanuló 

interakciókban. A feladatok átalakításakor a megfelelő didaktikai tervezés szintén hangsúlyt kap, és 

az aktív tanulás, a kooperatív munka, valamint az egyéni fejlesztés szempontjai is megjelennek. 



Egész napos iskola. Természettudományos nevelés. Háttértanulmány 

 
 

9 
 9 

 

Az alábbi táblázat egy ilyen szempontrendszert mutat a tanórán alkalmazott feladatok 

kidolgozásához, vagy a megszokott feladatok átdolgozásához pedagógusoknak7: 

A tanóra szakasza A feladat célja Példa 

Bevezetés Motiválás azon területek 
fejlesztésére, melyek a feladat 
kidolgozásához szükségesek 

Miért használunk különböző hőmérőket? 
Hasonlítsátok össze a beosztásukat! 

Fejlesztés A tanulási folyamat támogatása a 
felhasználható, élő tudásanyagban 
lévő egyes tudáselemek 
változtatásával 

A terem különböző pontjain megmértük a 
hőmérsékletet. Mit gondolsz, miért kaptunk 
különböző eredményeket? 

Gyakorlás A tanultak megerősítése, a tanultak 
alkalmazott használata 

 

Ismétlés Az új ismeretek hálózatosítása a 
korábban megtanult anyagokkal 

 

Egyéni munka Alkalmazkodni az egyéni tanulmányi 
előmenetelhez 

 

Csoportmunka Lehetőséget adni a segítő, tanító 
szerepek cserélődésére és a 
kommunikációra 

 

Házi feladat Alkalmazkodni az egyéni tanulmányi 
előmenetelhez 

Gyűjts információkat a bálnákról! Keress egy 
fát a lakóhelyeden, amit egész évben meg 
tudsz figyelni! 

Számonkérés A tanulás sikerességének mérése  

2. Modul - Természettudományos vizsgálódás és kísérletek (Kutatás, felfedezés, 

magyarázat) 

A tudományos gondolkodásmód megismerése a természettudományos műveltség megalapozásához 

elengedhetetlen. Valószínű, hogy a nem-természettudományos tantárgyak esetén a kapcsolódó 

szaktudományok gyakorlati problémáival való ismerkedés, a diszciplínára jellemző látásmód és 

megismerésmód megtapasztalása, a tudomány művelőinek és alkalmazóinak munkájába való 

bepillantás éppen így formálja a tanulói attitűdöket, és segít fenntartani a tanulás mint munka 

elvégzéséhez szükséges motivációt. A modul arra készíti fel a pedagógusokat, hogy olyan 

vizsgálatokat, gyakorlati tevékenységeket tervezzenek, amelyek a tanulókat gondolkodásra, a 

jelenség megfigyelése alapján kérdések, problémák megfogalmazására, a magyarázat keresésére, az 

eredmények értékelésére és következtetések levonására késztetik. 

A modult kipróbáló, illetve bevezető iskolák a tudományos megismerésmód széles spektrumát 

felölelő tevékenységeket terveztek. Ezek közül leginkább eredményesnek azok bizonyultak, amelyek 

a tanulók saját hétköznapjaiban előforduló, vagy azokra ható, közvetlen környezetében 

megtapasztalható problémákkal foglalkoztak. A 2. modult az iskolák igen gyakran a 6. modullal 

kombinálva alkalmazzák (A tantárgyi határok láttatása: interdiszciplináris megközelítés és tantárgyi 

koncentrációk), azért is, mert különösen a gyakorlati életből vett, a tanulók tapasztalataira építkező 

vizsgálatok, megfigyelések a leggyakrabban komplex problémákat jelentenek, amelyek nemcsak egy-

                                                           
7
 http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/NaWi-Module/N1.pdf 
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egy tantárgy tanulási folyamatában mutatkoznak, és célszerűvé teszik a tantárgyi határok lazítását 

vagy a szaktanárok közötti együttműködést is. 

A természettudományos kutatás módszertanának bizonyos elemei beemelhetők a tanítási órák 

módszerei közé is: a felfedeztető tanulás (inquiry based learning) éppen ezt a megközelítésmódot 

támogatja. Az ilyen szempontú megközelítés könnyíti az összefüggések megértését, és izgalmasabbá 

teszi a tanulás folyamatát. Néhány javaslat pedagógusoknak a megvalósításhoz: 

A természettudományos vizsgálódás megjelenése a természettudomány-órákon: 

1. Megfigyelés 

2. Leírás (kép vagy szöveg) 

3. Kérdésfeltevés, célmeghatározás 

4. Összehasonlítás és rendezés 

5. Mérés 

6. Modellezés 

 I. egyszerűsítés és kiválasztás 

 II. vizsgálat és építés 

 III. sejtések és feltételezések 

 IV. magyarázat és megértés 

7. Kísérletezés 

A modellezés a 2. modul hangsúlyos pontja. A tudományos gondolkodás alapkérdése a 

modellalkotás: ugyanakkor a modellek többségét a tanulók absztraktnak érzékelik: annak ellenére, 

hegy a hétköznapi életben előforduló modellezés közel áll a tanulókhoz, gondoljunk csak a 

játékvasútra, babaházra vagy a repülőgépmodellekre. A fenti táblázat 6. pontjában említett 

természettudományos modellalkotás folyamatait jól szemlélteti az alábbi ábra, mely mind a 

pedagógus(tovább-)képzésben, mind a tanítási órán jól használható: 
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Silke Mikelskis-Seifert nyomán 

  

A modul mintapéldái a tevékenykedtetést segítik, és arra ösztönzik a képzésben résztvevőket, hogy 

hasonló (általában egyszerű, nem anyag- vagy eszközigényes) vizsgálatokat tervezzenek, vagy a 

tanulókkal egyszerű modelleket készíttessenek és vizsgáltassanak. 

TANÍTÁSI ÓRÁRA KÉSZÜLT MINTAPÉLDÁK 

 

1. Húzz egy lufit egy üres flakonra. Tedd először egy darabig a 

radiátorra, majd tedd be a hűtőbe. Mit tapasztalsz? Írd le a 

megfigyeléseidet! 

2. Vegyél 5 különböző tárgyat (pl. egy almalevet, a tolltartód, a 

ceruzád, a radírod és egy követ). Rendezd őket sorba, először a 

nagyságuk szerint, aztán a tömegük szerint. Becsüld meg a tömegüket! Az 

eredményeidet foglald táblázatba! 

3. Milyen modelleket ismersz a mindennapi életben? Nevezz meg különbségeket és 

hasonlóságokat a modell és az eredeti között! 

4. Építsd meg egy vulkán modelljét. 

5. Tölts meg egy poharat a negyedéig tejjel! Aztán óvatosan töltsd fel vízzel! 

Tanulmányozd pár percig, aztán a megfigyeléseidet próbáld megmagyarázni a „kis 

részecskék” gondolati modell segítségével! Szemléltesd a leírásodat rajzzal is! 

6) Kísérletezz! Pontosan melyik összetevő okozza a kenyérben a buborékok képződését? 

(Hefe=élesztő, Zucker=cukor, Salz=só, Mehl=liszt, Wasser=víz) 
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További példák, információk elérhetők: 

1. http://www.sinus-an-grundschulen.de/index.php?id=112 

2. http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/NaWi-

Module/N2b.pdf 



Egész napos iskola. Természettudományos nevelés. Háttértanulmány 

 
 

13 
 13 

 

3. Modul – Tanulni a hibákból. Az alapötlettől a kutatásig – intelligens tanulás 

különböző szinteken 

A félelem a hibáktól, a kudarckerülő stratégia nem segíti a tanulást. A hibák információkat adhatnak a 

diákoknak a hipotéziseikről és a gondolkodásmódjukról. A hiba kitörlése elősegíti a hiba 

ismétlődését, míg az analízise hozzásegít ahhoz, hogy többé ne kövessük el. 

A pedagógusok gyakorlatában azonban kevéssé jellemző a hibák ilyen felfogása: leggyakrabban 

kudarcként, a tanuló képességeinek vagy szorgalmának (esetleg figyelmének) leértékeléseként és 

megtorlandó, büntetendő elemként értelmezik azokat. Annak ellenére van ez így, hogy az élet 

számos területén – gondoljunk csak a sportra, a zenetanulásra, vagy más művészeti alkotó 

tevékenységre, de akár a háztartási tevékenységekre is – a hibákból való tanulást a folyamat 

természetes részének tekintjük, és a tanulási folyamatban nem ítélkezünk a hiba vagy annak 

elkövetője felett. 

A hibákból való tanulás tehát itt a tanulók által, a tanulás folyamatában elkövetett hibákra 

vonatkozik. A hibák, tévképzetek, naiv elképzelések természetes velejárói a tanulásnak akkor, amikor 

a köznapi tapasztalatok, érzékszervi megfigyelések és a tudományos modellek, elméletek találkoznak, 

kölcsönhatásba kerülnek. Ezeknek a felszínre kerülése, kibeszélése, elemzése olyan különleges 

tanulási alkalmat teremt, amely az egyéni fejlesztést a legkiválóbban szolgálja. A hibák, tévképzetek 

(akár hiányosságok) feltárása és a mögöttük rejlő logika megismerése a tanár és a tanuló olyan közös 

munkáját jelenti, amelynek révén a hiba vagy tévképzet forrását jelentő téves elképzelések 

megváltoztathatók. 

Ehhez természetesen jól el kell különíteni azokat a tanulási helyzeteket, amelyekben a hibák 

elkövetése megengedett, ahol a próbálgatás a tanulás része, és ahol a hiba megtorlása nem történik 

meg, azaz nem okoz terhet, feszültséget, szorongást. Az persze nyilvánvaló, hogy vizsgahelyzetben, a 

számonkérés során a hibázás nemkívánatosnak tekinthető. 

A modul a hibákat két szempontból közelíti: 

• tipikus hibákkal való munka, 

• a hibák megjelenítése (vizualizálása leírással, ábrákkal, videofelvétellel) a tanítási órán. 

A modulban az alábbi módon alapelvek mentén vezetik be a hibák mint tanulási lehetőségek 

felismerését. 

Hogyan juthatunk el odáig, hogy tanuljunk a hibáinkból? 

 

• A hangsúly áthelyezése: Maga a megoldáskeresés folyamata legalább olyan fontos, mint 

megtalálni a jó megoldást. 

• Találékonyság ösztönzése: a saját ötletek (még ha hibásak is!) gyakran több tanulási lehetőséget 

tartalmaznak, mint a várhatóan „sima” megoldások. 

• Minden vélemény számít: még (vagy főként) a nem hagyományos és eltérő vélemények is 

fontosak és értékesek. 

• Elemzés és következtetés: a hibák elemzése során új felismerésekre juthatunk. 
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A hibaelemzés lépései 

1. A hiba beírása 

2. A feltételezés (hipotézis) feljegyzése 

3. A tanuló megkérdezése 

4. A feltételezett hibatípusok kiemelése 

5. A támogatási lehetőségek átgondolása 

 

TANÍTÁSI ÓRÁRA KÉSZÜLT MINTAPÉLDÁK 

 

A hibákból tanulás jó módszere lehet a hibajavító füzet vezetése. Az alábbi képen 

látható hibajavító füzet a matematikaórára öt oszlopból áll: 

 

- A hiba  

- Mit gondoltam; miért rontottam el?    

- Így helyes 

- Milyen művelet? 

- Milyen gyakori a hiba (hányszor követtem el)? 
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SINUS Pilot-Program (1998-2003) 
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4. Modul – A tanulási nehézségek felismerése és intelligens tanulás – az alapok 

megerősítése 

 
A modul azt a kérdést járja körül, hogyan érhető el, hogy a tanulók igen különböző mélységű, 

tapasztalati alapú előzetes tudása alapján egy hasonló szintű közös alaptudás épüljön fel a 

csoportban. A modul a konstruktivista tanulás (tudás-felépülés) modelljén alapul. Azt hangsúlyozza, 

hogy az új tudás elsajátításakor ki kell, hogy alakuljon egy olyan alaptudás, amely a tanulás során 

megszilárdul, és különböző kontextusokban biztonsággal elérhetővé, alkalmazhatóvá válik. 

A tudás biztossá válása azonban nem a mechanikus gyakoroltatás révén történik meg, hanem a tudás 

olyan változatos helyzetekben történő alkalmazásán keresztül, amelyek új és új kapcsolatok 

kiépülését segítik és a tudás alkalmazásának rugalmasságát biztosítják. Ezt a differenciálással segíti 

legeredményesebben a pedagógus. 

A modulban a tanárok körüljárják az alaptudás és alapműveltség kérdéskörét, és a kompetenciaalapú 

tanítás alapelveit. A természettudományos tantárgyak esetén kulcselem, hogy a tudományos 

megismerésmód mint tanulási folyamat lépései a tanulás folyamatában megjelenjenek. 

A tudományos szemléletmód és a tanulók szemléletmódja között természetesen jelentős eltéréseket 

tapasztalhatunk. Egy egyszerű példa: a hő.8 A hétköznapi nézőpont szerint a fa meleg, a kő hideg. 

Fizikus szemmel nézve ugyanez a megállapítás így hangzik: 

A fa rosszul vezeti a kéz hőjét. A kő jól vezeti a kéz hőjét. 

Az alábbiakban a 4. modul képzési anyagaiból válogatunk. Az anyagok irányelveket illetve 

módszereket mutatnak be, amelyekkel a pedagógusok elősegíthetik a tanulók szemléletváltását. 

 

1. Hogyan változtathatjuk meg a szemléletmódot?  

 

 A téves elképzelések kiigazítása 

 Módszerek: Kísérletek végzése, kérdésfeltevés 

 A természettudományos szempontból megfelelő vagy helyes elképzelések kialakítása 

 Módszerek: Kísérletek végzése, szilárd elképzelések felállítása 

 Az összegyűjtött elképzelések megerősítése 

 Módszerek: Az elmélet alkalmazására vonatkozó példák megvitatása, amelyből a tanulók 

érzik az elméletük hasznosságát 

 

                                                           
8
 Rita Wodzinski - Universität Kassel 
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2. Módszerek az elképzelések összegyűjtésére 

 Beszélgetés és nyitott kérdések 

 Ábrák, leírásokkal 

 Ötletek leírása 

 Válogatás tárgyak vagy képanyag közül 

 
 

TANÍTÁSI ÓRÁRA KÉSZÜLT MINTAPÉLDÁK 

Mit gondolsz, mi az a mágnes? Itt vannak különböző tárgyak. 

Van ötleted, hogy lehetne kitalálni, hogy ezek közül melyik mágnes? 

Mi az a tükörkép? Rajzold le az ötleteid, és írd alá, hogy mit rajzoltál! 

Mihez van szükségünk áramra? Írd le az ötleteidet! 

Gyűjtsd külön azokat a tárgyakat, amikben látod a tükörképed, és azokat, amikben nem 

látod a tükörképed. 
 
 
3. Az elképzelések összegyűjtése után 
• Ha a tapasztalatok hiányoznak => Tapasztalatok gyűjtése 
• Ha az ellenőrzés lehetséges: => a sejtések, ötletek tesztelése 
• Ha a szavakat nem értik => hasonló és ellentétes példákat hozni. 
 
 
4. Hogyan ösztönözhetjük a tanulókat további gondolkodásra? 
• Útmutatással az ötletek teszteléséhez 
• Alternatív ötleteket adhatunk nekik 
• Kommunikáció és reflexiók 

 

5. A kérdésfeltevés 
Egy kérdést sokféleképpen fel lehet tenni, vizsgáljunk meg most követendő és elkerülendő kérdezési 
módszereket: 
 
1. Inkább nyílt, mint zárt kérdések 

 Gyorsabban fog menni az autó, ha egy rámpa tetejéről indul? 
 Milyen változást eredményez, ha az autó a rámpa tetejéről indul? 

 

2. Inkább személyközpontú, mint tartalomközpontú kérdések 
 Miért olvad a jégdarab a sapka alatt lassabban, mint a szabad levegőn? 
 Te mit gondolsz, miért olvad a sapka alatt lassabban a jégdarab? 

 

3. A MIÉRT kérdéseket ne használjuk túl gyakran 
 Megfigyelésnél: Miért ilyen a gyapjú? 
 Mit gondolsz, miért érezzük melegebbnek a hungarocellt, mint a fémet? 
 
4. Feltevések, ötletek kérése 
 Mi történik a vízzel, mikor párolog? 
 Mi tudnánk tenni, hogy egy vizes törölközőt megszárítsunk, és miből gondolod, hogy a módszer 
működni fog? 
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6. Intelligens tanulás mindenkinek 
• A közös gondolkodási folyamatot támogassuk a kisebb csoportokban és az osztályban 
• A közös vitát, eszmecserét tegyük lehetővé 
• A tanulás folyamatát támogassuk ösztönző és sok segítséget tartalmazó oktatási anyaggal  
• Biztosítsunk megfelelő szintű részvételt a tananyag, tanítási módszerek, tanulási célok 

meghatározásában 
• A reflexiókat támogassuk. 

 

  További példák, információk elérhetők: 

1. http://www.sinus-transfer.de 

2. http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/NaWi-

Module/N1.pdf 

http://www.sinus-transfer.de/
http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/NaWi-Module/N1.pdf
http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/NaWi-Module/N1.pdf
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5. Modul – Kumulatív tanulás 
 

„A múlt héten a puhatestűekről tanultunk, ma pedig az ízeltlábúakkal ismerkedünk meg” – a hasonló 

mondatok a tanulók többsége számára erőltetett vagy követhetetlen logikát sugallnak. A téma ilyen 

felvezetése semmivel sem hozza közelebb azt, amit tanulni fognak, sem saját tapasztalataikhoz 

(előzetes tudásukhoz) sem pedig az iskolában előzetesen megtanult tartalmakhoz. Ha nem keresünk 

a különböző tanítási egységek között minél több kapcsolatot, a tanulók tudása töredezetté válik, és 

alkalmatlanná arra, hogy a problémamegoldás során felhasználják: általában a számonkérést 

követően – ha nem hamarabb – el is felejtik a tanultakat. 

Másfelől a tanulók ritkán vannak tudatában annak, hogy az iskolai munka révén kompetenciáik 

erősödnek, és alig-alig nyílik alkalmuk arra, hogy fejlődésüket megtapasztalják. A kumulatív tanulás 

mint szemlélet ezt a problémát szeretné orvosolni. 

A modul során a pedagógusok újragondolják az egyes tanítási egységek megvalósításának a célját 

(például: „Miért akarom az aldehideket megtanítani? Mire építhetek, hogyan fogom felhasználtatni 

az új tudást?”). Az egyik kulcsgondolat a tartalomba ágyazott képességfejlesztés, és az, hogy az 

ismeretátadás csakis pedagógiai célokkal karöltve lehet célravezető. Azt is fel kell ismerniük, hogy a 

tartalomszervezés éppen emiatt jellemzően eltérhet a szaktudományok hagyományos diszciplináris 

rendszerétől. 

Az egyes tanítási órák és tevékenységek között hálózatos kapcsolatot építhetnek egyes 

alapkoncepciók segítségével. Ilyen lehet például a kémiában a részecskemodellek alkalmazása, vagy a 

mennyiségi szemlélet fejlesztése. Ezek révén láttathatók meg azok az összefüggések, amelyek teret 

biztosítanak arra, hogy a tanulók előzetes tudásukat vagy friss ismereteiket alkalmazzák 

(megtapasztalva azok hasznát, saját fejlődésüket is) és amelyek révén az új tudás egy rendszerbe 

illeszkedhet. 

A kumulatív tanulás egyik kulcspontja az összefüggések láthatóvá tétele. Nézzünk meg egy feladatot, 

amit sok tankönyvben megtalálhatunk. 

 

TANÍTÁSI ÓRÁRA KÉSZÜLT MINTAPÉLDÁK 

Egy egyenlő oldalú háromszögbe a lehető legnagyobb kört rajzoljuk.  

A háromszög területének hány százaléka tölti ki a kör területét? 
 
 
 
A következő pontok segíthetnek a választott megoldási útról reflexiót adni: 

 Milyen matematikai fogalmakat és ismereteket használjunk a feladat megoldásához? 

 Készítsen egy áttekintő diagramot róla! 

 Javasoljon egy közös ötletbörzét az osztállyal, hogy a lehető legtöbb ötletet gyűjtsük!  
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Alább látható egy lehetséges hálózatdiagram. Az átláthatóság kedvéért nem jelöltük az összes 

lehetséges kapcsolatot.9 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

                                                           
9
 http://www.lehrer-online.de/individuelle-lernwege-mathematik.php 

További példák, információk elérhetők: 

1. http://www.sinus-an-grundschulen.de/index.php?id=112 

2. http://www.sinus-an-

grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/NaWi-

Module/N2b.pdf 

http://www.sinus-an-grundschulen.de/index.php?id=112
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6. Modul – A tantárgyi határok láttatása: interdiszciplináris megközelítés és 

tantárgyi koncentrációk 

 
A hétköznapi életben egy probléma megoldásához szinte mindig többféle ismeretre van szükség. 

Nem elég csak a matematika- vagy biológiaórán tanultakat használni, hanem ötvözni kell a különböző 

szakterületekről származó ismereteket. A komplex szemléletű tanítás lehetőséget ad arra, hogy egy 

témát állítsunk a középpontba, és a különböző szempontok és a különböző tantárgyak 

nézőpontjaiból egy differenciált összképet építésünk fel. 

A modul során nemcsak projektek megvalósításáról van szó – amelyek nyilvánvalóan számos 

szaktárgy és annak tanárai közötti együttműködést feltételeznek, ugyanakkor (hasznosságukat nem 

megkérdőjelezve) idő- és erőforrás-igényesek is – hanem olyan rávezető feladatok alkalmazását és 

készítését is megismerik a pedagógusok, amelyekhez más-más diszciplínák (vagy a köznapi élet) 

területéről származó információkkal kell dolgozni. Egyúttal pontosabban körvonalazódik az is, miben 

egyedi az egy-egy tantárgyhoz köthető szaktudomány (például a fizika vagy a kémia) 

megismerésmódja, és milyen sajátos szempontból írják le a körülöttünk lévő világot (például az 

anyagi világot). 

A szaktárgyi megközelítéseket értékelhetjük, összehasonlíthatjuk és összekapcsolhatjuk. Az 

interdiszciplináris munka elősegíti és megköveteli a különböző szaktanárok közötti kommunikációt. 

Ez a tapasztalatok és ismeretek átadástól egészen a közösen megtartott tanóráig terjedhet. A 

projektek egyszeri (gyakran fesztiválszerű) jellegét miniprojektek, összetett feladatok (és az aktív, 

valamint a kooperatív tanulás számos elemének) bevezetésével lehet oldani. 

A SINUS-Transfer program keretében Észak-Rajna-Vesztfália tartományban a biológia, fizika és kémia 

tárgyak interdiszciplináris (komplex, vagy integrált szemléletű) tanításához dolgoztak ki 

tananyagokat, hat fő téma köré szerveződve:  
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TANÍTÁSI ÓRÁRA KÉSZÜLT MINTAPÉLDÁK 
 

A sűrűség fogalma 

A kísérlet végrehajtásához minden tanulónál van egy hasáb formájú test, ami vasból, 

fából, vagy alumíniumból készült. A tanulók megállapítják a testek térfogatát az élek 

megmérésével kapott adatokból. Ezek után egy elektromos mérlegen lemérik a testek 

tömegét. Minden mérési adatot feljegyeznek egy táblázatba. Segítség lehet, ha 

használunk egy táblázatkezelő programot, amit projektorral kivetítünk. A programmal 

közvetlenül előállíthatjuk az adatokhoz tartozó diagramot is, és szintén kivetíthetjük. 

Így több félegyenes is kirajzolódik: 
 

 

 A diagramon a fa és a vas mérésének eredményei láthatók 

  

A testek összehasonlításával felfedezhetik a tanulók, hogy minden félegyenes 

speciálisan egy anyaghoz tartozik. Ezzel bevezethetjük a „sűrűség” fogalmát, mint 

például az egyenesek meredeksége, vagy a tömeg és a térfogat hányadosa. 
 

  

 

 

 

 

 

  

 

http://sinus-transfer.uni-bayreuth.de/index.php?eID=tx_cms_showpic&file=uploads/pics/dichte_graph.jpg&width=800m&height=600m&bodyTag=<body bgcolor="black">&wrap=<a href="javascript:close();"> | </a>&md5=80203381faeefc1d70863c7fd39a5487
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7. Modul – A lányok és a fiúk segítése 
 

Annak ellenére, hogy a pedagógusok nagy része – általában amiatt, hogy szándéka szerint 

„egyformán kezeli” a különböző nemű tanulókat – nem tulajdonít nagy jelentőséget annak, hogy a 

fiú, illetve leány tanulók tanulási jellemzői eltérnek. (Bizonyos kutatásokban10 ezt a különbséget a 

gyakorló pedagógusok a természettudományok tanulásával kapcsolatban egyenesen tagadták.) 

A különbségek a fiúk és a lányok érdeklődési köre között már óvodáskorban megfigyelhetők; a fiúk 

érdeklődése a „lányos dolgok” iránt nagyobb, mint a lányok érdeklődése a „fiús dolgok” iránt. A „fiús 

dolgoknál” is részben magasabb a lányok érdeklődése, amennyiben a kontextus vagy a tartalom 

érdeki őket. A természettudományok tanulása esetén ezeket a különbségeket a ROSE11 kutatási 

projektje részleteiben is feltárta. A magyar tanulók attitűdjei, az NYME Pedagógiai Szolgáltató és 

Kutató Központ, a nyugat-magyarországi régióban végzett kutatásainak előzetes eredményei alapján, 

a ROSE-kutatásban résztvevő európai tanulók attitűdjeihez hasonlóak, és feltételezhetően a nemek 

tanulási jellemzői is hasonló képet adnak, noha ezt csak néhány kérdés esetén elemezték részletesen. 

Az érdeklődés jelzői (többek között, a SINUS rendszerében): 

 önkéntes részvétel illetve önkéntes munka 

 pozitív érzelmek 

 ismeretközpontúság illetve differenciált tudás 

Az érdeklődésbeli különbségeknek nincs biológiai-fiziológiai oka, szoros kapcsolatban állnak a nemi 

sztereotípiákkal, illetve a mintakövetéssel. A különbség megerősítésre kerül a nevelés során. 

(Részben éppen kisgyermekkorban, a pedagógus személyisége mint szerepminta révén, mint azt 

amerikai kutatások sugallják.) A természettudományok tanulásánál különösen megfigyelhető a 

lányok érdektelensége. Az oktatás célja nem az, hogy a különbségeket eltöröljük, hanem hogy a 

különbségek figyelembevételével alakítsuk ki a tanítási módszereket, biztosítva a lányok 

érdeklődésének felkeltését, fenntartását a természettudományok iránt. 

A modul során a nemek érdeklődésének, motivációjának, tanulási jellemzőinek megfelelő 

differenciálás áll a középpontban. Ugyanakkor ezen a területen számos kutatás és különösen 

fejlesztés még várat magára, ami valószínű, hogy a modul tartalmának gazdagodását is magával 

hozza majd. A modul a német iskolákban azért sem volt népszerű, mert a tanárok jelentős része azt 

gondolta, hogy a modul gyakorlatba ültetésével a lányokat pozitív diszkriminációban részesíti, illetve 

eleve elégedett volt azzal a móddal, ahogyan „mindenkivel egyformán foglalkozott”. 

A következő ábra bemutatja, mik a lányok erősségei, hogyan lehet támogatni a fiúk tevékenységét, és 

milyen jellemzői vannak egy olyan matematikaórának, ahol a lányok és a fiúk szempontjai is 

érvényesülnek: 

                                                           
10

 Így a TRACES projekt országjelentéseiben (például Olaszország esetén) megfigyelhető http://www.traces-
project.eu/  
11

 A ROSE anyagai hozzáférhetők: http://roseproject.no./ 

http://www.traces-project.eu/
http://www.traces-project.eu/
http://roseproject.no./
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További példák, információk elérhetők: 

A www.sinus-transfer.de oldalon a 3. modul leírásánál letölthető cikk : 

M. Katzenbach, Dem Fehler auf der Spur – Kinder als Fehlerdetektive, Die Neue 

Schulpraxis, 12/2014 

http://www.sinus-transfer.de/
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8. Modul – Feladatok fejlesztése a tanulói együttműködés segítésére 

A kooperatív tevékenységformák jó hatással vannak a tanulás eredményességére. Amellett, hogy 

támogató légkört alakítanak ki, segítik a tudásmegosztást és olyan feladattípusok alkalmazására 

ösztönöznek, amelyek a tartalmi elemek elsajátítását több csatornán keresztül segítik. A kérdve 

kifejtés módszeréhez képest, a SINUS kutatásai alapján, ezen tanulási formák több ismeret mélyebb 

elsajátítását támogatják. 

A kooperatív tanulás több mint egyszerű csoportmunka (a SINUS rendszerében is). Ennek feltétele a 

felelősségérzet megerősítése a tanulókban, és egymás sikereinek elismerése (annak felismerése, 

hogy egy másik csapattag sikere a saját sikerének is tekinthető). Emellett a csoport szabadsága 

(például döntéseinek meghozásában, a munka folyamatának felépítésében, stratégiáik 

megtalálásában) is az eredményes kooperatív tanulás feltétele. A modul képzései során a résztvevő 

tanárok olyan technikákat tanulnak (saját tapasztalataikon keresztül is), amelyek mindezek 

kommunikálását segítik elő. A kooperatív munkafolyamat segítésén túl az alkalmas feladatok 

megtalálása, az ilyen feladatok kialakítása legalább olyan fontos kompetencia, amelyet a 

pedagógusok munkájában fejleszteni kell. 

A kooperatív munkára különösen jellemző, hogy kis lépésekkel messzire lehet jutni. A kezdeti, 

munkaigényes szakaszban (amikor a pedagógusok jellemzően bizonytalanok) a hálózati tanulás és az 

abban kialakuló munkakapcsolatok segítik a tanárokat abban, hogy csüggedésükön túllendüljenek. 

A SINUS kezdeti szakaszában ez a modul különösen népszerű volt és számos tananyag született: az 

egyik szövetségi államban például az összes iskola dolgozott ezzel a modullal. A tapasztalataik azt is 

megerősítették, hogy az olyan tantárgyak esetén, amelyeknek heti óraszáma magasabb (például 

matematikából, ahol háromnál több óra van hetente) és ahol alkalom nyílik dupla órák megtartására, 

a kooperatív tanulás alkalmazása lényegesen egyszerűbbnek és hatékonyabbnak bizonyult. 

A kooperatív tanulási módszerek alkalmazása (a SINUS kipróbálásának tapasztalatai alapján) az alábbi 

esetekben bizonyult sikeresnek, illetve népszerűnek: 

(1) rendelkezésre álltak olyan óravázlatok, példák, amelyeket kipróbáltak, és amelyek a tanárok 

számára módszertanilag meggyőzőnek bizonyultak, valamint könnyen elérhetők voltak a 

forrásai (gyakran az innovátor személyének ismertsége is befolyásoló tényező volt); 

(2) megfelelő dokumentáció állt rendelkezésre és ez releváns médiában volt elérhető; 

(3) létező hálózatok tagjai kommunikáltak egymással az anyagról és hatásairól, akár informális 

csatornákon (például az iskolák közötti hálózatokon belül) is; 

(4) az alapinformációk mellé elméleti támogatás is elérhető volt, például a kooperatív tanulás 

módszertanáról vagy az aktív tanulásról. 

Az alkalmazott feladatokat jellemzően a hálózatokban szerveződő kisebb csoportok („kemény 

magok”) alkották, team-munkában. 

A 8. modul egyik képzési anyaga az alábbiakban foglalja össze a kooperatív tanulás alapelemeit: 



Egész napos iskola. Természettudományos nevelés. Háttértanulmány 

 
 

26 
 26 

 

1. Pozitív függés: „Szükségünk van egymásra” 

Minden csapattag két dologért felelős:  

(1) a kiadott feladatot teljesíteni, 

(2) gondoskodni róla, hogy mások teljesíteni tudják a kiadott feladatot. 

Először a kölcsönös felelősség érzését kell megtanulniuk a tanulóknak. Egy speciális szereposztás a 

csoporton belül segítheti őket ebben.  

Szerep  Feladat 

Ösztönző  Ötleteket ad, dönt a megvalósíthatóságról  

Ötletátalakító  Ötletek elfogadása, átalakítása, végrehajtása 

Csapattag  Csapatban dolgozik;, esetleg integrált munka 

Vezető  Irányító, vezető, előadó, (felelősségvállalás, motiváció)  

Tanácsadó  Tanácsadás és megfigyelés (mint független megfigyelő, „kritikus barát” 

Szervező menedzser  Koordináció, rendszerezés, szervezés  

Döntéshozó  Döntés, mérés  

Info-menedzser  Filozófus, kutató, információ-szolgáltató  

Kritikus  Megfontolások kifejezése, figyelmeztetés, megkérdőjelezés  

Delegáló  A feladatok felosztása a szerepek szerint 

2. Közvetlen támogatás 

 A csapattagok kölcsönösen erősítik és támogatják egymást.  

Fontos információkat és anyagokat cserélnek egymás között. 

 Visszajelzést adnak egymásnak, és megvizsgálják az egyes megoldási lehetőségeket a cél 

szempontjából, hogy jobb eredményre jussanak. 

 Elmagyarázzák egymásnak, amit tanultak, és segítenek a megértési nehézségeknél. 

 

3. Bekapcsolódási lehetőség: mindenki csatlakozhat  

A csoportmunkánál néhányan hajlamosak kizárni magukat a közös munkából. A csatlakozási 

lehetőséget ezért mind a csoporttól, mind az egyéntől kötelezően meg kell követelni. 

 Minden résztvevő a saját lehetőségeinek keretein belül tegyen a közös cél elérése érdekében. 

 Mindenki felelős a csoportban a közös eredményekért. 

 Minden tag legyen képes a csoport munkáját, vagy annak egy jól definiált részét megérteni és 

elmagyarázni.  

 

4. Szociális készségek: „Legyünk egymásra tekintettel” 

A hatékony kooperatív munka megköveteli a tanulóktól, hogy tanuljanak meg: 

 megbízni egymásban, 

 világosan és érthetően kommunikálni egymással, 

 egymást támogatni és elfogadni, 
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 a konfliktusokat konstruktívan megoldani. 

 

5. A csoportmunka egyéni értékelése 

A csoport reflektál, hogy mely tevékenységek és módszerek voltak hasznosak, és melyek hátráltatták 

a munkát: 

Első lépés: Az egyes tagok részvételének egyéni értékelése. 

Második lépés: Egy külső megfigyelő (tanár, vagy az elején kiválasztott diák) visszajelzést ad a közös 

munkáról. 

 Harmadik lépés: A csoport célokat fogalmaz meg magának a további tananyagról és a közös munka 

módjairól. 

 Negyedik lépés: A tanulás eredményét és a munkamódszereket az egész osztállyal megbeszélni. 

Ezzel összefoglaljuk az összes eredményt és ismeretet: megszületik az összkép. 

Ötödik lépés: A munka csúcspontja – az előrelépés a tanulmányi sikerek ünneplése. Megerősíteni az 

érzést, hogy a csoport az együttes munkával olyasmit alkotott, amit az egyének egyedül nem tudtak 

volna létrehozni. 

 

A kooperatív és kollaboratív tanulás alkalmazására jó példa, amikor egy adott témát úgy járunk körül 

a tanórán, hogy az osztályt kisebb csoportokra bontjuk, és minden csoport a téma egy-egy szeletét 

dolgozza fel, majd az egész osztály előtt beszámol az eredményeiről. 

Az alábbi példafeladatot 3 tanórára tervezték. 

 

TANÍTÁSI ÓRÁRA KÉSZÜLT MINTAPÉLDÁK 
 

A szappan és a mosószerek 

 
1. csoport: Szappan 

A szappankészítés folyamata az 

évszázadok során sokat változott. A 

mai mosószerek között a szappannak 

csak mellékszerep jut.  

2. csoport: Tenzidek (felületaktív anyagok) 

A zsír és a víz nem elegyednek, taszítják egymást. 

Különleges szerkezetüknek köszönhetően a 

felületaktív anyagok kapcsolatot képeznek a víz és 

a zsír között. Képesek a zsírfoltokat a textíliákból 

eltávolítani. 

  

3: csoport: Vízlágyítók 

A lágy vízben jobban lehet mosni, 

mint a kemény vízben. A vízlágyítók 

lággyá teszik a keményebb vizet.  

Manapság nagyon erős a vízlágyítók 

környezetre gyakorolt hatása.  

4. csoport: Egy modern mosószer összetevői 

A modern mosószerek különböző összetevőkből 

állnak. Minden összetevőnek jól meghatározott 

szerepe van.  

 
Miután a csoportok megalakultak, a tanulók először megkapják a tanulási célokat, a kérdéseket, 

amelyekre választ kell találniuk. Utána áttanulmányozzák a kapott háttéranyagokat, kísérleteket 
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végeznek, feladatokat oldanak meg. Az így tanultak alapján megfogalmazzák válaszaikat a feltett 

kérdésekre, majd tapasztalataikat és eredményeiket bemutatják az osztály előtt. A teljes kép a 

témáról akkor rajzolódik ki, mikor minden csoport beszámolt a tanultakról. A tanulók az alábbi 

segédletet kapják a beszámolóhoz: 

Mini-didaktika a diákcsoportoknak: 

 

10 percetek van az órából! Alább láthattok 5 tippet az előadásotokhoz: 

 

1.Áttekintés 3 mondatban 

Mondjátok el 3 mondatban a legfontosabb dolgokat, amit az anyagból tanultatok! 

 

2.Mit tud a hallgatóság hozzátenni? 

Az elmondottakhoz az osztálytársak hozzá tudnak-e tenni még valamilyen ismeretet? 

Koncentráljatok a csoport tanulási céljaira! 

 

3.Oktató blokk 

Most jön a java! Adjátok elő a többieknek, hogy mit tanultatok! Talán segíthet ebben 

egy kis történet, vagy ha készítetek egy ábrát. Fontos, hogy a hallgatóságotok 

megértse, amit mondotok! Gondoljátok át, hogyan tudjátok megosztani az adataitokat! A 

többiek jegyzeteljenek, vagy egy feladatlapot töltsenek ki. 

 

4.Összefoglalás 

A végén foglaljátok össze még egyszer, röviden a legfontosabbakat, 2 vagy 3 mondat 

terjedelemben! 

 

5.Idegen szavakat ne! 

Beszéljetek egyszerűen! Ne használjatok idegen- vagy szakszavakat, különben a tanulók 

elbizonytalanodnak, és kikapcsolnak. Olyan egyszerűen magyarázzátok el a témátokat, 

hogy a hallgatóságotok utána egy elégedett „Ahá”-t mondhasson!  

Hagyjatok pár percet a kérdésekre is! 

 
 

Az egész osztály előtt történő beszámolók után új csoportok alakulnak („szakértői csoportok”), ahol 

minden előző csoportból van legalább egy tanuló. Ezekben a szakértői csoportokban újra átbeszélik 

az eredményeket, tisztázzák az esetleges fehér foltokat. A tanulók egymást támogatják, 

„korrepetálják”. 

A kidolgozott anyaghoz számonkérő feladatok is tartoznak: 

SZÁMONKÉRŐ FELADAT 

 

1. Képzeld el, hogy hirtelen visszarepülsz a középkorba. Sehol nem lehet szappant kapni. 

Hogyan tudnál saját magad szappant előállítani? Írd le pár mondatban! 
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2. A következő anyagokkal nem lehet mosni. Indokold meg mindegyiknél két mondatban, 

hogy miért nem! 

 a)   

     

 b)  Na2CO3 

 c)   

     

 
 
  

OH

O S

O

O

O- Na +CH3-CH2-CH2-

 
 

További példák, információk elérhetők: 

1. http://sinus-transfer.uni-bayreuth.de/ 

module/modul_6faechergrenzen_ueberschreiten/beispiele_aus_dem_unterricht.html 

2. http://sinus-transfer.uni-bayreuth.de/fileadmin/MaterialienDB/81/Herold_DIchte_431.pdf 
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9. Modul – A tanulók felelősségének tudatosítása a tanulás folyamatában 

A sikeres tanulás egy aktív, konstruktív, kumulatív, célorientált folyamat. Ez azt jelenti, hogy az 

iskolában a tanár nem előadó, és a tanuló nem passzív befogadó. Sokféleképpen megoldható, hogy 

lehetőséget adjunk a tanulásban az egyéni utak megtalálásához, melynek hosszú távú eredménye az, 

hogy felelősségteljessé, szervezésre és csapatmunkára képessé teszi a tanulókat. 

 

1. Feladatállítás: A fent ábrázolt ciklusban az első feladatot a tanár adja. A feladat ne 

tartalmazzon iránymutatásokat a megoldás módjára. Ha lehetséges, a feladat által 

megszerzett tudással, a tanulók tudjanak saját maguk új feladatot alkotni maguknak. 

2. Önálló munka: Viszonylag hosszú ideig tart az 

önálló munka fázisa, egyénileg, vagy kis 

csoportokban. A tanár itt megfigyelőként és 

tanácsadóként funkcionál. Úgy segíti a tanulót, 

hogy az magán tudjon segíteni. Közben a tanár 

kiválasztja a különböző megoldási módszereket 

bemutató diákokat. 

3. Prezentáció: A kiválasztott tanulók bemutatják a 

megoldási javaslataikat. A prezentációkat a 

tanulók összehasonlítják és megvitatják. Ebben a 

fázisban a tanár, amennyire csak lehet, háttérbe 

húzódik, csak moderátorként van jelen. 

4. Összefoglalás: A pedagógus most lép előtérbe, 

röviden összefoglalja az eredményeket, megteszi a szükséges kiegészítéseket, és itt lehet új 

fogalmakat, ismereteket is bevezetni. 

 

 

 

  

feladatállítás 

önálló munka 

prezentáció 
és 

összehasonlítás 

összehasonlítás és 
összefoglalás 

További példák, információk 

elérhetők: 

1. http://www.sinus-transfer.de 

2. http://www.sinus-an-

grundschulen.de/fileadmin/uploa

ds/Material_aus_STG/NaWi-

Module/N1.pdf 

http://www.sinus-transfer.de/
http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/NaWi-Module/N1.pdf
http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/NaWi-Module/N1.pdf
http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/NaWi-Module/N1.pdf
http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/NaWi-Module/N1.pdf
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10. Modul – Vizsgák: a kompetenciák fejlődésének visszajelzése és megerősítése 
 

Vannak olyan tanítási helyzetek, amelyekben nem lehet nyertes-nyertes szituációkat létrehozni: 

jellemzően az autoriter pedagógussal, frontális tevékenységgel folyó tanítási órák ilyenek. Ebben a 

helyzetben a tanuló úgy érezheti, bármit is tesz, az konfliktust eredményez. Az a tanuló, aki aktívan 

részt vesz a tanítási órán, okos és helyes hozzászólásokat tesz, strébernek számít. Aki pedig a társai 

elvárásának akar megfelelni, az ellen az érdemjegyeket nyomásgyakorló és fegyelmező eszközként 

használják. Az oktatásra az állandó verseny jellemző. Holott a tanulás-tanítás egymásra épülő, 

együttműködésen alapuló folyamatként lehet csak sikeres. 

 

A tanulási- és vizsgaszituáció elkülönítése 

A tanulási- és vizsgaszituációk szétválasztása az első lépés lehet ahhoz, hogy az állandó versenytől, az 

„egymás ellen” légkörből kilépve elinduljunk az együttműködés felé. Az alábbi pontokban látható, 

hogy mindkét szituációnak nagyon különböző célkitűzései vannak.12  

 

Tanulási szituációk  Vizsgaszituációk  

Újat tanulni  Hibák elkerülése  

Tudáshézagokat kitölteni  A hiányzó ismereteket nem tárjuk fel  

Nem világos részek jobb megértése  Pozitív önbemutatás  

Összefüggések felfedezése  Lehetőleg sikeres kiemelkedés  

Az osztálytársak partnerek  Az osztálytársak jellemzően versenytársak  

 
A vizsgafeladatok megváltoztatása 

Az iskolai tanulás célja a kompetenciák fejlesztése. A pedagógusnak képesnek kell lennie a 

megmutatkozó teljesítmény alapján következtetéseket levonni az elsajátított kompetenciákról. 

Milyen vizsgafeladatok alkalmasak erre? Néhány technika a megfelelő feladatok kifejlesztésére:13 

 A feladatok kinyitása, egyéni utak lehetővé tétele. 

 Az egyéni munka (számolás, ábrázolás, megindoklás) implicit ösztönzése vagy explicit 

meghívása. 

 Reflexiók keresése, a választott tevékenység leírása, magyarázata, megindoklása. 

Nem hallgatható el azonban az a konfliktus sem, amely a vizsgafeladatok megváltoztatásával 

kapcsolatban erősen jelentkezik. Nevezetesen, hogy egy-egy vizsga, számonkérés eredménye 

befolyásolja a tanuló előmenetelén túl akár a későbbi karrierlehetőségeit, tanulási és boldogulási 

lehetőségeit. Ezért a vizsgákkal (és általában a számonkéréssel kapcsolatban) alapvető kritérium az 

objektivitás, az eredmények támadhatatlansága, megkérdőjelezhetetlensége. Ezért a szülők és a 

tanulók is sokkal nagyobb jelentőséget tulajdonítanak annak, hogy sikeresen szerepeljenek a 

vizsgákon, mint annak, hogy az iskolában rugalmasan alkalmazható, hasznos és tartós tudást 

szerezzenek. 

                                                           
12

 P. Baptist, V. Ulm, Anregungen zu individuellen Lernwegen in MU Der Mathematikunterricht 51, Heft2/3 Juni 
2005, Friedrich Verlag 
13

 A. Büchter, T. Leuders, "Mathematikaufgaben selbst entwickeln, Lernen fördern - Leistung überprüfen", 
Cornelsen Scriptor 2005 
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A tanári számonkérő munka során a modul mintákat mutat arra, hogyan alakítható át egy-egy feladat 

úgy, hogy az a tudás problémamegoldásban való felhasználását, a szaktárgyhoz kötődő tudományos 

megismerésmód alkalmazását mérje, hasonlóan a kompetenciatesztekhez. 

Tekintsük például az alábbi sorozatot: 

 
 

SZÁMONKÉRŐ FELADAT 

A barátod egy kockajátékot javasol: két kockával dobtok, „A” játékos nyer, ha a dobás 

összege 6, 7, 8, vagy 9. „B” játékos nyer, ha bármilyen más összeg jön ki. Te inkább „A” 

vagy „B” játékos szeretnél lenni? Indokold meg a döntésedet! 14 

Az értékelést különféle, a hagyományostól eltérő jelek is segíthetik. A résztvevők a formatív értékelés 

mellett arra is mintákat ismernek meg, hogyan segíthető a számonkérésben is a fejlesztő szempontok 

megjelenítése.  A modul egyik anyaga például a következőket javasolja: 

- a megoldás még nem megfelelő 

 a követelményeknek megfelel a megoldás 

 a megoldáshoz egyéni többlet is tartozott, hozzáadott elemeket találni benne 

 meglepő, szokatlan, egyedi és étékes megoldás 

A modul támogatja a tanulási folyamatok megjelenítését, láthatóvá tételét, amely a SINUS –t 

kipróbáló intézményekben a tanárok és a tanulók megelégedését is növelte. 

 

 

                                                           
 

alapfeladat 

•Alakítsa át az alábbi törteket tizedestört alakra. Minden egyes esetben részletezze 
gondolatmenetét. 3/4; 6/30; 17/50; 7/13 

differenciált 
nyílt példa 

•Ralf szeret moziba járni. A kedvenc mozijába a jegy 4.50 EUR-ba kerül. A 10 
előadásra szóló bérlet 40 EUR. (A tanulónak magának kell állításokat 
megfogalmaznia vagy következtetéseket tennie.) 

nyílt feladat 

•Számos állatcsoport esetére kell a tanulóknak megmagyarázniuk, milyen elvek 
mentén alakították ki ezeket az állatcsoportokat. (Több megoldás lehetséges.) 

További példák, információk elérhetők: 

1. http://www.sinus-an-grundschulen.de/index.php?id=112 

2. http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/NaWi-

Module/N2b.pdf 

http://www.sinus-an-grundschulen.de/index.php?id=112
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11. Modul – Minőségbiztosítás 

Hogy biztosítsák Németországban az egyenlő színvonalú oktatást minden tartományban, 2003-ban, 

illetve 2004-ben közös képzési standardokat határoztak meg a legtöbb tantárgyból. 

Kompetenciaterületek biológia tárgyból 

Ismeretek  Élőlények, biológiai jelenségek, fogalmak, elvek, tények ismerete, és a megfelelő 
alapfogalmak hozzákapcsolása  

Ismeretszerzés  Megfigyelés, összehasonlítás, kísérletezés, modellek használata, munkamódszerek 
alkalmazása 

Kommunikáció  Az releváns információk hozzáférhetővé tétele és cseréje  

Értékelés  Biológiai tények felismerése különböző kontextusban.  

 
 
Kompetenciaterületek kémia tárgyból 

Ismeretek  Kémiai jelenségek, fogalmak, törvényszerűségek ismerete és 
alapfogalmak hozzárendelése  

Ismeretszerzés  kísérleti és más vizsgálati módszerek, pl. modellek használata  

Kommunikáció  Az releváns információk hozzáférhetővé tétele és cseréje  

Értékelés  Kémiai tények felismerése különböző kontextusban.  

 
 
Kompetenciaterületek fizika tárgyból 

Ismeretek  Fizikai jelenségek, fogalmak, törvényszerűségek ismerete és alapfogalmak 
hozzárendelése  

Ismeretszerzés  Kísérleti és más vizsgálati módszerek, pl. modellek használata  

Kommunikáció  Az releváns információk hozzáférhetővé tétele és cseréje  

Értékelés  Fizikai tények felismerése különböző kontextusban.  

 
A SINUS keretrendszerének a minőségbiztosítás lényeges eleme, amelyhez a 11. modul meta-szinten 

járul hozzá: ahhoz, hogy a tanítási módszereket továbbfejleszthessék, a mindenkori helyzetkép 

megismerése, a célok újragondolása elengedhetetlen. A modul abban támogatja tehát a 

pedagógusokat, hogy a folyamatot értékeljék és saját gyakorlatukra ennek tükrében reflektáljanak. 

Az értékelés segítését a modul három lépésben célozza: 

(1) a pedagógusoknak meg kell állapodniuk kollégáikkal azokban a kritériumokban, amelyek 

mentén az osztálytermi tanítási helyzeteket (tanítási órákat, ciklusokat vagy órarészleteket) 

elemezni és értékelni kívánják, 

(2) olyan feladatokat kell tervezni, amelyek a megfelelő kritériumok mentén alkalmasak a célok 

tesztelésére; 

(3) az eredmények közös értékelése, és a továbblépés módjainak közös megtervezése. 
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A SINUS szakít azzal a koncepcióval, hogy a standardok az oktatás területén kizárólag egységes 

követelményrendszerben ölthetnek testet. Ezzel azt a szabadságot adja meg minden egyes 

pedagógusnak, hogy az általa vezetett folyamatot saját elvárásai, sikerkritériumai mentén is kövesse 

és értékelje. Másfelől a SINUS-hálózatok standardjai olyan keretet biztosítanak az értékeléshez, 

amelyek a hálózat tagjai számára viszonyítási pontot jelentenek. A matematika területén például 

ilyen standard volt egy adott iskolahálózatban az, hogy „a tanuló képes az információkat táblázatokba 

rendezni, koordinátarendszerben ábrázolni, folyamatábrákban megjeleníteni (matematikai 

jelrendszer alkalmazásával)”. Ezt a résztvevő pedagógusok közösen vetették fel, és mindegyikük 

elfogadta, mint a munkájának értékelésében használandó egyik szempontot. Egyúttal arra is 

használták, hogy ennek fejlesztésére feladatokat terveztek, és hogy hasonló feladatokon 

gyakoroltattak különféle tudáselemeket. 

A SINUS ezekkel a „helyi kritériumokkal” párhuzamosan a Németországban elfogadott standardokkal 

is dolgozik. Az országos standardoknak a 11. modulban történő feldolgozása és disszeminálása a 

kompetenciafejlesztés szempontjából a gyakorlatban kiemelkedően eredményesnek bizonyult. 

 

  

További példák, információk elérhetők: 

A www.sinus-transfer.de oldalon a 3. modul leírásánál letölthető cikk: 

M. Katzenbach, Dem Fehler auf der Spur – Kinder als Fehlerdetektive, Die Neue Schulpraxis, 

12/2014 

http://www.sinus-transfer.de/
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Tanári együttműködés és hálózatok a SINUS programban 

A tanárok közötti kooperáció az iskolai oktatás minőségének fejlesztésében elengedhetetlen. Ezt 

egyértelműen kimutatták az iskolákban végzett hatékonyságvizsgálatok. A hatékony iskolák egyik 

jellemzője a kooperáció a tanárok között. A szakmai kompetenciák fejlesztésében is fontos szerepe 

van a kollegák közötti együttműködésnek. 

Annak ellenére, hogy a kooperáció ennyire fontos az oktatásfejlesztés szempontjából, sok tanár végzi 

egyedül a mindennapi szakmai munkáját. Az együttműködés elmaradása talán annak tudható be, 

hogy a kooperáció önmagában nem cél, és nincs is mindig értelme. Az igazán kooperatív feladatok 

megkövetelik minden résztvevőtől, hogy elvégezze a saját részfeladatát, melyre más kollega nem 

képes. A követelmények olyan összetettek lehetnek, hogy különböző perspektívákból kell 

megközelíteni a problémát, vagy minden résztvevőnél csak egy bizonyos része van a szükséges 

kompetenciáknak, információknak. Ebből a szempontból a matematika és a természettudományok 

oktatásának fejlesztése igazán kooperatív feladatnak tekinthető. További tényezőktől függ, hogy az 

együttműködés valóban működik-e, sikeres-e. Nem utolsósorban szükséges egy jól működő, a 

tartalomhoz kapcsolódó, támogató keretrendszer. 

Ehhez a koordináció nélkülözhetetlen. Természetesen a megfelelő koordinálásra nem lehet receptet 

adni, még a SINUS keretein belül sem, hiszen rengeteg különböző stílus, megközelítésmód és 

munkamódszer jelent meg a kipróbálás és a disszemináció során felépült különbözü hálózatokban. 

A SINUS és SINUS-Transfer programnak sikerült létrehoznia egy olyan szervezett, tartalomhoz 

kapcsolódó hálózatot, melyben a tanárok együttműködnek a fejlesztésben, és így 

megtapasztalhatják, hogy a kooperáció milyen hasznos a számukra. 

Hogyan ösztönzi és támogatja az együttműködésben a tanárokat a SINUS program? 

Mind a 11 modulhoz tartozik egy matematika- vagy természettudomány-oktatáshoz kapcsolódó 

probléma. Egy iskolából a tanárok 2 vagy 3 modult választanak, amelyeken együtt dolgoznak. A 

modulok elősegítik a közös munkát azzal, hogy ötleteket adnak az oktatás kollaboratív fejlesztésére. 

Pontosan körvonalaznak konkrét problémákat, ezzel lehetőséget adva a tanároknak közös oktatási 

koncepció létrehozására. További támogatásként a tanárok számíthatnak nagy mennyiségű, a 

modulhoz kapcsolódó anyagra, példákra, továbbképzési szemináriumokra és műhelyekre. 

A SINUS program mind az egyes iskolákon belül, mind az iskolák közötti hálózatokban szervezeti 

struktúrákat hozott létre az együttműködés segítésére. 

A) Együttműködés az iskolán belül 

Az azonos tárgyat oktató pedagógusok alkotnak egy szaktanári csoportot, ők a legfontosabb 

szervezeti egység a SINUS programban. Ez jelenti a kiinduló pontját a modulokkal való munkának. 

Átlagosan 5-6 tanár vesz részt a SINUS programban egy iskolából. Amennyiben kevesebb a 

jelentkező, kihívás további tanárokat meggyőzni az együttműködésről. Iskolánként egy kinevezett 

koordinátor segítette, hogy a tanárok rendszeresen egyeztessenek, közös célokat állítsanak fel, 

ezeken következetesen dolgozzanak. Hasznos volt, ha az iskola vezetése is támogatta a tanárokat a 
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SINUS-szal kapcsolatos munkájukban. Az erkölcsi támogatás mellett nagyobb szabadságot is adhattak 

a mindennapi munkájukban, ami segítette a kooperációt. 

B) Együttműködés iskolák között.  

Az iskolák közötti együttműködést a SINUS programban felállított hálózat segítette, létrehozva az 

„iskolacsoportokat”. Az iskolacsoport 6-10 iskolából álló kis hálózat. Az iskolák lehetőleg földrajzilag 

közel vannak egymáshoz, hogy könnyen elérhetőek legyenek. Általában azonos típusú iskolákból 

álltak ezek a hálózatok, de néha különbözőekből (pl.: gimnázium, szakközépiskola, szakiskola). Az 

iskolák azonos tantárgyak oktatását fejlesztették, azonos modulokkal. Az iskolacsoport lehetőséget 

biztosít a fejlesztésre, a megoldási javaslatok és kidolgozott példák, óratervek prezentációjára és 

megosztására. Lehetőséget ad arra, hogy a tanárok másik iskolában tanító kollega óráját látogassák. 

A pedagógusoknak fontos volt, hogy lehetőségük legyen rendszeresen találkozni az iskolacsoport 

többi tagjával. Az együttműködés támogatására minden iskolacsoportban csoportkoordinátort 

neveztek ki, aki legtöbbször tapasztalt, az oktatásfejlesztés iránt elkötelezett tanár volt. Feladatuk a 

tanárok ösztönzése és támogatása is. Gondoskodtak arról, hogy a folyamatok és a fejlesztett anyagok 

rendszeresen és jól legyenek dokumentálva. 

 

3. ábra: A SINUS hálózatának felépítése (M. Prenzel, M. Stadler és S. Roennebeck előadásainak alapján) 

Az együttműködésnek a SINUS programban vannak felsőbb szintjei is: 

• a tartományok szintje, 

• a tartományok közötti együttműködés, 

• az országos szintű együttműködés. 
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Ezeken a szinteken a koordinátorok együttműködésén van a hangsúly. Országos szinten szerveztek 

továbbképzéseket a koordinátoroknak, hogy segítsék szervező, vezető, fejlesztő munkájukat. 

Mivel a SINUS alapgondolata az volt, hogy a tanárok tanítási tevékenységében segítsen változásokat 

létrehozni, úgy, hogy elsősorban a pedagógus szakmai autonómiájára épít, ezért a sikerkritériumai és 

a koordináció szerepe is ehhez igazodtak. A résztvevő pedagógusok önálló munkáját, alkotó 

tevékenységét kellett úgy támogatni, hogy közben se az oktatásirányítás, se pedig a kutatási-

szakértői oldal ne korlátozza ennek a kiteljesedését. 

A SINUS központi elemei a következők voltak: 

 a részvevők számára lehetőségek és szakmai önállóság biztosítása; 

 a résztvevők kompetenciájának kihasználása a program gazdagítására; 

 a tanárok helyzetbe hozása: a SINUS a pedagógusokat mint főszereplőket pozicionálja. 

Ezért a koordináció főbb szerepei a következőkben foglalhatók össze: 

(1) A program-menedzser és együttműködő partnereinek központi koordináló szerepe: ezen a 

szinten formálódik és finomodik a program koncepciója, célrendszere és a keretrendszer 

struktúrája. Ezeknek pontosan rögzítettnek, átláthatónak, mégis kellőképpen rugalmasnak 

kell lenniük ahhoz, hogy a különböző iskolák a program elemeit adaptálhassák. Az 

egységességet a modulok kidolgozása biztosítja. Ez a szint kínál javaslatokat, támogatást, 

tanácsot és szakértői véleményeket a program implementációjához. A programmenedzser a 

kieli IPN munkatársa, aki a müncheni ISB-vel (Iskolai Minőségfejlesztési és Oktatáskutató 

Állami Intézettel) és a Bayreuthi Egyetem Matematikatanítási Tanszékével, egy végrehajtó 

bizottsággal és egy tudományos szakértői tanácsadó testülettel működik együtt. A végrehajtó 

bizottság az országos hálózat működésével és tevékenységeivel kapcsolatos 

döntéshozatalban vállal szerepet úgy, hogy abban – tagjainak révén – az oktatáspolitika, az 

oktatásirányítás és –tervezés, a tantárgy-pedagógia és a tudomány szempontjai egyaránt 

képviselve legyenek. A szakértői tanácsadó testület a külső értékelésért felel, amellett 

szaktanácsadással segíti a program folyamatos fejlesztését. Tagjai a tudományos élet, a 

pedagógiai kutatás és fejlesztés és a szakmódszertan elismert képviselői. A központi 

koordinációt országos internetszerver és honlapok segítik. 

(2) A regionális hálózati szinten az iskolák kiválasztása, felkészítése, munkájuk összehangolása 

történik. Általánosnak mondható gyakorlat, hogy egy-egy tapasztalt iskolai koordinátort 

kértek fel (teljes állásban) egy-egy regionális hálózat (jellemzően körülbelül 30 iskola helyi 

hálózatainak) a koordinálására. 

(3) A helyi hálózat koordinálását olyan pedagógusok végzik, akik ezért a tevékenységükért 

órakedvezményben részesülnek. Ennek mértéke változó lehet, de általában, jól működő 

hálózatok esetén ez félállásnyi kedvezményt jelent a koordinátor számára. A helyi 

koordinátorok mellett praktikus volt a kontaktszemély iskolánkénti kiejölése, aki a 

koordinátorok és a különböző szintek és intézmények közötti kapcsolatot ápolta és az 

információáramlást segítette. 

A nemzetközi adaptációs kutatások és a németországi adatok is alátámasztják, hogy a fent vázolt 

rendszer ugyan rendkívül hatékonyan működik és biztosítja a program fenntarthatóságát, azonban – 
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különösen a program bevezetésének szakaszában, ahol a koordinációban résztvevő személyeket 

megfelelő képzéssel kell segíteni és szaktanácsadással támogatni – forrásigényes. 

Az együttműködés haszna a tanárok szemszögéből 

Kérdőíves módszerrel rendszeresen kikérték a tanárok véleményét az együttműködés 

hasznosságáról. A szemináriumokon elhangzott sok informális beszélgetésből is szerezhettünk 

benyomásokat a véleményekről. A pedagógusok egyöntetű véleménye, hogy a szakmai 

együttműködés nagyban segítette a mindennapi órai munkájukat is. A munkaterhelésük is csökkent, 

hiszen használhattak olyan anyagokat, amiket a kollegáik már kipróbáltak, tippeket kaptak, hogy 

milyen környezetben milyen példák váltak be, és milyenek nem. A saját munkájukat egy jobban 

strukturált formában tudták végezni, így több kapacitásuk maradt új dolgok kipróbálására. A szakmai 

együttműködés nagyobb motivációt is jelentett. Továbbá az oktatás színvonala észrevehetően 

emelkedett. Ezáltal a tanárok szakmai kompetenciáik növekedését tapasztalták. Az is fontos volt, 

hogy a SINUS programban végzett munkájuk során újra beszélhettek hivatásuk fő részéről, az 

oktatásról. 

Mindezen előnyök mellett meg kell említenünk, hogy voltak akadályok is a tanári kooperáció útjában. 

Például, hogy hogyan lehetne bevonni a fejlesztésből kimaradt tanárokat is a programba. Meg kell 

érteni, hogy az együttműködést nem lehet erőszakkal kicsikarni. Inkább az együttműködés egyéni 

előnyeit kell láthatóvá tenni. Mindezek fényében összességében elmondható, hogy a SINUS program 

jó hatással volt a tanári együttműködésre. 

A pedagógus-továbbképzés módszertana 

A SINUS program célcsoportja a gyakorló pedagógusok köre. A cél a tanári attitűdök formálása, a 

meglévő jó gyakorlati elemek megerősítése, az új munkaformák, feladattípusok napi gyakorlatba 

ültetésének segítése.  

A programban résztvevő iskolák bátorítják a pedagógusok csatlakozását, de a részvétel nem kötelező. 

A tanároknak maguknak is saját tanulási élmény kell, hogy hitelesen dolgozzanak más, számukra 

újszerű módszerekkel.  

A SINUS-rendszer pedagógus továbbképzése rendkívül gyakorlatközpontú és egyénre szabott. A 

képzés elején a pedagógusok meghatározzák saját céljaikat. Az elméleti ismeretek több kisebb részre 

bontva kerülnek átadásra, a részek között mindig példafeladat szerepel, amit a tanárok egyénileg 

vagy kis csoportokban oldanak meg, majd megbeszélik, elemzik az eredményeket. Célja a képzésnek 

az is, hogy az új ismeretek és feladattípusok átadásán túl érdemi segítséget nyújtson a tanároknak 

abban, hogy a régebben alkalmazott feladataikat át tudják alakítani az új szempontok szerint.  

Például az 1. modulhoz (A feladatkultúra fejlesztése) tartozó képzési anyagban két értékelési skálát is 

bemutatnak. 

1. Skála egy feladat kreativitásának becsléséhez (reprodukció-kreativitás skála)15 

                                                           
15

 http://www.sinus-an-grundschulen.de/fileadmin/uploads/Material_aus_STG/NaWi-Module/N1.pdf 
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2. Pókháló-diagram: a pókháló-diagram segítségével egy feladatot több szempont szerint is 

elemezhetünk, a szempontokat a tanárok maguk határozhatják meg. A skálák nullpontja a 

kör középpontjában található. Az ábra jól használható több feladat sok szempontú 

összehasonlító elemzésére. 

 

Pókháló-diagram (Stäudel nyomán)16 

Hangsúlyozzuk, hogy a képzési módszerben a tanárt úgy kezelik, mint reflexióra képes, kompetens 

oktatási szakembert. Minden gyakorlat után kérik a véleményét, észrevételeit, sőt a teljesen 

szubjektív érzéseit a tanultakkal kapcsolatban. 

Portfólió 

A portfólió egy olyan (elektronikus) mappa, melyben a pedagógus a SINUS-Transzferrel kapcsolatos 

munkájának fontos állomásait rögzítheti, megjegyzésekkel láthatja el. A portfólió nagymértékben 

segítheti a tapasztalatcserét a pedagógusok és az iskolák között. A portfólió abban is segíti a tanárt, 

hogy munkájára szélesebb spektrumból lásson rá, és ennek függvényében határozza meg a 

következő lépéseket. Jól használható önreflexióhoz, illetve külső értékeléshez is. 

Minden iskolában, minden munkacsoport nyit a program elején egy portfólió-mappát, melyet aztán 

különböző dokumentumokkal töltenek meg. Tartalmazza a kifejlesztett anyagokat, példafeladatokat, 

                                                           
16

 Stäudel, L. (2003) Der Aufgabencheck. Überprüfen Sie Ihre Aufgabenkultur. In: Ball, H et al. (Hrsg.). Aufgaben. 
Lernen fördern – Selbständigkeit entwickeln. Friedrich Verlag, Seelze. p. 16-17. 
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és az azokhoz tartozó kommentárokat is. A portfólió szabadon bővíthető, a minimum követelmény az 

alábbi táblázatban található: 

Állomás Portfólió tartalma Segédanyag Idővonal (példa) 

Célmeghatározás Problémák és célok Céldokumentum május 4. 

Kimeneti pont Tananyag 1. verzió 

 tanári megjegyzések 

Megjegyzés lap június 4. 

Fejlesztési pont 1. Tananyag 2. verzió 

tanári megjegyzések 

tanulói kérdőív 

Megjegyzés lap 

tanulói kérdőív 

szeptember 14. 

Fejlesztési pont 2. Tananyag 3. verzió 

tanári megjegyzések 

tanulói kérdőív 

Megjegyzés lap 

tanulói kérdőív 

november 14. 

 

A kimeneti ponton próbálják ki a tanárok a kifejlesztett anyagot (1. verzió) az osztályokban, majd a 

tapasztalatok alapján azt továbbfejlesztik (2. verzió). Így jutunk el az első fejlesztési ponthoz, majd 

arról is begyűjtik a (tanári és tanulói) visszajelzéseket, és megszületik a 3. verzió. A ciklus tetszés 

szerint ismételhető.  

Példák a fejleszthető anyagokra: 
- feladatlapok  
- tanulói kísérletek 
- tipikus tanulói hibák jegyzéke 
- feladatok alapvető ismeretek megerősítésére 
- kumulatív tanulást lehetővé tevő feladatok és órai témák 
- interdiszciplináris, komplex tanulást lehetővé tevő feladatok és órai témák 
- olyan kontextusok kialakítása, amelyekben az órai tananyag kezelhető 
- társas tanulás az órán 
- oktatóvideók 
- hospitációs protokollok 
- stb.… 
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Céldokumentum (példa) 
 

 

Iskola/iskolatípus:  
 

 

Osztály:  
 

 

Tantárgy(ak): 
 

  

 

Iskolánkban a következő optimalizálási lehetőségeket látjuk a matematika-, illetve 
természettudomány-oktatás területén: 

 

 
 

 
A következő modulokkal szeretnénk dolgozni… 

 
Modul: 

 

 

  
 

Hangsúly: ………………………………………………………………. 
 

 
Modul: 

 

 

  
 

Hangsúly: ……………………………………………………………….. 
 

 

Munkánkkal a következő cél(ok)at szeretnénk elérni … 

 
Ideális: 

 

 
 

Reális:  
 

 

 
 

 

A következő anyagokat kívánjuk továbbfejleszteni, ill. megváltoztatni céljaink elérése 
érdekében:  

□ Feladatlapok:  

□ Házi feladatok: 

□ Dolgozatok: 

□ Tanóra-tervek: 

□ ……………………………..………….. 
 

 

A résztvevő kollegák száma: 

……., akik: 

 

□ a teljes 

munkaközösség                

□ több, mint a munkaközösség fele    

□ a munkaközösség 

fele 

□ kevesebb, mint a munkaközösség 

fele 
 

Dátum:  Kapcsolattartó:  
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Megjegyzés lap (példa) 
 
 

Osztály: 
 

Megjegyzés lap száma: 

Anyag típusa:  

Tantárgy: 
 

Modul: 
  

  

Az anyagunk alapjának forrása… 

□ a saját iskolánk   

□ egy társiskola a SINUS-csoportunkból 

□ a következő tankönyv:……………………………. 
 

□ a SINUS csoportkordinátortól 

□ a szerverről (www.sinus-transfer.de)  

□ ………………………………………………………. 

 

Az anyagot továbbfejlesztettük … 

□ egyéni munkával  

□ szaktanári csoport iskolán belül 

□ a SINUS csoportkordinátorral  

□  együtt a SINUS-csoportunkkal (más iskolákkal)  

□ ……………………………………………………. 
 

 

Amikor az anyagunkat kipróbáltuk a tanórán, azt tapasztaltuk… (pozitív & negatív) 

□  a tanulóknál:                 □ magunknál:                                   □  ……………………………: 

 

   

 
 

 

 
A munkamegbeszeléseinkről az a véleményünk… (pozitív & negatív) 

□  a saját iskolánkban:                        □ a SINUS-csoportunkban:                  □  ……………………………: 

 

 

 
 

 
 
 

A következő változtatásokat javasoljuk… 

□ a saját anyagunkon: 

□ a közös munka menetén: 

□ a kezdetben meghatározott célokban: 

□ ……………………………………………….. 
 

 

A résztvevő kollegák száma: 
……., akik: 

 

□ a teljes munkaközösség                □ több, mint a munkaközösség fele    

□ a munkaközösség fele □ kevesebb, mint a munkaközösség 

fele 
 

Dátum:  Kapcsolattartó:  

http://www.sinus-transfer.de/
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Mellékletek 

Az egyes modulok tartalmának és célrendszerének összefoglalása 

Modul Tartalom Kulcspontok 
1.  A feladatkultúra 

továbbfejlesztése 
 az egyes feladattípusok 
jelentősége 

 a feladatok tervezése, 
kivitelezése 

 a tanulási környezet 
diverzitásának tervezése 

 nyílt végű feladatok kezelése 

feladatok a tanítás napi 
gyakorlatában – kérdés- és 
problémafelvetés; motiváció, 
kompetenciafejlesztés és a 
tanulók önbizalmának 
erősítése; fejlesztő feladatok 
szerepe; az egyes 
feladattípusok alkalmazása 

2.  Természettudományos 
vizsgálódás és kísérletek 

 a kísérletek céljának 
újraértelmezése 

 a tanulók segítése a 
természettudományos 
vizsgálódásban 

 kutatás alapú tanulás 
hétköznapi tapasztalatok 
értelmezése 

 természettudományos 
gondolkodásmód a tanítási 
órákon 

kísérletezés, adatgyűjtés, 
összehasonlítás, modellezés, 
megfigyelés, reflexió szerepe; 
az inquiry based tanulás 
alapvető lépései: tervezés és 
koncepció, implementáció, 
elemzés és interpretáció, 
alkalmazás és prezentáció 
szakaszai 

3.  A hibákból tanulni  típushibák és tévképzetek 
felhasználása a tanítás 
folyamatában 

 a tanulói hibák 
feldolgozásának konstruktív 
módjai 

 a hibák mint tanulási 
lehetőségek – a mögöttes 
koncepciók láttatása 

a hibák és tévképzetek 
konstruktivista megközelítése, 
értékelés és fejlesztés, a 
hibákkal kapcsolatos általános 
attitűdformálás (a hibák mint 
lehetőségek, és nem mint lezárt 
kudarcok), a tanár segítő, 
támogató szerepének 
fejlesztése 

4.  Az alaptudás biztosítása – 
intelligens tanulás 
különböző szinteken 

 intelligens tanulás 
heterogén csoportokban: 
differenciálás 

 az alaptudás és 
kompetenciák értelmezése 

 a gyakorlás szerepe és 
formái 

hogyan motiválhatunk egyes 
feladattípusokkal a gyakorlásra, 
a gyakorlás módjai, az ismétlés, 
a modellalkotás és a 
differenciált fejlesztés 
összefüggő gyakorlatai 

5.  Kumulatív tanulás – a 
kompetenciák fejlődésének 
tudatosítása a tanulókban 

 a koherencia szerepe a 
tanmenetben és a tanulási 
programokban, 
szekvenciákban 

 az alapvető elméleti 
megközelítések alkalmazása 
a koherencia szolgálatában 
(például: struktúra-funkció, 
anyagi halmaz-részecske, 
energia) 

az egyes témakörök tervezése, 
együttműködés a 
természettudományos tanárok 
között: az integrált 
szemléletmód megjelenése, a 
tanulás mikro- és makroszintű 
folyamatainak tudatos 
összehangolása, tananyag-
tervezés 
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Modul Tartalom Kulcspontok 

6.  A tantárgyi határok 
láttatása: interdiszciplináris 
megközelítés és tantárgyi 
koncentrációk 

 iskolai szintű projektek 

 az egyes tantárgyak 
megközelítésmódjának 
tudatos alkalmazása és 
tudatosítása 

 interdiszciplináris tanítási 
egységek tervezése 

 iskolán kívüli tanulási 
lehetőségek 

tanári együttműködés, 
partnerség építése, projektek 
tervezése és kivitelezése team-
munkában, integrált 
szemléletű, illetve 
interdiszciplináris gondolkodás 
segítése kollaboratív 
módszerekkel 

7.  A lányok és a fiúk segítése  a különbségek észrevétele, 
az erősségek támogatása 

 eltérő feladattípusok, 
instrukciók alkalmazása 

 a helyi tanterv tervezése 
helyi igényekre szabva és 
erősségeket támogatva 

munka egynemű és vegyes 
csoportokban, differenciálás, 
motiváció és érdeklődés 
felkeltése, problémafeladatok 
alkalmazása  

8.  Feladatok fejlesztése a 
tanulói együttműködés 
segítésére 

 a kooperatív tanulási formák 
jellemzői és alkalmazásuk 

 a kezdeti lépések 
jelentősége 

a kooperatív és kollaboratív 
tanulási formák alkalmazása, 
az időtényező, az egyén 
segítése csoportmunkával 

9.  A tanulók felelősségének 
tudatosítása a tanulás 
folyamatában 

 motiváció és mozgástér 
biztosítása 

 komplex problémák, legitim 
kérdések 

 tanulók megerősítése, 
dialógus-módszerek 

az értékelés különböző 
formáinak alkalmazása, a 
tanulói önállóság erősítése, a 
tanári szerep és a hagyományos 
feladatmegoldás 
újraértelmezése 

10.  Értékelés – a kompetenciák 
felmérése, a 
kompetenciákkal 
kapcsolatos visszajelzések 

 az újszerű feladatkultúrához 
tartozó értékelési-mérési 
rendszerek 

 a tanórai és egyéb 
értékelések 

 visszajelzés a tanulási 
folyamatról és az 
eredményekről 

nyílt végű feladatok 
alkalmazása, az értékelési 
típusok használata, az 
átláthatóság, objektivitás és 
motiváció kérdései, a tanulók 
támogatása a mérés-értékelés 
segítségével 

11.  Minőségbiztosítás iskolán 
belül és iskolák között 

 meta-szintű közelítés a 
feladatkultúrához 

 hálózatosodás segítése 

 rövid-,  közép- és hosszútávú 
célok kitűzése és 
gyakorlatba ültetése 

a jó gyakorlatok kritériumai, 
tanterv-formálás, tanulási 
programok készítése, helyi és 
iskolák közötti közös 
standardok megállapítása, 
együttműködés iskolák között. 
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 „SINUS-Transfer” és „SINUS an Grundschulen” 

A „SINUS-Transfer” és az általános iskolákra kifejlesztett „SINUS an Grundschulen” programok modul 

összeállításának eltéréseit és hasonlóságait az alábbi táblázatban foglaltuk össze. Fontos 

megjegyezni, hogy a német rendszerben a Grundschule a magyar oktatási rendszer alsó tagozatának 

(1 4. osztályig) felel meg! 

SINUS-Transfer  
SINUS an Grundschulen 

(SINUS az általános iskolákban) 

A feladatkultúra 
továbbfejlesztése 

1. Modul Jó feladatok 

Természettudományos 
vizsgálódás és kísérletek 

2. Modul 
Kutatás, felfedezés, magyarázat 

– a tudományos 
gondolkodásmód előkészítése 

Tanulni a hibákból 3. Modul 
Tanulói hipotézisek 

továbbfejlesztése – önálló 
kutatás saját ötlet alapján 

Az alaptudás biztosítása – 
intelligens tanulás különböző 

szinteken 
4. Modul 

A tanulási nehézségek 
felismerése – intelligens 

tanulás 

Kumulatív tanulás – a 
kompetenciák fejlődésének 
tudatosítása a tanulókban 

5. Modul 
Tehetségek felfedezése és 

támogatása 

A tantárgyi határok láttatása: 
interdiszciplináris megközelítés 
és tantárgyi koncentrációk 

6. Modul 
Interdiszciplináris, komplex 

tanítás 

A lányok és a fiúk segítése 7. Modul A lányok és a fiúk segítése 

Feladatok fejlesztése a tanulói 
együttműködés segítésére 

8. Modul Egyedül tanulni – együtt tanulni 

A tanulók felelősségének 
tudatosítása a tanulás 

folyamatában 
9. Modul 

Értékelés – a kompetenciák 
felmérése, a kompetenciákkal 
kapcsolatos visszajelzések 

Értékelés – a kompetenciák 
felmérése, a kompetenciákkal 
kapcsolatos visszajelzések 

10. Modul 
Átmenet az óvodából az 

iskolába 

Minőségbiztosítás iskolán belül 
és iskolák között 

11. Modul - 
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A két rendszer honlapjának térképei 

17 

                                                           
17

 http://www.sinus-an-grundschulen.de 

(honlaptérkép)

Program mi

miért

hogyan

ki 

mikor

célok iránymutatások

munkaprioritások

résztvevők (felsorolva tartományonként)

programdokumentumok modulleírás- matematika

modulleírás - 

természettudományok
tájékoztatók (a program 

szervezőinek cikkei a 

oktatási értékelések 

értelmezése és az 

szabad út a 

természettudományokhoz

sérült és különleges 

igényű gyerekek 

támogatása

óvodából iskolába

a prgoramkordinációt 

segítő és interdiszciplináris 

tájélkoztatók

dokumentációs űrlapok (csak 

olvasható)

előadások (csak 

regisztráltaknak)

jelentések

Zwischenberichte = éves 

jelentés

naplójelentés 

(iskolánként)

matematika házifeladatok 

jelentés

"mennyire fogadták el a 

tanárok a programot" 

jelentés

peadgógiai diplomamunka 

a tanári együttműködésről 

a SINUS program alapján

referencialista (csak reg.)

további anyagok (csak reg)

Aktuális körelvél

közelgő események

friss publikációk

szórólap (1oldalas infó a SINUSról)
online dokumentáció (csak reg)

SINUS az általános iskolában
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 http://www.sinus-transfer.de/ 

kezdőlapon

háttér és szervezet

újdonságok sajtóanyagok

részletes adatok a programról és a modulokról

konkrét anyagok továbbképzéshez és oktatáshoz

bal menü

áttekintés

anyagok

jelentések

értékelés jelentések

portfólió (letölthető anyagok)

tanulói kérdőív

online tanulói kérdőív

önértékelés

irodalom (cikkek, könyvek)

logó letöltése

SINUS Transzfer


